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บทคดัย่อ 
การจดัการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจดัการศึกษาดา้นอาชีพท่ีเป็นการจดัการศึกษาระหวา่งสถานศึกษาร่วมกบัสถาน

ประกอบการในการฝึกอาชีพใหก้บัผูเ้รียน ในระบบทวิภาคีหวัใจส าคญัท่ีจะท าใหก้ารจดัการศึกษาประสบความส าเร็จคือการจดัใหมี้การฝึก
อาชีพแบบทวิภาคีซ่ึงตอ้งใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการวิจยัเร่ืองน้ี โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาระบบทวภิาคี และ 2) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาระบบทวภิาคีของวทิยาลยัการอาชีพ 
เขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูนิเทศก ์
จ านวน 21 คน ครูฝึกประสบการณ์ จ านวน 10 คน นกัศึกษา จ านวน 59 คน เคร่ืองมือ   ท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) คู่มือการใชรู้ปแบบ
การนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพระบบทวภิาคี ของวทิยาลยั การอาชีพเขายอ้ย มีค่าความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 2) แบบประเมินผลการ
ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 3) แบบประเมินรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี  เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพระบบทวภิาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา มีช่ือวา่“ Khao Yoi BSCT model” ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน คือ   1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นลงทะเบียน 3) ขั้นปฐมนิเทศ 4) ขั้นจดันกัศึกษา
ฝึกอาชีพ 5) ขั้นการใหค้  าแนะน าและใหค้ าปรึกษา 6) ขั้นการควบคุม 7) ขั้นประเมิน 8) ขั้นรายงาน และ 9) ขั้นการใหข้อ้มูลป้อนกลบั  

2. ผลการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก และทุกขั้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัแรก คือ  
ขั้นข้อมูลป้อนกลับ รองลงมาคือ ขั้นการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา ขั้นการปฐมนิเทศ ตามล าดับ ส่วนขั้นท่ีอยู่ล  าดับสุดท้าย คือ  
ขั้นการประเมินผลการฝึกอาชีพของนกัศึกษา 

 

ค าส าคญั : รูปแบบการนิเทศนกัศึกษา การฝึกอาชีพระบบทวภิาคี 
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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 
 
 

บทน า   
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 [1] ซ่ึงมีรายละเอียด ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ 
ให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2551 [2]  มีรายละเอียด ดังน้ี มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบดังต่อไปน้ี  
1) การศึกษาในระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกัโดยมีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา การวดัและการประเมินผล ท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การ
วดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอ้ตกลง
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเร่ืองการจัดหลกัสูตร  
การเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัและเรียนภาคปฏิบติั
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัสามารถ จดัการศึกษาตามวรรคหน่ึงในหลายรูปแบบรวมกนัก็ได ้ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนันั้น ตอ้งมุ่งเนน้
การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคญั  มาตรา 9 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
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มาตรา 8 ให้จดัตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดงัต่อไปน้ี 1) ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2) ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก าหนดหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเพ่ือความรู้
หรือทกัษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซ่ึงจดัข้ึนเป็นโครงการหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได ้ 

มาตรา 51 ในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบนัและสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการมาตรา 54 สถาน
ประกอบการสมาคมวิชาชีพ หรือองคก์รอ่ืนท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอาจไดรั้บสิทธิและ
ประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 1) การสนบัสนุนดา้นวชิาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณีและ 2) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ 
สมาคมวชิาชีพ หรือองคก์รอ่ืนท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 

วิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย ไดจ้ดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 4 สาขาวิชา 
ไดแ้ก่ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกเทคนิคเคร่ืองกล  แผนกการบญัชี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งน้ี การจดัการเรียนการสอนใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม และคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการ
พฒันาประเทศภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่การนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ยยงัคงใช้
รูปแบบการนิเทศนักศึกษาแบบปกติ หรือแบบพบหน้า ท าให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทย าลยัการอาชีพเขายอ้ยพบ
ประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการหลายประการ จากการสอบถามคณะครู อาจารยแ์ละผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้
เรียนท่ีวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย รวมทั้งสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขา้ฝึกอาชีพพบว่า การนิเทศระหว่างสถานศึกษากบั
สถานประกอบการเป็นไปค่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากอุปสรรคหลายประการ ดงัเช่น การประชุมวางแผนร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา
กบัสถานประกอบการในการนิเทศนักศึกษา การช้ีแจงเก่ียวกบัเกณฑ์การวดัผลการศึกษาให้นักเรียนเขา้ใจก่อนเร่ิมฝึกอาชีพ 
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพท่ีครูนิเทศกจ์ากวิทยาลยัการอาชีพมีเวลาไปนิเทศท่ีสถานประกอบค่อนขา้งจ ากดั และ
ครูนิเทศกใ์นสถานประกอบการไม่สามารถรายงานผลการนิเทศเป็นปัจจุบนั ประกอบกบัสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผล
ใหก้ารจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่เกิดประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง   

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาขอ้มูล ศึกษาทฤษฎีในการพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยั
การอาชีพเขายอ้ย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้วิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ยพฒันารูปแบบเฉพาะข้ึนมาและน า
รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคีไปใชใ้นสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในลกัษณะ
ของการนิเทศแบบผสม คือทั้งแบบปกติ และแบบออนไลน์  และเพ่ือจะไดน้ าผลการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุง
แกไ้ขในการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. พฒันารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวภิาคี ของวทิยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผูส้อน จ านวน 21 คน 
ครูฝึกประสบการณ์ จ านวน 10 คน นกัเรียนนกัศึกษา ระบบทวภิาคี จ านวน 59 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 92 คน 
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 ขั้นตอนการวจิยั 
 1. การพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขายอ้ย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้จิยัไดด้  าเนินการดงัน้ี 

1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการ
อาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2) ร่างรูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขายอ้ย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่างแบบประเมินรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพ  
เขายอ้ย มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

3) น าร่างรูปแบบและแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ภาษาท่ีใช ้และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 

4) น าร่างรูปแบบและแบบประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index 
of item objective congruence) [3]  ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 ถือวา่ใชไ้ด ้

5) ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นน ารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบ  
ทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินรูปแบบ จ านวน 5 ท่าน 
ประกอบดว้ย   

5.1 นายส าราญ  สีปวน ต าแหน่งผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพเขายอ้ย  
5.2 นายอ านาจ  สิทธิรักษ ์ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการวทิยาลยัการอาชีพเขายอ้ย  
5.3 นายจิรพงษ ์ โลพิศ ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 
5.4 อาจารย ์ดร.เอ้ือมพร โตภาณุรักษก์ลุ อาจารยส์าขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
5.5 อาจารย ์ดร.สมกิต บุญยะโพธ์ิ อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นยางน ้ากลดัเหนือ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ผูว้จิยัน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้

2. การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้จิยัไดด้  าเนินการดงัน้ี 

1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัในการใชรู้ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี  ของวิทยาลยัการอาชีพ 
เขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2) ร่างคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่างแบบสอบถามประเมินผลการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี 
ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

3) น าร่างคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ฯ และแบบสอบถามประเมินผลการทดลอง
ใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวภิาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรง ความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และปรับปรุงแกไ้ข 

4) น าคู่มือการใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ฯ และแบบสอบถามประเมินผลการทดลองใช้
รูปแบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) [3]  พบวา่มีค่าความ
เท่ียงตรงระหวา่ง 0.67 – 1.00 ถือวา่ใชไ้ด ้
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5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 2 คน ครูผูส้อน จ านวน 21 คน ครูฝึกประสบการณ์ จ านวน 10 คน นกัเรียนนกัศึกษา ระบบทวิภาคี จ านวน 59 คน รวม
ทั้งส้ินจ านวน 92 คน 

 

สรุปผลการวจิยั 
 1. ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ ไดรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวทิาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีช่ือว่า “Khao Yoi BSCT model” ซ่ึงย่อมาจาก Khao yoi Bilateral Student Supervision Career 
Training model อนัเป็นรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนและปรับมาจากแนวคิดและงานวิจยัของ ประทีป นานคงแนบ แลว้ใช้
วิธีการนิเทศแบบผสม คือนิเทศท่ีสถานประกอบการและการนิเทศออนไลน์บนเวบ็ไซต์ โดยเป็นรูปแบบท่ีใชใ้นวิทยาลยัการอาชีพ
เขายอ้ย เป็นตน้แบบ สามารถเขียนเป็นล าดบัขั้นตอนได ้9 ขั้นตอน 29 ขั้นยอ่ย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning)  
ขั้นตอนท่ี 2 ลงทะเบียน (Registration)  
ขั้นตอนท่ี 3 ปฐมนิเทศ (Orientation)  
ขั้นตอนท่ี 4 จดันกัศึกษาฝึกอาชีพ (Staffing)  
ขั้นตอนท่ี 5 การใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษา(Leading & Counselling)  
ขั้นตอนท่ี 6 การควบคุม (Controlling)  
ขั้นตอนท่ี 7 ประเมิน (Assessing)  
ขั้นตอนท่ี 8 การรายงาน (Reporting)  
ขั้นตอนท่ี 9 การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback)  

 2. ผลของการประเมินรูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีฯ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เท่ากบั 4.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากกว่าดา้นอ่ืนๆ มี 2 รายการคือ รูปแบบการนิเทศสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และรูปแบบการนิเทศความเหมาะสมกบัการนิเทศ
นักศึกษาฝึกอาชีพ เท่ากบั 4.65  รองลงมาคือ รูปแบบการนิเทศมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การนิเทศ รูปแบบการนิเทศมี
ความชดัเจน เป็นระบบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ส่วนท่ีเหลือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ทุกรายการ และอยูใ่นระดบัมาก  
 3. ผลการประเมินการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ารูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X   =  4.16) เม่ือพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ พบว่า 
ในทุก ๆ ขั้นมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี ขั้นขอ้มูลป้อนกลบั ( X   =  4.23) ขั้นการน าและให้ค  าปรึกษา  
( X   =  4.21) ขั้นการปฐมนิเทศ  ( X   =  4.19) ขั้นวางแผน ( X   =  4.18) ขั้นการจดับุคคลฝึกอาชีพ ( X   =  4.16) ขั้นการรายงาน 
( X   =  4.15) ขั้นการลงทะเบียน ( X   =  4.14) ขั้นการควบคุม ( X   =  4.11) และขั้นการประเมิน ( X   =  4.07) 
 

อภิปรายผล 
 1. รูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ไดรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของวิทาลยัการอาชีพ เขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา มีช่ือวา่ “Khao yoi BSCT model” สามารถเขียนเป็นล าดบัขั้นตอนได ้9 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน 
(Planning) ขั้นตอนท่ี 2 ลงทะเบียน (Registration) ขั้นตอนท่ี 3 ปฐมนิเทศ (Orientation) ขั้นตอนท่ี 4 จดันกัศึกษาฝึกอาชีพ (Staffing) 
ขั้นตอน ท่ี 5 การให้ค  าแนะน าและให้ค  าปรึกษา (Leading & Counselling) ขั้นตอนท่ี 6 การควบคุม (Controlling) ขั้นตอนท่ี 7 
ประเมิน (Assessing) ขั้นตอนท่ี 8 การรายงาน (Reporting) และขั้นตอนท่ี 9 การให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) กระบวนการทั้ง 9 
ขั้นตอนไดม้าจากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ ครูท่ีปรึกษางานวิจยั ผูบ้ริหาร  ครูนิเทศจาก
สถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ นกัศึกษา ท าใหรู้ปแบบท่ีไดม้าตอบสนองกระบวนการท างานของทุกฝ่าย ทั้งคลอบคลุม
กระบวนการนิเทศนกัศึกษา สะดวกในการนิเทศ การใหค้  าปรึกษานกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว การเกบ็ขอ้มูล รวมทั้งมีการรายงานผล
การปฏิบติังาน เพื่อลดการด าเนินงาน การจดัท าระบบรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาท่ีเขา้ใจง่าย ถูกตอ้งและเป็น
รูปธรรม ลดค่าใชจ่้ายและลดการเส่ียงภยัในการออกนิเทศนกัศึกษา การก าหนดบทบาทการนิเทศนักศึกษาท่ีชดัเจนข้ึน มีความ
เหมาะสม ความเป็นได ้ความเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประทีป นานคงแนบ [5] ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการ
นิเทศฝึกงานแบบผสม ส าหรับนักศึกษา ช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
พบวา่ รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสมท่ีพฒันาข้ึนมี 9 ขั้นตอนหลกั 33 ขั้นตอนยอ่ย โดยมีขั้นตอนหลกั ดงัน้ี คือ ขั้นการวางแผน 
ขั้นการลงทะเบียน ขั้นการปฐมนิเทศขั้นจัดนักศึกษาฝึกงาน ขั้นการน าและให้ค  าปรึกษา ขั้นการควบคุม ขั้นการประเมิน  
ขั้นการรายงาน และขั้นการใหข้อ้มูลป้อนกลบั ในส่วนของขั้นตอนยอ่ย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศฝึกงานแบบปกติ
ร้อยละ 45 และองคป์ระกอบยอ่ยการนิเทศฝึกงานแบบออนไลน์ร้อยละ 55 

2. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบวา่ ในทุก ๆ ขั้น ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลของการประเมินรูปแบบการนิเทศนกัศึกษา 
ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการประเมินพบวา่ ผลการ
ประเมินรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถน ามาใชไ้ดก้บัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
เวลานั้น  การนิเทศสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง รูปแบบการนิเทศ ความเหมาะสมกบัการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ มีความเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคก์ารนิเทศ มีความชดัเจน รูปแบบการนิเทศเขา้ใจง่ายสะดวกต่อการใชง้าน มีแผนการนิเทศนกัศึกษาท่ีชดัเจน สามารถ
รายงานผลการนิเทศมีความคล่องตวั รูปแบบสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบมีความทนัสมยั สามารถติดตามนิเทศ
นกัศึกษาฝึกอาชีพ และให้ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ [6] ไดว้ิจยัเร่ืองการ
พฒันารูปแบบการนิเทศ การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็น
ประโยชน์และความถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการประเมินการทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่ารูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า ในทุก ๆ ขั้น ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสถานศึกษา
และสถานประกอบการมีการวางแผนก่อนปฏิบติังาน ครูนิเทศก ์สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้รับปรุงการท างาน 
การให้ค  าแนะน าโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยท าให้ครูนิเทศก์สามารถให้ค  าปรึกษาไดร้วดเร็ว สามารถแกปั้ญหาให้นกัศึกษาฝึก
อาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาและสถานประกอบการไดรั้บประโยชน์ในการพฒันางานและการพฒันานักศึกษา 
รวมทั้งกระบวนการใชง้านของระบบการนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ยยงัสะดวกเหมาะสม
กบันักศึกษาในปัจจุบนั โดยมีแผนการนิเทศตลอดทั้งภาคการฝึกอาชีพโดยก าหนดช่วงเวลาในการนิเทศแบบพบหน้ากนัและ
ช่วงเวลาการนิเทศระบบเวบ็ไซต์เวบ็บอร์ดเป็นแผนท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบติั ท าให้คุณภาพการฝึกอาชีพเพ่ิมข้ึน  
การจดัท าแผนการนิเทศ ท่ีน าข้ึนระบบเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด ช่วยใหน้กัศึกษาทราบแนวปฏิบติัในการฝึกอาชีพและการนิเทศติดตามของ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  การประเมินขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา ฝึกอาชีพของนกัศึกษากบังานทะเบียนของ สถานศึกษามีความเหมาะสม 
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การลงทะเบียนระบบเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด สะดวกง่ายต่อการใชง้าน การประเมินความพึงพอใจในส่วนของ ระบบนิเทศฝึกอาชีพแบบ
ปกติ (แบบพบหนา้)  เม่ือนกัศึกษามีความเขา้ใจในกระบวนการนิเทศแบบใหม่ จึงท าให้นกัศึกษาสามารถใชง้านการนิเทศไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว สอดคลอ้งกบังานวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท ์[6] ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการนิเทศ 
การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่รูปแบบการนิเทศการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเม่ือน าไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสามารถปฏิบติัตาม
รูปแบบท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบไดเ้ป็นอยา่งรูปธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความพึงพอใจในระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใช้ 
1) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวภิาคี ของวิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายการรูปแบบการนิเทศสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และรูปแบบการนิเทศความเหมาะสมกบัการนิเทศ
นกัศึกษาฝึกอาชีพมีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ ส าหรับหน่วยงานตน้สังกดัควรน าไปเผยแพร่และควรส่งเสริมให้มีการน าไปใชใ้น
วิทยาลยัการอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือลดความเส่ียงในการลงพ้ืนท่ีของครูนิเทศก ์และเพ่ิมความรวดเร็วในการส่ือสารระหว่างครูนิเทศกบั
นกัเรียนนกัศึกษาต่อไป 

2) เน่ืองจากในสถานการณ์โควิด-19 ท่ียงัคงอยู ่จะท าใหก้ารนิเทศนกัศึกษา ฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลยัการ
อาชีพเขายอ้ย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนมายงัมีความจ าเป็นต่อไป ประกอบกบัผลท่ีไดรั้บยงัเป็นท่ี
ยอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง แต่ในขั้นตอนของการนิเทศขั้นการประเมินมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ จึงควรพฒันาการประเมินผ่าน
เวบ็ไซตใ์หมี้ความสะดวกต่อผูป้ระเมินทั้งของสถานศึกษาและของสถานประกอบการ 

3) การใชร้ะบบนิเทศนกัศึกษาฝึกอาชีพแบบเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด สถานศึกษาควรมีการขออนุญาตสถานประกอบการ
ในการขออนุญาตใหน้กัศึกษาบนัทึกภาพขณะปฏิบติังานได้ เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถรายงานความกา้วหนา้ผา่นเวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด 
และเป็นการบนัทึกผลความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1) ควรวิจยัเชิงประเมินเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ดงัเช่น ประเด็นการ

รายงานผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา ครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผา่น Application บนสมาร์ทโฟน หรือ การรายงาน
ผลการปฏิบติังานนกัศึกษา ครูนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ควรวิจัยและพฒันาความร่วมมือการนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ในดา้นของการพฒันาหลกัสูตร หรือกระบวนการจดัการจดัการเรียนรู้ขณะฝึกประสบการณ์. 
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