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การประเมินโครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
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บทคัดย่อ1
การวิจัยครั้ง นี้มีจุดมุ่ง หมาย เพื่อ ประเมินโครงการทวิศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ใน 3 ด้าน ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่าง 78 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 7 คน ผู้ประสานงานโครงการ 7 คน ครูผู้สอน
23 คน นักเรียน 35 คน และผู้ปกครองนักเรียน 6 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random
sampling) เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ จานวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และครูผู้สอน โดยมีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ อตั้งแต่ 0.30 ถึ ง 0.80 ค่ าความเชื่อมั่ น เท่ ากับ 0.91 ฉบับที่ 2 สาหรับนั กเรียน โดยมีค่าอานาจ
จาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.71 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง จานวน 1 ฉบับ 6
ข้อ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จานวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหาร จานวน 13 ข้อ ฉบับที่ 2
สาหรับผู้ประสานงานโครงการและครูผู้สอน จานวน 12 ข้อ ฉบับที่ 3 สาหรับนักเรียน จานวน 10 ข้อ ฉบับที่
4 สาหรับผู้ปกครอง จานวน 9 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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ผลวิจัยปรากฏดังนี้
1. ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ผู้มีส่วนร่วมโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการทวิศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.23) จากการสัง เกตและสัมภาษณ์ พบว่า ครูผู้สอนมีความพร้อมและความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจ และกระตือรือร้น แต่ยังมี
ห้องเรียนทีไม่เหมาะสมเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังขาดแคลน สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
2. ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้มีส่วนร่วมโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการทวิศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26) จากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบการดาเนินกิจกรรมในโครงการ
ทิวศึกษาเป็นไปตามนโยบาย มีการประสานงาน มีการประชุมและร่วมวางแก้ปัญหาในระหว่างดาเนินโครงการ
ของคณะการมการ ในส่วนของผู้เรียนเองก็ได้มีการฝึกทักษะอาชีพจากการปฏิบัติจริง
3. ด้านสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า ปัญหาหลัก คือ การขาดแคลนงบประมาณในการ
บริหารจัดการ ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องเรียน เรื่องของการเดินทางไป
เรียนที่สถานศึกษาคู่ร่วมโครงการที่มีระยะทางไกล การประสานงานที่ล่าช้าและการจัดระบบดูแลนักเรียน
นัก ศึก ษาในการเข้า ร่ว มกิ จกรรมของทั้ ง สองสถานศึก ษาที่มี กิจ กรรมตรงกัน ทาให้ ส่ง ผลกระทบต่ อผู้ เรี ย น
การปรับตัวของผู้เรียนเนื่องจากเป็นการเรียนสองหลักสูตรพร้อมกันทาให้มีภาระงานมากขึ้น กว่าการเรียนแบบ
ปกติ การมอบหมายงานการส่งงานในสองสถานที่ผู้เรียนต้องมีการแบ่งเวลาและความรับผิดชอบสูง ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) ควรมีการจัดระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโครงการทวิศึกษาในเรื่องของการจัด
กิจกรรมร่วมหลักสูตรของโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาที่ เป็นคู่ร่วมโครงการไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม โดย
ผ่านการพิจารณาร่วมกันของโรงเรียนคู่ร่วมโครงการ 2) ควรมีการสารวจความต้องการของผู้เรียนและจัดเตรียม
ความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อนเปิดรับนักเรียนในแต่ละสาขาวิชา 3) ควรรับนักเรียนนักศึกษาตามความต้องการ
ของผู้เรียนจริง ๆ ไม่ควรรับแบบยกชั้น หรือ แบบยุบรวมห้องเรียนเพราะยังมีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนที่มา
เรียนแบบไม่ตั้ง ใจ 4) ในการดาเนินโครงการทวิศึกษานั้น ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เพิ่มเติมโดยพิจารณาตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และความต้องการใช้ของผู้เรียน และ 5)ควรมีการช่วยเหลือนักเรียนในด้านทุนการศึกษาและ
โควตาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
คาสาคัญ ประเมินโครงการ การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
Abstract
This research aimed to evaluate the inclusive education of vocational education
and higher secondary education under the Secondary Education Service Area Office 23 in
Sakon Nakhon Province on 3 topics: input; process; and problems, obstacles, and suggestions.
The sample consisted of 7 school administrators, 7 project coordinators, 23 teachers, 35
students and 6 parents, totally 78, acquired through stratified random sampling. The tools
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used for collecting data were of 3 types: 2 questionnaires in 5-point rating scale, one for
administrators, coordinators and teachers, with the discrimination from 0.31 to 0.80 and the
reliability of 0.91; and the other for students, with the discrimination from 0.31 to 0.71 and
the reliability of 0.86; a 6-item structured observation; and 4 structured interview forms: 1)
13-item form for school administrators, 2) 12-item for coordinators and teachers, 3) 10-item
for students, and 4) 9-item for parents. Data analysis employed percentage, the mean,
standard deviation and content analysis.
The results of the research were as follows:
1. Regarding the input, it was found that the participants had their opinion in the
dual education project, as a whole, at a high level ( = 4.23). From observations and
interviews, it was found that the teachers were well-prepared and were cognizant of organizing
learning and teaching activities; the students were attentive, interested and enthusiastic.
However, there were some classrooms that were not suitable enough for learning activities.
They lacked media, equipment and learning sources.
2. Regarding the process, it was found that the participants had their opinion in
the dual education project, as a whole, at a high level ( = 4.26). From observations and
interviews, it was found that the activities in the dual education project were carried out in
accordance with the policy. The committee had coordination, meetings and participation in
planning to solve problems during the course of the project. On the part of the learners,
they had hands-on experience of vocational skills.
3. Regarding the state of problems and suggestions, it was found that the main
problems were the lack of budget for management, the shortage of personnel, the lack of
media, tools, equipment, and classrooms, traveling a long distance to the partner school,
delayed coordination, and organizing student care system to cope with students’ participation
in the activities carried out at the same time in both educational institutions, which affected
the students. There was also the problem of student adjustment due to studying of two
courses simultaneously, making the workload bigger than regular classes. Assignments and
job submissions in two locations needed proper time allotment and responsibility. In terms
of recommendations, it was found that: 1) There should be a clear and suitable system of
caring for students who are in the dual education project, that deals with organizing co-curricular
activities of the school and the vocational institution that are partners, approved by both
partners; 2) There should be a survey of learners' needs and preparation on every aspect
before enrollment in each subject area; 3) Students should be enrolled according to their
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needs. There should not be enrollment by class or merging classes because there are some
students who come to study unintentionally; 4) Execution of the dual education project
should receive additional budget, media, materials, and additional equipment by considering
the readiness and suitability of each school, establishment and the needs of students; and
5) To help students, scholarships and quotas to continue to study at a higher level should
be provided.
Keywords: project assessment, inclusive education of vocational and higher secondary
education (dual education)
บทนา
การศึ ก ษาเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการพั ฒ นาประเทศเป็ น รากฐานในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมกันในสังคมและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ทั่วโลกกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันให้มีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องจัดการศึกษา
ให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี
พ.ศ. 2558 ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนมีจุดมุ่งหมายสาคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วม
แบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกัน นาไปสู่การส่ง เสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน (single market) ประเทศไทยจึงมีความจาเป็นที่ จะต้องพัฒนากาลังคนให้เป็นมาตรฐาน
เทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ, 2558)
โครงการจัดการร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นทางเลือกใหม่
สาหรับ การศึก ษาไทยที่ขาดแคลนนัก เรี ยนที่ จบอาชี วศึ กษา เพิ่มโอกาสทางการศึก ษาด้านอาชีวศึ กษาแก่
ประชาชนวัยเรียนและวัยทางานตามความถนัดและความสนใจ เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาและเพื่อเป็นทางเลือกสาหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ทวิศึกษา เป็นการศึกษาคู่ขนาน 2 ระบบ คือ การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ที่ต้องเรียนควบคู่กันไป โดย
แนวทางจะให้เรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษานอกระบบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้ ผู้เ รีย น มีค วามรู้ มีคุ ณธรรม จริย ธรรม ส่ ง เสริ มสนับ สนุ น การจั ดการศึ กษาให้มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน สนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรแผนการเรียนวิชาชีพได้ เนื่องจากเป็น
นโยบายรัฐบาล โดยการกาหนดวิชาพื้นฐานนั้นให้โรงเรียนนาไปปรับและแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิด
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ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วสามารถนาความรู้ด้านอาชีพไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งใน
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 ได้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จานวน 8 โรงเรียน และสถาบันอาชีวศึกษา
ในจังหวัดสกลนคร จานวน 4 สถาบัน ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการทวิศึกษา (กลุ่มส่ง เสริมการจั ดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, 2558)
ในการดาเนินโครงการจาเป็นต้องมีการประเมินเพื่อเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจ การตัดสินคุณค่า
ของการดาเนินงาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของผู้เรียนต่อไป เนื่องจากโครงการทวิศึกษาเป็น
โครงการตามนโยบายที่น่าสนใจและน่าจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศไทยในยุคปฏิรูป
การศึกษาที่มีมายาวนานจนมาถึงยุคศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ทาการวิจัยประเมินผลโครงการ
ทวิศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการทวิศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
จัง หวัดสกลนครได้เข้าร่วมโครงการทวิศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 ซึ่ง หลักสูตรทวิศึกษาเป็น
หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป ในระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 จึงเป็นช่วงเวลาขณะที่โครงการกาลัง
ดาเนินการอยู่เป็นปีที่สองและสาม ดัง นั้นการวิจัยประเมินโครงการในครั้งนี้จึงเป็นลักษณะของการประเมิน
โครงการที่ได้มีการเริ่มดาเนินโครงการไปแล้ว และโครงการก็กาลังอยู่ในขั้นตอนดาเนินการอยู่ยังไม่ได้สิ้นสุด
โครงการนั้น ผู้วิจัยจึง ได้ทาการศึกษาครอบคลุมในด้านปัจจัยนาเข้ าและด้านกระบวนการดาเนินโครงการ
รวมถึง ปัญ หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ โดยนาเสนอทั้งในด้านเชิง ปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อเป็นการช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศและได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะดาเนินโครงการเพื่อที่จะ
ได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุน ส่ง เสริม ให้โครงการดาเนินไปด้วยความสาเร็จ
ตรงตามความมุ่งหมายและช่วยในการตัดสินใจวางแผนของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการหรือโรงเรียนที่สนใจจะเข้า
ร่วมโครงการทวิศึกษาในปีต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (input) ของโครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (ทวิศึ ก ษา) โรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 23
จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (process) ของโครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและ
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (ทวิศึ ก ษา) โรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยม ศึก ษา เขต 23
จังหวัดสกลนคร
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของการดาเนินงานตามโครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 จังหวัดสกลนคร
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในโครงการทวิศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บ ริห าร
ผู้ประสานงานโครงการ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง จานวนรวมทั้งสิ้น 357 คน ได้แก่
1) ผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัด
สกลนคร ที่เข้าเข้าร่วมโครงการทวิศึกษา จานวน 8 โรงเรียน และผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด
สกลนครที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา จานวน 4 สถาบัน รวม 12 คน
2) ผู้ประสานงานโครงการของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต
23 จังหวัดสกลนคร ที่เข้าเข้าร่วมโครงการทวิศึกษา จานวน 8 โรงเรียน และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด
สกลนครที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา จานวน 4 สถาบัน รวม 12 คน
3) ครูผู้สอนนักเรียนในโครงการทวิศึกษา ทั้งที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 จังหวัดสกลนคร และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสกลนคร จานวน 123 คน
4) นักเรียนในโครงการทวิศึกษา จานวน 175 คน
5) ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทวิศึกษา 35 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) ผู้บริหาร
1.1 ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จานวน 3 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random
sampling) โดยแบ่ง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษาออกเป็นสี่ชั้นภูมิ ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้กาหนดขนาด
โรงเรียนตามจานวนนักเรียน ดังนี้
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจานวนนักเรียน 2,500
คนขึ้นไป
โรงเรียนขนาดใหญ่
มีจานวนนักเรียน 1,500-2,499 คน
โรงเรียนขนาดกลาง
มีจานวนนักเรียน 500-1,499
คน
โรงเรียนขนาดเล็ก
มีจานวนนักเรียน 1 - 499
คน
ทาการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ของแต่ละชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างดังตาราง 1
ตาราง 1 จานวนกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโครงการทวิศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.23
ขนาดโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

จานวนโรงเรียน
กลุ่มประชากร
1
4
3
8

จานวนโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
1
1
1
3

จานวนผู้บริหาร
กลุ่มตัวอย่าง
1
1
1
3
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1.2 ผูฒ้อนาตั
านวยการ/รองผู
านวยการฝ่ณาฑิยวิตชในการศึ
าการ สถาบั
วศึกกษาในจั
งหวัดสกลนครที
1. ผลการพั
วบ่งชี้คุณลัก้อษณะของบั
กษา น4.0อาชีของนั
ศึกษาในมหาวิ
ทยาลัย่
เข้าร่วฏมโครงการทวิ
ศึกษา3จองค์
านวน
4 คน ได้24มาโดยการเลื
ราชภั
พบว่า ได้ทั้งหมด
ประกอบ
ตัวบ่งชี้ ดังอนีกแบบเจาะจง
้องค์ประกอบที(purposive
่ 1 ความรับผิsampling)
ดชอบต่อสังคม จานวน
2)
ผู
ป
้
ระสานงาน
9 ตัวบ่ง ชี้ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ จานวน 7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 ทัก ษะ
2.1 ผู้ประสานงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ความสามารถในการใช้ชีวิต จานวน 8 ตัวบ่งชี้ และจากการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองการ
เขต 23 จังหวัดสกลนคร จานวน 3 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling)
วัดตัวบ่ง ชี้คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามสมมติฐานกับ
2.2 ผู้ประสานงานของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสกลนครที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา
ข้จานวน
อมูลเชิ4ง ประจั
ก
ษ์
โ
ดยการวิ
เคราะห์
องค์ป ระกอบเชิ
ง ยืน ยันsampling)
อัน ดับ ที่ส อง (Second order Confirmatory
คน ซึ่งได้มาโดยการเลื
อกแบบเจาะจง
(purposive
Factor Analysis)3)พบว่
โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาได้จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความตรงของ
ครูผาู้สอน
โมเดล ได้แก่  2 มีค3.1
่า 150.688
df มียคนมั
่า 149
0.4459
CFI ้นมีทีค่ก่าารศึ
1.000
มีคก่าษาเขต
1.000
ครูผู้สอนโรงเรี
ธยมศึp-value
กษาในสังมีกัคด่าสานั
กงานเขตพื
กษามัTLI
ธยมศึ
2
/df มีคง่าชั1.011
RMSEA
่า 0.003 จานวน
SRMR 8มีคคน่า 0.017
23
จังหวัมีดคสกลนคร
ซึ่งได้มและค่
าโดยวิาธีสุ่มแบบแบ่
้นภูมิ (stratified random sampling) ตามข้อ
กษาคุณลัrandom
กษณะของบั
ณฑิตในการศึ
กษาละชั
4.0้นภูของนั
กศึกาหนดขนาดกลุ
ษาในมหาวิทยาลั
ราชภั
1.1 ทาการสุ่ม2.อย่ผลการศึ
างง่าย (simple
sampling)
ของแต่
มิและก
่มตัวยอย่
างใช้ฏ
ตามตัวรบ่้องยละ
ชี้ที่ผ20
ู้วิจัย(บุได้ญพชม
ัฒนาขึ
ในระยะที
่ 1 จานวน 3 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีคุณลักษณะ
เกณฑ์
ศรีส้นะอาด,
2553)
ของบัณฑิตจากค่าเฉลี3.2
่ยอยูครู่ในระดั
บมากในทุกองค์ศปึกระกอบ
นักศึกนษามี
ลักวษณะของบั
ฑิตดจากค่
าเฉลีจ่ยานวน
สูงสุด
ผู้สอนในโครงการทวิ
ษาของสถาบั
สังกัคดุณอาชี
ศึกษาในจัณ
งหวั
สกลนคร
คือ องค์
่ 1 ความรั
บผิาดยชอบต่
อสังคมมี
ค่าเฉลี่ยsampling)
4.11 ส่วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
15
คน ปได้ระกอบที
มาจากการสุ
่มอย่างง่
(simple
random
และก
าหนดขนาดกลุ.543
่มตัวอย่รองลงมาคื
างใช้เกณฑ์อ
ประกอบที
ฑิต 4.0 มีค่าเฉลี่ย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .554 และองค์ประกอบที่ 2
ร้องค์
อยละ
20 (บุญ่ 3ชมทักศรีษะของบั
สะอาด,ณ2553)
การผลิตผลงานอย่4)างสร้
นักเรีางสรรค์
ยน มีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .574 ตามลาดับ
3. ผลการวิ
กลุ่มโปล์ไฟล์ศึก(Latent
Profile
Analysis)
ลักษณะของบั
ตในการศึ
นักเคราะห์
เรียนในโครงการทวิ
ษาของโรงเรี
ยนในสั
งกัดสานัคุกณ
งานเขตพื
้นที่การศึณกฑิษามั
ธยมศึกกษา
ษา
4.0 ของนั
มหาวิ
ทยาลั35
ยราชภั
ฏ มได้าโดยวิ
ผลการวิ
รวม 3 โมเดล
มีจานวนกลุ
่มในแต่
เขต
23 จังกหวัศึกดษาใน
สกลนคร
จานวน
คน ได้
ธีสเุ่มคราะห์
แบบแบ่กลุงชั่ม้นโปรไฟล์
ภูมิ (stratified
random
sampling)
ตามข้ลอะ
โมเดลเป็
น 2,่มอย่
3 และ
กลุ่มตามลrandom
าดับ เมื่อsampling)
พิจารณาค่ของแต่
าความน่
าจะเป็
่จาแนกผลได้
ถูกต้อ่มงตัว(Eอย่k )าเหมาะสม
1.1
ทาการสุ
างง่าย4 (simple
ละชั
้นภูมนิแทีละก
าหนดขนาดกลุ
งใช้เกณฑ์
สูร้องยละ
สุด คื20
อโมเดลที
่
ม
ี
จ
านวนกลุ
่
ม
3
กลุ
่
ม
(likelihood
=
-3883.156,
AIC
=
7794.312,
BIC
=
7873.718,
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
ABIC = 7829.238,
= 0.816) ดังรายละเอียดในตาราง 2
5) ผูE้ปkกครอง
ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทวิศึกษา จานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ตาราง
2
ผลการวิ
เ
คราะห์
(purposive sampling) กลุ่มโปล์ไฟล์คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา4.0 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Number
จานวน
จานวน
Loglikeด้านสาระของการประเมิ
น
ประกอบด้
ว
ย
of free
AIC
BIC
ABIC
สมาชิก
กลุ่ม
lihood
1) การวิจparameter
ัยประเมินปัจจัยนาเข้า (input) เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดโครงการ
ในแต่คลาส
1 = 1011
ของโรงเรี
ยนคู
่ร่วมโครงการทวิ10
ศึก ษา ได้แก่8698.106
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรี
ยน ความเข้าใจ ความรู
้ความสามารถของครู
2
-4339.053
8754.824 8723.053
0.745
1136และ
และนักเรียน รูปแบบหลักสูตร การสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ2อุป=กรณ์
1 = 243
ด้านสภาพการเรียนการสอน
3
-3883.156
14
7794.312
7873.718 7829.238
0.816 2 = 1167
2) การวิจัยประเมินด้านกระบวนการ (process) เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกั บการดาเนิน
3 = 737
โครงการทวิศึกษา ได้แก่ การวางแผนโครงการ กระบวนการดาเนินงาน การบริหารจัดการในโครงการตามแผน
1 = 706
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน
2 = 160
4
-3737.934
18
7511.868
7613.960 7556.772
0.754
3) การศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดโครงการ
3 = 832
และการดาเนิ นโครงการ เพื่อ ให้ ไ ด้ข้ อมู ลเชิง คุณ ภาพ ในด้า นปั จจั ยน าเข้ า ด้า นกระบวนการ4 ปั=ญ449
หาและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนร่วมโครงการทวิศึกษา
หมายเหตุ ABIC = sample-size adjust BIC,

= Entropy
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารซึ่งได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ.
ผู้อานวยการสถาบันอาชีวศึกษาที่ร่วมโครงการทวิศึกษาหรือรองผู้อานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ ครูผู้ประสานงาน
และครูผู้สอน จานวน 50 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า
มีค่าชะนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.8-1.00 จากนั้นนาไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าอานาจจาแนกและค่า
ความเชื่อมั่น พบว่า มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับ นักเรียนในโครงการทวิศึก ษา จานวน 25 ข้อ ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า มีค่าชะนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.8-1.00 จากนั้นนาไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่น พบว่า มีค่า
อานาจจาแนกตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.71 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86
2.2 แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (structured observation) จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบสารวจ
รายการ จานวน 6 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความชัดเจนในการสื่อความหมาย ความถูกต้อง
เหมาะสมของข้อคาถาม ความชัดเจนของภาษา นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ จัดพิมพ์ให้เป็นฉบับสมบูรณ์และนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) เป็นคาถามปลายเปิด จานวน 4 ฉบับ
ได้แก่
ฉบับที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน/สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งได้แก่ ผู้อานวยการ หรือรองผู้อานวยการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ จานวน 13 ข้อ
ฉบับที่ 2 สาหรับผู้ประสานงานโครงการและครูผู้สอนในโครงการทวิศึกษาทั้งโรงเรียนในสังกัด
สพม.เขต 23 ครูผู้สอนในสถาบันอาชีวศึกษา จานวน 12 ข้อ
ฉบับที่ 3 สาหรับนักเรียนในโครงการทวิศึกษา จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 4 สาหรับผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทวิศึกษา ด้านการดาเนินโครงการ บทบาท
หน้าที่ ข้อเสนอแนะ จานวน 9 ข้อ
ตรวจสอบสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อคาถาม ความชัดเจนของภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์และนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยนาหนังสือราชการจากงานวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ยื่นต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 แบบสอบถาม นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.3 แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง ใช้เก็บข้อมูลเชิงลึก ในการลงพื้นที่จริง โดยเก็บข้อมูลตามแบบ
สัง เกตด้วยตนเองตามวัน เวลาที่นัดหมาย ได้แก่ โรงเรียนในโครงการทวิศึกษาในสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
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ขนาดละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จานวน 3 โรงเรียน และสถาบันสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดสกลนครที่ร่วม
โครงการทวิศึกษา จานวน 4 สถาบัน
3.4 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกโดยเน้นในด้านสภาพปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะจากการบริหารจัดการโครงการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวัน เวลา
ที่นัดหมาย เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.4.1 สัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการที่รับผิดชอบโครงการทวิศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 23 จานวน 3 โรงเรียน และผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ
โครงการทวิศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาจานวน 4 สถาบัน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 7 คน
3.4.2 สัมภาษณ์ผู้ประสานงานและครูผู้สอนในโครงการทวิศึกษา สาหรับโรงเรียนในสังกัด
สพม.เขต 23 จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น
ผู้ประสานงาน 3 คน และครูผู้สอน 3 คน รวมเป็น 6 คน สาหรับสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง แบ่งออกเป็น
ผู้ประสานงานและครูผู้สอนสถาบันละ 2 คน รวมเป็น 8 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน
3.4.3 สัมภาษณ์นักเรียนในโครงการทวิศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 23 โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน
4.4.4 สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทวิศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 23
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 แบบสอบถาม เมื่อได้รับคืนแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ ให้คะแนน ลงรหัส นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย
4.2 แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สรุปข้อมูลเป็นแบบ
ความเรียง
4.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สรุปข้อมูลเป็น
แบบความเรียง
กรอบแนวคิดในการประเมิน
การประเมินโครงการทวิศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 23 จังหวัดสกลนคร
ปัจจัยนาเข้า
ข้อมูลพื้นฐาน/ความรู้ความสามารถความ
เข้าใจครูและนักเรียน รูปแบบหลักสูตร การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านงบประมาณ
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพการเรียน
การสอน

กระบวนการ
การวางแผน กระบวนการดาเนินงาน การ
บริหารจัดการในโครงการ ตามแผน
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ผู้ประสานงาน
ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
การดาเนินโครงการ
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการประเมินโครงการจัดการเรียนร่วมหลั กสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ประสานงาน ครู และนักเรียน จากการตอบแบบสอบถาม 2 ด้าน
คือ ด้านปัจจัยนาเข้าและด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.13 สามารถสรุปได้ดังนี้
ตาราง 2 ผลการประเมินโครงการทวิศึกษาโดยรวมและรายด้านของผู้มีส่วนร่วมโครงการทวิศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวมของผู้ร่วมโครงการทวิศึกษา
ระดับความ
นักเรียน
S.D.
การประเมิน ผู้บริหาร ผู้ประสานงาน ครูผู้สอน
คิดเห็น
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
ปัจจัยนาเข้า 4.28 0.44 4.20 0.28 4.28 0.52 4.06 0.43 4.20 0.10
กระบวนการ 4.27 0.47 4.26 0.47 4.40 0.57 4.10 0.41 4.26 0.12
รวมเฉลี่ย 4.28 0.46 4.23 0.38 4.34 0.55 4.08 0.42 4.23 0.11

มาก
มาก
มาก

1. ด้านปัจจัยนาเข้า
ผลจากการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ผู้มีส่วนร่วมโครงการมีความคิดเห็น โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.23) โดยมีความคิดเห็นสอดคล้อง คือ ครูผู้สอนมีความสามารถและศักยภาพในการจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด ในส่วนของสถานศึกษาที่เป็นคู่ร่วมโครงการได้มีการทาความ
เข้ า ใจและข้ อ ตกลงร่ วมมื อ กั น ซึ่ ง ถื อว่ า มี ค วามพร้ อ มและศั กยภาพในการบริ ห ารจัด การโครงการ โดยมี
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตั วชี้วั ด โครงสร้า งหลั กสู ตร และหลัก เกณฑ์ก ารเทีย บโอนผลการเรีย นระ หว่ างสอง
หลักสูตรไว้อย่างชัดเจน มีสถานที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในโครงการทวิศึกษาอย่างเพียงพอและยังมีนโยบาย
อย่า งต่อ เนื่อ งในการสนั บสนุ นการด าเนิ นงานแต่ ยัง ขาดความพร้ อมด้ านงบประมาณ จากการสัง เกตและ
สัมภาษณ์ พบว่า ครูผู้สอนมีความพร้อมและความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
มีความตั้งใจ สนใจ และกระตือรือร้น แต่ยังมีห้องเรียนทีไม่เหมาะสมเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ยังขาดแคลน สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
2. ด้านกระบวนการ
ผลจากการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผู้มีส่วนร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.26) โดยมีความคิดเห็นสอดคล้อง คือ สถานศึกษาในโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบดาเนินการ กากับดูแล และประสานงานโดยเฉพาะ มีการกาหนดนโยบาย รูปแบบกิจกรรมไว้อย่าง
ชัดเจน โดยได้ดาเนินงานตามแผนหรือนโยบายที่ตั้ งไว้ตามขั้นตอน มีการนิเทศ กากับ ติดตามอย่างสม่าเสมอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นพัฒนาสมรรถนะสาคัญทางด้านอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะ
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ทางด้านอาชีพที่ดีขึ้น มีการสารวจความพึงพอใจและนาผลสรุปไปปรับใช้ในการดาเนินโครงการ แต่ยังมีการ
เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบน้อยมาก จากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบการ
ดาเนินกิจกรรมในโครงการทิวศึกษาเป็นไปตามนโยบาย มีการประสานงาน มีการประชุมและร่วมวางแก้ปัญหา
ในระหว่างดาเนินโครงการของคณะการมการ ในส่วนของผู้เรียนเองก็ได้มีการฝึกทักษะอาชีพจากการปฏิบัติจริง
3. ด้านสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึก ษาด้ า นสภาพปั ญ หาและข้อ เสนอแนะ จากแบบสอบถาม การสั งเกตและ
สัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาหลัก คือ การขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการ ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลน
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้อ งเรียน เรื่องของการเดินทางไปเรียนที่สถานศึกษาคู่ร่วมโครงการที่มีระยะ
ทางไกล การประสานงานที่ล่าช้าและการจัดระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสอง
สถานศึกษาที่มีกิจกรรมตรงกันทาให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน การปรับตัวของผู้เรียนเนื่องจากเป็นการเรียนสอง
หลักสูตรพร้อมกันทาให้มีภาระงานมากขึ้นกว่าการเรียนแบบปกติ การมอบหมายงานการส่งงานในสองสถานที่
ผู้เรียนต้องมีการแบ่งเวลาและความรับผิดชอบสูง ในส่วนของข้อเสนอแนะ พบว่า 1)ควรมีการจัดระบบดูแล
นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโครงการทวิศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตรของโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาที่เป็นคู่ร่วมโครงการไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันของโรงเรียนคู่ร่วม
โครงการ 2)ควรมีการสารวจความต้องการของผู้เรียนและจัดเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อนเปิดรั บ
นักเรียนในแต่ละสาขาวิชา 3) ควรรับนักเรียนนักศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนจริง ๆ ไม่ควรรับแบบยก
ชั้น หรือ แบบยุบรวมห้องเรียนเพราะยังมีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนที่มาเรียนแบบไม่ตั้งใจ 4) ในการดาเนิน
โครงการทวิ ศึก ษานั้ น ควรได้รั บการสนั บสนุนด้ านงบประมาณ สื่อ วัส ดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เพิ่ม เติม โดย
พิจารณาตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา สถานประกอบการ และความต้องการใช้
ของผู้เรียน และ 5) ควรมีการช่วยเหลือนักเรียนในด้านทุนการศึกษาและโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อภิปรายผล
1. ด้านปัจจัยนาเข้า โดยรวมผู้มีส่วนร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนที่เข้า
ร่ว มในโครงการทวิ ศึก ษานั้ น มีค วามพร้อ มในด้ านครูผู้ สอนหรื อ บุค ลากรซึ่ง มี ศัก ยภาพในการจั ดกิ จ กรรม
กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากเป็นครูและบุคลากรที่มีอยู่เดิมและสาขาที่เปิดสอน
หลักสูตรนั้นไม่ใช่สาขาใหม่เพียงแต่เปิดเพิ่มในโครงการใหม่เท่านั้น ซึ่งก็เป็นไปตามแนวคิดระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาแบบทวิศึกษาในเรื่องของการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้เป็นการนาโครงสร้างหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมาบูรณาการเป็นหลักสูตรตามโครงการการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (หน่วยศึกษานิเทศก์และ
สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558) แต่ก็อาจจะมีผลกระทบ
ด้านปัญ หาอัตรากาลังคนมีน้อยและไม่เพียงพอในระยะเริ่มแรกของการดาเนินโครงการ ในส่วนที่โรงเรียนมี
ศักยภาพและความพร้อมในด้านการบริหารจัดการและมีสถานที่เพื่อสนับสนุนอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีนโยบาย
อย่างต่อเนื่องในการดาเนินงานโครงการทวิศึกษานั้น สืบเนื่องมาจากตามนโยบายโครงการทวิศึกษานั้นไม่ได้มี
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การบังคับให้เปิดทุกโรงเรียนแต่เกิดขึ้นจากการได้ทาความเข้าใจในข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนหรือ
สถาบันอาชีวศึกษาคู่ร่วมโครงการที่มีความพร้อมหรือคิดว่าพร้อมแล้วเท่านั้น โดยที่สาขาวิชาที่ทาการเปิดสอน
ก็เป็นไปตามความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน ในด้านงบประมาณ การจัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนยัง ขาดแคลนและมีจานวนน้อยไม่เ พีย งพอต่อผู้เรีย นในโครงการ
สืบเนื่องมาจากมีจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในโครงการและด้วยในบางสาขาวิชาที่มีความจาเป็นต้องมี
การฝึกทักษะอาชีพจากการปฏิบัติจริงก็จะประสบปัญหานี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษม วงษ์ชัย (2554)
พบว่า สภาพปัญ หาและความต้ องการในการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือ ด้านที่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านความพร้อมของครูผู้สอนและด้านผู้เรียน ตามลาดับ
2. ด้านกระบวนการ โดยรวมผู้มีส่วนร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
ว่าการดาเนินโครงการทวิศึกษานั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ กากับดูแลโดยเฉพาะ มีมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดในโครงสร้างหลักสูตรที่ใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างทั้งสองหลักสูตรไว้อย่าง
ชัดเจน มีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งกาหนดรูปแบบกิจกรรมระหว่าง
ดาเนินโครงการเป็นผลทาให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนว
ทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายได้ข้อกาหนดไว้ในเรื่องของ
บทบาทและหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้กาหนดไว้เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) จึงเป็นผลทาให้กระบวนการในการดาเนินงาน
โครงการทวิศึกษาสามารถดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญตา แซ่เล็ก (2557)
พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสม มีการกาหนดรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนตรง
ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรัตน์ หาพันนา (2556) พบว่า โครงการมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายของโรงเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ความ
ต้องการและความจาเป็นของโรงเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญทางด้านอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อความยั่งยืนและต่อเนื่อง และครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้รับการนิเทศตามแผนการติดตาม
อย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการมีการนาผลการสารวจความพึงพอใจมา
ปรับปรุง แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการปีต่อปี แต่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลการดาเนิน
โครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบยังมีน้อยอยู่ เนื่องจากอาจเป็นเพราะการประสานงานกันระหว่างโรงเรียนคู่
ร่วมโครงการ การจัดประชุมวางแผนปรึกษาหารือที่มีจานวนน้อยครั้ง รวมไปถึงระยะทางที่ ห่างไกลกันของ
โรงเรียนคู่ร่วมโครงการด้วยนั้น แต่ทั้ง นี้โครงการทวิศึกษายังคงมีการดาเนินการตามขั้นตอนหรือแผนงาน
นโยบายที่ได้วางแผนไว้
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3. ด้านปัญ หาและข้อเสนอแนะ ในส่วนของปัญหาเรื่องการขาดแคลนงบประมาณในการบริหาร
จัดการ ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องเรียน เป็นเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เดิม
อยู่แล้วในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือสถาบันอาชีวศึกษา ในเชิงการ
บริหารจัดการนั้นจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การ
เพิ่มขึ้นของจานวนนักเรียนนักศึกษาจากโครงการทวิศึกษายิ่งทาให้ปัญหาเหล่านี้ชัดเจนและจาเป็นมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจากคู่ร่วมโครงการจะต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุน
เพื่อให้โครงการนั้นดาเนินไปได้ ด้วยความต่อเนื่องและยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการผลิต
ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการและภาคอุตสาหกรรม (สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) นอกจากนี้ในส่วนของคู่
ร่วมโครงการเองอาจจะต้องมีจัดการระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในบางส่วนก่อนเพื่อช่วยโครงการเป็นการ
เบื้องต้น ในส่วนของปัญหาเรื่องของการเดินทางไปเรียน ระยะทางไกล การประสานงาน การจัดระบบดูแล
นักเรียน และภาระงานของนักเรียนนักศึกษานั้น ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการควรร่วมกันประชุม วางแผน
ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการดาเนินการโครงการเป็นรายกรณีไปเพื่อหาแนวทางร่วมกันที่ถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป โครงการทวิศึกษาเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้เรียนที่
เรียนในโครงการนี้จะต้องสามารถนาความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ หลักสูต รที่เปิดสอนมีความ
สอดคล้องกับความสามารถและความพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชาต่าง ๆ ตาม
หลักสูตร รวมถึงทักษะวิชาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรวิกรานต์
นันทเวช (2557) พบว่า แรงงานไทยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีทักษะการปฏิบัติงานสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. ความรู้ 2. ทักษะปฏิบัติงาน และ 3. ระดับการเรียนรู้ด้วย
การนาตนเอง
ในส่วนของข้อเสนอแนะในการดาเนินการโครงการทวิศึกษา ผู้มีส่วนร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะ
ไว้หลายข้อด้วยกัน ในแต่ละข้อนั้นได้นาเสนอในแง่มุมที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าของผู้มีส่วนร่วมโครงการเอง
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดระบบดูแลนักเรียนในส่วนของการจัดกิจกรรมร่วมในหลักสูตร
ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างคู่ร่วมโครงการนั้น ๆ และก่อนที่จะทาการ
เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษาควรมีการสารวจความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงบประมาณ บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงห้องเรียนที่
เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อโครงการทวิศึกษาได้มีดาเนินการไปแล้วนั้นอีกทั้งยังคงมีการดาเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความความรู้ด้านอาชีพจาก
การฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนวันเรียนและวัยทางานได้เข้าถึงการศึกษาอาชีวศึ กษา
ได้มากขึ้น สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลิตกาลังคนระดับฝีมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้มีปริมาณ
เพียงพอและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรค
ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินโครงการทวิศึกษานั้นอาจเกิดมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กับบริบท ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการดาเนินงานของโรงเรียนคู่ร่วมโครงการทวิศึกษานั้น ๆ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรทวิศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา/โปรแกรม รวมทั้งงบประมาณในสนับสนุน จัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่ และแหล่ง เรียนรู้ เ พื่อใช้ในการจัดการเรีย นการสอนอย่างเหมาะสมและเพีย งพอ รวมถึ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง
1.2 โครงการทวิศึกษาควรมีการร่วมกันประชุมวางแผนและสรุปรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการของผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. และครูในสถาบัน สอศ. ในรอบปี
การศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
1.3 การดาเนินงานตามโครงการทวิศึกษายังมีข้อบกพร่องและมีข้อควรพิจารณา รวมทั้งผลกระทบ
เกิดขึ้นจากโครงการ หากต้องการให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีนา
นโยบายตามโครงการทวิศึกษาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิ จัยผลการดาเนิ นงานโครงการทวิศึก ษาอย่ างต่อ เนื่องเพื่อพั ฒนาโครงการให้
เหมาะสมในทุกด้าน
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการดาเนินโครงการทวิศึกษาในภาพรวมทั่วประเทศ
เพื่อนามาปรับใช้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมของโรงเรียนในโครงการต่อไป
2.3 ควรมีการวิจัยเชิง ลึกเพื่อศึกษาข้อมูลในแต่ละด้านอย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินโครงการทวิศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
เอกสารอ้างอิง
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