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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของ
สถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล1* ธีรวุฒิ บุณยโสภณ2 สมนึก วิสุทธิแพทย์3 และ ปรีดา อัตวินิจตระการ4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับปริญญาตรี พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้สัมภาษณ์ จํานวน 7 คน และ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยได้แสดงรูปแบบของการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1) ด้านการวางแผน ประกอบด้วย (1) ทรัพยากรในองค์กร
(2) ระบบการตรวจติ ดตาม (3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (4) โครงสร้างงานทวิภาคี (5) การพั ฒนาหลั กสู ตร (6)
ช่องทางการสื่อสาร และ (7) เครือข่ายความร่วมมือ ด้านที่ 2) ด้านการจัดการองค์กรประกอบด้วย (1) ระบบการประชุม
(2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (3) ระบบสารสนเทศขององค์กร (4) ระบบกรรมการที่รับผิดชอบ และ (5) ระบบ
การพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 3) ด้านการสั่งการ ประกอบด้วย (1) มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และ (3) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้านที่ 4) ด้านการประสานงาน ประกอบด้วย (1) ระบบ
ติดตามประเมินผล (2) ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และ (3) ระบบการประสานงานภายในองค์กร และด้าน
ที่ 5) ด้านการควบคุม ประกอบด้วย (1) การขออนุมัติหลักสูตร และ (2) นโยบาย กฎ ระเบียบ ส่วนคู่มือการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 5 หน่วย ประกอบด้วย 1) หน่วยการวางแผน 2) หน่วยการจัดองค์การ 3) หน่วย
การสั่งการ 4) หน่วยการประสานงาน และ 5) หน่วยการควบคุมการทํางาน โดยในเนื้อหาในแต่ละหน่วย ประกอบด้วย
แนวทางการปฏิบัติ และตัวชี้วัดความสําเร็จ ส่วนผลการประเมินคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
76.92 และเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 23.08 ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนําไปสู่การปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนําไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.23 และเหมาะสมระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 30.77 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การบริหารจัดการศึกษา, ระบบทวิภาคี, สถาบันการอาชีวศึกษา
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Development of an Administration Model for the Undergraduate Vocational
Dual System Education of Vocational Institutes for Enhancing the Human
Resource Potentiality in the Era of Industry 4.0
Kanokrath Phongphothakul1* Teravuti Boonyasopon2 Somnoek Wisuttipaet3 and
Preeda Attavinijtrakarn4
Abstract
The purposes of this study were to investigate the factors affecting the success in administrating
vocational dual system education, to develop an administration model for vocational dual system
education, and to develop a handbook for administration model for vocational dual system education.
The sample groups in this study consisted of 7 experts in the field of vocational dual system education
used for interviewing and 301 people used for questionnaire responding. The research instruments used
in this study were an interview form and a questionnaire. Data were analyzed by using mean, standard
deviation, correlations, and multiple regression statistics. The results indicated that the administration
model for vocational dual system consisted of 5 areas as follows; 1) the area of planning consisted of 7
aspects, (1) organizational resources, (2) follow-up systems, (3) remuneration systems, (4) dual system
structure, (5) curriculum development, (6) communication channels, and (7) cooperation networks, 2)
the area of organization management consisted of 5 aspects, (1) meeting systems, (2) education quality
assurance systems, (3) organizational IT systems, 4) responsible committee systems, and 5) personal
development systems, 3) the area of commanding consisted of 3 aspects, (1) developing the
competencies of related persons, (2) providing responsible working units, and (3) proceeding
cooperation with enterprises, 4) the area of coordination consisted of 3 aspects, (1) evaluation and
follow-up systems, (2) student preparation systems, and (3) internal organization coordination systems,
and 5) the area of controlling consisted of 2 aspects, (1) curriculum approval proposal systems and (2)
policies, rules, and regulations. The handbook of the administration consisted of 5 units. They were the
units of 1) planning, 2) organization management, 3) directing, 4) coordination, and 5) controlling. The
contents in each units consisted of guidelines for operations, and indicators of successes. The
evaluation of the handbook by the experts in the field of dual system education revealed that 76.92 %
rated at a very high level of appropriateness and 23.08 % rated at a high level of appropriateness.
There were 69.23% rated the possibility of implementation at a very high level and 30.77% rated at a
high level respectively.
Keywords: Educational Administration, Bilateral system, vocational institute
________________________________________
1

Doctoral Degree Student, Industrial Business and Human Development, Faculty of Business and Industrial Development,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
2
Professor, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
3
Associate Professor, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
4
Director Bureau of Industrial Economics Research, Office of Industrial Economics, Ministry of Industry
* Corresponding Auther Tel. +669 3264 9922 e-mail: kanokrath.ph@gmail.com

_20-0293(001-230).indd 152

8/5/2563 BE 14:19

153

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

1. บทนํา
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของประเทศอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ จึ งจํ าเป็ นต้ องมี กํ าลั งคนที่ ดี มี คุ ณภาพ
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังคนที่จะป้อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ นอกจากจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีอย่างดีแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มี
ทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่าง
เป็นระบบ [1] จะเห็นได้ว่า การพัฒนาประเทศต้อง
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ปัญหาหลักของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คือ ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง โลกของอุ ต สาหกรรมกํ า ลั ง ก้ า วสู่ ก ารปฏิ วั ติ
ครั้งใหม่ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 (Industries 4.0)
ซึ่งจะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญ
ต่อรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เช่น เครื่องจักรกลที่
คิดได้ เทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นการบูรณการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทาง
เครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วย
ของระบบการผลิต ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ที่กําลังเผชิญ
อยู่คือ การหาวิธีจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
สนองต่อความเจริญทางเทคโนโลยี โดยเร่งสร้างกําลังคน
ในระดับกลางและระดับสูงด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบความต้องการ
แรงงานในปัจจุบัน ขณะเดียวกันแนวนโยบายการศึกษา
ของรัฐได้มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านวิชาชีพอย่าง
จริ ง จั ง ดั ง เห็ น ได้ จ ากรั ฐ บาลปั จ จุ บั น ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการอาชีวศึกษา โดยนายกรัฐมนตรีได้
กล่าวในรายการคืนความสุขให้ประชาชน ให้นักเรียนหัน
มาเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น และได้ออกคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2559 ที่ 10/2559
ที่ 11/2559 และที่ 30/2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษา และแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ ของนักเรียน
อาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเน้น
นโยบายด้านอาชีวศึกษาใน 5 เรื่อง คือ 1) การสร้าง
ค่านิยมอาชีวศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนทวิภาคี
ร่ ว มกั บ สถานประกอบการ 3) การแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ทะเลาะวิ ว าทของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา 4) การส่ ง เสริ ม
อาชี วศึ กษาให้ มีความเป็ นเลิศเฉพาะด้าน และ5) การ
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จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล [2] นอกจากนี้
ให้ สถานศึ กษาปรั บปรุ งและพั ฒนาหลั กสู ตรแบบครบ
วงจร เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการเพื่อให้เรียนรู้ได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอันจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร และ
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
มาตรา 20 การจัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัด
ในสถานศึ กษาของรั ฐ สถานศึ กษาของเอกชน สถาน
ประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ [3]
สถานการณ์ ด้ า นการศึ ก ษาของประเทศไทย ณ
ปัจจุบันพบว่าผู้เรียนทุกระดับยังขาดทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่สนองตอบโลกศตวรรษที่ 21 [4] ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของกําลังแรงงานภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และตลาดแรงงานไทย
ยังขาดแคลนแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ในทุกห่วง
โซ่ อุตสาหกรรม และแรงงานส่ วนใหญ่ จะเป็นแรงงาน
ระดับล่างที่กระจุกตัวในสายการผลิต ทําให้อุตสาหกรรม
เหล่านี้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและ
ทักษะทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [5] นอกจากนี้
ยังพบประเด็นปัญหาของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี เช่น การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน รูปแบบความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษายังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การ
พั ฒนาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะไม่ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคีไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิ ภ าคี ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการยกย่องเชิดชู
เกียรติไม่ชัดเจน สถานประกอบการที่และจะเข้าร่วมจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีมีน้อย และมีความแตกต่างกัน
มากด้านทุน ด้านผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
เฉพาะ ด้ า นสมรรถนะทางช่ า งของแรงงานที่ ส ถาน
ประกอบการต้องการ และสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
เป็นต้น
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จากประเด็ นปั ญหาดั งกล่ าว ประกอบกั บธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการของประเทศไทย มี
การนําเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการ
ทํางานของสถานประกอบการซึ่งส่งผลให้ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านช่างอุตสาหกรรมลดน้อยไปจาก
ยุคก่อน ซึ่งการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ได้นั้น นอกจากคุณภาพอาจารย์ หลักสูตรและครุภัณฑ์
ทางการศึกษาแล้ว ความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนานักศึกษาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบั นการอาชี วศึ กษา เพื่ อการพั ฒนาศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม
และเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัน
จะนําสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
อุ ตสาหกรรมการผลิ ตและการบริ การในประเทศและ
ต่ างประเทศ ตลอดจนในการแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นให้
ลุล่วงไปและเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความหวังของประเทศ
ที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมประสบผลสําเร็จ รวมถึง
การส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบั นการอาชี วศึ กษา เพื่ อการพั ฒนาศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
2.3 เพื่อจัดทําคู่มือการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี ของสถาบั นการอาชี วศึ กษาเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยตามวิธี
การดําเนินงานวิจัยไว้ดังนี้
3.1 ด้านเนื้อหา
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ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ ตามทฤษฎี ก าร
บริหารงานของ เฮนรี่ ฟาโยล โดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่เป็นหลักการเพื่อให้การบริหารจัดการให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมายมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 5 ประการด้วยกัน
เรียกว่า POCCC ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ
การควบคุม (Controlling)
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตั วอย่ างประกอบด้ วย 1) กลุ่ มผู้ ให้ สั มภาษณ์
จํานวน 7 คน 2) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 301
คน และ3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) จํานวน 12 คน
3.3 ระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้ เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือน กันยายน
พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาเอกสารงาน งานวิจัย และทฤษฎีการบริหาร
และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา และสถานประกอบการ
ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
จัดส่งนั กศึ กษาไปฝึกปฏิบั ติงานยั งสถานประกอบการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
4.2 สร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหารที่รับผิดชอบกํากับงานการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาและของสถานประกอบการ
4.3 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
และผู้บริหารทางวิชาการ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4.4 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําผลการทดลองใช้
มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเทคนิคสัมประสิทธิอัลฟา
(Alpha Coefficient)
4.5 เก็บข้อมูลสํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
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ในระดับบริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินงานการศึกษา
ระบบทวิ ภาคี จากสถานศึ กษาและจากผู้ บริ หารสถาน
ประกอบการ
4.6 นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้ ว ยสถิ ติ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน Stepwise
Multiple Regression
4.7 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบการบริหาร
จั ดการศึ กษาระบบทวิ ภาคี ระหว่ างสถานศึ กษา กั บ
สถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
4.8 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคีนําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ระบบทวิภาคี จํานวน 12 ท่าน ด้วยวิธีการประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)
4.9 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ตามข้อเสนอแนะ จากผลของการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group)
4.10 จั ดทํ าแนวทางปฏิ บั ติ สําหรั บดํ าเนิ นการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง
สถานศึกษา กับ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
5. ผลการวิจัย
5.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ศึ กษาระบบทวิ ภาคี ระดั บปริ ญญาตรี ของสถาบั นการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย
5.1.1 ด้านการวางแผนงาน (Planning) สรุปว่า
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 มีจํานวน 7 ข้อ คือ
1) มีความพร้อมด้านทรัพยากรของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการจัดการระบบทวิภาคี 2) มีระบบการ
ตรวจสอบและติ ดตามการจั ดการศึ กษาทวิ ภาคี อย่ าง
ชัดเจน 3) ความชัดเจนในเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์อาชีพ 4) มีการ
กําหนดรายละเอียดของงานตามตําแหน่งงานทวิภาคีโน
โครงสร้างองค์กร 5) มีการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 4.0 6) มีการ
สื่อสาร/สั่งการ โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย เช่น การ
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พูดคุยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือสั่งการ เป็นต้น และ
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดย
ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สํ าเร็ จในการบริ หารจั ดการศึ กษาระบบทวิ ภาคี ระดั บ
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการวางแผน
งาน (Planning) ร้อยละ 37.00 (R Square = 0.370) มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ Std. Error
of the Estimate = 0.344
5.1.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) สรุปว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 6 ข้อคือ
1) มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 2) มีการประเมินเพื่อการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 3) มีการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และมีความ
ถูกต้อง 4) มีการกําหนดเป็นหน่วยงานทวิภาคีระดับชาติ
ของรัฐ โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 5) มีระบบการฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการและครูนิเทศ 6) มีความสามารถในการติดต่อ
สื่อสารและประสานงานกับทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยตัวแปร
ทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ด้ า นการจั ด องค์ ก าร
(Organizing) ร้อยละ 42.30 (R Square = 0.423) มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ Std. Error
of the Estimate = 0.466
5.1.3 ด้านการสั่งการ (Commanding) สรุปว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 5 ข้อ คือ
1) มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะด้ า นนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้กับครูผู้สอนและ
ครูฝึกในสถานประกอบการ 2) นักศึกษาได้รับการฝึ ก
ประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับสาขาที่เรียน 3) มีแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างชัดเจน 4) มีหน่วยงานทวิภาคีที่อยู่
ภายใต้การบริหารของสถาบันการอาชีวศึกษา 5) มีการ
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จัดความร่วมมือกับสถานประกอบการที่คลอบคลุมกับ
สาขาวิชาและปริมาณนักศึกษาที่ต้องฝึกประสบการณ์
อาชีพโดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการ
สั่งการ (Commanding) ร้อยละ 34.70 (R Square =
0.347) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
Std. Error of the Estimate = 0.389
5.1.4 ด้านการประสานงาน (Coordinating)
สรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ศึ กษาระบบทวิ ภาคี ระดั บปริ ญญาตรี ของสถาบั นการ
อาชี ว ศึ ก ษาอย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 มี
จํานวน 2 ข้อคือ 1) มีการติดตามและประเมินคุณภาพ
ของผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี 2) มีการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพใน
สถานประกอบการโดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
ด้านการประสานงาน (Coordinating) ร้อยละ 27.10 (R
Square = 0.271) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ Std. Error of the Estimate = 0.442
5.1.5 ควบคุมการทํางาน (Controlling) พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 3 ข้อ คือ
1) มีความคล่องตัวในการดําเนินการเสนอหลักสูตรทวิภาคี
เพื่อขออนุมัติ 2) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 3) มีการกําหนด
นโยบาย กลยุทธ์ ที่ชัดเจนและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ
รับรู้และเข้าใจเพื่อนําสู่การปฏิบัติ โดยตัวแปรทั้งหมด
ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบัน
การอาชี ว ศึ ก ษา ควบคุ ม การทํ า งาน (Controlling)
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ร้อยละ 16.40 (R Square = 0.164) มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ Std. Error of the Estimate
= 0.426
5.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิ ภาคี ของสถาบั นการอาชี วศึ กษา เพื่ อพั ฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สรุปว่า
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบัน
การอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5
องค์ประกอบหลักและ 20 องค์
ประกอบย่อย ดังนี้
5.2.1 ด้านการวางแผน (planning) ประกอบด้วย
(1) ทรัพยากรในองค์กร (2) ระบบการตรวจติดตาม
(3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (4) โครงสร้างงานทวิภาคี
(5) การพัฒนาหลักสูตร (6) ช่องทางการสื่อสาร และ (7)
เครือข่ายความร่วมมือ
5.2.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing)
ประกอบด้วย (1) ระบบการประชุม (2) ระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (3) ระบบสารสนเทศขององค์ ก ร
(4) ระบบกรรมการที่รับผิดชอบ และ (5) ระบบการพัฒนา
บุคลากร
5.2.3 ด้านการสั่งการ (Commanding)
ประกอบด้วย (1) จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่
เกี่ยวข้อง (2) จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ (3)
ดําเนินการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
5.2.4 ด้ า นการประสานงาน (Coordinating)
ประกอบด้วย (1) ระบบติดตามประเมินผล (2) ระบบการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และ (3) ระบบการ
ประสานงานภายในองค์กร
5.2.5 ด้านการควบคุมการทํางาน (Controlling)
ประกอบด้วย (1) การขออนุมัติหลักสูตร และ (2) นโยบาย
กฎ ระเบียบ
จากข้อมูลสามารถนําเสนอในรูปแบบแผนภาพ
รายละเอียดดังรูปที่ 1
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
6. อภิปรายผลการวิจยั
จากสรุ ป ผลการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ใน
ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
6.1 ด้านการวางแผนงาน (Planning) จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยที่สง่ ต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ
สําคัญในปัจจัยเหล่านี้ คือ 1) ทรัพยากรในองค์กร 2) ระบบ
การตรวจติดตาม 3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน 4)โครงสร้าง
งานทวิภาคี 5) การพัฒนาหลักสูตร 6) ช่องทางการสือ่ สาร
และ7) เครือข่ายความร่วมมือ โดยบางปัจจัยสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของพิมพ์พิชชา [6] ได้ทําการศึกษาเรือ่ ง
แนวโน้มการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มวิชา
ธุรกิจค้าปลีกตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มการ
บริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกมี
แนวโน้มเป็นบวก แบ่งแนวโน้มการบริหารอาชีวศึกษา
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ระบบทวิภาคีในกลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกออกเป็น 7 ด้าน
คือ ด้านการวางแผนควรมีการวางแผนงานและจัดการ
เรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน (demand
driven) ควรเร่งวางแผนเพิ่มปริมาณนักเรียนให้มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น ควรนําแผนกลยุทธ์เชิงรุก (strategic plan)
ไปใช้อย่างจริงจัง และควรผลักดันให้มีการสอนอาชีวศึกษา
ถึงระดับปริญญา ด้านการจัดองค์กร ควรเป็นโครงสร้างที่
มีความยืดหยุ่นได้ในทางปฏิบัติและสามารถปรับขนาด
ของโครงสร้างให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวใน
ด้านปริมาณของสถานประกอบการและสถานศึกษาที่
เพิ่มมากขึ้นควรจัดอยู่กับงานวิชาการที่สามารถติดตาม
ประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาได้
ด้านการจัดคนเข้าทํางานควรคัดเลือกบุคคลที่มีความ
เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการสั่งการ
หรือการอํานวยการควรมีความรวดเร็ว ฉับไวทันเหตุการณ์
และมีความคล่องตัวสูงเพื่อให้สามารถบริหารงานร่วมกับ
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ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมจัดการศึกษาได้ ด้านการประสานงาน
ผู้บริหารระดับสูงควรทําการประสานงานขยายพันธมิตร
ทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย
ทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ดียิ่งขึ้น
ด้านการรายงานผลควรมีการแนะนํา สนับสนุนและ
ส่งเสริมการทําวิจัยการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกให้มากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ และด้านการงบประมาณควรจัดสรรเงิน
งบประมาณเฉพาะงานและเพิ่มจํานวนเงินงบประมาณให้
มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานศึ ก ษาแต่ ล ะสถาบั น
สถานศึกษาควรที่จะดําเนินการจัดหาเงินงบประมาณไว้
ใช้สําหรับสถานศึกษาเอง และขอความช่วยเหลือสนับสนุน
เงินงบประมาณจากหน่วยงานภาคเอกชน
6.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ
สําคัญ ในปัจจัย เหล่านี้ คือ 1) ระบบการประชุม 2) ระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 3) ระบบสารสนเทศของ
องค์กร 4) ระบบกรรมการที่รับผิดชอบ 5) ระบบการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผู้มีส่วน
ร่วมในการดําเนินการโดยตรง โดยบางปัจจัยสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ Fossum [7] ได้ทําการศึกษาเรื่องการ
ดํ าเนิ นงานของโรงเรี ยนเพื่ อพั ฒนารู ปแบบนโยบาย:
กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาว ผลการ
ศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการผสมผสานกันระหว่าง
พื้นฐานของงาน และพื้นฐานของโรงเรียนเข้าไว้ด้วยกันใน
โปรแกรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา และนํามาใช้ในสหรัฐอเมริกา เช่น มินนิโซตา
(Minnesota) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของการฝึก
ปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวในปี ค.ศ. 1994 อย่างไรก็ตาม
โครงการจากโรงเรียนไปสู่บ้านตามแนวคิดของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น เมื่อนํามาใช้ในสหรัฐ
อเมริกาแล้วยังคงมีปัญหาเรื่องเงินงบประมาณอยู่บ้าง
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของคนหนุ่ ม สาวในมิ น นิ โ ซตา
(Minnesota) มี 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมการฝึกงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมหนัก โปรแกรมการฝึกงานในท้องถิ่น
ย่อยในเมือง และโปรแกรมการฝึกงานด้านสุขภาพอนามัย
โดยสรุปการฝึกปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวมี 3 ประเด็น
คือ 1) เป็นการพัฒนาคน ทักษะ และวิชาชีพ 2) เป็นการ
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พัฒนาชุมชน สังคม และมลรัฐ และ 3) เป็นการสร้างให้
เกิดความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการศึกษาระบบทวิภาคีของมลรัฐมินนิโซตา
(Minnesota)
6.3 ด้านการสั่งการ (Commanding) จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยที่สง่ ต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ
สําคัญ ในปัจจัย เหล่านี้ คือ 1) จัดให้มกี ารพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
3) ดําเนินการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ซึ่งบางปัจจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ
จิ น ตนา [8] ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป แบบการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศึกษา
พบว่ า รู ปแบบการจั ดการอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี ที่
เหมาะสมสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบที่สําคัญ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 2) การกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน และ 3) การพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เป็นต้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกัณทิมา และ
คณะ [9] ได้ทําการศึกษาวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษานํ า ร่ อ งของประเทศไทย โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทํา
โครงการพั ฒนาสหกิ จศึ กษาในสถาบั นอุดมศึกษาเป็ น
โครงการสหกิจศึกษานําร่องซึ่งได้ดําเนินการมา 5 รุ่น
ตั้ งแต่ ปี การศึ กษา 2545 จนถึ งปี การศึ กษา 2547 มี
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 แห่ง นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 10,000 คน และสถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 แห่ง โดยผลการวิจัย
พบว่า สหกิจศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาในระดับที่น่าพึงพอใจซึ่งสถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ และนักศึกษาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนให้
มีการดําเนินงาน สหกิจศึกษาต่อไป สําหรับปัจจัยที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้ สหกิ จศึ กษาประสบผลสํ าเร็ จนั้ นต้ องได้ รั บ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยสถาบันการศึกษา
ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและกําหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา
ที่ เอื้ ออํ านวยให้ นั กศึ กษาสามารถสํ าเร็ จการศึ กษาได้

8/5/2563 BE 14:19

159

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

ภายใน 4 ปี ส่วนสถานประกอบการนั้นควรมีนโยบายที่
ชัดเจนและให้การสนับสนุนการจัดพี่เลี้ยงและมอบหมาย
งานที่มีคุณภาพให้นักศึกษาทํา ทั้งนี้ รัฐควรมีแรงจูงใจ
และเอื้อประโยชน์แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
6.4 ด้านการประสานงาน (Coordinating) จะเห็นได้
ว่า ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้
ความสํ า คั ญ ในปั จ จั ย เหล่ า นี้ คื อ 1) ระบบติ ด ตาม
ประเมินผล 2) ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
และ3) ระบบการประสานงานภายในองค์กร ผลการศึกษา
ในครั้งนี้บางปัจจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วสันต์
และเพชรรัตน์ [10] ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการและนักศึกษาต่อการจั ดการระบบสหกิ จ
ศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรคือ ให้มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการสอดคล้อง
กับตลาดและธุรกิจ แนวทางในการดําเนินการควรจั ด
หลักสูตรให้มีการบูรณาการสอดคล้องกับตลาดและธุรกิจ
เนื่องจากส่วนมากนักศึกษาจะไปฝึกงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละนั ก ศึ ก ษายั ง มี ค วามสามารถในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์น้อย เพราะฉะนั้นหลักสูตรควรมี
เพิ่ ม บทเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม มากขึ้ น และ
นักศึกษายังขาดประสบการณ์ทําให้ไม่สามารถบริการ
ลูกค้าได้ตามที่ต้องการ และผู้ควบคุมนักศึกษายังมีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ปฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาอี ก ว่ า
นักศึกษายังไม่มีประสบการณ์จึงทําให้ไม่สามารถชี้แจงถึง
ข้ อบกพร่ องหรื อจุ ดที่ ผิ ดพลาดในกระบวนการสหกิ จ
ศึกษาได้ และนักศึกษายังขาดความกล้าจึงยังไม่สามารถ
คิดและตัดสินใจในงานที่ทําได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาในครั้งนี้ที่ว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวันชาติ [11] ที่ว่า
ตัวแบบปัจจัยความสํ าเร็จสหกิ จศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ที่ สํ าคั ญอี กหนึ่ งประเด็ นก็ คื อ การติ ดตามประเมิ นผล
และการรับรู้ข้อมูลป้อนกลับในโครงการสหกิจศึกษา
6.5 ด้านการควบคุมการทํางาน (Controlling)
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การ
ต้องให้ความสําคัญ ในปัจจัย เหล่านี้ คือ 1) ระบบติดตาม
ประเมินผล 2) ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
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และ 3) ระบบการประสานงานภายในองค์กร ซึ่งผลการ
วิจัยในครั้งนี้บางปัจจัยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการวิจัยของวันชาติ [11] ได้ศึกษาวิจัยการ
พัฒนาตัวแบบปัจจัยความสําเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วน
ร่ วม ผลการศึ กษาสรุ ปว่ า รู ปแบบของตั วแบบปั จจั ย
ความสําเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ 1) ระบบการ
ประสานงานภายในองค์ ก ร และการสนั บ สนุ น ของ
ผู้บริหารระดับสูง 2) ระบบการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในพันธกิจสหกิจ
ศึกษา 3) โครงสร้างงาน ระบบ และกลไกการดําเนินการ
4) การจัดการความรู้สหกิจศึกษา 5) แผนกลยุทธ์ คู่มือ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6) การสร้างการยอมรับ เห็น
คุณค่า เห็นประโยชน์ร่วมกันในการจัดสหกิจศึกษา 7)
การปรึ กษาหารื อ การให้ คํ าแนะนํ า การนิ เทศสหกิ จ
ศึกษา 8) การติดต่อสื่อสาร การประสานงานด้านสหกิจ
ศึกษา 9) การจัดการทรัพยากรในโครงการสหกิจศึกษา
10) เครือข่ายความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา 11)
การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เหนือความคาดหมายใน
โครงการสหกิจศึกษา และ 12) การติดตามประเมินผล
และการรับรูข้ ้อมูลป้อนกลับในโครงการสหกิจศึกษา และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจินตนา [8] ได้ทําการศึกษา
เรื่ อง รู ปแบบการจั ดการอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการ
อาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี ที่เหมาะสมสํ าหรั บวิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พบว่า องค์ประกอบที่สําคัญ เช่น 1) การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 2) การกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 3) การ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี เป็นต้น
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ระดับนโยบายสําหรับรัฐบาล
7.1.1 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต้ อ งมอบหมาย
นโยบายให้ สํ านั กงานคณะกรรมการอาชี วศึ กษา (ศกอ.)
กํ าหนดนโยบายและมาตรการเร่ งด่ วนให้ สถาบั นการ
อาชีวศึกษาทุกแห่ง จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับ

8/5/2563 BE 14:20

160

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 10 No. 3 September – December, 2019

สถานประกอบการ เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
โดยรัฐต้องจัดสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นหรือลดหย่อน
ภาษีให้แก่สถานประกอบการเพื่อสร้างแรงจูงใจ
7.1.2 กระทรวงศึกษาธิการต้องมอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ศกอ.) เร่งรัดและ
สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาทั้ง
ของรั ฐและเอกชนในการจั ด ระบบทวิ ภาคี น านาชาติ
ร่ ว มกั บ ประเทศในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย นและกลุ่ ม
ประชาคมโลกเพื่อให้นักศึกษาไทยสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่จากประเทศ
ต่ าง ๆ ได้ ทั นต่ อความเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ยุ ค
โลกาภิวัตน์
7.2 ระดับปฏิบัติการสําหรับสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา
7.2.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและคณาจารย์ ที่
รับผิดชอบวิชาทวิภาคี ต้องเร่งรีบสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกั บสถานประกอบการต่างๆ ในการจั ดทวิ ภาคี
เพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจเป็นต้น เพื่อจัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
ทวิภาคีให้นักศึกษาได้อย่างเพียงพอ
7.2.2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรเร่งรัดจัดทํามาตรฐานทวิภาคีไทยให้เท่าเทียมมาตรฐาน
ทวิ ภาคี นานาชาติ โดยให้ สถาบั นการอาชี วศึ กษาและ
สถานประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและจัดทํามาตรฐาน
ทวิภาคีไทย
7.3 สถานประกอบการ
7.3.1 ผู้บริหารสถานประกอบการควรมอบนโยบาย
ที่ชัดเจนให้ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาทวิภาคีได้ทําการสอน
งานนักศึกษาให้มีความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
7.3.2 ผู้บริหารสถานประกอบการควรมีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของผู้ที่ได้รับผิดชอบในการควบคุม
ดูแลนักศึกษาทวิภาคี เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัตงิ าน
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