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บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นการจัดการศึกษาด้านอาชีพที่เป็ นการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาร่ วมกับสถาน
ประกอบการในการฝึ กอาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยน ในระบบทวิภาคีหวั ใจสาคัญที่จะทาให้การจัดการศึกษาประสบความสาเร็ จคือการจัดให้มีการฝึ ก
อาชีพแบบทวิภาคีซ่ ึ งต้องใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการวิจยั เรื่ องนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพ
เขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครู นิเทศก์
จานวน 21 คน ครู ฝึกประสบการณ์ จานวน 10 คน นักศึกษา จานวน 59 คน เครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบ
การนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัย การอาชีพเขาย้อย มีค่าความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 2) แบบประเมินผลการ
ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95 3) แบบประเมินรู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี เป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีชื่อว่า“ Khao Yoi BSCT model” ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นลงทะเบียน 3) ขั้นปฐมนิเทศ 4) ขั้นจัดนักศึกษา
ฝึ กอาชีพ 5) ขั้นการให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษา 6) ขั้นการควบคุม 7) ขั้นประเมิน 8) ขั้นรายงาน และ 9) ขั้นการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
2. ผลการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษา พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมิ นอยู่ในระดับมาก และทุ กขั้นมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ขั้นที่ มีค่าเฉลี่ ยเป็ นอันดับแรก คื อ
ขั้นข้อมู ลป้ อนกลับ รองลงมาคื อ ขั้นการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึ กษา ขั้นการปฐมนิ เทศ ตามล าดับ ส่ วนขั้นที่ อยู่ล าดับสุ ดท้าย คื อ
ขั้นการประเมินผลการฝึ กอาชีพของนักศึกษา
คาสาคัญ : รู ปแบบการนิเทศนักศึกษา การฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี
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Abstract
Bilateral vocational education management is a vocational education management that is the educational management between
educational institutions and establishments in vocational training for learners. In a bilateral system, the key to successful education
management is the establishment of bilateral vocational training, which requires an effective model of student supervision. This research
aimed to 1) develop a bilateral student supervision model and 2) investigate the effect of using the bilateral student supervision model of
the Khao Yoi Vocational College under the Office of the Vocational Education Commission. The samples were two school administrators,
21 supervisors, 10 experienced teacher trainers, and 59 student trainees. The research instruments consisted of 1) a manual for supervising
students of bilateral career of the Khao Yoi Vocational College. The consistency was between 0.94. 2) The evaluation form for bilateral
vocational training. The consistency was between 0.95. 3) The evaluation model of the supervision of bilateral vocational training students.
It was a 5-level estimation scale with reliability of 0.96. The quantitative data analysis was percentage, mean score and standard deviation.
The results revealed that
1. The development of student supervision models bilateral career training of the Khao Yoi Vocational College under the
Vocational Education Commission under the name “Khao Yoi BSCT model”, consisted of 9 steps: 1) planning stage, 2) registration
3) orientation 4) organizing vocational training students 5) guidance and counseling stage 6) control stage 7) evaluation phase 8) report
stage, and 9) feedback stage.
2. Using the student supervision model of bilateral career training of the Khao Yoi Vocational College under the Office of the
Vocational Education Commission, discovered that the overall evaluation was at a very good level. In addition, each step of the model had
a high average level. The highest mean score was in the first step which was in the feedback stage, the second level of the mean score was
the advice and consultation, and the orientation stage. The lowest mean score was the assessment stage. To sum up, the overall results of
the career training of the students were at a high level.
Keywords : Development Model, Participatory, Disaster Management, Ban Bung-14 Communities

บทนา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนิ นการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 [1] ซึ่ งมีรายละเอียด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 การอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ
ให้จดั ในสถานศึ กษาของรั ฐ สถานศึ กษาของเอกชน สถานประกอบการ หรื อโดยความร่ วมมื อระหว่างสถานศึ กษากับสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชี วศึ กษาและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และพระราชบัญญัติการอาชี วศึ กษา
พ.ศ. 2551 [2] มี ร ายละเอี ย ด ดังนี้ มาตรา 8 การจัดการอาชี วศึ กษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พให้จัดได้โ ดยรู ป แบบดังต่ อไปนี้
1) การศึกษาในระบบ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชี พที่ เน้นการศึ กษาในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันเป็ นหลักโดยมี การ
กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
2) การศึกษานอกระบบ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดจุดมุ่งหมายรู ปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การ
วัดและการประเมินผลที่เป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาและความต้องการของบุ คคลแต่ละกลุ่ม 3) การศึ กษาระบบทวิภาคี เป็ นการจัดการศึ กษาวิชาชี พที่ เกิ ดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน กับสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐในเรื่ องการจัดหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันและเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากาลังคนสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อ
สถาบันสามารถ จัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ งในหลายรู ปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันนั้น ต้องมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นสาคัญ มาตรา 9 การจัดการอาชี วศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
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มาตรา 8 ให้จดั ตามหลักสู ตรที่ คณะกรรมการการอาชี วศึกษากาหนด ดังต่อไปนี้ 1) ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ 2) ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง 3) ปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบตั ิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกาหนดหลักสู ตรที่จดั ขึ้นเพื่อความรู ้
หรื อทักษะในการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ ซึ่ งจัดขึ้นเป็ นโครงการหรื อสาหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะได้
มาตรา 51 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็ นความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชี วศึกษา หรื อสถาบันและสถาน
ประกอบการให้เ ป็ นไปตามข้อ ตกลงระหว่า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน และสถานประกอบการมาตรา 54 สถาน
ประกอบการสมาคมวิชาชีพ หรื อองค์กรอื่นที่ให้ความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพอาจได้รับสิ ทธิ และ
ประโยชน์ดงั ต่อไปนี้ 1) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี และ 2) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพ หรื อองค์กรอื่นที่ให้ความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้จดั การเรี ยนการสอนระบบทวิภาคี ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง จานวน 4 สาขาวิชา
ได้แก่ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกเทคนิ คเครื่ องกล แผนกการบัญชี แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนการสอนให้ประสบ
ความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายของการอาชี วศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชี พ มีคุณธรรม และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศภายใต้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง แต่การนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อยยังคงใช้
รู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาแบบปกติ หรื อแบบพบหน้า ทาให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อยพบ
ประสบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นการหลายประการ จากการสอบถามคณะครู อาจารย์และผูป้ กครองที่ส่งบุตรหลานเข้า
เรี ยนที่ วิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย รวมทั้งสถานประกอบการที่ รับนักศึกษาเข้าฝึ กอาชี พพบว่า การนิ เทศระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการเป็ นไปค่อนข้างลาบาก เนื่องจากอุปสรรคหลายประการ ดังเช่น การประชุมวางแผนร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการในการนิ เทศนักศึ กษา การชี้ แจงเกี่ ยวกับเกณฑ์การวัดผลการศึ กษาให้นักเรี ยนเข้าใจก่ อนเริ่ มฝึ กอาชี พ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการฝึ กอาชีพที่ครู นิเทศก์จากวิทยาลัยการอาชีพมีเวลาไปนิเทศที่สถานประกอบค่อนข้างจากัด และ
ครู นิเทศก์ในสถานประกอบการไม่สามารถรายงานผลการนิ เทศเป็ นปั จจุบนั ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่ งผล
ให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาข้อมูล ศึกษาทฤษฎีในการพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัย
การอาชี พเขาย้อย สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยการอาชี พเขาย้อยพัฒนารู ปแบบเฉพาะขึ้นมาและนา
รู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคีไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในลักษณะ
ของการนิเทศแบบผสม คือทั้งแบบปกติ และแบบออนไลน์ และเพื่อจะได้นาผลการวิจยั มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุ ง
แก้ไขในการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. พัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึ กษาฝึ กอาชี พระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครู ผสู ้ อน จานวน 21 คน
ครู ฝึกประสบการณ์ จานวน 10 คน นักเรี ยนนักศึกษา ระบบทวิภาคี จานวน 59 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 92 คน
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ขั้นตอนการวิจยั
1. การพัฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิ ภ าคี ของวิ ท ยาลัย การอาชี พ เขาย้อ ย สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการนิ เทศนักศึ กษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการ
อาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) ร่ า งรู ป แบบการนิ เ ทศนัก ศึ ก ษา ฝึ กอาชี พ ระบบทวิ ภ าคี ของวิ ท ยาลัย การอาชี พ เขาย้อ ย สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา และร่ างแบบประเมิ นรู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พ
เขาย้อย มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
3) นาร่ างรู ปแบบและแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
ภาษาที่ใช้ และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
4) นาร่ างรู ปแบบและแบบประเมินให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (IOC : Index
of item objective congruence) [3] ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 ถือว่าใช้ได้
5) ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข จากนั้นนารู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พ ระบบ
ทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินรู ปแบบ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย
5.1 นายสาราญ สี ปวน ตาแหน่งผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
5.2 นายอานาจ สิ ทธิ รักษ์ ตาแหน่งรองผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
5.3 นายจิรพงษ์ โลพิศ ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
5.4 อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กลุ อาจารย์สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 อาจารย์ ดร.สมกิต บุญยะโพธิ์ อดีตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านยางน้ ากลัดเหนือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูว้ จิ ยั นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้
2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ในการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พ
เขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) ร่ างคู่มือการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่ างแบบสอบถามประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
3) นาร่ างคู่มือการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ฯ และแบบสอบถามประเมินผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกต้องเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และปรับปรุ งแก้ไข
4) นาคู่มือการใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ฯ และแบบสอบถามประเมินผลการทดลองใช้
รู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) [3] พบว่ามีค่าความ
เที่ยงตรงระหว่าง 0.67 – 1.00 ถือว่าใช้ได้
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5) ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จานวน 2 คน ครู ผูส้ อน จานวน 21 คน ครู ฝึกประสบการณ์ จานวน 10 คน นักเรี ยนนักศึกษา ระบบทวิภาคี จานวน 59 คน รวม
ทั้งสิ้ นจานวน 92 คน

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการนิ เทศนักศึ กษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ ได้รูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคีของวิทาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มี ชื่อ ว่า “Khao Yoi BSCT model” ซึ่ งย่อ มาจาก Khao yoi Bilateral Student Supervision Career
Training model อันเป็ นรู ปแบบการนิ เทศที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นและปรับมาจากแนวคิดและงานวิจยั ของ ประทีป นานคงแนบ แล้วใช้
วิธีการนิเทศแบบผสม คือนิเทศที่สถานประกอบการและการนิเทศออนไลน์บนเว็บไซต์ โดยเป็ นรู ปแบบที่ใช้ในวิทยาลัยการอาชีพ
เขาย้อย เป็ นต้นแบบ สามารถเขียนเป็ นลาดับขั้นตอนได้ 9 ขั้นตอน 29 ขั้นย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)
ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน (Registration)
ขั้นตอนที่ 3 ปฐมนิเทศ (Orientation)
ขั้นตอนที่ 4 จัดนักศึกษาฝึ กอาชีพ (Staffing)
ขั้นตอนที่ 5 การให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษา(Leading & Counselling)
ขั้นตอนที่ 6 การควบคุม (Controlling)
ขั้นตอนที่ 7 ประเมิน (Assessing)
ขั้นตอนที่ 8 การรายงาน (Reporting)
ขั้นตอนที่ 9 การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
2. ผลของการประเมินรู ปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการประเมิ นพบว่า ผลการประเมิ นรู ปแบบการนิ เ ทศนักศึ กษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภ าคี ฯ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่ าน
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าด้านอื่นๆ มี 2 รายการคือ รู ปแบบการนิ เทศสามารถนาไปใช้ได้จริ ง และรู ปแบบการนิ เทศความเหมาะสมกับการนิ เทศ
นักศึกษาฝึ กอาชี พ เท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ รู ปแบบการนิ เทศมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การนิ เทศ รู ปแบบการนิ เทศมี
ความชัดเจน เป็ นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่ วนที่เหลือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ทุกรายการ และอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ารู ปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ พบว่า
ในทุก ๆ ขั้นมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับดังนี้ ขั้นข้อมูลป้ อนกลับ ( X = 4.23) ขั้นการนาและให้คาปรึ กษา
( X = 4.21) ขั้นการปฐมนิเทศ ( X = 4.19) ขั้นวางแผน ( X = 4.18) ขั้นการจัดบุคคลฝึ กอาชีพ ( X = 4.16) ขั้นการรายงาน
( X = 4.15) ขั้นการลงทะเบียน ( X = 4.14) ขั้นการควบคุม ( X = 4.11) และขั้นการประเมิน ( X = 4.07)

อภิปรายผล
1. รู ปแบบการนิ เทศนักศึ กษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้รูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคีของวิทาลัยการอาชีพ เขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา มีชื่อว่า “Khao yoi BSCT model” สามารถเขียนเป็ นลาดับขั้นตอนได้ 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
(Planning) ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน (Registration) ขั้นตอนที่ 3 ปฐมนิเทศ (Orientation) ขั้นตอนที่ 4 จัดนักศึกษาฝึ กอาชีพ (Staffing)
ขั้นตอน ที่ 5 การให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษา (Leading & Counselling) ขั้นตอนที่ 6 การควบคุ ม (Controlling) ขั้นตอนที่ 7
ประเมิน (Assessing) ขั้นตอนที่ 8 การรายงาน (Reporting) และขั้นตอนที่ 9 การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback) กระบวนการทั้ง 9
ขั้นตอนได้มาจากการมี ส่วนร่ วมของหลายฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ครู ที่ปรึ กษางานวิจยั ผูบ้ ริ หาร ครู นิเทศจาก
สถานศึกษา ครู ฝึกในสถานประกอบการ นักศึกษา ทาให้รูปแบบที่ได้มาตอบสนองกระบวนการทางานของทุกฝ่ าย ทั้งคลอบคลุม
กระบวนการนิเทศนักศึกษา สะดวกในการนิ เทศ การให้คาปรึ กษานักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว การเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน เพื่อลดการดาเนิ นงาน การจัดทาระบบรายงานผลการนิ เทศภายในของสถานศึกษาที่ เข้าใจง่าย ถูกต้องและเป็ น
รู ปธรรม ลดค่าใช้จ่ายและลดการเสี่ ยงภัยในการออกนิ เทศนักศึกษา การกาหนดบทบาทการนิ เทศนักศึกษาที่ ชดั เจนขึ้น มีความ
เหมาะสม ความเป็ นได้ ความเป็ นประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประทีป นานคงแนบ [5] ได้วิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการ
นิ เ ทศฝึ กงานแบบผสม ส าหรั บ นัก ศึ ก ษา ช่ า งอุ ต สาหกรรม สถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
พบว่า รู ปแบบการนิเทศฝึ กงานแบบผสมที่พฒั นาขึ้นมี 9 ขั้นตอนหลัก 33 ขั้นตอนย่อย โดยมีข้ นั ตอนหลัก ดังนี้ คือ ขั้นการวางแผน
ขั้น การลงทะเบี ย น ขั้น การปฐมนิ เ ทศขั้น จัด นัก ศึ ก ษาฝึ กงาน ขั้น การน าและให้ค าปรึ ก ษา ขั้น การควบคุ ม ขั้น การประเมิ น
ขั้นการรายงาน และขั้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ในส่ วนของขั้นตอนย่อย ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยการนิ เทศฝึ กงานแบบปกติ
ร้อยละ 45 และองค์ประกอบย่อยการนิเทศฝึ กงานแบบออนไลน์ร้อยละ 55
2. ผลการประเมิ นรู ปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า ในทุก ๆ ขั้น ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลของการประเมินรู ปแบบการนิเทศนักศึกษา
ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการประเมินพบว่า ผลการ
ประเมินรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ อยูใ่ นระดับมาก อาจเนื่องมาจากรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นสามารถนามาใช้ได้กบั สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เวลานั้น การนิเทศสามารถนาไปใช้ได้จริ ง รู ปแบบการนิเทศ ความเหมาะสมกับการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ มีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การนิเทศ มีความชัดเจน รู ปแบบการนิเทศเข้าใจง่ายสะดวกต่อการใช้งาน มีแผนการนิเทศนักศึกษาที่ ชดั เจน สามารถ
รายงานผลการนิ เทศมีความคล่องตัว รู ปแบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ปแบบมีความทันสมัย สามารถติดตามนิเทศ
นักศึกษาฝึ กอาชีพ และให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ [6] ได้วิจยั เรื่ องการ
พัฒนารู ปแบบการนิ เทศ การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินรู ปแบบการ
นิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์และความถูกต้อง อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ารู ปแบบการนิ เทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาพบว่า ในทุก ๆ ขั้น ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากสถานศึกษา
และสถานประกอบการมีการวางแผนก่อนปฏิบตั ิงาน ครู นิเทศก์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุ งการทางาน
การให้คาแนะนาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้ครู นิเทศก์สามารถให้คาปรึ กษาได้รวดเร็ ว สามารถแก้ปัญหาให้นกั ศึกษาฝึ ก
อาชี พได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สถานศึกษาและสถานประกอบการได้รับประโยชน์ในการพัฒนางานและการพัฒนานักศึ กษา
รวมทั้งกระบวนการใช้งานของระบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยยังสะดวกเหมาะสม
กับนักศึ กษาในปั จจุ บนั โดยมี แผนการนิ เทศตลอดทั้งภาคการฝึ กอาชี พโดยกาหนดช่ วงเวลาในการนิ เทศแบบพบหน้ากันและ
ช่ วงเวลาการนิ เทศระบบเว็บไซต์เว็บบอร์ ดเป็ นแผนที่ เหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิ บตั ิ ทาให้คุณภาพการฝึ กอาชี พเพิ่มขึ้ น
การจัดทาแผนการนิเทศ ที่นาขึ้นระบบเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ช่วยให้นกั ศึกษาทราบแนวปฏิบตั ิในการฝึ กอาชีพและการนิ เทศติดตามของ
ได้เป็ นอย่างดี การประเมินขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา ฝึ กอาชีพของนักศึกษากับงานทะเบียนของ สถานศึกษามีความเหมาะสม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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การลงทะเบียนระบบเว็บไซต์ เว็บบอร์ ด สะดวกง่ายต่อการใช้งาน การประเมินความพึงพอใจในส่ วนของ ระบบนิเทศฝึ กอาชีพแบบ
ปกติ (แบบพบหน้า) เมื่อนักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการนิ เทศแบบใหม่ จึงทาให้นกั ศึกษาสามารถใช้งานการนิ เทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว สอดคล้องกับงานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ [6] ได้วิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการนิ เทศ
การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ารู ปแบบการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานเมื่ อนาไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนสามารถปฏิบตั ิ ตาม
รู ปแบบที่กาหนดไว้ในรู ปแบบได้เป็ นอย่างรู ปธรรม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนมีความพึงพอใจในระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนารู ปแบบการนิ เทศนั กศึ กษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชี พเขาย้ อย สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใช้
1) ผลการประเมินรู ปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายการรู ปแบบการนิเทศสามารถนาไปใช้ได้จริ ง และรู ปแบบการนิเทศความเหมาะสมกับการนิ เทศ
นักศึกษาฝึ กอาชีพมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ สาหรับหน่วยงานต้นสังกัดควรนาไปเผยแพร่ และควรส่ งเสริ มให้มีการนาไปใช้ใน
วิทยาลัยการอาชีพอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ ยงในการลงพื้นที่ของครู นิเทศก์ และเพิ่มความรวดเร็ วในการสื่ อสารระหว่างครู นิเทศกับ
นักเรี ยนนักศึกษาต่อไป
2) เนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยงั คงอยู่ จะทาให้การนิเทศนักศึกษา ฝึ กอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการ
อาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พฒั นาขึ้นมายังมีความจาเป็ นต่อไป ประกอบกับผลที่ได้รับยังเป็ นที่
ยอมรั บของผูเ้ กี่ ยวข้อง แต่ในขั้นตอนของการนิ เทศขั้นการประเมิ นมี ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ จึ งควรพัฒนาการประเมิ นผ่าน
เว็บไซต์ให้มีความสะดวกต่อผูป้ ระเมินทั้งของสถานศึกษาและของสถานประกอบการ
3) การใช้ระบบนิเทศนักศึกษาฝึ กอาชีพแบบเว็บไซต์ เว็บบอร์ด สถานศึกษาควรมีการขออนุญาตสถานประกอบการ
ในการขออนุญาตให้นกั ศึกษาบันทึกภาพขณะปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถรายงานความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์ เว็บบอร์ ด
และเป็ นการบันทึกผลความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานด้วย
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรวิจยั เชิ งประเมิ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการนิ เทศนักศึกษาฝึ กอาชี พระบบทวิภาคี ดังเช่น ประเด็นการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ครู นิเทศ ครู ฝึกในสถานประกอบการ ผ่าน Application บนสมาร์ ทโฟน หรื อ การรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานนักศึกษา ครู นิเทศ ครู ฝึกในสถานประกอบการ ที่มีประสิ ทธิภาพ
2) ควรวิ จัย และพัฒ นาความร่ ว มมื อ การนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาฝึ กอาชี พ ระบบทวิ ภ าคี ระหว่า งสถานศึ ก ษากับ สถาน
ประกอบการ ในด้านของการพัฒนาหลักสู ตร หรื อกระบวนการจัดการจัดการเรี ยนรู ้ขณะฝึ กประสบการณ์.
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