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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  2) ศึกษา สภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และ 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา ในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จ านวนรวมทั้งสิ้น 43 แห่ง ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบง่าย โดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยสุ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล และสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี แบบสอบถามแบบประมาณคา่ 
5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ผลการศึกษาพบว่า (1) องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่ง  
การเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การวางแผน ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  2) การจัดองค์กร ด้านการจัดการเรียนการสอน  3) การจัดสรรและ
บริหารบุคลากร ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  4) การปฏิบัติตามแผนด้านการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่าย และด้านผู้เรียน  5) การอ านวยการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานที่ 6) การควบคุม ด้านการ
วัดผล ประเมินผล การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอน และ 7) การปรับปรุง ด้านการพัฒนาหลักสูตร  
(2) สภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพในเขต

บริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พบว่า ระดับสภาพปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69, S.D.= 0.66) 

สภาพปัญหาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.76, S.D.= 0.53) และ (3) แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกอบด้วย 1) การ
วางแผน (P) 2) การจัดการองค์กร (O) 3) การจัดสรรและบริหารงานบุคลากร (S) 4) การปฏิบัติตามแผน (Do) 5) 
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การอ านวยการ (Di)  6) การควบคุม (C)  7) การปรับปรุง (A) ทั้งหมดนี้ เป็นแนวทางบริหารจัดการทวิศึกษา 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  สู่การปฏิบัติอยา่ง
เป็นรูปธรรม 
 

ค าส าคัญ: ทวิศึกษา, การบริหารจดัการ, ทักษะอาชีพ, สภาพปัจจุบนั, สังคมแห่งการเรียนรู ้
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the components of dual education management 

and study current conditions, problems, and guidelines of dual education management for learning 
community in career skills in the service area of Institute of Vocational Education: Northern Region 1 . 
The 43 samples of this research were drawn from the college under Office of the Vocational Education 
Commission and the school under the Office of the Basic Education Commission which participate in 
the dual education project in the service area of Institute of Vocational Education: Northern Region 1 
by using simple random sampling method with Crazy and Morgan tables at 95%  of confidence level. 
The instruments used were data collection and composition synthesis forms, questionnaires and 
interview forms. 
 The result of this research indicated that (1) The components of dual education management 
consists of seven components and eight aspects. (2)  Current conditions problems and guidelines for 

dual education management found that the current conditions had high level at x̅ = 3.69, S.D. = 0.66. 

The overall problem situation had a high level at x ̅ = 3.76, S.D. = 0.53.The guideline of dual education 
management consists of 1 .Planning (P)  2 .Organizing (O)  3 .Staffing (S)  4 .Doing (D)  5 .  Directing (Di) 
6.  Controlling (C) 7.Action (A) All of these are the concrete guidelines of dual education management 
for learning community in career skills in the service area of the Institute of Vocational Education: 
Northern Region 1. 
 

Keywords: dual education, management, career skills, current condition, learning community  

 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ใน
การปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่ต้องปรับตัวขนานใหญ่โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาในทุกด้าน  เพื ่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและการแข่งขัน  
ด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 และจะได้มี
การประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ระยะที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่
ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงกันยายน พ.ศ. 2570 ซึ ่งการที่จะวางแผนเพื่อก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันได้อย่างมั่นคงนั้น 
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จ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกอย่างรอบด้าน ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐาน 
เชิงยุทธศาสตร์ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที ่ชัดเจน อาทิ คุณภาพคนไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาทั้งในเรื ่อง  
องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล ้าสูง จึงส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลาย
ประเทศได้ให้ความส าคัญกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหาตามต ารา (Content) 
ซึ่งองค์การยูเนสโก้ ได้แนะน าว่าผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น กลุ่มทักษะเพื่อการท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร และกลุ่มทักษะเฉพาะอาชีพที่สนใจ 
นอกจากน้ียังได้ตระหนักถึงความส าคัญของเตรียมความพร้อมดา้นวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดบัการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
มองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิต
ในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้สามารถก้าวสู่
โลกแห่งการท างาน หรือศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ 
 นอกจากนี้การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ  
จะท าให้พลเมืองอาเซียนต้องเร่งพัฒนาตนเองในทุกด้าน รวมทั้งพลเมืองของประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาจึงเป็น
รากฐานในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับในการพัฒนาการศึกษาเพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนได้เร ียนรู ้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง และด ารงตนอยู่ในสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาที่จะเป็นก าลังส าคัญใน  
การพัฒนาประเทศ โดยมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาหลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายใน
รัฐบาลปัจจุบันที่ได้ด าเนินการโครงการทวิศึกษา และก าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  
ด้วยความจ าเป็นที่จะต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงองค์ความรู้ และได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม ตลอดจนถึงการเร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลกัษณ์ และก าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้เรยีน นักศึกษา 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้บุตรหลานมาศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการจ้างงาน
ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพ ที่เป็นความต้องการของ  
สถานประกอบการและตลาดแรงงานท่ีก าลังขยายตัวในทุกภาคส่วน  
 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ตามความถนัดและความสนใจให้แก่เยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาด้าน
อาชีวศึกษากับสถานศึกษาด้านสามัญศึกษาให้แก่ผู ้เร ียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที ่มีความประสงค์  
จะเรียนในสายวิชาชีพหรือที่เรียกว่า “ห้องเรียนอาชีพ” โดยเรียนวิชาสามัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
เรียนวิชาชีพในสาขาที่ต้องการในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) จากโรงเรียนมัธยมศึกษา และได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาไปพร้อมกัน โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี  เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายในการเข้าสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรสายอาชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ในสาขาวิชาร่วมที ่ก  าหนด โดยนักเร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้เรียนรู ้และฝึกทักษะ ด้วยการ 
ฝึกงานจริงในช่วงปิดภาคเรียน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
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 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ซึ ่งอยู่ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 สถานศึกษา ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  2) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่  3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  4) วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  5) วิทยาลัยเทคนิค
ล าปาง  6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง และ7) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมจัดท าโครงการ
การจัดการศึกษาเรียนร่วมในหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับ สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับสถาบันการอาชีวศึกษาอื่น  ๆ (สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนอื 1, ม.ป.ป.; ออนไลน์) 
 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา มีเขตพื้นที่บริการ ครอบคลุมต าบลแม่ตื่น ต าบลม่อนจอง อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ และแนวเขตรอยต่อของจังหวัดตาก นักเรียนร้อยละ 60 เป็นนักเรียนที่เป็นชาติพันธุ์ฐานะยากจน
ท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้มีการท าความ
ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปัจจุบัน จัดการ
เรียนการสอนจ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
และสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
 จากการส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉพาะวิชาชีพ ของผู้เรียนทวิศึกษาของโรงเรียนแม่ตี่นวิทยาคม 
ทุกสาขาวิชาชีพ พบว่า ผู้เรียนทวิศึกษาของโรงเรียนแม่ตี่นวิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยต ่ากว่าผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน (ข้อมูลจากงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, 2564) ทั้งนี้อาจ
เกิดมาจากปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เรียนระบบทวิศึกษาจะต้องเรียน 2 หลักสูตรในเวลาเดียวกันซึ่งท าให้ผู้เรียนต้อง 
มีเวลาเรียนมากขึ้นกว่าปกติ ท าให้ต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติและฝึกงานตามเกณฑ์ขั้นต ่าตามที่หลักสูตรก าหนด 
ประกอบกับผู้เรียนจะต้องไปฝึกงานในสถานประกอบการที่อยู ่ห่างไกลจากสถานศึกษา เนื ่องจากในพื้นที่ไม่มี 
สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ท าให้มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพน้อยกว่าผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รวมทั้ง
ในการจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนสามัญมักจะพบว่าห้องเรียนปฏิบัติงาน ไม่มีความพร้อมใน 
การเรียนภาคปฏิบัติ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องขนย้ายไปใช้ในการเรียนการสอนไม่สามารถ 
ขนย้ายไปได้ทั้งหมด มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถขนย้ายไปได้ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนระบบทวิศึกษามีพื้นฐาน
ทักษะวชิาชีพไม่เพียงพอในสาขาอาชีพน้ันๆ  
 จากรายงานข้อมูลของฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
(รายงานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2562) พบว่า ผู ้ส าเร็จการศึกษาของโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเท่าที่ควร รวมทั้งจากการสังเกต และ
สอบถามถึงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้เกี่ยวข้องของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1  ได้แก่ ครูผู้สอน และนักเรียน พบว่ายังด้อยกว่าผู้เรียนสายวิชาชีพโดยตรง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
จัดการศึกษาระบบทวิศึกษายังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การ



 
 

 

415 

ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา โดยได้เข้าร่วมโครงการของ 
การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และหาแนวทาง 
การบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และ  
มีความสุข ให้สามารถขับเคลื่อนศักยภาพในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ในด้านวิชาชีพรวมทั้งเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม  
กับการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัย แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพในเขต

บริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1. เพื ่อศ ึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื ่อสร ้างสังคมแห่งการเร ียนรู ้   

ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
2. เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ด้านทักษะอาชีพ  

ในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบของการบริหารจัดการทวิศึกษา 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพใน

เขตบริการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1 
ประกอบดว้ย  

1) การวางแผน (P)  
2) การจัดองค์กร (O)   
3) การจัดสรรและบริหารบุคลากร (S)  
4) การปฏบิัติตามแผน (Do)  
5) การอ านวยการ (Di)   
6) การควบคุม (C )   
7) การปรับปรุง (A)  
(กระบวนการบริหารแบบ POSDoDiCA) 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางการบริหารจัดการ 
ทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ 
ในเขตบริการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา ในเขตบริการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จ านวน 14 แห่ง และ 29 แห่ง ตามล าดับ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 43 แห่ง ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบง่ายโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้สถานศึกษา
เป็นหน่วยสุ่ม โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา คณะกรรมการโครงการ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอนสายวิชาชีพ ครูผู้สอนสายสามัญ ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพ 
ในชุมชน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชมรมผู้ปกครอง ผู้ปกครองและผู้เรียน จ านวนทั้งสิ้น 731 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื ่องมือที่ใช้ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื ่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  

ด้านทักษะอาชีพ เป็นแบบบันทึกข้อมูลและสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี กระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษา 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพ ของนักวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ด้านทักษะอาชีพ ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้  มาจัดท าเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า  
5 ระดับ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่า
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื ้อหา ( IOC) แล้วน าไปทดสอบ สอบถาม (Try – Out) กับ
คณะกรรมการด าเนินโครงการ ครูผู ้สอนสายวิชาชีพ ครูผู ้สอนสายสามัญ ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพ ผู ้ปกครอง 
นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพ 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างได้จากการสังเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษา โดยให้
ผู ้เชี ่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ หรือค่าสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  

ด้านทักษะอาชีพ โดยมีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ ท าการสังเคราะห์ออกมา
เป็นองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีกระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพ 

ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแหง่
การเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยใช้แบบสอบถามศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และใช้การสัมภาษณ์ แบบตัวต่อตัวเพื่อหาแนวทางและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการ
ทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
สังเคราะห์เนื้อหาการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพ และ  

หาค่าความถี่ ก าหนดคัดเลือกองค์ประกอบของการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะ
อาชีพ ที่มีความถี่เกินกว่า 6 รายการ แล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปเป็นรายข้อ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะ

อาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้จากการน ากระบวนการบริหารแบบ POSDC  
มาผสมผสานกับกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ ่งเรียกว่ากระบวนการบริหารแบบ POSDoDiCA
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (P-Planning) ด้านกระบวนการบริหารจดัการ 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดองค์กร (O-Organizing) ด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 3 การจัดสรรและ
บริหารบุคลากร (S-Staffing) ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 4 การปฏิบัติตามแผน  
(Do-Doing) ด้านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย  และด้านผู ้เร ียน องค์ประกอบที ่  5 การอ านวยการ  
(Di-Directing) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานที่ องค์ประกอบที่ 6 การควบคุม (C-Controlling) ด้านการ
วัดผล ประเมินผล การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอน และ องค์ประกอบท่ี 7 การปรับปรุง (A-Action) 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวม สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  

องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการ
ทวิศึกษา 

เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบนัการ

อาชวีศึกษาภาคเหนอื 1 

ผลการประเมิน (n=731) 

ระดับสภาพปัจจุบัน 
ท่ีเป็นจริง 

ระดับสภาพปัญหา 
ท่ีเป็นจริง 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

1. การวางแผน (P)          
 - ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 3.66 0.76 มาก 4 3.27 0.57 ปานกลาง 8 
2. การจัดการองค์กร (O)          
 - ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.04 0.71 มาก 2 3.74 0.49 มาก 4 
3. การจัดสรรและบริหารบุคลากร (S)          
 - ด้านการบริหารทรัพยากรและ

งบประมาณ 
3.44 0.69 ปานกลาง 7 4.28 0.56 มาก 1 

4. การปฏิบัตติามแผน (Do)         
 - ด้านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 3.52 0.70 มาก 5 3.52 0.45 มาก 6 
 - ด้านผู้เรียน 3.50 0.79 มาก 6 4.05 0.62 มาก 3 
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ตารางที ่1 (ต่อ)  

องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการ
ทวิศึกษา 

เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบนัการ

อาชวีศึกษาภาคเหนอื 1 

ผลการประเมิน (n=731) 

ระดับสภาพปัจจุบัน 
ท่ีเป็นจริง 

ระดับสภาพปัญหา 
ท่ีเป็นจริง 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

5. การอ านวยการ (Di)         
- ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานที ่ 3.20 0.48 ปานกลาง 8 4.13 0.54 มาก 2 
6. การควบคุม (C)         
- ด้านการวัดผล ประเมินผล การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอน 
4.23 0.62 มาก 1 3.68 0.54 มาก 5 

7. การปรับปรุงแก้ไข (A)         
- ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.93 0.57 มาก 3 3.44 0.48 ปานกลาง 7 

รวม 3.69 0.66 มาก  3.76 0.53 มาก  
 

จากตารางที ่ 1 ภาพรวม สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื ่อสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พบว่า โดยรวมสภาพการด าเนินการ 

ในปัจจุบัน มีระดับสภาพปัจจุบันที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69, S.D.= 0.66) และสภาพปัญหาที่เป็นจริง 

ในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.76, S.D.= 0.53) และเมื่อพิจารณาด้านสภาพปัจจุบันที่เป็นจริง 
รายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า อันดับแรกคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอน (x̅ = 4.23, S.D.= 0.62)  รองลงมาคือ ด้านการจัดการเร ียนการสอน  

(x̅ = 4.04, S.D.= 0.71) และ ด้านการพัฒนาหลักสูตร (x̅ = 3.93, S.D.= 0.57)  พิจารณาด้านสภาพปัญหาที่เป็น
จริง รายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า อันดับแรกคือ ด้านการบริหารทรัพยากรและ

งบประมาณ (x̅ = 4.28, S.D.= 0.56) รองลงมาคือ ด้านวัสด ุ อ ุปกรณ์ คร ุภ ัณฑ์ และสถานที ่  (x̅ = 4.13,  

S.D.= 0.54) และ ด้านผู้เรียน (x̅ = 4.05, S.D.= 0.62)   
3. แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  ประกอบด้วย 1) การวางแผน (P) มีการวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนและวิทยาลัย  2) การจัดการองค์กร (O) มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนและวิทยาลัย 
3) การจัดสรรและบริหารงานบุคลากร (S) จัดสรรครูหรือผู้มีความรู้และทักษะวิชาชีพไปท าการสอน 4) การปฏิบัติ
ตามแผน (Do) โรงเรียนและวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบ  5 ) การอ านวยการ (Di) บริหาร 
จัดการศึกษาแบบยืดหยุ ่น เช ่น การจัดการสอนแบบบล็อกคอร ์ส (Block Course)  6) การควบคุม (C)  
มีแนวปฏิบัติการในการตรวจสอบ การโอน หรือเทียบโอนผลการเรียนเป็นระยะ 7) การปรับปรุง (A) ปรับปรุง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที ่1 แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบรกิารสถาบัน 
            การอาชีวศึกษาภาคเหนอื 1  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพใน
เขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ซึ่งเรียกว่ากระบวนการบริหารแบบ POSDoDiCA ประกอบด้วย  
7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (P-Planning) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ องค์ประกอบ 
ที่ 2 การจัดองค์กร (O-Organizing) ด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบท่ี 3 การจัดสรรและบริหารบุคลากร 
(S-Staffing) ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ องค์ประกอบท่ี 4 การปฏิบัติตามแผน (Do-Doing) ด้านการ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย และด้านผู้เรียน องค์ประกอบท่ี 5 การอ านวยการ (Di- Directing) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และสถานที่ องค์ประกอบที่ 6 การควบคุม (C-Controlling) ด้านการวัดผล ประเมินผล การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอน และ องค์ประกอบที่ 7 การปรับปรุง (A-Action) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
สอดคล้องกับ มลฑา บุญลือ (2562) วิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาเชิงบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วม กลุ่มโรงเรียนชุมชนพื้นที่สูง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการ
บริหารจัดการทวิศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรเรียนร่วม 3) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 4) การสร้างความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย 5) การก ากับติดตามและประเมินผล 
 สภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพใน
เขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พบว่า โดยรวมสภาพการด าเนินการในปัจจุบัน มีระดับสภาพปัจจุบัน
ที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69, S.D.= 0.66) และสภาพปัญหาที่เป็นจริงในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 3.76, S.D.= 0.53) และเมื่อพิจารณาด้านสภาพปัจจุบันท่ีเป็นจริงรายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก พบว่า อันดับแรกคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอน 
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(x̅ = 4.23, S.D.= 0.62)  รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.04, S.D.= 0.71) และ ด้านการพัฒนา

หลักสูตร (x̅ = 3.93, S.D.= 0.57)  สอดคล้องกับ รัตนา จันทร์รวม (2562) วิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
ระบบทวิศึกษามีการบริหารตามแนวคิดหลักสูตรการศึกษาเชื่อมโยงสู่อาชีพ ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการ
ประเมินผล ด้านการจัดการเรียนการสอน และมีระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ส่วนสภาพ  
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผล และในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน และด้านการพัฒนาหลักสูตร และเมื่อพิจารณาด้านสภาพปัญหาที่เป็นจริง รายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย 3 อันดับแรก พบว่า อันดับแรกคือ ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (x̅ = 4.28, S.D.= 0.56) 

รองลงมา คือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานท่ี (x̅ = 4.13, S.D.= 0.54) และ ด้านผู้เรียน (x̅ = 4.05, S.D.= 
0.62) สอดคล้องกับ สุมาลัย บุญรักษา และ ญาณภัทร สีหะมงคล (2562) วิจัยพบว่าการประเมินโครงการจัดการ
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร มีปัญหาคือ การขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการ ขาดแคลน
บุคลากร ขาดแคลนสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องเรียนการเดินทางไปเรียน การประสานงาน การจัดระบบดูแล
นักเรียน การจัดกิจกรรม การปรับตัวของผู้เรียน ภาระงาน การมอบหมายงาน การแบ่งเวลาและความรับผิดชอบ
ของผู้เรียน  
 แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  ประกอบด้วย  1) การวางแผน (P) มีการวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและวิทยาลัย  2) การจัดการองค์กร (O) มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนและวิทยาลัย  
3) การจัดสรรและบริหารงานบุคลากร (S) จัดสรรครูหรือผู้มีความรู้และทักษะวิชาชีพไปท าการสอน  4) การปฏิบัติ
ตามแผน (Do) โรงเรียนและวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบ  5) การอ านวยการ (Di) บริหาร 
จัดการศึกษาแบบยืดหยุ ่น เช ่น  การจัดการสอนแบบบล็อกคอร ์ส (Block Course)  6) การควบคุม (C)  
มีแนวปฏิบัติการในการตรวจสอบ การโอน หรือเทียบโอนผลการเรียนเป็นระยะ 7) การปรับปรุง (A) ปรับปรุง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ สุดคะนึง   แก้ววี (2563) วิจัยพบว่าแนวการบริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพขาณุวรลักษบุรี โดยสรุป 1) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
วิชาชีพ  2) ควรพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  3) ควรมี
คณะกรรมการบริหารจัดการทวิศึกษาที่มาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้หลากหลาย 4) ควรน าบุคลากรฝ่ายบริหารและ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารทวิศึกษาของสถานศึกษา 5) ควร
มีการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทวิศึกษา และ 6) ควรศึกษา
และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีกระบวนการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการทวิศึกษา  และสอดคล้องกับ 
Roger A Bowling (2015) ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อง หลักสูตรทวิศึกษาในภูมิภาคตะวันออก เฉียงใต้ของเคนตั ๊กกี ้ 
กรณีศึกษา: ความส าเร็จของ Appalachian Dual Credit in Southeast Kentucky : Success or a Mode to 
Regress พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญในการท าให้หลักสูตรทวิศึกษาประสบผลส าเร็จคือ หลักสูตรกา รเรียนที่
ผสมผสานท้ังการเรียนในห้องเรียนและการท างานในสถานประกอบการ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถท างานหา
เลี้ยงครอบครัวได้ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรพัฒนาการจัดสรรและบรหิารบุคลากร (S) ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ เช่น มี
การจัดสรรบุคลากรส าหรับสอนทักษะวิชาชีพประจ าโรงเรียนในความร่วมมือ หรือจัดพัฒนาครูวิชาชีพของโรงเรียน
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้านทักษะวิชาชีพได้เหมือนครูจากวิทยาลัย 
  1.2 ควรพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการด าเนินการจดัท าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
จากต้นสังกัดทั้ง 2 สถานศึกษา 
  1.3 ควรพัฒนาการอ านวยการ (Di) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ และสถานท่ี เช่น มีการสนับสนุนด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์พื้นฐานส าหรับจัดการเรียนรูด้้านทักษะวิชาชีพท่ีโรงเรียนในความร่วมมือ 
  1.4 ควรพัฒนาการปฏิบัตติามแผน (Do) ด้านผู้เรยีน เช่น มีการจดัการเรยีนการสอนแบบบล็อกคอรส์ 
(Block Course) ให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนและฝึกปฏิบัตเิป็นรายวิชา เพื่อไม่ให้ผู้เรียนมภีาระงานมากเกินไป   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ก าหนดกลยุทธ์การจดัการเรียนระบบทวิศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ 
  2.2 ศึกษาการประเมินการจดัการเรียนระบบทวิศึกษาด้านทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
  2.3 ศึกษาการบริหารงบประมาณโครงการทวิศึกษา เพื่อตดิตามการแก้ปัญหาด้านงบประมาณ 
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