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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ระหว่างครูและ
นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในภาพรวมด้าน
ต่าง ๆ
ประชากร คือ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 109 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งหมด 86 คน โดยใช้เกณฑ์
ตามตารางของ Krejcie and Morgan การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เป็ น การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยพิ จ ารณาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย จำแนกตามสาขาวิ ช า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีจำนวน 19 ข้อ โดยรับการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน และได้รับ
การปรับ ปรุงเนื้ อ หาให้ค รอบคลุมตามนิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะที่ ก ำหนด และนำไปทดลองใช้ กั บ ครูและ
นักศึกษาระดั บประกาศนียบัต รวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) วิท ยาลัยเทคนิค ท่าหลวงซิเมนต์ ไทยอนุสรณ์
จำนวน 50 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับ โดยการหาสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของ
Cronbach ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์หา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ 2) ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา 3) ด้าน

ข

อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน ครูผู้สอน 4) ด้านการบริหาร จัดการของวิทยาลัยในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน และ 5) ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ
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การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชี พสระบุรี ระหว่างครูและนักศึกษาประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กับ ครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในภาพรวมด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
เพียง 2 ด้านที่ แตกต่างกันคื อ ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ ด้านคุณ ลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ
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ABSTRACT
This research has study for 1) To study the development of vocational
teaching and learning management of the dual vocational training system of Saraburi
Industrial and Community Education College. 2) To compare the opinions of the sample
group on the development of vocational teaching and learning management of the
dual vocational training system of Saraburi Industrial and Community Education College
between teachers and students of industrial subjects and teachers and students of
commerce subjects in overall aspects.
Population were teachers in the fields of the dual vocational training system
of Saraburi Industrial and Community Education College, diploma students who study
in the dual vocational training system of Saraburi Industrial and Community Education
College in first semester of academic year 2020 total 109 person. The samples
comprised of 86 teachers and diploma students, using the criteria according to the
tables of Krejcie and Morgan. Determine the sample size using the purposive sampling.
The questionnaire was examined by 5 specialists, it consisted of 19 questions and was
improved the content to cover the definitions. It was completely tested with 50
teachers and diploma 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 0.95. The data analysis used the statistics to
analyze in order to find the frequencies, percentage, means, standard deviation and
t-test.

ง

The results of the study were the following.
1. Development of vocational teaching and learning management in the dual
vocational education system of Saraburi Industrial and Community Education College
about the suitability of elements in various fields in teaching and learning management
overall, the average was at a very high level. The averages were sorted from highest to
lowest as follows : 1) the desirable characteristics of the students that the stablishment
needs, 2) the time for rofessional 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.
2. Comparison results the opinions of the sample group about the
development of learning management in the dual vocational education system of
Saraburi Industrial and Community Education College. There were no differences
between teachers and students of industrial subjects and teachers and students of
commerce subjects. It was statistically significant at the 0.05 level, which was based on
the assumptions. And when considering each aspect, it was found that there were only
2 different aspects: The cooperation with the establishment and the desirable
characteristics of the students that the establishment needs.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพืน้ ฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทำ – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองที่ดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์
4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ ชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1. รู้จกั แยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งทีช่ วั่
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทำ–มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่ง
ให้เด็ก และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
2. การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผเู้ รียน
ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว
4. เป็นพลเมืองที่ดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครัว–สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
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ทำหน้าที่ เป็นพลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่นงาน
อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร
การเรียนสายวิชาชีพเป็นการเรียนที่นักเรียน นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่ง
การฝึกปฏิบัตินั้นทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะ (skill) การเรียนในหลักสูตรปกติ นักเรียน นักศึกษา
จะต้องฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วย
งานของรัฐภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าน้อยมาก การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาใน
ระบบทวิภาคี เป็นอย่างยิ่งเพราะนักเรียน นักศึกษา ต้องทำการฝึกอาชีพในสถานประกอบการโดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษาของหลักสูตร ทั้งนี้หากสถานประกอบการมีความ
ประสงค์จะให้ผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการเกินกว่าที่ก ำหนดไว้ให้ดำเนินการได้โดยพิจารณา
ร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา (มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี พ.ศ.
2563. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 191 ง หน้า 29-33 )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 2.2.3 การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและ
การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ทุกระดับและยกระดับ การเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวม ทั้งการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบ
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อ การเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้
ความสำคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เ อื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. 2560
: 15)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กำหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ในหมวด 3 เรื่องของระบบ
การศึกษา มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของ
รัฐ สถานศึ ก ษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือ โดยความร่ว มมื อ ระหว่างสถานศึก ษา กับ สถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหมวด 5
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ส่ ว นที่ 1 การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ มาตรา 34
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริม ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
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ทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 9-21)
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการ
จัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ
ในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการโดยมีการจัดแผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้ส ำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิ ค และระดั บ เทคโนโลยี ส ายปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจทั ก ษะคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการทำงาน สร้าง
และพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าว
หน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนำไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ อิสระได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึ ก ษาแห่งชาติ (ศู นย์ อ าชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี สำนัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา. 2557 : 4)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบหนึ่งที่กำหนดไว้
ในหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนของสำนั ก งานคณ ะกรรมการการ อาชี ว ศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีหลักการสำคัญ คือ การ
ร่วมมือระหว่างสถานศึ ก ษากับ สถานประกอบการโดยสถานศึก ษาสอนเฉพาะวิ ชาทฤษฎี และปฏิ บั ติ
เบื้องต้น สถานประกอบการมีหน้าที่สอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพเลือก ซึ่งเป็นการจัดการ
อาชีวศึกษาตามความพร้อมของท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการมีส่วนร่วมใน
การผลิตกำลัง คนอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพและแรงงานระดับ
ปวช. , ปวส. ที่มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ตรง เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของตลาดแรงงาน สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง ได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการ
จั ด การศึ ก ษาร่ว มกั นระหว่า งหน่ วยงาน และองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ งภาครั ฐและเอกชน เปิ ด โอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับ
สภาพของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น และเป็ น รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาที่ เกิ ด จากข้อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียน
ใช้ เวลาส่ ว นหนึ่ งในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น และเรี ย นภาคปฏิ บั ติ ในสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การผลิตและพัฒนากำลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนำรายวิชาทวิ
ภาคีในกลุ่มทักษะ 4 วิชาชีพเลือกไปกำหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดทำแผนฝึกอาชีพ

4

การวั ด และการประเมิ น ผลในแต่ ล ะรายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานของสถานประกอบการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง นี้ อ าจนำรายวิ ช าชี พ อื่ น ในหมวดวิ ช าชี พ ไปจั ด ร่ ว มด้ ว ยก็ ได้
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556 : 6)
การผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
คุณ ภาพและมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม โดยความ
ร่วมมือกันในหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ตระหนักและยอมรับถึงความสำคัญของความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทิวภาคี เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาไปพร้อมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนั้น สามารถที่จะนำ ไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนการขาดแคลนใน
อนาคต (ณัฐวิทย์ มุงเมือง และ บุญสม วราเอกศิริ. 2560)
การผลิตกำลังคนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ
การพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ตาม
ความต้ อ งการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน โดยเน้ น การผลิ ต กำลั ง คนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการให้มีคุณภาพและมีค่านิยมที่ดีในการเรียนด้านอาชีวศึกษา (จินตนา รวมชมรัตน์. 2558 : 4)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจำนวน
428 แห่ง ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพทั้ งการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและการ
เพิ่มจำนวนสถานประกอบการให้เข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาให้เพิ่ มมาก
ขึ้ น โดยได้ ก ำหนดมาตรการเพิ่ ม ผู้ เรี ย นทวิ ภ าคี แ ละมาตรการเพิ่ ม สถานประกอบการ (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2558) ดังนี้
มาตรการเพิ่มผู้เรียนทวิภาคี
1. กำหนดทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันโดยการ
จัดทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และได้จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. ให้ทุ กสถานศึ กษากำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภ าคีเพิ่ มขึ้นจากเดิม
สถานศึกษาละร้อยละ 30
3. ให้ ทุ ก สถานศึ ก ษาจั ด แนะแนวให้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ม.3 และ ม.6 ในการเข้า ศึ ก ษาต่ อ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพราะนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงและมีรายได้ระหว่างเรียนเป็น
การแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
4. ให้ทุกสถานศึกษาจัด Open house เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงความสำเร็จของ
การเรียนวิชาชีพระบบทวิภาคี
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มาตรการเพิ่มสถานประกอบการ
1. มาตรการจูงใจสถานประกอบการที่ เข้าร่วมจั ด อาชี วศึ ก ษาระบบทวิภ าคี เพิ่ ม มากขึ้นด้ ว ย
มาตรการทาง ภาษีและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ
2. สร้างเครือข่ายเข้มแข็งในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทูตอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปแล้ว 2 รุ่น ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาทีจัดระบบทวิภาคีร้อยละ 100 และเลขานุการของ กรอ.อศ. ทุกกลุ่ม
อาชีพ
3. เผยแพร่แนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย”
ในวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
5. แผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ระยะยาว โดยจัด ทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี เพื่อให้การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป
6. เพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียน
นักศึกษา และสถานประกอบการ ทั้งหมด และเพิ่มจำนวนสาขาวิชา จำนวน 20 สาขาวิชา
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เปิดทำการเรียนการสอน 10 สาขาวิชา และในปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีได้เปิดการเรียน การสอนในระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ 2) สาขาวิชาการตลาด สาขา
งานการตลาด และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้ นรูป
ผลิตภัณฑ์โลหะ 3) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 4) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
และ 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้สาขาวิชาที่ยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีได้ตระหนักถึง
ความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ศึกษาในระบบทวิภาคี ทั้งยังพัฒนาและ
ส่งเสริมให้สาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนในระบบทวิ ภาคีอยู่แล้วได้มีการพัฒนาในการจัด การเรียน
การสอนในระบบทวิภาคีให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา สนองตอบนโยบายของรัฐบาล และ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะค้นคว้าศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี” เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีในวิทยาลัยฯ พัฒนายิ่งๆขึ้นต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ระหว่างครูและนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กับครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในภาพรวมด้านต่าง ๆ

1.3 สมมติฐานการวิจัย
ความคิดเห็นระหว่างครูและนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับ ครูและนักศึกษาประเภทวิชา
พาณิชยกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี ในภาพรวมด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน

1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่
• เพศ
• อายุ
• วุฒิการศึกษา
• สถานะภาพทางการศึกษา
• สาขาวิชาที่สอนหรือศึกษา
บทบาทของสถานศึกษา
• ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ
เปิดสอนหลักสูตรทวิภาคี
• สนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆ
เพื่อให้การเรียนการสอน
ประสบผลสำเร็จ
• แสวงหาความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอนระบบ
1.5 ขอบเขตของการวิ
จัย
ทวิภาคี

ตัวแปรตาม
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
• ด้านอาคารสถานที่
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
กับสถานประกอบการ
• ด้านการบริหาร จัดการ
ของวิทยาลัย
• ด้านความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
• ด้านคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของนักศึกษาที่
สถานประกอบการ
ต้องการ
• ด้านเวลาในการฝึกอาชีพ
ของนักศึกษา
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1.5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 109 คน
1.5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิท ยาลัยการ
อาชีพสระบุรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี วิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 86 คน โดยใช้เกณฑ์ตามตารางของ
Krejcie and Morgan (1970 : 608-609) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เป็ น การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยพิ จ ารณาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย (สุ วิ ม ล ติ ร กานั น ท์ . 2555 :
179) จำแนกตามสาขาวิชา
1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา
1.5.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา สถานะภาพทางการศึกษา
สาขาวิชาที่สอนหรือศึกษา
1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 5 ด้าน 1) ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอนครูผู้ ส อน 2) ด้ า นการส่ งเสริม สนั บ สนุ น การนิ เทศนั ก ศึ ก ษา การฝึ ก ประสบการณ์ ค รู ในสถาน
ประกอบการ และงบประมาณ 3) ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ 4) ด้านคุณ ลักษณะพี่ พึ ง
ประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ และ 5) ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา
1.5.4 ระยะเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้กระทำในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้ความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย จึงได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการ
วิจัยดังนี้
1.6.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง การบริหารจัดการการอาชีวศึกษา ที่เกิด
จากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา หรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการบริหาร
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
1.6.2 ทวิภาคี หมายถึง สถานประกอบการ และสถานศึกษา
1.6.3 ผู้บริหารสถานประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร และรับผิดชอบในการ
ดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
1.6.4 สถานประกอบการ หมายถึง หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เช่น โรงพยาบาล บริษัท ห้างร้าน โรงแรม และโรงงาน ที่ร่วมดำเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสาขาวิชาชีพต่าง ๆ กับวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
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1.6.5 การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ดีขึ้น
1.6.6 การพั ฒ นาการจั ด การเรีย นการสอนอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภ าคี หมายถึง การปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่ทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้ดีขึ้น
1.6.7 นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3
ที่เรียนในระบบทวิภาคี สังกัดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1.6.8 นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี
ที่ 1-2 ทุกสาขาวิชาที่เรียนในระบบทวิภาคี สังกัดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563
1.6.9 วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ที่วิทยาลัยควรปรับปรุง
แก้ ไ ข และพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข องวิ ท ยาลั ย การอาชี พ สระบุ รี มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนและเพิ่มสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
เพิ่มขึน้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอัน
เป็นข้อมูลพื้นฐานของการทำวิจัยและ เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัย
ได้เสนอแนะสาระสำคัญมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้
2.1 การจัดการอาชีวศึกษา
2.2 การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย
2.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.4 หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
2.5 หลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1.1 ความหมายของการอาชีวศึกษา
นักวิชาการให้ ความหมายคำว่า การอาชีวศึกษา (vocational education) ไว้ต่าง ๆ ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของการอาชีวศึกษาว่าเป็นการศึกษา
ที่มุ่งไปทางช่า งฝีมือ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ให้
ความหมายของการอาชีวศึกษาว่าเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (2542 : 5) กล่าวว่าการอาชีวศึกษาเป็นการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
คุณภาพสำหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุ่มอาชีพหนึ่งโดยจัดกระบวนการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านทักษะหรือความชำนาญ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านเจตคติ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่ตนเลือกเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 1) ได้กำหนดความหมายว่า การอาชีวศึกษาคือ
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาชีพและความก้ าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นระบบ และมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นการศึกษาและฝึกอบรมทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คือทั้งฝึก
เริ่มต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน และการศึกษาอบรมต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อรักษางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
พยุงศั กดิ์ จันทรสุรินทร์ (2546 : 28) กล่าวว่า การจัดอาชีวศึก ษาเป็นการจัดการศึกษาที่
เฉพาะเจาะจง สำหรับการเตรียมคนเข้าสู่อาชีพ สร้างแรงงานและอาชีพของชาติ โดยจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี นักเรียน นักศึกษาต้องรู้
จริง (solid knowledge) มีการปฏิบัติได้จริง (solid practical) รวมทั้งเข้าใจชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข (life skill) เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพโดยนำความรูม้ าประยุกต์ใช้ และสามารถประกอบ
อาชีพได้
ณรงค์ ฤทธิเดช (2552 : 16) กล่าวว่าการอาชีวศึกษาคือการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนเข้าสู่อาชีพ
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนทั้งก่อนทำงานและที่ทำงานแล้วโดยเน้นการเพิ่มสมรรถนะให้
เพียงพอที่จะเข้าสู่อาชีพได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ศิริพรรณ ชุมนุม (2546 : 18) กล่าวว่า การอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
หล่อหลอมบุคคลให้มีความสามารถ มีทักษะในงานอาชีพสามารถทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ ถือว่าการ
อาชีวศึกษาเป็นงานสร้างชีวิต ทำให้บุคคลพึ่งตนเองได้ มีรายได้ มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองทำได้ดี
ที่สุด
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการอาชีวศึกษา คือ การจัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม และสมรรถนะเพียงพอที่จะ
เข้าสู่อาชีพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับความต้ องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 หลักการและจุดมุง่ หมายของการจัดการอาชีวศึกษา
การจั ดการอาชีวศึ กษาเป็นการจัด การศึก ษาในด้ านวิชาชีพ ที่ มุ่ งผลิต และพั ฒ นากำลั งคน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ดังนั้นจะต้องมีการกำหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของ
การจัดการอาชีวศึกษาให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งในเรื่องนี้มีความเห็นที่หลากหลายทั้งที่
ในส่วนที่เป็นกฎหมาย และแนวความคิดของนักวิชาการ นักบริหาร ดังนี้
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2543 : 8) ได้กำหนดหลักการที่สำคัญของการ
ปฏิ รูปการอาชี ว ศึ ก ษาคื อ จะต้ อ งจั ด อาชี วศึ ก ษาตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานและสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยจะต้องมีการวางระบบเพื่อให้ มีเอกภาพด้ านนโยบาย และมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ เกิดความร่ วมมื อระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัด
ฝึกอบรมให้กว้างขวาง มีการปรับปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษา ซึ่งครอบคลุมด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการพัฒนาครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา 10 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ในการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพจะต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญดังนี้ (พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา. 2551 : 4)
1. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน
2. การศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความ
สนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และ สถานประกอบการในการกำหนดนโยบายการผลิต
และพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และ มีระบบเทียบโอนผลการเรียน และระบบ
เทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึก
อบรมวิชาชีพ
6. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
7. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ ของการอาชีวศึกษาอย่า งต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554 : 31) กล่าวว่า จากการศึกษาความคิดที่สามารถใช้เป็นหลักใน
การจัดการอาชีวศึกษาจากผู้เรียน ครู ผู้บริหาร นักวิจัยการศึกษา ผู้ปกครองนายจ้าง ข้าราชการใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถกำหนดขั้นของการอาชีวศึกษาเป็นรูปธรรมหลักได้ 9 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 อาชีวศึกษาเน้นการกระทำที่ทำให้เกิดทักษะสอดคล้องกับธรรมชาติ โดยไม่คำนึงถึง
ทักษะที่จะใช้ประกอบอาชีพเพื่อการมีชีวิตในสังคม ในระดับนี้ จะมุ่งเฉพาะอาชีพใดอาชีพหนึ่งซึ่ง
ทักษะที่ฝึกจะเป็นแบบรวม ๆ
ระดับ 2 อาชีวศึกษาเป็นการกระทำที่ ทำให้เกิดทักษะ และมีการพัฒนาการด้านความรู้และ
เจตคติที่ดีต่อการทำงาน จะเป็นงานหนึ่งหรือหลาย ๆ งานก็ได้ การเรียนจะเป็นการวิเคราะห์ภารกิจ
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ของงานแต่ละประเภท ในระดับนี้จะเริ่มเสนอรูปแบบของงานให้ปรากฏ ซึ่งในระดับนี้ผู้เรียนสามารถที่
จะเลือกอาชีพของตนได้เมื่อเรียนจบ
ระดับ 3 อาชีวศึกษาเป็นการกระทำที่ ทำให้เกิดทักษะความรู้ และเจตคติที่ จำเป็นกับการ
ทำงานให้ประสบผลสำเร็จในงานหนึ่ง อาชีพหนึ่ง หรือมากกว่า ในระดับนี้ จะคล้ายกับระดับที่ 2 คือ
เน้นลักษณะงานให้ปรากฏเป็นทางเลือก แต่จะเพิ่มเติมทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการฝึกทักษะความรู้
และเจตคติเข้าไปมากขึ้ น การผสมผสานกันของหลักสูตรในสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับการจัด
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียนด้วย
ระดับ 4 อาชีวศึกษาเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และเจตคติที่จำเป็นสำหรับการ
ทำงานในสาขาอาชีพหนึ่ง และมุ่งสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในเวลางานและนอก
เวลางาน จัดให้มีการส่งเสริมความเป็นผู้นำ อาชีวศึกษาในระดับนี้เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตและเพื่อการ
ยังชีพด้วย โดยยึดประโยชน์และความสำคัญของการใช้เวลาว่าง ความพอใจในชีวิตครอบครัวการได้
ร่วมกิจกรรมในสังคม เป็นระดับทีผ่ ู้เรียนต้องแสดงออกถึงการใช้ชีวิตในสังคม
ระดับ 5 อาชีวศึกษาเน้นการฝึกทักษะพัฒนาความรู้และเจตคติ ให้ถึงความสามารถที่ต้องการ
ในการทำงานและการสร้ า งครอบครั ว ร่ ว มคิ ด กิ จ กรรมของสั ง คม มี ก ารเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาวิ ช าให้
กว้างขวางขึ้นในหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์กว้างขวางขึ้น
ระดับ 6 อาชีวศึ กษาเน้นการศึกษาด้ านความสามารถในบุคคลเพื่ อให้ทั นกับสถานการณ์
ปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต อาชีวศึกษาในระดับนี้ เป็นการศึกษาเพื่ อชีวิต และการทำงานใน
สภาพสังคมปัจจุบันและอนาคต ในระดับนี้การพัฒนาจะเริ่มลดทักษะด้านฝีมือแต่จะเพิ่มกระบวนการ
ตัดสินใจ การจัดประสบการณ์การเรียนจะนำเอาปัญหาในสังคมปัจจุบันด้านเศรษฐกิจเข้ามาในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ระดับ 7 อาชีวศึกษาเน้นความสัมพันธ์ทางด้านชีวิตกับสังคม และเทคโนโลยีการศึกษาเริ่ ม
เล็งเห็นความสำคัญของสังคมที่หลากหลาย และสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการทำงานส่งเสริมให้
มีการตัดสินใจเพิ่มขึน้ เพื่อให้ตระหนักถึงอิทธิพลต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ระดับ 8 อาชีวศึกษาเน้นสัมพันธภาพของบุคคลที่ มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในระดับนี้จะ
แสดงผลของการตัดสินใจที่ มีต่องานและอาชีพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะมุ่งพัฒนาการเป็น
ผู้นำ ที่สามารถส่งเสริมบรรยากาศการทำงานและการเรียนรู้ ส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตในสายตา
ของชาวโลก
ระดับ 9 อาชีวศึกษาเน้นสัมพันธภาพของบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมทั่วไป และทางด้านการเมือง
ด้วย ในระดับนี้จะส่งเสริมผู้นำในการกำหนดนโยบายให้กับชุมชนโดยพัฒนาจริยธรรมในการทำงาน
และพัฒ นานโยบายของชุมชน ส่งเสริมการศึ กษาและอื่ น ๆ กำหนดแนวทางในอนาคตของสังคม
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นอกจากนี้ยังต้องใช้มันสมองที่ ชาญฉลาดในการดำเนินงาน การตัดสินใจที่ จะหาวิธีที่เหมาะสมลด
ภาระงานที่ซ้ำซ้อน
สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2547 : 31-35) ยั งได้ เสนอแนวทางการปฏิ รู ป การ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ประการ ดังนี้
1. การปรับทิศทางและแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่ มีมาตรการดังนี้
1.1 เร่งรัดการจัดทำนโยบาย และแผนพัฒนากำลังคนของชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคนของชาติ ได้ใช้เป็นทิศทางและกำหนดเป้าหมายให้รองรับเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศให้ชัดเจน โดย
1.1.1 เร่งประสาน และบูรณาการแผนผลิต และพัฒนากำลังคนใน
สถานศึกษา และ ฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับในทุกกลุ่มอาชีพ โดยในเบื้องต้นเร่งจัดทำใน 5 กลุ่มอาชีพ
เป้าหมายเฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ (อาหาร การท่องเที่ยว ยานยนต์ สิ่งทอ
อัญมณี และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะซอฟท์แวร์)
1.1.2 ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดสัดส่วนการจัดการศึกษา สายสามัญ : สาย
อาชีพ และ สัดส่วน รัฐ : เอกชน
1.2 ส่งเสริมการพัฒนา ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อปรับ
ค่านิยมและเจตคติของสังคมให้เห็นคุณค่าของการทำงานโดย
1.2.1 เร่งรัดพัฒนา มาตรฐานอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพ
1.2.2 พัฒนาหลักสูตร แบบสมรรถนะ 5 กลุ่มอาชีพ
1.2.3 พัฒนาโมดูล/ชุดฝึกอบรม ที่เน้นฐานสมรรถนะ 5 กลุ่มอาชีพ
1.2.4 พัฒนาระบบการประเมิน ที่เน้นฐานสมรรถนะ 5 กลุ่มอาชีพ
1.2.5 สร้างความเข้มแข็ง ให้ 5 กลุ่มอาชีพดังกล่าว เพื่อให้มีบทบาทสำคัญ
ในการ พัฒนาตามข้อ 1.2.1-1.2.4
1.3 เร่งรัดการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรง
งาน รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม โดย
1.3.1 จัดระบบการเรียนรู้ ให้ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้คนเรียนรู้การศึกษา
และอาชีพได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต
1.3.2 จัดระบบ รับรองประสบการณ์ของบุคคล และ ระบบสะสมหน่วย
การเรียน
2. การปรับระบบบริหารและการจัดการ มีมาตรการดังนี้
2.1 เร่งรัดการปฏิรูประบบ บริหาร และการจัดการ โดย
2.1.1 จัดระบบบริหารการอาชีวศึกษา ในรูปคณะกรรมการร่วม ทั้งระดับ
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กระทรวงสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาทั้งรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพเพื่อให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับทิศทางการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา และทำงานเชิงนโยบายในเชิงรุก
2.1.2 กำหนดศักยภาพ และ ความเชี่ยวชาญของสถาบันการอาชีวศึกษา
เพื่อให้เป็นกลไกกำกับทิศทางให้บริการในสาขาวิชาที่สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนเป็นเลิศเท่ านั้น
ไม่ใช่การให้บริการการศึกษาแบบเต็มรูปทุกสาขา
2.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง รัฐ
เอกชน ผูป้ ระกอบการ และกลุม่ อาชีพ ฯลฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนการจัดการ
เรียนการสอน และการติดตามประเมินผล
2.1.4 สร้างความเป็นอิสระ แก่สถานศึกษา ในการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและบริบทที่เปลี่ยนไป
2.2 พัฒนาระบบความร่วมมือ หลักการ คือ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทั้งทฤษฎี
และเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการในการฝึกงานให้
นักศึกษา ระบบความร่วมมือดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะเอื้อให้จัดการศึกษาแนวใหม่ ได้ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ภาคเอกชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นขั้นการกำหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย ความต้องการ การพัฒนา หลักสูตร การฝึกงาน และการประเมินสมรรถนะของผู้ฝึกอบรม
ครบกระบวนการความร่วมมือ ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ คือ
2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสหกิจศึกษา เช่นระบบทวิภาคี หรือ
โรงเรียนอุปถัมภ์ ในสถานประกอบการ ให้ เพิ่มขึ้นทั้งด้ านปริมาณและคุณ ภาพ ด้วยมาตรการด้ าน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการ และผูเ้ รียน ผูป้ กครองเข้าใจถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษา
2.2.2 เร่งรัดทำหลักเกณฑ์การจัดระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดทำ
คู่มือเพื่อให้การจัดระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษามีคุณภาพมาตรฐานที่ใกล้เคียง
2.3 พัฒนาระบบ คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้การอาชีวศึกษาสามารถผลิตกำลังคนใน
สายเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อประกันว่าผู้จบจะมีความรู้ และสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต้องให้
ความสำคัญกับระบบการเรียนการสอน และภาวะผู้นำของผู้บริหาร ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ คือ
2.3.1 เร่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ และตัวบ่งชี้คุณภาพของหลักสูตรสถาน
ศึกษา การเรียนการสอน และมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาสายวิชาชีพ
2.3.2 สนับสนุนทรัพยากรให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษา ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อประกันให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
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3. การปรับระบบการเงินและทรัพยากร มีมาตรการ ดังนี้
3.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการเงินเพื่อการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมเพื่อปรับ
เปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณแบบด้ านอุปทาน (supply side) เป็นด้านอุปสงค์ (demand side)
เพื่อให้เกิดการระดม การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
3.2 เร่งรัดการปฏิรูประบบบุคลากรการอาชีวศึกษา หลักการของระบบบริหารงาน
บุคคลต้องเป็นระบบที่สามารถคัดสรร ดำรงรักษาครูและผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยูใ่ นระบบการ
บริหารงานบุคลากรการอาชีวศึกษา ในการดำเนินการต้องมีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และ
ผู้ บ ริ ห าร รวมทั้ งมี ก ารวางระบบการบริห ารงานบุ ค ลากรการอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ
สนับสนุนให้ครูพัฒนาทักษะอาชีพในสถานประกอบการ รวมถึงให้มีการสร้างมาตรการจูงใจให้ ครู
พั ฒ นาตนเองอย่า งต่ อ เนื่อ ง นอกจากนี้ต้ อ งสร้างแรงจู งใจให้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ในอาชี พ มาเป็นครู
อาชีวศึกษาด้วย โดยให้ค่าตอบแทนตามความสามารถ ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการดังนี้
3.2.1 จัดทำมาตรฐานวิชาชีพครู และผูบ้ ริหารอาชีวศึกษา
3.2.2 พัฒนาบุคลากรหลัก ของสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอาชีพ ให้ได้
ครบตาม มาตรฐานทีก่ ำหนด อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 2 ปี
3.2.3 จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ
3.2.4 ส่งเสริมให้ครูวิชาชีพทุกคน เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ อย่างน้อยปีละ 2 สัปดาห์
3.2.5 พัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
และ ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยสร้างคุณภาพการอาชีวศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2.6 ส่งเสริมการพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา และครู รวมทั้งบุคลากรการอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการประสานความร่วมมือ
กลุ่มอาชีพ และสมาคมวิชาชีพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2.7 จัดทำโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
(SMEs)
3.3 วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และ ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการใช้สื่อ และ เทคโนโลยีทางด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากระบบสื่อและเทคโนโลยีให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2551) ได้เสนอความเห็นจากการ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2546 ในที่ประชุมต่างมีความเห็นตรงกันว่า การพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศ จำเป็นต้องมีการ
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ปฏิรูปทั้งระบบ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ความเชื่อมโยงของระบบการผลิตและการพัฒนากำลังคน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ านการเรียนการสอน โดยเน้ นการสร้ างความร่ วมมื อ กั บสถานประกอบการ
ภาคธุรกิจเอกชน และการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันในพื้นที่ใกล้เคียง

2.2 การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย
2.2.1 ประวัติความเป็นมาของการอาชีวศึกษา
ประเทศไทยได้ มีก ารจั ด การศึ ก ษาวิช าชี พ อย่ า งเป็ นระบบมากขึ้น เมื่ อ ได้ รับการบรรจุใน
โครงการศึ ก ษา พ.ศ. 2441 เป็ นการศึก ษาพิ เศษ หมายถึง การเรีย นวิช าเฉพาะ เพื่ อ ให้ เกิ ดความ
ชำนาญ มีการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา แห่งแรกขึ้น ในปี พ.ศ. 2453 คือ โรงเรียนพาณิชยการ ที่วัด
มหาพฤฒาราม และวัด ราชบูรณะ ส่ วนคำว่า “อาชี วศึ ก ษา” ได้ ปรากฏขึ้น เป็ นครั้ งแรกในระบบ
การศึก ษาไทยในแผนการศึ กษาชาติ พ.ศ. 2479 ต่อ มาในปี พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฎี ก าจัด วาง
ระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ได้จัดตั้งกรมขึ้น 2 กรม
คือ กรมสามัญศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ และกรมวิชาการ มีหน้าที่จัดการศึกษาสาย
อาชีพ ซึ่งความเป็นมาของการอาชีวศึกษาไทย มีรายละเอียดดังนี้ (พิทยา ชินะจิตพันธุ์. 2553 : 1622)
ปี พ.ศ. 2484 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 ซึ่งตรา
ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 19
สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงศึกษาธิการและตั้งกรมอาชีวศึกษาขึ้น
แทนกรมวิชาการ ส่วนกองวิชาการเป็นกอง กองหนึ่งในกรมอาชีวศึกษา ดังนั้น กรมอาชีวศึกษา จึงได้
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 โดยแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็ น 3 กอง คื อ สำนัก งานเลขานุก ารกรม กองโรงเรีย นทำหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบการดำเนิน การ
โรงเรียนอาชีวศึกษา และกองวิชาการทำหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และ
การออกประกาศนียบัตร ช่วงระหว่างมหาสงครามเอเชียบูรพากรมอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบจากภัย
สงคราม ก่ อให้ เกิ ด การขาดแคลนอุ ปกรณ์ การสอน นัก เรีย นต้ อ งหลบภั ย จำนวนครูและนัก เรีย น
น้อยลง จนกระทั่งภาวะสงครามสงบลง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยในแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2494 การอาชีวศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย และมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแต่ละระดับกำหนดเวลาเรียนไม่เกิน 3 ปี
ปี พ.ศ. 2495 ได้มพี ระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษา แบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 7 กอง คือ
1. สำนักงานเลขานุการกรม
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2. กองโรงเรียนการช่าง
3. กองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม
4. กองโรงเรียนเกษตรกรรม
5. กองวิทยาลัยเทคนิค
6. กองส่งเสริมอาชีพ
7. กองออกแบบและก่อสร้าง
นอกจากนี้ ยังได้เริ่มจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหลัก 4 แห่งทั่วประเทศคือวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
(2495) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ -สงขลา (2497) วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -นครราช
สีมา (2499) และวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ-เชียงใหม่ (2500)
ปี พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยม
อาชีวศึกษาตอนปลาย หลายแห่ง ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง และโรงเรียน
อาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห่ ง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย
สามัญเข้าศึกษาต่อ
ปี พ.ศ. 2501 กรมอาชีวศึกษาได้ รับความช่วยเหลือจากองค์การ Southeast Asia Treaty
Organization (SEATO) โดยมหาวิทยาลัยฮาวาย ในการปรับปรุงหลักสูตรตามโครงการฝึกช่ างฝีมือ
และฝึกอบรมครูวิชาช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และช่างเชื่อมโลหะ โดยมีโรงเรียนการ
ช่ า ง 18 แห่ ง เข้ าร่ ว มโครงการในระยะแรกแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2503 จำนวนนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ปีที่ 1-3 มีจำนวนลดลง แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่
4 จำนวนนักเรียนในประเภทช่า งอุตสาหกรรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งต้องเปิดการเรียนการ
สอน 2 ผลัด
ปี พ.ศ. 2502 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัด
กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตช่างฝีมือที่เน้นการ
ปฏิบัติและประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ต่อมาได้มีการลง
นามในสัญญาความร่ วมมือทางวิชาการระหว่า ง รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
ฉบับแรก ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2502
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรี ย นเทคนิ ค พระนครเหนื อ ได้ เปิ ด สอนในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น กระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนพระนครเหนือขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ”
โดยยังได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และทุนการศึกษาจากรัฐบาลของประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนีอย่า ง
ต่อเนื่อง
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ปี พ.ศ. 2508 กรมอาชีวศึกษาได้รับความช่วยเหลือ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2509 ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNICEF) ในการปรับปรุงโรงเรียนการช่างสตรี จำนวน 35 แห่ง ทั้งใน
ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และครุภัณฑ์ เป็นการเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2510 กรมอาชีวศึกษาได้ดำเนินงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
มีหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนในโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวม
25 แห่ง กับกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2512 ได้รับความช่ วยเหลื อจาก ประเทศออสเตรีย ในการจัด ตั้งโรงเรียนเทคนิค
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานศึกษาหลายแห่งได้รับการพัฒนา และเปิดสอนจนถึงระดับ ปวส. โดยในปี
พ.ศ. 2512 ได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัย ซึ่งแห่งแรกคือ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
จนถึงปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษามีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด จานวน 90 แห่ง ในจำนวนสถานศึกษา
ทั้งสิ้น 159 แห่ง
ปี พ.ศ. 2513 รวมโรงเรียนการช่างสตรี และโรงเรียนการช่าง 4 จังหวัด คือ อ่างทอง ราชบุรี
บุรีรัมย์ และพัทลุง
ปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยได้หลอมรวม
วิท ยาลัย เทคนิ ค ธนบุ รี วิ ท ยาลั ยเทคนิ ค พระนครเหนื อ และวิ ท ยาลั ย โทรคมนาคม ในสั งกั ด กรม
อาชีวศึกษาขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยี และจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 217
ปี พ.ศ. 2515 ให้โอนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 36 แห่ง ของกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดกรม
สามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2516-2520 มีโครงการเงินกู้จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) เพื่ อ พั ฒ นาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค 4 แห่ ง (กรุ ง เทพ สงขลา เชี ย งใหม่ และนครราชสี ม า)
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ พัฒนาครู และอาคารสถานที่ใน 6 สาขาวิชา คือ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
ก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคโลหะ และช่างยนต์
ปี พ.ศ. 2518 ได้มีพ ระราชบัญ ญั ติจัดตั้ งวิท ยาลั ยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้น โดยแยก
วิทยาลัย 28 แห่ง ออกจากกรมอาชีวศึกษา เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี และได้โอนศูนย์ฝึกต่อเรือ
หนองคายของสำนักงานพลังงานแห่งชาติมาอยู่ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
อุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย
ปี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการช่างใน 65 วิทยาเขต
และยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรม 12 แห่ง เป็นวิทยาลัย
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ปี พ.ศ. 2520 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม 10 แห่ง
ปี พ.ศ. 2521-2527 มีโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ 12 แห่ง ในแต่ละเขต
การศึกษา
ปี พ.ศ. 2522-2523 พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการดำเนินการแยกวิทยาเขต
ต่าง ๆ ออกเป็นอิสระ
ปี พ.ศ. 2522 ได้มีการโอนวิท ยาลัยเกษตรกรรมเจ้ าคุณ ทหาร ไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีวศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) รับนักเรียนผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เข้าเรียนวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปี
ปี พ.ศ. 2523 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523
กำหนดให้ปรับกองวิทยาลัย และกองโรงเรียนเป็นกองใหม่ คือ
1. กองวิทยาลัยเกษตรกรรม
2. กองวิทยาลัยเทคนิค
3. กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2524 ได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 ปี พ.ศ. 2527 ได้ใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พ.ศ.
2527
ปี พ.ศ. 2527 ทดลองจัดการอาชีวศึกษาระบบโรงเรียน-โรงงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี ในสาขาช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าว
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และดำเนินการรับช่างฝึกหัดรุ่นแรกในปี
การศึกษา 2532
ปี พ.ศ. 2528 ส่งเสริมแนวคิด “การอาชีวศึกษาครบวงจร” และได้ มีการจัดตั้ง สำนักงาน
โครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานภายในมีหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานโครงการพิเศษ และรับผิดชอบ
งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและงานพัฒนาชนบท
ปี พ.ศ. 2530 ได้มีการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพ ในพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน
โดยมี เป้ า หมายที่ จ ะจั ด การศึ ก ษาทุ ก ประเภทวิ ช าและทุ ก หลั ก สู ต ร ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ
การศึกษา
ปี พ.ศ. 2531 รัฐบาล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ความช่วยเหลือพัฒนาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ปี พ.ศ. 2533 ได้ประกาศใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
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ปี พ.ศ. 2533-2535 การอาชีวศึกษาได้ รับความสนใจมาก จึงได้จัดตั้งสถานศึกษาเพิ่ม 20
แห่ง โดยมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2535 ได้
ประกาศแบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 หน่วยงาน โดยเพิ่มสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นหน่ วยงาน
อิสระระดับกอง
ปี พ.ศ. 2535 กรมอาชี ว ศึ ก ษาได้ ด ำเนิ น การเปลี่ ย นชื่ อ จาก “การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาระบบ
โรงเรียน-โรงงาน” เป็น “การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”
ปี พ.ศ. 2534-2537 กรมอาชีวศึกษา มีนโยบายขยายการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีไปสู่ประเภทวิชาอื่นๆ ด้วย เช่น ประเภทวิชาเกษตรกรรม และคหกรรม
ปี พ.ศ. 2535-2539 ได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 93 แห่ง เฉพาะโครงการ
จัด ตั้ งวิท ยาลัยการอาชี พ ระดั บอำเภอ 60 แห่ ง วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง 25 แห่ง และอี ก 8 แห่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาชนบทเพื่อผลิต
กำลังคนด้านวิชาชีพในระดับกึ่งฝีมือ และช่างเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปี พ.ศ. 2536-2543 ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น พัฒนาการผลิตกำลังคนสาขาวิชา
แมคคาทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ปี พ.ศ. 2537 มี โ ครงการเงิ น กู้ ก องทุ น ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ โพ้ น ทะเลแห่ ง ญี่ ปุ่ น
(Overseas Economic Cooperative Fund, JAPAN) โดยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2537 เพื่อพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรในสถานศึกษา 20 แห่ง
ปี พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษา ได้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห่ง
และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่ องเที่ยว 2 แห่ง และได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) กำหนดให้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นส่วนราชการ
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรมอาชีวศึกษาจัดและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ใน
ระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ รวมถึงพระราช
บัญญัติการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปี พ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีอำนาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่ าได้แก่
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปทส.) และปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542) ซึ่งมีมาตรา 20 เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2545 มีก ารปรับ แก้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ กำหนดจั ด ตั้ งสำนัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

21

วั น ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ให้ จั ด ตั้ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นแทนกรมอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จำนวน 404 แห่ง ประกอบด้วย
1. วิทยาลัยเทคนิค 109 แห่ง
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 36 แห่ง
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 44 แห่ง
4. วิทยาลัยสารพัดช่าง 54 แห่ง
5. วิทยาลัยการอาชีพ 144 แห่ง
6. วิทยาลัยพาณิชยการ 5 แห่ง
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง
8. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2 แห่ง
9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 3 แห่ง
10. วิทยาลัยประมง 3 แห่ง
11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง
ปี พ.ศ. 2547-2550 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดนโยบาย อยากเรียน
สาขาวิชาใดต้องได้เรียนสาขาวิชานั้น และมีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม
ปี พ.ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551)
ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีการ
จัดการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80
พรรษา จำนวน 11 แห่ง ทำให้มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น 415 แห่ง
ปี พ.ศ. 2553 สำนัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาร่วมกั บสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมกับการสอบคัดเลือกเข้ าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มสัดส่วนนักเรียน
สายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ คือ 60:40 และกำหนดให้โรงเรียน สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสอบคัดเลือกรอบเดียว
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการจัดการอาชีวศึ กษามีประวัติและความเป็นมาโดยมีการจัดตั้ ง
โรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2453 และคำว่า “อาชีวศึกษา” ได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก
ในระบบการศึกษาไทยในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 และได้จัดการอาชีวศึกษาจนถึงปัจจุบัน
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2.2.2 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยีได้นั้น จะต้องมีกระบวนการสร้างเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การวิจัย
และพัฒนา การสร้างต้นแบบ การถ่ายทอดและดัดแปลงทางเทคโนโลยีสู่กระบวนการผลิต ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมทันสมัย และการบริการ ดังนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการผลิตกำลังคน
ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตกำลังคน จากทักษะในด้านการ
ปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษามาเป็นกำลังคนที่มีความรู้และความเชี่ย วชาญในการผลิต การดัดแปลง
และสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีว ศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ นั้ น จะต้ อ งจั ด สภาพแวดล้ อ มของโรงฝึ ก งานและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารใน
สถานศึกษาให้คล้ายกับสถานประกอบการ และมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ
เรียน การสอน จึงจะทำให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (ธีรวุฒิ บุณยโสภณ. 2542 : 32)
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในประเทศไทยดำเนินการโดยหลายหน่วย
งานในระดับกระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่น ๆ ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะหน่วยงานหลักบางหน่วยงานที่อยู่
ในกระทรวงศึกษาธิการ คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดกระบวนการ
ศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้จัดได้ โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา. 2551 : 3-20)
1. การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันหลัก โดยมีการ กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
2. การศึ ก ษานอกระบบ เป็ น การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการกำหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
3. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้ อตกลงระหว่างสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
เพื่ อ ประโยชน์ ในการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น สามารถจั ด
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การศึกษาหลายรูปแบบรวมกันได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้ องมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ จั ด ตามหลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกำหนดหลักสูตรที่จัดขึ้น
เพื่อความรู้ หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่ อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ ต้องคำนึงถึงการมีเอกภาพด้ าน นโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจาย
อำนาจจากส่ วนกลางไปสู่ สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน จัดการศึกษาในด้ านวิชาชีพสำหรับ
ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่ อเนื่องจนถึงระดับ
ปริญญาตรี ให้ชุมชน สังคมและสถานประกอบการมีส่ วนร่วมในการกำหนดนโยบายการผลิตและ
พั ฒ นากำลั ง คน รวมทั้ งการกำหนดมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อ
เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่า งต่อเนื่อง มีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม มีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะต้องดำเนินการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน ให้ ส ามารถจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือ
ทางวิชาการ การสร้างคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของชาติ เพื่อสามารถใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ทั้งนี้ต้ องเป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 51 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็นความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อ สถาบั น และสถานประกอบการ และสถานประกอบการใดที่ ป ระสงค์ จ ะดำเนิ น การจั ด การ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้ ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้
ได้รับการรับรองประโยชน์ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ให้ถือว่าไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานรูปแบบศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่า ด้วยการศึกษาแห่งชาติ การยื่นคำขอ และการพิจารณา
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการให้จัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ หรือจัดการสอน
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ตามหลักสูตรที่สถานประกอบการร่ วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันจัดทำขึ้นโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานประกอบการ หรือภาคเอกชนอาจเข้าร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยห้องทดลองหรือ
ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิช าชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ
สถาบันของรัฐหรือเอกชนได้ ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการนั้น
ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ด้ านความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ ของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาหรือสถาบัน ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากการ
ดำเนินการของสถานประกอบการ ให้ เป็นรายได้ ของสถานศึ กษาหรือสถาบันนั้น หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการเข้าร่วมดำเนินการของสถานประกอบการ หรือภาคเอกชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบัน
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอืน่ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1. การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี
2. การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น ที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ หรือ
ร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิ ชาชีพ
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้าน
อาชีพ
2. เป็นผู้ชำนาญการด้านอาชีพ โดยสำเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด
3. เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นอาชี พ เฉพาะสาขาซึ่ ง สำเร็ จ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ไม่ ต่ ำ กว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัต รวิชาชีพ ที่ มีประสบการณ์ ในสาขาอาชีพ นั้นไม่ น้อ ยกว่าห้าปี หรือสำเร็จการศึก ษา
วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าสามปี หรือผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาอาชีพนั้นไม่
น้อยกว่าห้าปี
4. เป็นผู้มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสั งคมและท้ อ งถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ และหลั ก เกณฑ์ ในการแต่ งตั้ ง การทดสอบ
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การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพต้ องปรับเปลี่ยน
ทิ ศ ทางการผลิต กำลังคน จากทั ก ษะในด้ านการปฏิ บัติ ม าเป็ นการผลิ ต กำลั งคนที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ การดัดแปลงและสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการในสถานศึกษาให้ คล้ายกับสถานประกอบการ และมีความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ
2.2.3 มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา และระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard: OS) หมายถึง สมรรถนะงานหลัก และงานย่อย
ของแต่ละอาชีพ ประกอบด้วย เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขตของงาน ความรู้ที่ต้องใช้ และผลงานที่
เป็นรูปธรรม มาตรฐานอาชีพเป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยเจ้าของอาชีพ หรือองค์กรทางวิชาชีพ โดย
กำหนดสมรรถนะในงานหลัก หรือความสามารถในการปฏิบัติงานของอาชีพนั้น ๆ ในหลักการหรือ
เทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่การวิเคราะห์หน้าที่ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมนักเรียนในอาชีพหนึ่ง ๆ สามารถกำหนดสมรรถนะต่าง ๆ
ออกเป็นระดับหลายระดับตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น กำหนดเป็น 5 ระดับ โดยระดับ 1 เป็น
งานประจำค่อนข้างง่าย และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนถึงระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่ซับซ้อนของงานใน
อาชีพมากที่สุด (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2549 : 4)
มาตรฐานวิ ช าชี พ (Vocational Standards: VS) หมายถึ ง ข้ อ กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของบุคคลด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและประกัน
คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพเป็นมาตรฐานเพื่ อการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรทางวิชาชีพ
ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ต้องพิจารณาจากมาตรฐานอาชีพ ที่กำหนดจาก สมรรถนะของงาน
หลัก แต่ละอาชีพ ร่วมกับ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และ
กิ จ นิ สั ย เพื่ อ นำมากำหนดเป็ น สมรรถนะหรื อ ความสามารถ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ของผู้ เรี ย นด้ า น
อาชีวศึกษาโดยการดำเนินการร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรจากองค์กรทางวิชาชีพ
พัฒนาเป็นมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาที่เรียน สำหรับผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) และระดั บ ปริ ญ ญาสายเทคโนโลยี หรือ สาย
ปฏิบัติการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2550 : 1-5)
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา (Institutional Standards: IS) หมายถึง ข้อกำหนดในการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกัน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของ
สถานศึ กษา อั นเป็นกลไกสำคั ญ ในการประกั นคุ ณ ภาพการจั ด การอาชี วศึ กษาให้ มี ประสิ ท ธิภ าพ
บรรลุผลตามที่ต้องการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2549 : 54-55)
ระบบคุณ วุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualifications: VQ) เป็นระบบที่จัดให้ กับผู้ที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะได้จำนวนหนึ่งตามที่กำหนด ในแต่ละคุณวุฒิแบ่งระดับความยากง่า ย และความ
ซับซ้อนของงานในแต่ละหน้าที่ โดยแนวคิดการกำหนดระดับของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จะกำหนดระดับต่ำ
ให้เป็นงานที่ง่ายปฏิบัติตามคำสั่ง ไม่ซับซ้อน ขอบเขตของงานไม่กว้าง มีความรับผิดชอบต่ำ ยิ่งระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพสูงขึ้นก็จะเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ขอบเขตของงานกว้างขึ้น มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น ได้มีการศึกษาวิจัยระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส เป็นต้น
และได้กำหนดเป็นกรอบคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับประเทศไทย (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
2551 : 2)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับสร้างสมรรถนะการทำงานของบุคคลให้ได้มาตรฐานอาชีพ หรือ
มาตรฐานสมรรถนะ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะในอุตสาหกรรมหลัก โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นกลไกในการ
ดำเนินงาน
นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยการกำหนดนโยบายพัฒนา
กำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารส่วนกลางเพื่อให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
โดยการเพิ่มพูนทักษะในต่า งประเทศ ศึกษาดูงานด้ านการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางใน
สถานประกอบการ เน้นการสอนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ และพั ฒ นาบุคลากรครูให้ มี
ความรู้ด้านคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการและเผยแพร่
ให้ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ รวมทั้ง แสวงหาความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ครู อาจารย์ อาชีวศึกษาให้มีวุฒิสูงขึ้นทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558) ได้มุ่งเน้นภารกิจสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
1. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดรับ กับปริมาณความต้องการของตลาดแรงงาน และตลาด
อาชีพ
2. สถานศึกษาเร่งสร้าง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาชีวศึกษาระดับจังหวัดให้มีความ
เข้มแข็ง
3. ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสถานประกอบการ
อย่างใกล้ชิด
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา ได้ มี พั ฒ นาการที่ เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทำให้ ปั จ จุ บั น สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการ
จัดการอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และปริญญาตรี รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เคยจัด
การศึกษาตามความพร้อมของสถานศึกษา หรือ อุปทาน (supply driven) มาเป็นความต้องการของ
ผู้ใช้ ผลผลิต หรือ อุ ปสงค์ (demand driven) โดยความร่ วมมื อ กัน ระหว่างสถานศึ ก ษากับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ทั้งความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรืออาชีพอิสระได้ อย่าง
มั่นใจ เปลี่ยนค่านิยมการศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญ ญาบัตรมาเป็นการศึกษาเพื่ อให้ เกิด
สมรรถนะ (competency) มีค วามเป็นเลิศทางวิชาชี พ มีรายได้ ดี มี เกียรติและศักดิ์ศ รี มีเส้ นทาง
ความก้าวหน้า (career path) ที่ชัดเจน และสามารถศึกษาต่อได้สูงสุด
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัด การอาชีวศึกษาของประเทศจะต้องสอดคล้องกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนระดับต้น และระดับกลางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มีความเหมาะสมในแต่ละสาขาอาชีพ และมีปริมาณสอดคล้องกับปริมาณความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ต้องตระหนักถึงมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพที่เป็นสากล มีกรอบหลักสูตรที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อความคล่องตัวต่อการปรับ
และพั ฒ นาหลัก สูต รให้ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งทางเศรษฐกิ จ และสั งคม จึ งต้ อ งมี ก าร
สนับสนุนให้จัดโปรแกรมวิชาชีพพิเศษ หรือกลุ่มวิชาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ที่เป็นไปตามความต้องการของ
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สังคม และประเทศได้ทันที และจะผลักดันให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาในแต่ละระดับเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มากขึ้น

2.3 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหม่เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะของคน
ในการประกอบอาชีพ โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ต้องผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ที่
จบจากระบบการศึกษาแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในทันที แต่ต้องไปอบรมหรือฝึกปฏิบัติงานจริง
เพื่ อ การพัฒ นาความรู้ให้เท่ าทั นกับเทคโนโลยีที่ ก้ าวไกล เพื่ อลดความสูญ เสีย ดังกล่าว สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางเป็นหลักการที่จะพัฒนาการอาชีวศึกษาว่าจะต้อง
ให้ผู้เรียนได้ฝึกงาน และทำงานจริงในสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
ขอให้สถานศึกษาการอาชีวศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 34-38)
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเริ่มจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อครั้งที่มี
สถานะเป็นกรมอาชีวศึกษา ได้ริเริ่มโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นโครงการนำร่องระหว่างปี
พ.ศ. 2531-2533 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความร่วม
มือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยผ่านองค์กร GTZ ผลการดำเนินงานปรากฏว่าได้รับ
ความสำเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษาจึงได้ประกาศใช้ระบบทวิภาคีในการจัด
อาชีวศึกษาทั่วประเทศโดยถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มเติมในสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และจำนวนนักศึกษาเพิ่ม มากขึ้น ปีการศึกษา 2544 มีสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 224 แห่ง โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม 4,384 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ
ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ ระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) 33,132 คน มี
สาขาวิชาที่เปิดสอนมากกว่า 60 สาขาวิชาชีพ
ต่อมาได้มีการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ สามารถจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพได้ อย่าง
กว้ างขวางตรงกั บความต้ อ งการกำลังคนของสถานประกอบการมากขึ้น โดยทำความร่ว มมื อ กั บ
เครือข่ายอาชีวศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่ วมกับสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไก
สำคัญที่เอื้อให้จัดอาชีวศึกษาแนวใหม่ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรฝึกงานและประเมินสมรรถนะ ในปีงบประมาณ 2548 มีสถาน
ประกอบการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จำนวน 11,539 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษา ใน
ระบบทวิภาคี จำนวน 38,800 คน
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จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาอาชีพที่
เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา หรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการ
จัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
2.3.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แนวคิดการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะประกอบด้วยผู้เข้าร่วมงาน 2 ฝ่าย คือ สถาน
ประกอบการ และสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมกันฝึกอาชีพและให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา โดย
สถานประกอบการเน้นการฝึกด้านทักษะอาชีพ และสถาบันการอาชีวศึกษาเน้นการจัดการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎี โดยแต่ละฝ่ายมีพันธกิจ ดังนี้ (สำนักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี. 2543 :
5)
1. สถานประกอบการรับผิดชอบในการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามข้อตกลง ร่วม
กับสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเน้นการฝึกให้ผู้เรียนมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน และเรียนรู้
วัฒนธรรมของการทำงาน ซึ่งสถานประกอบการจะเป็นผู้รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามกฎระเบียบ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาหรือคัดเลือกร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา
2. สถาบันการอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน และวิชาชีพพื้นฐานตามข้อตกลง
ร่วมกันกับสถานประกอบการ โดย ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาจะให้ความรู้ด้านทฤษฎีที่จำเป็น และ
สอดคล้องต่อการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
ดังนั้น ผู้เรียนในระบบทวิภาคีจึงมีสถานะเป็นทั้งนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา
และเป็นพนักงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการในเวลาเดียวกัน นักเรียน นักศึกษา จึงมีทักษะ และ
ความรู้ที่ จะทำงานได้ เป็นอย่างดี มีโอกาสประกอบอาชีพ อิสระ หรือ หางานทำได้โดยง่า ยเพราะมี
ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
2.3.2 ประโยชน์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีประโยชน์ ดังนี้ (สำนักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี. 2543 : 6-7)
1. สถานประกอบการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการบริการสังคมด้านการศึกษา และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลิต และพัฒนา
กำลั งคนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ช่ า งฝีมื อ ระดั บ เทคนิ ค และเทคโนโลยี ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
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1.1 เป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นครูฝึกของสถานประกอบการให้มีความรู้ความ
สามารถในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานทีท่ ำหน้าที่เป็นครูฝึก
1.2 สนองความต้องการของสถานประกอบการที่จะได้แรงงานที่มีฝีมือในอนาคต
2. สถานศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์
เครื่องมือจากสถานประกอบการ
3. นักเรียน นักศึกษา
3.1 ได้เรียนรู้ทั้งในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ ทำให้มีความรู้ มี
ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
3.2 ได้สวัสดิการหรือเบี้ยเลี้ยงจากสถานประกอบการ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง เมื่อสำเร็จการศึ กษาจะได้ รับใบรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ และได้ รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ
3.3 ได้งานที่มรี ายได้ดี หรือมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการ
2.3.3 จุดเด่นและข้อจำกัดของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีผลการวิจัยได้กล่าวถึงจุดเด่น และข้อจำกัดของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไว้ ซึ่ง
จุดเด่นของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีดังนี้ (สำนักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี.
2543 : 3-4)
1. ประโยชน์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่ อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาน
ประกอบการ สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
2. สถานศึก ษาสามารถรับนักเรียน นักศึ กษาได้ เพิ่ ม มากขึ้นหลั งจากที่ นักเรียน นัก ศึก ษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีถูกส่งเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี สามารถตอบสนองความต้ องการของสถานประกอบ
การ ในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และนิสัยรักการทำงาน
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก่อให้เกิดการรับรู้ของครูในสถานศึกษา เพื่อตอบรับ
กับเทคโนโลยีใหม่ๆ และความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันก็กระตุ่นให้สถานประกอบการ พัฒนาครูฝึกประจำสถานประกอบการของตนรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก ต่าง ๆ
5. ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะมีความมั่นใจในตนเองมากกว่านักเรียน
นักศึกษาปกติ และมีความผูกพันกับสถานประกอบการ
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6. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย และประหยัดเวลาในการฝึกอบรมพนักงาน
ใหม่
7. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน และความร่วม
มือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ความพยายามนี้จะนำไปสู่การมีมนุษยสัมพันธ์ และใน
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อย่างไรก็ตามผลการประเมินการประชุมเรื่องการจัดและประเมินผลในระบบทวิภาคี พบว่า
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีจุดอ่อนดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2546 :
1-3)
1. ขาดมาตรฐานในการวัดผล และประเมินผล
2. ขาดการประสานงานระหว่า งสถานประกอบการกับสถานศึกษาในรายละเอียดเรื่อง การ
วัดผล และประเมินผล
3. แบบประเมินผลของสถานศึกษาไม่ ตรงกับสถานประกอบการ เพราะสถานประกอบการ
เน้นที่เนื้อหาของงานที่ฝึก
4. นักเรียน นักศึกษาที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความรู้ในรายวิชาภาคทฤษฎีน้ อย
กว่านักเรียน นักศึกษาที่เรียนระบบปกติ
จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ร่วมมือกับสถานประกอบ
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training: DVT) โดยเน้นการนำหลักสูตร
ฐานสมรรถนะมาใช้ และทำการปรับปรุงสถานศึกษาให้ทุกแห่งมีการจัดห้องเรียน 3 รูปแบบ คือ ห้อง
เรี ย นปกติ (basic) ห้ อ งเรี ย นสำหรั บ สื บ ค้ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (basic for information
technology) และห้องเรียนทันสมัย (advance) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกำหนดรายละเอียดหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการ
เรีย นการสอนได้ อ ย่างอิ ส ระ สามารถปรับ เปลี่ ย นให้ ต รงตามความต้ อ งการของแต่ ล ะท้ อ งถิ่นโดย
กำหนดหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบไว้ อีกทั้ งเพื่ อช่ วยให้นักเรียน นักศึกษามี พื้นฐานความรู้
ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จำลองการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรม และการจัดสายการผลิตจำลองเลียนแบบโรงงานขึ้นมา
จากผลการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548 : 53-54) เรื่อง อาชีวศึกษา
พัฒนาชาติ : บทเรียนจากสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
อาชีพที่มีประสิทธิภาพสนองตอบต่ อความต้ องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีที่ประสบความสำเร็จในการ
พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีสมรรถนะ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถ
ปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลก ดังนั้น จากประสบการณ์ ความสำเร็จในการ
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จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริบท
ของประเทศไทยได้ โดยเร่ง ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานประกอบการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
อาชีวศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในลักษณะเป็นหุ่นส่วนกับสถานศึกษา ซึ่งต่างก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับผล
การจัดการ ศึกษาร่วมกัน ทั้ งนี้ ได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนและสนับสนุน
งบประมาณให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรอาชีพให้มีตาม
การเคลื่ อ นไหวของตลาดแรงงาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ทั้ ง ในด้ า นการ
บริหารงาน และด้านการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน
ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมอาชีพโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการจัดตั้งศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
(Vocational Man Power Center: VMC) เพื่ อทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ ใช้
กำลังคน ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการประสานแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการทั่ว
ประเทศ ด้วยการใช้ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบเวลาจริง (real time) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยขอให้สถานประกอบการที่ขาดแคลนแรงงาน แจ้งข้อมูลความต้องการมายังศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา จากนั้นศูนย์กำลังคนจะประสานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดผู้ สำเร็จการศึกษาไปป้ อนให้
หากจำนวนยังไม่ครบตามต้องการ อาจมีการต่อรองเพื่อจัดส่งนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ป้อนให้ตาม
ความเหมาะสม หรือเรียกว่าระบบจัดหางาน “คนหางาน งานหาคน”
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
อาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสถานประกอบการให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษา มีการวางระบบเพื่อให้มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายใน
การปฏิบัติ เน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษา แต่ต้องตรวจสอบได้ มีการปรับ
ปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษา ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้านการนิเทศติดตาม ด้านการวัดผลและประเมินผล และการพัฒนา
บุคลากร ครู อาจารย์ อย่างต่อเนื่อง
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2.4 หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็น
เลิศ
2.4.1 คุณสมบัติของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน
1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิ ภ าคี ต ามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) พุ ท ธศั ก ราช 2545 (ปรั บ ปรุ ง 2546) หรื อ
พุ ท ธศั ก ราช 2556 และ/ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พุ ท ธศั ก ราช 2546 หรื อ
พุทธศักราช 2557
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาสอดคล้องตามข้อกำหนดพื้ นฐานของการจัด การอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตามเอกสาร “แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”
3. สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีประจำปี พ.ศ. 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา และทุกสาขาวิชา ตามความพร้อมของสถานศึกษาเช่น
สถานศึกษา ก. เปิดสอน 5 ประเภทวิชา ได้ส่งคำขอรับการประเมินในระดับชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และสาขาก่อ สร้าง และส่งคำขอรับการประเมิ นในระดั บชั้ นประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้ นสูง (ปวส.)
ประเภทวิ ช าบริห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการตลาด และสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ได้ ต ามความพร้ อ มของ
สถานศึกษา
4. สถานศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่ อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยส่งแบบเสนอขอรับการประเมิน และเอกสารแนบตามที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้ พร้อม
รั บ การประเมิ น เชิ ง ประจั ก ษ์ จ ากคณะกรรมการประเมิ น ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.4.2 การดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ลำดับการพิจารณา มีดังนี้
1. สถานศึกษายื่นแบบเสนอขอรับการประเมินตามแบบฟอร์ม D-1 สำหรับสถานศึกษาเสนอ
ต่อประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
2. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดส่งแบบสรุปการขอรับการประเมินตามแบบฟอร์ม D2 สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัดเสนอต่อศูนย์อาชีวศึกษาทวิภ าคีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
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3. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดกำหนดวันเข้าประเมิน และแจ้งสถานศึกษาเพื่อรอรับ
การประเมิน
4. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด เข้าประเมินสถานศึกษาตามขั้ นตอนการประเมิน
สถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับจังหวัด และรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์ม
D-4 ส่งมายังศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน ในระดับ 3 ดาว จะได้เข้ารับการประเมินในระดับภาค
ต่อไป
6. คณะกรรมการประเมินระดับภาคแจ้งกำหนดการเข้าประเมินสถานศึกษา และเข้าประเมิน
สถานศึกษาตามขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับภาค
7. คณะกรรมการการประเมินระดับอาชีวศึกษาภาค ส่งผลการประเมินตามแบบฟอร์ ม D-4
มายังศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. สถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ 4 ดาว จะได้เข้ารับการประเมินในระดับชาติ
9. คณะกรรมการประเมิ นระดั บชาติ แจ้ งกำหนดการประเมิ นไปยั งสถานศึ ก ษา และเข้ า
ประเมินสถานศึกษาตามขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับชาติ
10. คณะกรรมการประเมิ น ระดั บ ชาติ ส่ งผลการประเมิ น มายั งศู น ย์ อ าชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับรองผลการประเมินและแจ้งผลการประเมิน
ไปยังสถานศึกษา
2.4.3 วิธีการประเมินผล
1. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
1.1 คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด แต่งตั้งโดยประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
1.2 คณะกรรมการระดับภาคประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถานประกอบการ และองค์ ก รสมาคมวิ ช าชี พ แต่ ง ตั้ ง โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.3 คณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหารจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนจากสถานประกอบการ และองค์กรสมาคมวิชาชีพ
แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ระดับขั้นการประเมิน
2.1 ระดับจังหวัด พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ระดับ 3 ดาว 80-100 คะแนน
ระดับ 2 ดาว 70-79 คะแนน
ระดับ 1 ดาว 0-69 คะแนน
2.2 ระดับภาค พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ 4 ดาว 90-100 คะแนน
ระดับ 3 ดาว 80-89 คะแนน
ระดับ 2 ดาว 70-79 คะแนน
ระดับ 1 ดาว 0-69 คะแนน
2.3 ระดับชาติ พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ 5 ดาว 90-100 คะแนน
ระดับ 4 ดาว 80-89 คะแนน
ระดับ 3 ดาว 70-79 คะแนน
ระดับ 2 ดาว 60-69 คะแนน
ระดับ 1 ดาว 0-59 คะแนน
3. หลักเกณฑ์และรางวัล
3.1 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ 3 ดาว จะได้รับการประเมินในระดับ
ภาค
3.2 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ 4 ดาว จะได้เข้ารับการประเมินใน
ระดับชาติ
3.3 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ 5 ดาว (Gold) จะได้เข้ารับรางวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ และสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับ 5 ดาว ของแต่ละประเภทวิชา
ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จะได้รับรางวัลซูเปอร์โกลด์ (Super gold)
3.4 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว ที่มีจำนวนสาขาวิชา แยกตาม
ระดับชั้นมากที่สุด จะได้รับประเภทสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลากหลายสาขา
ยอดเยี่ยม คือ รางวัลท็อปสตาร์ (Top star) มีจำนวน 2 รางวัล
2.4.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 ผู้ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมาตรฐานวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีที่ สำเร็จการศึกษา มีงานทำ หรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การจัดทำแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สือ่ การสอนหรือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การค้นคว้า วิจัย นวัตกรรม ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสถานประกอบการใน
การพัฒนาวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.1 การกำหนดยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 การพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานที่ 4 ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการ

2.5 หลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
2.5.1 ความหมายของการบริหารจัดการการศึกษา
ความหมายของการบริหารไพบูลย์ ยอดยิ่ ง (2536 : 5) สรุปไว้ว่า การบริหาร คือ การใช้
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อนำเอา ทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารเพื่ อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สมยศ นาวีการ (2544 : 18) การบริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ
การสั่งการ และการควบคุมกำลังความพยายามของสมาชิกองค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆเพื่อความ
สำเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กำหนดไว้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545 : 6) ได้ให้ความหมายและสรุปสาระสำคัญของการ
บริหารไว้ว่า การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคล (ตั้งแต่สองคนขึ้นไป) ร่วมมือกันทำกิจการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม
ธริน ธร นามวรรณ (2554 : 2) ได้ ส รุ ป สาระสำคั ญ ของการบริ ห ารไว้ ว่ า การบริ ห ารเป็ น
กิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป กลุ่มบุคคลร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม
ธร สุนทรายุทธ (2551 : 2) สรุปไว้ว่า การบริหารเป็นกิจกรรมของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป มี
การร่วมมือกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน
สันติ บุญภิรมย์ (2552 : 42) การบริหาร หมายถึง การดำเนินการร่วมกันของบุคคลตั้ งแต่
สองคนขึ้ นไปให้บรรลุถึงวัต ถุประสงค์ และเป้าหมายที่ ก ำหนดไว้ โดยใช้ปั จจั ย ต่ าง ๆ เข้ามามี ส่ ว น
สนับสนุนในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2553 : 39) สรุปไว้ว่า การบริหาร คือ กระบวนการทำงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลและกลุ่ม โดยใช้กระบวนการอย่างมี
ระบบ และใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ภารดี อนันต์นาวี (2553 : 1) สรุปไว้ว่า การบริหารเป็นกิจกรรมของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป มี
การร่วมมือกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การทำกิจกรรมร่วมกันของบุคคลตั้ งแต่สองคนขึ้น
ไป โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง มี
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากรตลอดทั้งเทคนิควิธีในการบริหารอย่างเหมาะสม
ความหมายของการจัดการ
สาคร สุขศรีวงศ์ (2550 : 26) การจัดการ หมายถึง การทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึง่ รวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่การวางแผน การ
จัดองค์กร การชี้นำ และการควบคุมองค์กร
สันติ บุญภิรมย์ (2552 : 50) การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการวางแผน
การจัดองค์กร การนำและควบคุมทรัพยากร คน เงิน สิ่งของ และข่าวสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553 : 2) การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารปฏิบัติเพื่อ
นำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร
หากพิจารณาในมุมกว้างแล้วจะ พบว่า การจัดการประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1. เป็นกระบวนการของการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน (Process or series of
continuing and related activities)
2. เน้ นที่ ก ารบรรลุเป้า หมายขององค์ ก าร (Concentrates on reaching organizational
goal)
3. การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยผสมผสานบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหารเข้า
ด้วยกัน (Working with through people and other organizational resources)
ภารดี อนั น ต์ น าวี (2553 : 1) สรุ ป ไว้ ว่ า การจั ด การ หมายถึ ง เทคนิ ค วิ ธี ก ารเฉพาะ ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ย การวางแผน (Planning) การจั ด องค์ ก าร (Organizing) และการควบคุ ม งาน
(Controlling) มีการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ
จากความหมายของการจัดการ จึงพอสรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการในการ
แก้ปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการ
บริหาร ซึง่ มีเทคนิควิธีทางการบริหารอันประกอบไปด้วยกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร และการ
ควบคุมองค์กร อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
ดังนั้น การบริหารจัดการจึงสรุปได้ว่า หมายถึง การร่วมมือกันทำกิจกรรมหรือแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพ ยากรทางการบริหารที่ เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร อันประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดองค์กรและ
การควบคุมองค์กร
2.5.2 ความหมายของการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดไว้ว่า การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 4) และ ธรินธร นามวรรณ (2554 : 2) มีความเห็นที่สอดคล้องกัน
ว่า การศึกษา หมายถึง การพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพื่อให้เป็นสมาชิก
ที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบต่อการศึกษา ก็คือ
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ผู้ให้การศึกษา ผู้ได้รับการศึกษา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจหมายถึงโรงเรียน
ครู หลักสูตร นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ ตำราเรียน และอาคารสถานที่ เป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช (2536 : 6) การศึ ก ษา คื อ กระบวนการพั ฒ นาความ
สามารถในด้านเจตคติ พฤติกรรมและค่านิยมหรือคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้บุคคลนั้นเป็นสมาชิกที่ดี
และมีประสิทธิภาพของสังคม โดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระบบระเบียบและไม่เป็นระบบระเบียบ
สมาน อัศวภูมิ (2551 : 6) ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการและ
กิจกรรมซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ของบุคคล และผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการและกิจกรรมเหล่านั้น
สำหรับการศึกษาในฐานะเป็นกระบวนการและกิจกรรมนั้ น หมายถึง การดำเนินการทั้งมวลที่จัดขึ้น
เพื่อให้บุคคลได้เกิดความรู้ ส่วนผลของกระบวนการ หมายถึง ความรู้ทักษะและเจตคติทั้งมวลที่เกิดใน
ตัวบุคคลที่ผ่านกระบวนการทางการศึกษา
จากความหมายของการศึ ก ษา จึ งพอสรุป ได้ ว่ า การศึ ก ษา หมายถึง กระบวนการ และ
กิจกรรมซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ของบุคคล ในการที่จะพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะ และเจตคติเพื่ อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยใช้กระบวนการสั่ งสอน การฝึกอบรม การถ่ายถอดความรู้
การสืบสานทางวัฒนธรรม เพื่อให้บุคคลนั้นเป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคมอีกทั้ งยังเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดั งนั้ น การบริห ารจั ด การการศึ ก ษา จึ งพอสรุ ปได้ ว่ า หมายถึ ง การร่ วมมื อ กั น ในการทำ
กิจกรรมด้วยกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรที่ เหมาะสมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ในการที่จะพัฒนาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคม
2.5.3 หลักการบริหารจัดการการศึกษา
ธีระ รุญเจริญ (2553 : 47) ได้ประมวลสรุปหลักการบริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1. เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม บริหารโดยองค์คณะบุคคล
2. เป็ น การบริห ารที่ เน้ น การดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
นักเรียน ทุ ก คน ทุ กฝ่าย ทุ ก องค์ก รที่ มี ส่วนร่วมมีหลัก การ แนวทางและรูปแบบที่ ชัดเจนเน้นการ
บริหารการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
3. เป็นการบริหารทีใ่ ช้บุคลากรมืออาชีพ
4. เป็นการบริหารที่ต้องมีการตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐานทั้งการประเมินภายใน
และภายนอก
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5. เป็นการบริหารที่เน้นเป็นพิเศษที่สถานศึกษา ใช้หลักการกระจายอำนาจ 4 ด้าน คือ ด้าน
บริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านวิชาการ โดยเน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
6. เป็ น การบริห ารที่ เน้ น การกระจายอำนาจไประดั บ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งประกอบด้ ว ยเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา
7. เป็นการบริหารที่อาศัยองค์กรวิชาชีพ ประกอบด้วย สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
8. เน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมากขึ้น
9. เป็นการบริหารที่เน้นความทัดเทียมกัน
10. เป็นการบริหารที่ต้องประกันคุณภาพให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักเรียนผู้ปกครองชุมชน
สังคม
สันติ บุญภิรมย์ (2552 : 57) กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการการศึกษา หมายถึง เนื้อหา
สาระสำคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การนำมาใช้ ในการจั ด การศึ ก ษาของประเทศชาติ ให้ ด ำเนิ น การไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย บรรลุตามความมุ่งหมายแห่งการศึกษาทุกประเภททั้ งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างไรก็ตาม การศึกษาค้นคว้าให้รู้ถึงแนวทางต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการบริหารการศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ได้กำหนดไว้ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย เนื่องด้วยงานการศึกษาเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความมั่นคงและความอยู่
รอดปลอดภัยของประเทศชาติ ทั้งนี้การจัดการศึกษาให้กับบุคคลต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานจึง
บังเกิดผลกับบุคคล หลักการบริหารการศึกษาจึงเป็นการกำหนดทิศทางในการบริหารการศึกษาให้
บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี
กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 19) กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในองค์การหรือสถาบันการศึกษา สิ่งที่
จะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ก็ขึ้ นอยู่กับผู้บริหารที่ จะใช้
วิธีการบริหารได้ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด ผู้บริหารที่มีคุณภาพย่อมต้องทำการบริหารมีหลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการดำเนินงานได้เหมาะสม ซึง่ หลักในการบริหารจัดการการศึกษา พอสรุปได้ ดังนี้
1. ต้ อ งกำหนดนโยบายไว้ ชั ด แจ้ ง แน่ น อน เพื่ อ ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านจะได้ เข้า ใจนโยบายของ
หน่วยงานและปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นอย่างถูกต้อง
2. มีศูนย์กลางอำนวยการ โดยจัดบุคคลให้รับผิดชอบในการทำงานนั้น ๆ โดยตรง
3. ระบุหน้าที่การทำงานอย่างกระจ่างชัด กำหนดหน้าที่ความสำคัญในการปฏิบัติงานพร้อม
ทั้งระบุการแบ่งปันทรัพยากรในการบริหารงานให้เหมาะสมกับลักษณะของหน่วยงาน และประสาน
งานกันด้วย
4. จัดให้มีระบบการทำงานอย่างเหมาะสม
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5. มีการอำนวยการที่ดี
6. จัดให้หน่วยงานสนองต่อภาวะเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
7. จัดหาบุคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับงาน
8. ความรับผิดชอบต้องมีสิทธิและอำนาจควบคู่ไปด้วย
9. การออกคำสั่ง ควรทำตามลำดับขั้นสายการบังคับบัญชา
10. ควรมีการวางแผนในการทำงานทุกขั้นตอน
11. ต้องคำนึงถึงหลักประสานงาน เพื่อให้งานรุดไปข้างหน้าและเกิดความคล่องตัว
12. จะต้องสร้างงานและติดตามงาน
13. มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความยุตธิ รรม
14. คำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ขวัญและ
กำลังใจ การสื่อความหมาย ความขัดแย้ง และความพึงพอใจในการทำงาน เป็นต้น
15. วางตนให้เหมาะสม มีลักษณะการเป็นผู้นำอย่างแท้จริง เป็นต้น
2.5.4 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคมที่ มีหน้าที่สร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่ มีคุณภาพ และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สังคมจึงตั้งความหวังไว้กับโรงเรียนสูงกว่าองค์การอื่ น ๆ จึง
จำเป็นอย่างยิ่ ง ที่ นักการศึกษาจะต้อ งให้ขอบเขตและความหมายของการบริหารสถานศึก ษาที่ มี
ประสิทธิผล เพื่อเป็นกรอบในการประเมินผลของผู้ประเมินและเป็นกรอบการทำงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ผ่านมามีผู้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลไว้ ดังนี้
ในปี ค.ศ. 2002 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแห่งสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of victoria:
Department of education and training) ได้ศึกษาพัฒนาองค์ประกอบของสถานศึกษาประสิทธิ ผ ล จ าก แ น ว คิ ด ข อ ง Sammons, Hillman and Mortimore ซึ่ งพ บ ว่ า มี อ งค์ ป ระ ก อ บ 8
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ภาวะผู้นำที่เป็นมืออาชีพ
2. การมีความคาดหวังต่อนักเรียนในระดับสูง
3. การเน้นทีก่ ารเรียนการสอน
4. การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์
5. ความน่าเชือ่ ถือ
6. ความรับผิดชอบ
7. ชุมชนแห่งการเรียนรู้
8. สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวร
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Barry (2002) ได้ ศึ ก ษาหาความสั ม พั นธ์ร ะหว่า งรู ปแบบภาวะผู้ น ำของครูใหญ่ กั บการให้
อำนาจกับครู (Teacher empowerment) ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ย นและภาวะผู้ นำแบบเปลี่ ย น
แปลงสภาพ โดยใช้แบบสอบถามภาวะผู้นำพหุปัจจัย (MLQ) วัดภาวะผู้นำและแบบประเมินการใช้
อำนาจ(School participant empowerment scale: SPES) ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำแบบ
แลกเปลี่ยนมีค วามสัมพั นธ์ในเชิงลบกั บการให้อ ำนาจครู แต่ ภ าวะผู้นำแบบเปลี่ ย นแปลงสภาพมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการให้อำนาจครู เขาให้ข้อเสนอแนะว่า ในการปฏิรูปการศึกษานั้นครูใหญ่
ควรมีภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงสภาพจึงจะเหมาะสม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ศึกษาวิจัย การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พบว่า ควรดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้หลักการประเมินที่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพตามหลักการ
ประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดมาตรฐานการประเมิน 4 ประการคือ
1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม และ 4) ด้านความถูกต้อง
การศึกษาวิจัยของ สุวิมล ว่องวานิช (2546) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผล
ภายในสถานศึกษา พบว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญให้ได้ปฏิบัติจริงมากที่สุด มีการประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Holt (1997) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา
ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ประกอบด้วยการมีจุดหมายที่ชัดเจนการมี
ค่านิยมและความเชื่อร่วมกันและการมีภาวะผู้นำทางด้านการเรียนการสอน
2. องค์ ป ระกอบด้ า นบรรยากาศการเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ยการมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งและความ
รับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่ งจูงใจพฤติกรรมทาง
กายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมในทางบวกของนักเรียนการได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนและผู้ปกครอง
3. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยหลักสูตร การสอนการพัฒนาบุคลากรความ
คาดหวังในความสำเร็จสูง และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
Caldwell and Spinks (1998) ได้ ก ล่ า วถึ ง เกณ ฑ์ ประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาประกอบด้วย 6 ด้าน จำนวน 43 รายการ ซึ่งเขาถือว่าเป็นเกณฑ์ “แบบอุดมคติ”(Ideal
type) คือ แม้แต่สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงอาจจะมีไม่ครบทุกรายการแต่ก็มีประโยชน์ที่จะใช้วัด
ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ ดังมีรายการ ดังนี้
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1. ด้ านหลัก สูต ร ประกอบด้วย มี จุด หมายทางการศึ กษาที่ ชั ดเจน มี แผนงานที่ ได้ รับการ
วางแผนไว้อย่างสมดุลและเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนในสถานศึกษาได้มี
แผนงานพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ ต้องการ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนใน
ระดับสูง
2. ด้านการตัดสินใจ ประกอบด้วย บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสถานศึกษาใน
ระดับสูง คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กับสถานศึกษา ในระดับสูง
3. ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย สถานศึกษามีทรัพยากรอย่างพอเพียงที่ จะช่วยให้ครูทำการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิผล สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและแรงจูงใจ
4. ด้ า นภาวะผู้น ำ ประกอบด้ วย ความสามารถในการกำหนดหน้ าที่ และทรัพ ยากรเพื่ อ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษาการ
ตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของครู การใส่ใจต่อการพัฒนาในวิชาชีพของครูการกระตุ้นครู
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาวิชาชีพและใช้ครูที่มีทักษะ การตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสถานศึกษาใน
ระดับสูง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่ น ชุมชน ครูและนักเรียนมีรูปแบบการบริหารที่
ยืดหยุ่นมีความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จัดให้มีข้อมูลย้อนกลับสำหรับครูอยู่ ในระดับสูง
ตรวจสอบแผนงานและวัดความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย
5. ด้านบรรยากาศ ประกอบด้วย สถานศึกษากำหนดค่านิยมที่ สำคัญผู้บริหาร ครู นักเรียน
แสดงความผูกพันและจงรักภักดีต่อจุดหมายและค่านิยมของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่
ตื่ น เต้ น และท้ าทายต่ อ ครูและนั ก เรีย น มี บ รรยากาศยอมรับ และเชื่ อ ถือ กั น ของครู กั บ นั ก เรีย นมี
บรรยากาศความไว้วางใจและการสื่ อสารแบบเปิดในสถานศึกษา มีความคาดหวังในสถานศึกษาว่า
นัก เรียนทุ ก คนจะทำดี ผู้บริหารครู และนักเรีย น คาดหวังความสำเร็จในระดั บสูงนัก เรีย นมี ขวัญ
กำลังใจในระดับสูง นักเรียนมีการยอมรับนับถือและความเป็นเจ้าของผู้อื่ น จัดให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อสถานศึกษา มีความเป็นระเบียบวินัยที่ดีในสถานศึกษา ผู้บริหารอาวุโสเกี่ยวข้องกับเรื่อง
วินัยของนักเรียนในระดับต่ ำ อัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ ำ อัตราการพักเรียนของนักเรียนต่ ำ
อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ ำ ครูมีขวัญกำลังใจในระดับสูง ครูมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในระดับสูง อัตราการขาดงานของครูต่ำ การย้ายของครูมีเพียงเล็กน้อย
6. ด้านผลลัพธ์ประกอบด้วย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ำ คะแนนทดสอบแสดงถึง
ความสำเร็จในระดับสูง การศึกษาต่อหรือหางานทำของนักเรียนอยู่ในระดับสูง
อำรุง จันทวานิช (2547) ได้เสนอแนวคิดของโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบว่าต้องประกอบด้วย
1. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขเรียนต่อ
และประกอบอาชีพได้
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2. โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน
3. โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่น
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด
5. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
6. การบริหารจัดการทีด่ ใี ช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วม
7. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน
8. มีครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและจำนวนเพียงพอ
9. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน
10. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
11. สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย
12. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย
13. งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน
14. สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคมบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ (2560 : 207 ) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาองค์การ คือ การใช้องค์ความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์การภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ความยากง่า ยของการพั ฒ นาองค์ ก ารนั้ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้อ นเป็ น อย่ า งมาก เพราะสิ่ งแวดล้ อ ม
ภายนอกองค์การได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้นักบริหารการพัฒนาองค์การจำเป็นที่ต้องมี
ทักษะในการวินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งการใช้องค์ความรู้ ความรอบรู้ ประสบการณ์บูรณาการเข้าด้วยกัน โดยผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ เพื่อตกผลึกของสาเหตุของปัญหา
และแนวทางการแก้ ไขการดำเนิน การให้ มี ประสิ ท ธิภ าพและมี ป ระสิ ท ธิผ ล บรรลุ เป้าหมาย หรื อ
วัตถุประสงค์ขององค์การสิ่งสำคัญของการพัฒนาองค์การ ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การให้ประสบ
ความสำเร็จ นั้ น นั ก บริ ห ารการพั ฒ นาองค์ ก ารจะต้ อ งมี บ ทบาทที่ เป็ น กระบวนการในการสร้ า ง
สมรรถนะอยู่ตลอดเวลา โดยบทบาทของนักการบริหารการพัฒนาองค์การจะต้องเป็นบุคคลที่มีองค์
ความรู้ และมีความรอบรู้เกี่ ยวกับสถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่ อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนิน
กิจกรรมขององค์การ อีกทั้งต้องมีบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะการบริหารองค์การ
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อยู่บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การโดยตรง ซึ่งอาจจะทำให้การ
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ดำเนินงานขององค์ก ารเกิด อุปสรรคและปัญ หาแม้ ก ระทั่ งเกิ ด ความล้ม เหลวในการดำเนินงานได้
บทบาทของการเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงจึงทำให้นักบริหารการพัฒนาองค์การต้องมีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วบทบาทของความทันสมัยของนักบริหารการ
พัฒนาองค์การยังเป็นเครื่ องมือที่ช่วยในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายขององค์การตามที่ได้วางไว้
สมาคมนั ก จั ด การงานบุ ค คลแห่ ง ประเทศไทย (2557 : 1) ได้ ส รุ ป การพั ฒ นาองค์ ก าร
(Organization development) หรื อ ที่ นิ ย มเรีย กกั น ว่ า OD ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก นำมาใช้ ในการ
บริหารและพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การสามารถปรับตัว และแก้ไขปัญหาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมมากขึ้นการพัฒนาองค์การ
เป็ น ความพยายามระยะยาวที่ จ ะปรั บ ปรุ งการแก้ ปั ญ หาขององค์ ก าร และฟื้ น ฟู อ งค์ ก ารโดยจะ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์การโดยเฉพาะวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีมโดย
อาศั ยความช่ วยเหลือ จากตั วแทนการเปลี่ ยนแปลงตลอดจนที่ ปรึก ษา ซึ่งการพั ฒ นาองค์ การเป็ น
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนไว้ล่วงหน้า เป็นการวัดประเมินค่าตัวเองที่ตั้งอยู่บนรากฐาน
ของค่านิยมโดยมีความเกี่ยวพันกับการนำเทคนิคการพัฒนาองค์การเข้ามาใช้อย่างมีแผน นอกจากนี้
ยังเกี่ยวพันกับ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีต่ าง ๆ กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การทั้งระบบให้ดีขึ้น ซึ่งอาจอธิบายในรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง การพัฒนาองค์การตั้งอยู่บนรากฐานของค่านิยม เพราะเวลาพิจารณาการ
พัฒนาองค์การ ไม่ว่าจะในแง่ทฤษฎีหรือการปฏิบัติ จะเห็นได้ว่ามีพื้นฐานอยู่บนค่านิยมประชาธิปไตย
และมนุษย์นิยม และค่านิยมเหล่านี้โดยทั่วไปมักจะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่สมควรจะได้รับการ
เปลี่ยนแปลง และควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ประการที่สอง การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการ ก็เพราะมีขั้นตอนที่เริ่มต้นตั้งแต่มีการเก็บ
รวบรวมข่าวสารข้อมูล การวินิจฉัยปัญหาการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลที่ได้มา การพัฒนาทางเลือกที่ใช้
ในการแก้ปัญหาตลอดจนมีการดำเนินการให้สมาชิกองค์การได้รับรู้ผลการกระทำของตน
ประการที่สาม กระบวนการพัฒนาองค์การทำให้สมาชิกผูกพันกับการวัดประเมินค่าตัวเอง
และองค์การได้ เพราะต้องการให้สมาชิกเป็นผู้ประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การที่สำคัญ และ
ทำการเปลี่ยนแปลงเท่าที่จำเป็น
ประการที่สี่ เทคนิคการพัฒนาองค์การที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์การโดยทั่วไปนำเข้ามาใช้
อย่างมีแผน ก็เพราะการพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งอยู่บนรากฐานของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับขั้นต่าง ๆ ของการวางแผนนี้ที่เริ่มตั้งแต่ขั้นที่หนึ่ง ขั้นกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ขั้นที่สองขั้นวางแผนปฏิบัติ ขั้นที่สามติดตามประเมินผล เป็นต้น
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ประการที่ห้า การพัฒนาองค์การเกี่ยวพันกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ก็เพราะไปเกี่ยวพันกับวิธีการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลประเภทไหนที่ควรจะได้มีการเก็บรวบรวม และถ้าหากจะมี
การเก็บรวบรวมจะเก็บรวบรวมโดยวิธีใดขณะเดียวกันไปเกี่ยวกันกับการใช้เทคนิคพัฒนาองค์การว่า
ควรจะใช้ตามขั้นตอนไหน
ประการที่หก การพัฒนาองค์การเน้นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การทั้งหมดให้ดีขึ้นก็
เพราะ 1) จะต้องทำให้เป้าหมายที่หลากหลายขององค์การ นอกจากบรรลุผลแล้ว ยังต้องให้เป้าหมาย
เหล่านั้นประสานไปด้วยกันได้กับเป้าหมายตลอดจนความพึงพอใจของสมาชิกในองค์การ 2) องค์การ
และสมาชิกจะต้องใช้ศักยภาพที่ตนมีไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การร่วมกัน 3) องค์การจะต้องจัด
บรรยากาศที่ จ ะไปทำให้ อ งค์ ก าร และสมาชิ ก ร่ว มมื อ กั น พั ฒ นาทั้ งนี้เพื่ อ ความเจริญ งอกงามของ
องค์การ และสมาชิกเองด้วย

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2556 : 8-10) ได้กล่าวไว้ว่าแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
การพัฒนาบุคลากร ได้รับความสนใจ และเป็นหัวข้อวิจัยกันอย่างกว้างขวางเพราะบุคลากรถือเป็น
ปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยัง
เคยถูกเรียกว่า “การฝึกอบรม และพัฒนา (Training and development)”
Noe (2008 : 158) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาให้มนุษย์ตอบสนอง
ต่อเป้าหมาย ขององค์การทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาวขององค์การโดยผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การที่ถูกจัดขึ้น อย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมในบริบทต่าง ๆ ขององค์การ
Armstrong (2006 : 14-15) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการสำหรับ
พัฒนา และสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญความสามารถโดยผ่านการพัฒนาองค์การจากการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อ มวัฒ นธรรมและโดยผ่ านการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุค คลเพื่ อ ให้เกิ ด การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ระดับชาติให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีความสามารถในการแข่งขัน
2) ระดับองค์การ เพื่อปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการผลิตและมีคุณภาพ 3) ระดับสังคมชุมชน
เพื่อเป็นการบริบาลสังคมให้สมดุล 4) ระดับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น
Pace, Smith and Mills (1991 : 152-153) ได้ ก ล่ า วถึ ง ฐานคติ เบื้ อ งต้ น ของการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุษย์ 7 ประการ ดังนี้ 1) คุ ณ ค่ าของมนุษ ย์หรือปัจ เจกบุค คล (Worth of individual)
มนุ ษ ย์ เป็ น สิ่ งที่ ส ำคั ญ ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ องค์ ก าร ซึ่ ง คุ ณ ภาพขององค์ ก ารนั้ น พิ จ ารณาได้ จ ากการทำ
ประโยชน์ และการแสดงคุณค่าของพนักงานที่มีต่อองค์การ 2) พนักงานคือทรัพยากร (Employee as
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resource) องค์การควรตระหนักว่าพนักงานในองค์การ คือทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์การ
บุคลากรแต่ละคนมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึ งเป็ น ทรัพ ยากรที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการขององค์ ก ารได้ ต ลอดเวลา
3) สภาพแวดล้ อ มการทำงานที่ มี คุ ณ ภาพ (Quality work environment) ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วาม
สำคัญกับการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน 4) ความพึง
พอใจของพนั ก งาน (Employee satisfaction) แนวทางปฏิ บั ติ ที่ พ วกเขาจะทำประโยชน์ ให้ กั บ
องค์การซึ่งความสำเร็จของงานมาจากความพึงพอใจในส่วนลึก ๆ ของพนักงานดังนั้นองค์การต้อง
ออกแบบการทำงานใหม่ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพนักงานแทนที่จะมองพนักงานเป็นหุ่นยนต์
และออกแบบงานให้เหมาะสมระหว่างเทคโนโลยีและความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน
5) ความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning need) การฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานไม่ควรทำเฉพาะช่วงเวลาเดียว ไม่มีพนักงานคนใดที่เข้ามาทำงานแล้วมีความรู้ทักษะที่ ครบ
ถ้วนตามความต้องการขององค์การ ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะถูกคัดเลือกให้เข้าทำงานโดยพิจารณามาจาก
ความรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
Sudharatna (2004 : 61-62) ได้สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างความพร้อมสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์การไว้ 8 ประการ ได้แก่ การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ ภาวะผู้นำในการสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การแนวปฏิบัติในการ
บริ หารจั ด การ การสื่ อ สารภายในองค์ ก าร ทั ก ษะและความเหมาะสมของงานการให้ รางวัล และ
คำชื่นชม และโครงสร้างองค์การซึ่งทักษะและความเหมาะสมของงาน และบุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัย
หลักในการพัฒนาความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งใน
ระหว่างและหลังจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การโดยก่อนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ต้องแน่ใจว่าสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรวมถึงต้ องทำให้พนักงาน
รู้สึกว่างานของตนในปัจจุบันมีความท้าทาย
Lunenburg and Ornstein (2004) กล่าวว่า กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้ วย 6 ขั้น ตอน คื อ การวางแผน (Planning) การสรรหาบุ ค ลากร (Recruitment) การ
คั ด เลื อ ก (Selection) การพั ฒ นาบุ ค ลากร (Professional development) การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance appraisal) และการให้รางวัลตอบแทน
กระบวนการของการบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประกอบด้ วย 6 ขั้น ตอน ดั งรายละเอี ย ด
ต่อไปนี้
1. การวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Human resource planning) การวางแผนทรั พ ยากร
มนุษย์ที่ดี ผู้บริหารองค์การจะต้องคาดการณ์ถึงความต้องการตัวบุคคลที่จะเข้ามา โดยจะต้องมีการ
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วิเคราะห์งานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ลักษณะงานที่ต้องการ จำนวน และคุณสมบัติของบุคคลที่
ต้องการ
2. การสรรหาบุ ค ลากร (Recruitment) จะต้ อ งมี ก ารกำหนดคุ ณ สมบั ติ ให้ ต รงตามความ
ต้องการขององค์การ
3. การคั ด เลื อ ก (Selection) หลั ง จากที่ มี ก ารประเมิ น ผู้ ส มั ค รว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ล้ ว
องค์การก็จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงกับความต้องการ และลักษณะงาน
4. การพัฒนาบุคลากร (Professional development) มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้าน
ทักษะ ความรู้ เทคนิค โดยมีการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เ ป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมี
ความรับผิดชอบต่อองค์การ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การต่อไป
5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance appraisal) มี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรว่าได้มาตรฐานขององค์การ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การมากน้ อย
เพี ย งใด โดยจะต้ อ งมีค วามครอบคลุ ม ถึงการให้ รางวัล ตอบแทน การให้ค ำแนะนำ การให้ ข้อ มู ล
ป้อนกลับ และจะต้องดำรงไว้ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร และผู้ใต้บังคับบัญชา
6. การให้ ร างวั ล ตอบแทน (Compensation) เป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ บุ ค ลากร ใน
องค์การ โดยการให้รางวัลตอบแทน ที่เป็นเงินเดือน ผลประโยชน์ และความดีความชอบ
Werner and DeSimone (2012 : 27) ได้ ก ำหนดกระบวนการในการพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินความต้องการจำเป็น (Assessment needs)
การประเมินความต้องการจำเป็น สามารถใช้ในการประเมินความต้องการบางส่วนของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือเป็นการประเมินช่องว่างภายในองค์การที่ต้องการพัฒนาความต้องการ
จำเป็น สามารถเป็นได้ทั้งความต้องการจำเป็นต่าง ๆ เช่น การขาดประสิทธิภาพขององค์กรในปัจจุบัน
ประสิทธิภาพของพนักงานที่แย่ หรือความท้าทายใหม่ ๆ ที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลง เช่นการออก
กฎหมายใหม่ หรือ เพิ่มการแข่งขัน ดั งนั้นการประเมิ นความต้อ งการจำเป็นนั้น เป็นกระบวนการ
ประเมิน เพื่ อ ทำให้ เราทราบถึงสภาพปั ญ หาอย่ างแท้ จ ริง แล้ ว นำมาซึ่งการปรับ ปรุ งเปลี่ ย นแปลง
หลักสูตรหรือโครงการต่าง ๆ
2. การออกแบบการพัฒนา (Design)
เป็นขั้นที่สองของการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการ
ออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการวางแผนรูปแบบการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบางส่วน
โดยทั่วไปการออกแบบมักมีกิจกรรมตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 การเลือกวัตถุประสงค์เฉพาะของโปรแกรม
2.2 การพัฒนาแผนการสอนที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรม
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2.3 การพัฒนาหรือการซื้อวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมในการใช้
2.4 กำหนดผูท้ ี่จะส่งมอบโปรแกรม
2.5 การเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดหรือวิธีการที่จะดำเนินการตามโปรแกรม
2.6 การจัดตารางโปรแกรม
3. การนำสู่การปฏิบัติ (Implementation)
เป้ า หมายของการประเมิ น ขั้ น ตอนการออกแบบจะนำไปสู่ ขั้ น ของการดำเนิ น การของ
โปรแกรมหรือกระบวนการแทรกแซงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่า
โปรแกรมหรือการแทรกแซงจะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดหรือทำวิธีการตามที่ได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนของการออกแบบ และโปรแกรมการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป
จะนำเสนอความท้าทายมากมาย เช่น การดำเนินแผนโครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยเพิ่มการ
เรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่น อุปกรณ์หายไป ความขัดแย้งระหว่างผู้เข้าร่วม และอื่นๆ
4. การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการฝึกอบรม และกระบวนการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้วัดประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นส่วน
ที่สำคัญ แต่บางทีเป็นกิจกรรมที่อาจถูกมองข้ามความสำคัญไป การประเมินผลควรระมัดระวังข้อมูล
เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมโปรแกรมว่าพวกเขาเรียนรู้ อะไร และนำการเรียนรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
กับงานของพวกเขา และสามารถพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากการประเมินผลนี้จะช่วย
ให้ผู้จัดการในองค์การนำไปตัดสินใจเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของความพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่น
4.1 ใช้เทคนิคเฉพาะหรือผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
4.2 นำเสนอโปรแกรมเฉพาะในอนาคต
4.3 การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
4.4 ใช้ข้อมูลทรัพยากรบุคคลหรือวิธีการบริหารจัดการ เช่น การเลือกลูกจ้าง
การเปลี่ยนแปลงกฎ การทำงานเพื่อการแก้ปัญหา
อย่าไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้
(Knowledge economy) เป็นหลัก องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
เศรษฐกิ จ ที่ เน้ น องค์ ค วามรู้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ เปรี ย บการแข่ ง ขั น ดั ง นั้ น จึ ง ทำให้ อ งค์ ก ารในปั จ จุ บั น ให้
ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างทุนมนุษย์ให้กับองค์การ ดังนั้น
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์การทุกระดับจะต้องศึกษาแนวคิด และความสำคัญของการแปลง
สินทรัพย์ให้เป็นทุน คือการแปลงทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ให้เป็นทุนมนุษย์เพื่อให้องค์การอยู่
รอดเติบโต และแข่งขันได้ในสถานการณ์ที่มีความผันผวนซึ่งนั่นก็ หมายถึง การพัฒนาในการจัดการ
ทุนมนุษย์ เพื่อใช้เป็นทุนพลังสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของแรงงานและสร้างความมั่งคั่งให้กับองค์การ
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และประเทศชาติ การจัดการองค์ความรู้เป็นเครื่องมือในการแปลงทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุน โดยการ
จัดการทุนมนุษย์ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ แนวทางแรกเน้นที่การสร้าง และการจัดหาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ แนวทางที่สอง เน้นการใช้ความรู้เพื่อ สร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ความรู้ การแบ่งปันความรู้ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการแปลงทรัพย์สินมนุษย์ให้เป็นทุนสามารถทำได้ตามกระบวนการดังนี้
1. การสร้าง และการจัดหาเพื่ อให้ได้มาซึ่งความรู้ (Creation and acquisition) หมายถึง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุพันธกิจหรือเป้าหมายขององค์การ โดยอาจ หมายถึง การได้มาซึ่ง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ โดยองค์การอาจหาความรูไ้ ด้จาก การซื้อหา การจัดหาจัดจ้างและ
การพัฒนาความรู้ และสมรรถนะของพนักงานด้วยการหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาวิธีการทำงาน
2. การจัดระบบความรู้ (Codification) คือกระบวนการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของ
ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อมูลที่มีความชัดเจนโดยการบันทึกเป็นเอกสาร การบรรยาย การอภิปราย
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตโดยที่องค์การจะต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ปลดปล่อยความรู้ที่มีอยู่ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานกระตุ้นให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากที่สุด
3. การกระจายความรู้ในองค์การ (Distribution) คือกระบวนการกระจายความรู้ในองค์การ
ในรูปของข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ที่เป็นระบบ โดยอาจมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยใน
การกระจายความรู้ ให้ เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ผู้ ใช้ ง านสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย และไม่ ท ำให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การรู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือภาระเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงาน
4. การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน (Use) ความรู้จะไม่เกิดประโยชน์หากไม่
นำไปแก้ปัญหาขององค์การหรือสร้างวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้องค์การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน องค์การจะต้องสร้างระบบที่กระตุ้นให้คนนำความรู้ไปใช้เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่น ๆ เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญต่อองค์การดังนั้นจึงต้องมีการสร้างคุณค่า (Value) มีการบำรุงรักษา
เพิ่มพูน (Nourish) แบ่งปัน (Share) และใช้อย่างเป็นระบบ (Use) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่
องค์การ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันจะต้องมีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ
และเหมาะสม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่น ำไปสู่ความสำเร็จสามารถกระทำได้หลายวิธี การพัฒนาด้วย
การให้ความรู้ กระทำได้ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสอน การชี้แนะการฝึกอบรม
การฝึกทักษะ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่
หลายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศ สำหรับสังคมไทยยังถือว่ามีประสิทธิผลน้อยมาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การของไทยจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด โดยที่ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การจะต้องกระทำเป็นตัวอย่าง การสร้างวัฒ นธรรมองค์การในการเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นได้
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เพราะการขาดวินัยที่เกิดจากความเคยชินกับเรื่องเดิม ๆ จึงต้องแก้ไขด้วยการนำระบบมาเป็นบรรทัด
ฐาน องค์การต้องมีการกำหนดขั้นตอนการเรียนรู้ในสายงานให้รู้ว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นจริง ในด้านของ
ทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องตระหนักว่าการได้มาซึ่งตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน ตัวพนักงานต้องไปเพิ่มความรู้เอา
เอง แต่องค์การมีหน้าที่จัดทรัพยากรรองรับไว้ให้ เช่น การสร้างพี่เลี้ยงในองค์การ การเปิดทางให้
พนักงานสามารถให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยง และอธิบายข้อมูลการจัดบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การตั้ง
คำถาม การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การจัดทำแผ่นป้ายรณรงค์โฆษณา การมอบหมายงานให้ฝึก
คิด การแบ่งปันความคิด การเล่นเกม การจัดมุมการศึกษา การสนับสนุน การศึกษาในระบบทางไกล
บางองค์การได้ให้ความรู้กับทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้การเรียนรู้งานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกัน ให้ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ และเอื้อในการ
ทำงานซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการสร้างพฤติกรรมใหม่ข องทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถนำไปใช้ได้ และ
นำมาเป็นประเด็นกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแซงหน้าคู่แข่งขันได้ ดังนั้น การลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ต้องกล้าลงทุนพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของกิจการในการเพิ่มการ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุระพร เจริญงามทรัพย์ (2559 : ง) ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์การและคุณภาพการ
ให้บริการด้านสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูชลบุรี จำนวน 15 คน
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาของการดำเนินงานพัฒนาองค์การและคุณภาพการให้บริการ
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ช ลบุ รี พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาทั้ ง 9 ด้ า น ได้ แ ก่
1) สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยภัยพิบัติต่าง ๆ 2) ด้านสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ของสมาชิ ก 3) ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสงเคราะห์ เกี่ ย วกั บ การศพบิ ด ามารดาของสมาชิ ก 4) ด้ านสวัส ดิ ก าร
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสและบุตรของสมาชิก 5) ด้านสวัสดิการชดเชยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
6) ด้านสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 7) ด้านสวัสดิการทุนการศึกสมาชิกสหกรณ์ 8) ด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส และ 9) ด้านสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน พบว่า ในแต่ละด้านมี
การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องตามระเบียบ มีบริการที่ดีการบริหารงานมีความน่าเชื่อถือ
สมาชิกมีความไว้วางใจ มั่นใจในการดำเนินงาน สำหรับปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ทั่วถึงและเจ้าหน้าที่ยังขาดความเป็นมืออาชีพในการบริการ
จินตนา รวมชมรัตน์ (2558 : 3) ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานอาชีวศึกษา
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ระบบทวิ ภ าคี หั ว หน้ า สาขาวิ ช าที่ เปิ ด สอนระบบทวิ ภ าคี ผู้ บ ริ ห ารสถานประกอบการที่ ร่ ว มจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี และครูฝึก จำนวน 555 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ ประกอบของการจั ดการอาชี วศึก ษาระบบทวิภ าคี ในวิท ยาลัย อาชี วศึ กษา สังกั ด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า มีจำนวน 5 องค์ ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่
1) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2) การกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 3) การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 4) การจัดหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน และองค์ประกอบที่ 5) การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เหมาะสมสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
การพัฒ นาบุคลากรให้มีคุณ ภาพและทั นต่ อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การจัด หลักสูตรตาม
มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. การประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยวิธีพิจารณาในรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิคชาติ
พรรณวรรณนา พบว่า ทุกองค์ประกอบ มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการ
นำไปใช้ประโยชน์
ดร.สมพร ชูทอง (2561) [Online] ทำการวิจัยเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่
มาตรฐาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร ครูฝึก ครูนิเทศ
ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. ในด้านสภาพการณ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนา
ภิเษกหนองจอกนั้น ผู้วิจัยพบว่า 1) ด้านนโยบาย สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกแผนกวิชา สำหรับผู้เรียน
ทุกคน แต่การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองยังไม่กว้างขวาง นอกจากนี้สถานศึกษายังขาด
การจัดระบบการนิเทศติดตามผู้เรียน 2) ด้านการนำไปสู่การปฏิบัติ สถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขาดมาตรฐานการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและสอดคล้องตาม
สมรรถนะที่ กำหนดตามหลักสูตร 3) ด้านการติดตามการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกำหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบอยู่ในวงจำกัด ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานร่วมกันในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) ด้านการดำเนินงาน สถานประกอบการ ไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการให้กับ
ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคีและไม่ได้ประกันการได้งานทำที่แน่นอนภายหลังจบการศึกษา 5) ด้าน
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คุณภาพของผู้เรียน นักศึกษาฝึกอาชีพขาดการสนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่
จึงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการ
หาแนวทาง การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
2. รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
หนองจอก ประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารงานด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) ด้านการคัดเลือกผู้บริหารงาน
วิชาการ 4) ด้านคุณลักษณะของครูฝึกและครูนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการ รูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐาน ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นรูปแบบที่มีประโยชน์
และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิ ภ าจรี เจริ ญ วงษ์ (2559) ทำการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ผ่ า นสื่ อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนิสิตนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
วิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย จำนวน 144 คน ผลจากการวิจัยพบว่ารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริม
สร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
การศึ ก ษานอกระบบ และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 2) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
แบ่งปันความรู้ 3) องค์ประกอบด้านกลุ่ มสมาชิก 4) ข่าวสาร ข้อมูล เนื้อหาสาระ ที่สมาชิกมีความ
สนใจร่วมกั น และนำไปใช้ป ระโยชน์ ได้ 5) กระบวนการเสริม สร้างพฤติ ก รรมการแบ่ง ปัน ความรู้
การประเมินรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ผลการประเมินตนเองของกลุ่มตัว อย่างในพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมสรุปวิเคราะห์ ด้วยสถิติ Paired samples t-test พบว่าค่า t เฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรม
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกขั้นตอน
ของการดำเนินกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ ในภาพรวมที่ ระดั บมาก เมื่อ พิ จารณารายองค์ประกอบของรูปแบบพบว่าด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านกระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนแบ่ งปันความรู้ด้าน
กลุ่มสมาชิก และด้านข่าวสาร ข้อมูลเนื้อหาสาระอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก สรุปผลการประเมิน
ได้ว่ารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ที่ผ่าน
กระบวนการวิจัยนีส้ ามารถนำไปใช้เสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ได้
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ธรรมนูญ ทองจันทร์ ทำการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
วิท ยาลัยเทคนิ ค นนทบุรี กลุ่มตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ย ได้ แก่ ครู และนัก ศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นนทบุรี จำนวน 242 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดบุคลากร การสอนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การติดตามและการ
ประเมินผล การรับนักเรียน การจัดแผนการเรียน และความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี โดยจำแนกตามสถานภาพของครู และระดับการศึกษาของนักศึกษา ปรากฏผลดังนี้
2.1 ครูที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชา
ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การ
สอนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูใน
สถานศึกษา มีความคิดเห็นสูงกว่าครูในสถานประกอบการ ส่วนด้านการรับนักเรียน การจัดบุคลากร
การจัดแผนการเรียน ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การติดตามและการประเมินผลไม่แตกต่าง
2.2 นักศึกษาที่ศึกษาในระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า การติดตามและการประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นสูงกว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ส่วนด้านการรับนักเรียน การจัดบุคลากร การจัดแผนการเรียน การสอนนักเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และความร่วมมือกับสถานประกอบการไม่แตกต่าง
อุดมศักดิ์ มีสุข และคณะ ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ครูผู้สอน ครูนิเทศในสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 57 สถานศึกษา จำนวนแห่งละ 12
คน รวม 684 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่าง
อุตสาหกรรมได้ร้อยละ 82.90 โดยปัจจัยที่มีผลสูงสุด ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาการนิเทศการศึกษาการประชาสัมพันธ์และการประสานงาน และ
การจัดทำหลักสูตรของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างอุตสาหกรรมมีความสอดคล้อง
กับข้อ มูลเชิ งประจั กษ์ที่ ได้ จากกลุ่มตั วอย่ างดั งแสดงด้ วยค่ าสถิติ ประจำรูปแบบ คือ ค่ าไคสแควร์
= 637.351 ค่ า องศาความ เป็ น อิ ส ระ = 378 ค่ า ความน่ าจะเป็ น = 0.058 ค่ าดั ช นี ร ะดั บ ความ
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สอดคล้อง GFI = 0.960 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน = 0.923 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเชิง
สัมพัทธ์ = 0.982 ค่าดัชนีรากที่สอง ของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนเหลือ = 0.038 ค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า = 0.042
นิรุตต์ บุตรแสนลี (2561) ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคี ที่ มุ่งเน้นประสิท ธิผลของสถานศึก ษา สั งกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาด้ วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูผู้สอน และครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 456 คน ผลการวิจัย
พบว่า
1. องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบหลักและ 19 องค์ ประกอบย่ อย คื อ 1) องค์ ประกอบหลั ก ด้านการ
จัดระบบโครงสร้างการบริหาร มีองค์ประกอบย่อย จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบหลักด้านการ
บริหารงานวิช าการ มีอ งค์ ประกอบย่ อย จำนวน 2 ตั วบ่งชี้ 3) องค์ ประกอบหลั กด้ านการบริหาร
บุ ค ลากร มี อ งค์ ป ระกอบย่ อ ย จำนวน 2 ตั ว บ่ งชี้ 4) องค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า นการพั ฒ นาผู้ เรีย น มี
องค์ประกอบย่อ ย จำนวน 5 ตั วบ่งชี้ 5) องค์ ประกอบหลั กด้านการฝึ กอาชีพ มีอ งค์ประกอบย่อ ย
จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และ 6) องค์ประกอบหลักด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีองค์ประกอบ
ย่อย จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
2. ผลการพั ฒ นารูป แบบการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ที่ มุ่ งเน้ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม ได้ น ำผลการศึ ก ษาดู ง านและจั ด การสนทนากลุ่ ม (Focus group discussion) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รูปแบบและคู่มือรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ มุ่งเน้นประสิทธิผล
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3. ผลการทดลองใช้และการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของวิท ยาลัยที่ ทดลองใช้
รูปแบบตามคู่มือ ผลการประเมินประสิท ธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.81) มีการจัดระบบ
โครงสร้างการบริหาร อยู่ในระดับดีมาก (5.00) การบริหารบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก (5.00) การฝึก
อาชีพ อยู่ในระดับดีมาก (5.00) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดั บดีมาก (5.00) การ
บริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก (4.50) และการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดี (4.40) ตามลำดับ
และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

56

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 109 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชี พ สระบุ รี และนัก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ที่ เรีย นในระบบทวิภ าคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 86 คน โดยใช้เกณฑ์ตาม
ตารางของ Krejcie and Morgan (1970 : 608) การเลื อ กกลุ่ ม ตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (สุวิมล ติรกานันท์ .
2555 : 179) จำแนกตามสาขาวิชา ตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรี
จำนวนประชากร
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
สาขาวิชา
นักศึกษา
ครู
รวม นักศึกษา ครู
รวม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
20
4
24
15
4
19
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
5
2
7
4
2
6
สาขาวิชาการบัญชี
22
3
25
16
3
19
สาขาวิชาการตลาด
20
2
22
15
2
17
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ตารางที่ 3.1 แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรี (ต่อ)
จำนวนประชากร
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
สาขาวิชา
นักศึกษา
ครู
รวม นักศึกษา ครู
รวม
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
27
4
31
21
4
24
รวม
94
15
109
71
15
86

3.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออก
เป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยถามเกี่ยวกับเพศ
อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา สถานภาพทางการศึ ก ษา สาขาวิช าที่ ส อนหรื อ ศึ ก ษา โดยแบบสอบถามเป็ น
ลักษณะเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียน
การสอน ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบด้ า นอาคารสถานที่ อุ ป กรณ์ สื่ อ การเรี ย นการสอน ครู ผู้ ส อน
องค์ ป ระกอบด้ า นการบริ ห ารจั ด การของวิ ท ยาลั ย ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเรี ย น การสอน
องค์ประกอบด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึ กษาที่ส ถานประกอบการต้ องการ องค์ประกอบด้านเวลาในการฝึ กอาชีพ ของนักศึก ษา โดย
แบบสอบถามมีลักษณะให้เลือกตอบ จำนวน 19 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามแนวความคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 82) คือ
5 หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สดุ
4 หมายถึง มีความเหมาะสม มาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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3.2.2 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมา
เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม
2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา กำหนดกรอบแนวคิด การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
3. ดำเนินการสร้างแบบสอบถามตามตัวแปรที่จะศึกษา
4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ ความ
ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนของการใช้ ภ าษา ให้ มี ค วามตรงเชิ ง เนื้ อ หาของคำถามในแต่ ล ะข้ อ ว่ า ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคำถาม ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นดังนี้
คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้อง
คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้อง
5. หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเสร็จแล้ว นำผลคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่ละข้อ มาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Item Objective Congruence
Index : IOC) โดยนำค่าที่ได้มาแทนในสูตร (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. 2546 : 44)
IOC =

∑R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ
เกณฑ์ในการพิจารณา
ข้อคำถามใดมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อคำถามนั้นมีความตรงเชิงเนื้อหา
หรือมีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อคำถามใดมีค่า IOC น้อย
กว่า 0.5 จะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่ (สุวิมล ติรกานันท์. 2555 : 148)
6. พิจารณาข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 โดยไม่มีข้อที่ถูกตัดทิ้ง
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7. นำแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กั บ ครู แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จำนวน 50 คน
ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประ
สิทธิแอลฟา (Alpha – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีสูตรดังนี้ (สำราญ กำจัดภัย .
2560 : 270)
K

∑S2

𝑟𝛼 = [(K−1)] [1 − ( S2i )]
t

เมื่อ 𝑟𝛼 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
K แทน จำนวนข้อในแบบสอบถาม
Si2 แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถาม
∑Si2 แทน ผลรวมความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ
St2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบสอบถาม
8. นำแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยต่อไป

3.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. บั นทึ ก เสนอขอให้ วิท ยาลัย การอาชีพ สระบุ รี ออกหนั งสื อ ขอความร่ วมมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนำหนังสือขอความร่วมมือ ส่งถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบ
ทวิ ภ าคี ในวิท ยาลั ยการอาชี พ สระบุ รี เพื่ อ ตอบแบบสอบถามและให้ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 86 ฉบับและได้รับแบบสอบถามกลับคืนเป็นจำนวน 86 ฉบับคิดเป็นร้อยละ
100
3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วนำมาวิเคราะห์
ข้อมูล
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ แล้วนำมาเสนอในรูปแบบของตาราง พร้อมการบรรยายประกอบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียน
การสอน เสนอข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (̅X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทำเป็นภาพรวม
ขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ และแยกองค์ประกอบในแต่ละด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตาราง
พร้อมคำบรรยายประกอบโดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.2 (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103)
ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅)

มีความเหมาะสม

4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ระหว่างครูและนักศึกษาประเภทวิชา
อุต สาหกรรม กับ ครูและนัก ศึก ษาประเภทวิช าพาณิ ชยกรรม ในภาพรวมด้ านต่ าง ๆ โดยใช้ก าร
ทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent sample t - test)
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3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังต่อไปนี้
1. หาสถิตพิ ื้นฐานข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. 2546 : 95)
ค่าร้อยละ =

จำนวนข้อมูลที่มี
x 100
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
n

= N x 100
n
แทน จำนวนข้อมูลที่มี
N
แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด

เมื่อ

2. หาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 29)
̅
X

เมื่อ X
∑
X
n
∑X

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

=

∑X
n

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนน
คะแนนแต่ละจำนวน
จำนวนข้อมูล
ผลรวมของคะแนนแต่ละจำนวน

3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) คำนวณจากสูตร (สำราญ กำจัด
ภัย. 2562 : 174)
S.D. = √

∑(X−X)2
n−1

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน ข้อมูล (i=1,2,3 …N)
X แทน ค่าเฉลี่ย
n แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด
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4. สถิติทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระกัน (Independent sample t-test) ซึ่งมีสูตรดังนี้
(สำราญ กำจัดภัย. 2562 : 306)

t=

เมื่อ

t

X1 −X2
2
(n −1)S2
1 +(n2−1 )S2 }{ 1 + 1 }
√{ 1
n1 +n2 −2
n1 n2

; df = n1 + n2 – 2

แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t
เพื่อทราบความมีนัยสำคัญ

𝑋1 , 𝑋2

แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

𝑆12 , 𝑆22

แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง

𝑛1 , 𝑛2

df

แทน จำนวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 109 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 86 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยลำดับการนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยจำแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน คือ
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียน
การสอน โดยทำเป็นภาพรวมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ และแยกองค์ประกอบในแต่ละด้าน
4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ระหว่างครูและนักศึกษาประเภท
วิชาอุตสาหกรรม กับ ครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในภาพรวมด้านต่าง ๆ โดยใช้การ
ทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent sample t - test)
4.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่
ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ทั้งหมด 86 คน โดยจำแนก
รายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
ชาย
31
36
หญิง
55
64
รวม
86
100

อันดับที่
2
1
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 55 คน
คิดเป็นร้อยละ 64 และเป็นเพศชายจำนวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 36 ตามลำดับ
ตารางที่ 4.2 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ
อายุ
อายุต่ำกว่า 20 ปี
อายุ 21 - 30 ปี
อายุ 31 - 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม

จำนวน
70
2
5
9
86

ร้อยละ
81.4
2.3
5.8
10.5
100

อันดับที่
1
4
3
2

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.4 รองลงมา คือ อายุมากกว่า 40 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 อายุ 31 - 40
ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และอายุ 21 - 30 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลำดับ
ตารางที่ 4.3 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
กำลังศึกษาระดับ ปวส.
รวม

จำนวน
4
11
71
86

ร้อยละ
4.7
12.8
82.5
100

อันดับที่
3
2
1

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กำลังศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 71
คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ ระดับปริญ ญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และ
ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามลำดับ
ตารางที่ 4.4 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพทางการศึกษา
สถานภาพ
ครู
นักศึกษา
รวม

จำนวน
15
71
86

ร้อยละ
17.4
82.6
100

อันดับที่
2
1
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำนวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.6 และเป็นครู จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลำดับ
ตารางที่ 4.5 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสาขาวิชาที่สอนหรือศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รวม

จำนวน
19
6
19
17
25
86

ร้อยละ
22.1
7
22.1
19.8
29.1
100

อันดับที่
2
4
2
3
1

จากตารางที่ 4.5 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น ครู แ ละนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมาเป็นครูและนักศึกสาขาวิชาช่าง
ยนต์ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1
สาขา วิชาการตลาด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลำดับ

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้าน
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในภาพรวม
ในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มีความ
อันดับ
̅
S.D.
X
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เหมาะสม
ที่
1. ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
3.76 0.72
มาก
3
การสอน ครูผู้สอน
2. ด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยในการ
3.60 0.74
มาก
4
ส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน
3. ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3.47 0.71
ปานกลาง
5
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในภาพรวม
ในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี (ต่อ)
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
4. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่
สถานประกอบการต้องการ
5. ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา
รวมเฉลี่ย

0.73

มีความ
เหมาะสม
มาก

อันดับ
ที่
1

0.67
0.77

มาก
มาก

2

̅
X

S.D.

4.24
4.02
3.82

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในภาพรวมในด้านต่าง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีอยู่ในระดับ มาก (̅X = 3.82,
S.D. = 0.77)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในภาพรวมในด้าน
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อยู่ในระดับ
มาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ (̅X = 4.24, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ด้านเวลา
ในการฝึกอาชีพของนักศึกษา (X̅ = 4.02, S.D. = 0.67) สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ (X̅ = 3.47, S.D. = 0.71) ตามลำดับ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในการ
พัฒ นาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ด้านอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน ครูผู้สอน
1. จำนวนห้องเรียนทฤษฎีในสาขาวิชามีความ
เหมาะสม
2. จำนวนโรงฝึกงาน ห้องฝึกปฏิบัติการใน
สาขาวิชา มีความเหมาะสม
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มี
เพียงพอต่อการเรียน การสอน

̅
X

S.D.

3.79

0.68

มีความ
เหมาะสม
มาก

3.78

0.70

มาก

3

3.69

0.72

มาก

4

อันดับที่
2
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในการ
พัฒ นาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ด้านอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน (ต่อ)
ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน ครูผู้สอน
4. เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มี
ความทันสมัย
5. จำนวนครูในสาขาวิชามีจำนวนเหมาะสม
6. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอน
รวมเฉลี่ย

̅
X

S.D.

3.59

0.72

มีความ
เหมาะสม
มาก

3.67
4.02
3.76

0.87
0.63
0.72

มาก
มาก
มาก

อันดับที่
6
5
1

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (̅X = 3.76, S.D. = 0.72)
เมื่อ พิ จารณาเป็น รายข้อ พบว่า ค่ าความเหมาะสมขององค์ ประกอบด้ านอาคารสถานที่
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน อยู่ในระดับ มาก ทั้ง 6 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอน (̅X = 4.02, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ จำนวนห้องเรียน
ทฤษฎี ใ นสาขาวิ ช ามี ค วามเหมาะสม (̅X = 3.79, S.D. =0.68 ) และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ ำ สุ ด คื อ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีความทันสมัย (X̅ = 3.59, S.D. = 0.72) ตามลำดับ
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ด้านการบริหาร
จัดการของวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน
ด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยในการส่งเสริม
สนับสนุน การเรียน การสอน
1. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการฝึก
อาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานฯ
2. วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้าฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ
3. วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

̅
X

S.D.

3.65

0.73

มีความ
เหมาะสม
มาก

3.53

0.73

มาก

3

3.61

0.75

มาก

2

3.60

0.74

มาก

อันดับที่
1
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จากตารางที่ 4.8 พบว่ า ค่ า ความเหมาะสมขององค์ ประกอบด้านการบริหารจัด การของ
วิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X̅ = 3.60, S.D. =
0.74)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้ ง 3 ข้อ
สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ (̅X = 3.65, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ วิทยาลัยมี
การจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม (X̅ = 3.61, S.D. = 0.75) และข้อ
ที่ มี ค่ าเฉลี่ยต่ ำสุด คื อ วิท ยาลัยมีก ารส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ค รูผู้ส อนเข้าฝึ ก ประสบการณ์ ในสถาน
ประกอบการ (̅X = 3.53, S.D. = 0.73) ตามลำดับ
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ด้านความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ

̅
X

S.D.

1. วิทยาลัยมีการประสานงานกับสถานประกอบ
การ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถาน
ประกอบการ ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
3. วิทยาลัยมีการประสานงานระหว่างครูผสู้ อน
กับครูฝึกจากสถานประกอบการโดยตรงเช่น การมี
ประชุมชี้แจง หนังสือราชการ บันทึกข้อความ
รวมเฉลี่ย

3.50

0.71

มีความ
เหมาะสม
มาก

3.48

0.72

ปานกลาง

2

3.45

0.70

ปานกลาง

3

3.47

0.71

ปานกลาง

อันดับที่
1

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ค่ า ความเหมาะสมขององค์ ประกอบด้ านความร่วมมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (X̅ = 3.47, S.D. = 0.71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ อยู่ในระดับ มาก 1 ข้อ และมีด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยาลัยมีการประสานงานกับสถานประกอบการ ใน
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การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี (X̅ = 3.50, S.D. = 0.71)
รองลงมา คือ วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถานประกอบการ ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึก
อาชีพ (̅X = 3.48, S.D. = 0.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วิทยาลัยมีการประสานงานระหว่าง
ครูผู้สอนกับครูฝึกจากสถานประกอบการโดยตรง เช่น การมีประชุมชี้แจง หนังสือราชการ บันทึก
ข้อความ (X̅ = 3.45, S.D. = 0.70) ตามลำดับ
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่
สถานประกอบการต้องการ
1. การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
3. มีความขยันในการปฏิบัติงาน
4. ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาความลับของสถาน
ประกอบการ
5. กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม
รวมเฉลี่ย

0.74
0.73
0.72
0.65

มีความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
ที่
3
4
2
1

0.73
0.71

มาก
มาก

5

̅
X

S.D.

4.25
4.24
4.26
4.32
4.16
4.24

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X̅ = 4.24, S.D. = 0.71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และรั ก ษาความลั บ ของสถานประกอบการ (X̅ = 4.32, S.D. = 0.65)
รองลงมา คือ มีความขยันในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.26, S.D. = 0.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม (̅X = 4.16, S.D. = 0.73) ตามลำดับ
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ด้านเวลาในการ
ฝึกอาชีพของนักศึกษา
ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา
1. ช่วงเวลาในการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 3-4
(ปวส.2)
2. ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 1 ปีการศึกษา
รวมเฉลี่ย

̅
𝐗

S.D.

4.00

0.66

มีความ
เหมาะสม
มาก

4.04
4.02

0.68
0.67

มาก
มาก

อันดับที่
2
1

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านเวลาการฝึกอาชีพของ
นักศึกษา อยู่ในระดับ มาก (̅X = 4.02, S.D. = 0.67)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านเวลาในการฝึกอาชีพ
ของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก ทั้ง 2 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ
1 ปีการศึกษา (X̅ = 4.04, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ช่วงเวลาในการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 3- 4
(ปวส.2) (̅X = 4.00, S.D. = 0.66) ตามลำดับ

4.3 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ระหว่างครู
และนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ในภาพรวมด้านต่าง ๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ระหว่างครูและนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ตาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 86 คน แบ่งเป็นครูและ
นัก ศึ ก ษาประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม จำนวน 25 คน ครู และนั ก ศึ ก ษาประเภทวิช าพาณิ ช ยกรรม
จำนวน 61 คน ผู้ วิ จั ย ได้ น ำข้ อ มู ล จากแบบสอบถามมาวิ เคราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย (̅X) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test ดังแสดงในตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอาชี วศึ ก ษาระบบทวิภาคี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สระบุ รี ระหว่างครู และนัก ศึ ก ษาประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม กับครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในภาพรวมด้านต่าง ๆ
การพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี
1. ด้านอาคารสถานที่
อุปกรณ์ สื่อการเรียนฯ
2. ด้านการบริหาร
จัดการของวิทยาลัยใน
การส่งเสริม สนับสนุน
การเรียนการสอน
3. ด้านความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
4. ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
นักศึกษาที่สถาน
ประกอบการต้องการ
5. ด้านเวลาในการฝึก
อาชีพของนักศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
* p ≤ 0.05

ครูและนักศึกษา
ครูและนักศึกษา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
tSig.
test
n = 25
n = 61
มีความ
มีความ
̅
𝐗
S.D. เหมาะสม 𝐗̅ S.D. เหมาะสม
3.79 0.78
มาก
3.71 0.69
มาก
1.38 0.165
3.75

0.74

มาก

3.55 0.74

มาก

1.92 0.065

3.74

0.77

มาก

3.50 0.66

มาก

3.98 0.000*

4.07

0.89

มาก

4.30 0.65

มาก

-3.02 0.003*

3.96

0.88

มาก

4.04 0.67

มาก

-0.65 0.517

3.86

0.82

มาก

3.82 0.75

มาก

1.23 0.218

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล เบื้ อ งต้ น พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั วอย่ า ง
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ซึ่ง
เป็นครูและนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในภาพรวมด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านคุณลักษณะ
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ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.07 ด้านเวลาในการฝึก
อาชีพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน มี
ค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านการบริหาร จัดการของวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน มี
ค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.74 ตามลำดับ
ส่วนความคิดเห็นของครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม เกี่ยวกับการพั ฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี วิทยาลัยการอาชีพ สระบุรี ในภาพรวมด้ านต่าง ๆ
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.82 เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย พบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 4.30 ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอน ครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านการบริหาร จัด การของวิท ยาลัยในการส่งเสริม
สนับสนุน การเรียน การสอน มีค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 3.50 ตามลำดับ
จากการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอาชี วศึ ก ษาระบบทวิภาคี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สระบุ รี ระหว่างครู และนัก ศึ ก ษาประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม กับครูและนักศึกษาประเภทวิช าพาณิ ชยกรรม ในภาพรวมด้ านต่าง ๆ โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมสติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีเพียง 2 ด้านที่ แตกต่างกันคือ ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ

4.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. วิทยาลัยควรประสานงานกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
2. อยากให้ครูพดู ดีๆกับนักเรียน ไม่ควรใช้อารมณ์กับนักเรียน
3. อยากให้จัดหาสื่อการเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
4. อยากให้ติดแอร์ในห้องเรียนเพราะอากาศร้อน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จั ยเรื่อ ง การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
วิท ยาลัยการอาชี พ สระบุรี ผู้วิจั ยได้ ด ำเนิน การวิจั ย สรุ ปผลการวิ จั ย รวมทั้ งได้ อ ภิ ป รายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.1.1.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
5.1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ระหว่างครูและนักศึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในภาพรวมด้านต่าง ๆ
5.1.2 สมมติฐานการวิจยั
ความคิดเห็นระหว่างครูและนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม กับ ครูและนักศึกษาประเภท
วิชาพาณิชยกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี ในภาพรวมด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
5.1.3 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 109 คน
5.1.4 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด 86 คน
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5.1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออก
เป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยถาม
เกี่ ย วกั บ เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา สถานภาพทางการศึ ก ษา สาขาวิ ช าที่ ส อนหรื อ ศึ ก ษา โดย
แบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 19 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
5.1.6 การเก็บรวมรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. บั นทึ ก เสนอขอให้วิท ยาลัย การอาชีพ สระบุ รี ออกหนั งสื อ ขอความร่ วมมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนำหนังสือขอความร่วมมือ ส่งถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เพื่อตอบแบบสอบถามและให้ครูและนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 86 ฉบับและได้รับแบบสอบถามกลับคืนเป็นจำนวน 86 ฉบับคิดเป็นร้อยละ
100
3. ตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวบรวมได้ เพือ่ นำไปวิเคราะห์ต่อ
5.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ แล้วนำมาเสนอในรูปแบบของตาราง พร้อมการบรรยายประกอบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การพั ฒ นาการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึก ษาระบบทวิภ าคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียน
การสอน โดยทำเป็นภาพรวมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ และแยกองค์ประกอบในแต่ ละด้าน
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เสนอข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (̅X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทำเป็นรวมทุกด้าน และราย
ด้าน แล้วนำเสนอในรูปแบบของตารางพร้อมคำบรรยายประกอบ
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ระหว่างครูและนักศึกษาประเภทวิชา
อุต สาหกรรม กับ ครูและนัก ศึก ษาประเภทวิช าพาณิ ชยกรรม ในภาพรวมด้ านต่ าง ๆ โดยใช้ก าร
ทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent sample t - test)
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5.1.8 ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สถานภาพทางการศึกษา สาขาวิชาที่สอนหรือศึกษา จำนวนทั้งหมด 86 คน
1.1 จำแนกตามเพศ เป็นเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และ
เป็นเพศชายจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 36
1.2 จำแนกตามอายุ อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4
รองลงมา มากกว่า 40 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 อายุ 31 - 40 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.8 อายุ 21 - 30 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3
1.3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา กำลังศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.5 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ระดับปริญญาโท จำนวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 4.7
1.4 จำแนกตามสถานภาพทางการศึกษา เป็นนักศึกษา จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.6 เป็นครู จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4
1.5 จำแนกตามสาขาวิชาที่สอนหรือศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน
25 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.1 รองลงมา สาขาวิ ช าช่ า งยนต์ จำนวน 19 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.1
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.8 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7
2. การพั ฒ นาการจัด การเรีย นการสอนอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
สระบุรี เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (X̅ =
3.82, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน
สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการ
ต้องการ (X̅ = 4.24, S.D. = 0.73) รองลงมาคือด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา (X̅ = 4.02,
S.D. = 0.67) สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ (̅X = 3.47,
S.D. = 0.71) ตามลำดับ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่าง ๆ สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้
2.1 ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ด้ า นอาคารสถานที่ อุ ป กรณ์ สื่ อ การเรี ย นการสอน
ครูผู้สอน อยู่ในระดับ มาก ทั้ง 6 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ
ในการสอน รองลงมา คือ จำนวนห้องเรียนทฤษฎีในสาขาวิชามีความเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดคือ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีความทันสมัย ตามลำดับ
2.2 ด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยใน
การส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ทั้ ง 3 ข้อ สำหรับข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิท ยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการ
เรีย น การสอนอย่างเหมาะสม และข้อที่ มีค่ าเฉลี่ย ต่ำสุด คื อ วิท ยาลัย มีก ารส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผู้สอนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ตามลำดับ
2.3 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ อยู่ในระดับ มาก 1 ข้อ และมี
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 2 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
วิท ยาลั ยมี ก ารประสานงานกั บ สถานประกอบการ ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมา คือ วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถานประกอบการ
ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วิทยาลัยมีการประสานงานระหว่าง
ครูผู้สอนกับครูฝึกจากสถานประกอบการโดยตรงเช่น การมีประชุมชี้แจง หนังสือราชการ บันทึ ก
ข้อความ ตามลำดับ
2.4 ด้านคุณ ลักษณะที่พึ งประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ที่สถานประกอบการต้องการ อยู่ในระดับมาก ทั้ ง 5 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ซื่อสัตย์
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สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ รองลงมา คือ มีความขยันในการปฏิบัติงาน และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ตามลำดับ
2.5 ด้ า นเวลาในการฝึ ก อาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก ทั้ง 2 ข้อ สำหรับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 1 ปีการศึกษา รองลงมาคือ ช่วง เวลาในการฝึก
อาชีพ ภาคเรียนที่ 3-4 (ปวส.2) ตามลำดับ
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สระบุ รี ระหว่ า งครู แ ละนั ก ศึ ก ษาประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม กับ ครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในภาพรวมด้านต่าง ๆ
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิท ยาลัยการอาชี พ สระบุ รี เกี่ ย วกั บความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบในภาพรวม พบว่ าไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
3.2 ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
3.3 ด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน
พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
3.4 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ พบว่า แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน
3.5 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ พบว่า
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
3.6 ด้านเวลาในฝึกอาชีพของนักศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.1 วิทยาลัยควรประสานงานกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
4.2 อยากให้ครูพดู ดีๆกับนักเรียน ไม่ควรใช้อารมณ์กับนักเรียน
4.3 อยากให้จัดหาสื่อการเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
4.4 อยากให้ติดแอร์ในห้องเรียนเพราะอากาศร้อน
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพอสรุปเป็นประเด็นที่สามารถนำมาวิเคราะห์และอภิปรายผลเพื่อที่จะเป็น
ข้อมูลนำไปสู่การเสนอแนะในการวิจัยต่อไป ดังนี้
1. จากผลการวิ จัยพบว่า การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนอาชี วศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน ครูผู้สอน ด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน ด้าน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการ
ต้องการ ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีประเด็นสำคัญดังนี้
1.1 ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนมีความรู้ ความ
สามารถในการสอน รองลงมา คือ จำนวนห้องเรียนทฤษฎีในสาขาวิชามีความเหมาะสม และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีความทันสมัย ตามลำดับ พอสรุปได้ว่า
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน ได้
เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการศึกษา
ระบบทวิภาคี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา รวมชมรัตน์ (2558 : 151) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การจัด การอาชี วศึ ก ษาระบบทวิภาคี ในวิท ยาลั ยอาชีว ศึ ก ษา สั งกั ด สำนัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคน ทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาชีพให้มี
คุณ ภาพและมาตรฐาน มีความสอดคล้ อ งกั บสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อมและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับที่ ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ (2542 : 32) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้น
จะต้ อ งจั ด สภาพ แวดล้ อ มของโรงงานและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในสถานศึ ก ษา ให้ ค ล้ า ยกั บ สถาน
ประกอบการและมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน จึงจะทำให้สามารถ
ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.2 ด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน
มีค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยาลัย
มีการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานประกอบ
รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม และข้อที่
มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ ำ สุ ด คื อ วิ ท ยาลั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนเข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ ในสถาน
ประกอบการ ตามลำดับ พอสรุปได้ว่า วิทยาลัยมีการบริหารจัดการมีการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน
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การสอน มีการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียนระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียน การสอนให้สาขาวิชาอย่างเหมาะสมส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรุตต์ บุตรแสนลี (2561 : 241) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ความร่วมมือก่อนการฝึกอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้สถานศึกษากับสถานประกอบการมีข้อตกลงเบื้ องต้นเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างชัดเจน จัดให้มีการคัดเลือกสถานประกอบการโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอาชีพซึ่งประกอบ
ไปด้วย ผู้คุมการฝึกอาชีพ ครูฝึกครูนิเทศ บุคลากรของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลา
ในการฝึกอาชีพอย่างชัดเจนและการประสานงานจากประวัติผู้เรียนที่ ฝึกอาชีพเพื่อแจ้งชื่อครูผู้ควบคุม
ในการติดตามผู้เรียนและแจ้งเรื่องการฝึกอาชีพให้ผู้ปกครองผู้เรียนทราบ
1.3 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยาลัยมีการประสานงานกับสถาน
ประกอบการ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมา คือ
วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถานประกอบการ ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คื อ วิท ยาลัยมีการประสานงานระหว่างครูผู้ส อนกั บครูฝึ กจากสถานประกอบการ
โดยตรง เช่น การมีประชุมชี้แจง หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ตามลำดับ พอสรุปได้ว่า วิทยาลัย
ควรให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา โพธิยานนท์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพในสถานศึกษา พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สถานศึกษาต้องเน้นความ
ร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กำหนดเป้ าหมาย และพั ฒ นากำลังคนที่ มีคุณ ภาพ โดยเฉพาะต้อ ง
จัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการที่มีความพร้อมในทรัพยากรการบริหารที่มีมากกว่า ร่วม
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ของนั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ทั้ งทฤษฎี และ
เชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติ ให้สามารถปฏิ บัติงานได้ จริง และ สามารถประกอบอาชีพ เพิ่ มขีด ความ
สามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
1.4 ด้ านคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ ของนักศึ ก ษาที่ ส ถานประกอบการต้ อ งการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ซื่อสัตย์
สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ รองลงมา คือ มีความขยันในการปฏิบัติงาน และข้อ
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ที่ มี ค่ า เฉลี่ ยต่ ำ สุด คื อ กิ ริยามารยาทสุ ภ าพอ่ อ นน้อ ม ตามลำดั บ พอสรุป ได้ ว่า นั ก ศึ ก ษาที่ ส ถาน
ประกอบ การต้องการรับเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการนั้น จะต้องเป็นคนซื่อสัตย์ มีความขยันใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 (2563 : 2)
ข้อ 5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ
1.5 ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 1 ปีการศึกษา
รองลงมา คือ ช่วง เวลาในการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 3-4 (ปวส.2) ตามลำดับ พอสรุปได้ว่า ระยะเวลา
ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา ทำให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
และต้ อ งปฏิ บั ติ ต นเสมื อ นเป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน
สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี พ.ศ. 2563 (2563 : 29) ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตต่อภาค
เรียน และการจัดการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ อ าชี วศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บและแต่ ล ะสาขาวิช า ซึ่งการฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบการต้ อ งมี
ระยะเวลาของการฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษาของ
หลักสูตร ทั้งนี้ หากสถานประกอบการมีความประสงค์จะให้ผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการเกิน
กว่าที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการได้โดยพิจารณาร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ให้ได้ผลดีขึ้นดังนี้
1. วิทยาลัยหรือสถานศึกษา ควรเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอน ครูผู้สอน ให้มีความเหมาะสมในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยเฉพาะสาขาวิชาที่เปิด
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาว่าพวกเขาตัดสินใจไม่ผิด
ที่เลือกเรียนในสาขานั้น ๆ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษาว่าเรียนในสาขาวิชาที่เขาเลือก
แล้วเขาจะมีความรู้และมีงานทำ
2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้าฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนมี ค วามรู้ มี ค วามชำนาญเกี่ ย วกั บ งานหรื อ กิ จ การของสถาน
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ประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายถอดให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลัง
ศึกษาในวิทยาลัยช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทและลักษณะงานที่นักศึกษาจะเข้าฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ แห่งนั้น
3. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถาน
ประกอบการ ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการเป็นการ
เพิ่มสถานประกอบการในการเข้าฝึกอาชีพของนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องลำบากในการหาสถาน
ประกอบการในการฝึกอาชีพ
4. ควรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ เช่น การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ กิริยามารยาท
สุภาพอ่อนน้อม ซึ่งถ้านักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแล้วจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา
เป็นที่รักของบิดา มารดา ครู บุคคลทั่วไป และเมื่อนักเรียน นักศึกษาได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบ
การ ย่อมต้องเป็นที่รักของบุคลากรในสถานประกอบการ ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ครูผู้สอนและวิทยาลัย
ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษา
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ผลที่ ได้ จ ากการวิ จั ย เรื่อ งการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรมีการทำการวิจัยแบบเดียวกันในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อที่จะได้แนวทางที่ดีใน
การส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
2. ควรเพิ่มสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ ฝึกอาชีพ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการทำวิจัยเพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นของสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนำความคิดเห็นนั้นมาดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมต่อ
เรือนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพ
ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

วิทยาลัยการอาชีพ
หนองกุงศรี

อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครสวรรค์

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

ศธ 0651.14/577

22 ธันวาคม 2563

นครสวรรค์

ศธ 0632.2/1246

23 ธันวาคม 2563

สระบุรี
อุบลราชธานี

ศธ 0615.5/2252
ศธ 0627.1/2088

24 ธันวาคม 2563
29 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

ศธ 0616.6/1452

30 ธันวาคม 2563

ลพบุรี
ศรีสะเกษ

ศธ 0653.01/18 5 มกราคม 2564
ศธ 0635.16/1167 1 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0633.04/584 2 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0620.6/2408 2 พฤศจิกายน
2564

มหาสารคาม
นครศรีธรรม

ร้อยเอ็ด
ชลบุรี
กาฬสินธุ์

ศธ 0626.9/707

2 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0623.1/2161 2 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0633.11/2117 2 พฤศจิกายน
2564
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ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา
13.

อาชีวศึกษา
จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่

14.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง

15.

26.

วิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพ
เวียงสระ
วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคโคก
สำโรง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิค
สุวรรณภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพ
หนองแค
วิทยาลัยเทคนิคบัว
ใหญ่
วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
แพง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง

27.

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

เพชรบูรณ์
สุราษฎร์ธานี
สระแก้ว
ลพบุรี
เชียงใหม่
ร้อยเอ็ด
สระบุรี
นครราชสีมา
สมุทรสงคราม
สุรินทร์
นครพนม
ตรัง

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

ศธ 0620.06/1626 3 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0629.5/2536 3 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0624.13/737 3 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0642.16/518 3 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0617.10/1274 3 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0653.06/750 3 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0629.3/729 4 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0633.14/928 4 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0653.14/1961 4 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0636.09/1685 4 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0655.02/583 4 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0628.8/4501 4 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0625.3/1444 4 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0621.7/887 4 พฤศจิกายน
2564
ศธ 0620.10/4312 5 พฤศจิกายน
2564
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151

152

153

154
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ภาคผนวก ฐ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

156

157

158

159

160

ภาคผนวก ฑ
ประวัติผู้วิจัย

161

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-นามสกุล

นายทำนอง เสือพาดกร

วัน เดือน ปีเกิด

26 กรกฎาคม 2515

ที่อยู่

147 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
โทร : 08-6858-8291

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

รองผู้อำนวยการชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2538 : สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2557 : สำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

