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ประเภทของงานวิจัย
อำชีวศึกษำ

บทคัดย่อ
ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้ความสาคัญต่อการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
พัฒ นาประเทศมาอย่ างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งรัฐบาลสมัยปัจจุบันที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้
ความส าคัญ อย่ างยิ่ งกับ การผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนเพื่ อรองรับ การเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ยุค ประเทศไทย 4.0 ซึ่ งในส่ วนของการจั ด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา เน้น จัดการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติจริงหรือการศึกษาระบบทวิภ าคี โดยเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ สถาน
ประกอบการเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น ตั้งแต่การวางแผนผลิต และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายทีช่ ัดเจน มีทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และทางานได้จริง
ในทันทีที่สาเร็จการศึกษา
ส านั กงานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา ในฐานะหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบการก าหนดนโยบายและติด ตามประเมิน ผลการจั ด
การศึกษาของประเทศ จึงเห็นควรให้มีการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
เพื่อเสนอแนะบทบาทแนวทางการดาเนินงาน และเครื่องมือกลไกสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี ให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ซึ่ ง มี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา และคณะเป็นผู้ดาเนินการ
จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. ระบบทวิภาคีเป็นระบบที่ดี เป็นทางออกของการยกระดับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพื่อ
การประกอบอาชีพมากขึ้นได้จริง
2. ในเชิงหลักการอาจกล่าวได้ว่า “ระบบทวิภาคีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษาโดยธรรมชาติ”
3. ในปัจจุบัน หลักเกณฑ์และมาตรฐานของการจัดการอาชีวศึกษาใช้หลักเกณฑ์กลาง ซึง่ อาจทาให้เกิดปัญหาต่อการ
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ดาเนินการในทางปฏิบัติ
4. ความร่วมมือกับสถานประกอบการนั้นเป็นสิ่งสาคัญมากต่อระบบทวิภาคี
5. ปัญหาจากผู้ประกอบการ มี
6. งบประมาณที่จัดสรรสาหรับการจัดการการศึกษาระบบทวิภาคีขาดแคลนและไม่เพียงพอ
7. การจัดทาแผนการฝึกอาชีพถือเป็นส่วนสาคัญในระบบทวิภาคี
8. ในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่มีความสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น เช่น สาขาวิชาไฟฟ้า นักเรียน
นักศึกษาจาเป็นจะต้องได้รับการฝึกและควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายในสถานประกอบการ
9. สถานที่ตั้งของสถานศึกษาที่ห่างไกลจากสถานประกอบการ
10. การศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับต่างประเทศนั้นมีความน่าสนใจ และสามารถพัฒนาความสามารถนักเรียนนักศึกษาได้
ส่วนกลางควรให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนการศึกษา
11. ความสาเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน
12. พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มีสิ่งเร้า เช่น ยาเสพติด ชู้สาว ทาให้ไม่สามารถรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่
13. ทัศนคติของผู้ปกครองที่เชื่อว่านักเรียนนักศึกษาที่เรียนระบบทวิภาคีนั้นเป็นกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน

คาสาคัญ
การจัดการอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี , การศึกษาระบบทวิภาคี , การฝึกอบรมวิชาชีพ

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้จัดกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
และพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 โดยมุ่งหวังให้ผลิตผู้จบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีควำมรู้และทักษะที่สำมำรถปฏิบัติงำน
จริงได้ทันทีและมีประสิทธิภำพ ซึ่งภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำในระบบอำชีวศึกษำอำจไม่สำมำรถทำได้ จึงได้ริเริ่มกำรอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำคี โดยได้มีกำรระบุไว้ในกฎหมำยต่ำงๆ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มำตรำ 20 กำรอำชีวศึกษำ กำรฝึกอบรมวิชำชีพ ให้จัดในสถำนศึกษำของรัฐ สถำนศึกษำของเอกชน สถำนประกอบกำร หรือ
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
มำตรำ 8 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้
(1) กำรศึกษำในระบบ เป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เน้นกำรศึกษำในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันเป็นหลัก
โดยมีกำรกำหนดจุดมุ่งหมำย วิธีกำรศึกษำ หลักสูตร ระยะเวลำ กำรวัดและกำรประเมิ นผล ที่เป็นเงื่อนไขของกำรสำเร็จกำรศึกษำที่
แน่นอน
(2) กำรศึกษำนอกระบบ เป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรกำหนดจุดมุ่งหมำยรูปแบบ วิธีกำรศึกษำ
ระยะเวลำ กำรวัดและกำรประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของกำรสำเร็จกำรศึกษำ โดยเนื้อหำและหลักสูตรจะต้องมีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม
(3) กำรศึกษำระบบทวิภำคี เป็นกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เกิดจำกข้อตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน
กับสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐในเรื่องกำรจัดหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล โดย
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ผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันและเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถจัดกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งในหลำย
รูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันนั้น ต้องมุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีเป็นสำคัญ
มำตรำ 9 กำรจั ด กำรอำชี ว ศึ กษำและกำรฝึ ก อบรมวิช ำชี พ ตำมมำตรำ 6 มำตรำ 7 และมำตรำ 8 ให้ จัด ตำมหลั กสู ต รที่
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(2) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(3) ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำอำจกำหนดหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อควำมรู้หรือทักษะในกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นโครงกำรหรือสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะได้
มำตรำ 51 ในกำรจั ดกำรศึ กษำระบบทวิภ ำคี ที่เป็น ควำมร่ว มมือ ระหว่ำงสถำนศึ กษำอำชีว ศึก ษำหรือ สถำบัน และสถำน
ประกอบกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันและสถำนประกอบกำร
มำตรำ 54 สถำนประกอบกำรสมำคมวิชำชีพ หรือองค์กรอื่นที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรม
วิชำชีพ อำจได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(1) กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและทรัพยำกรตำมสมควรแก่กรณี
(2) กำรเชิดชูเกียรติแก่สถำนประกอบกำร สมำคมวิชำชีพ หรือองค์กรอื่นที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
กำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีนั้น มีดำเนินกำร 5 รูปแบบ ซึ่งในปัจจุบัน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมิได้อ้ำงอิง
ตำม 5 รูปแบบดังกล่ำวแล้ว แต่คณะผู้วิจัยใช้จำแนกประเภทสถำบันฯ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ซึ่งกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
5 รูปแบบดังกล่ำว ได้แก่
1. Model A กำรจั ดอำชีวศึกษำระบบทวิภ ำคีเต็มรูป แบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์ ) ในพื้น ที่คือมี ส ถำนประกอบกำร ในพื้น ที่ตั้ ง
สถำนศึกษำ ผู้เรียนทุกคนทุกสำขำวิชำ ได้เข้ำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร
2. Model B กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีเต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) นอกพื้นที่คือ ไม่มีสถำนประกอบกำรในพื้นที่ตั้ง
สถำนศึกษำ ผู้เรียนทุกคนทุกสำขำวิชำได้เข้ำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร โดยจะต้องมีกำรจัดที่พักใกล้กับสถำนประกอบกำรที่ไปฝึก
อำชีพให้แก่ผู้เรียนและมีครูควบคุมดูแล
3. Model C กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีบำงสำขำวิชำ
4. Model D กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีให้แก่พนักงำนของสถำนประกอบกำร
5. Model E กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีกับสถำนประกอบกำรต่ำงประเทศ
ในช่วงระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 พบว่ำจำนวนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีมีจำนวนเพิ่มมำก
ขึ้น จำก 35,181 คน (พ.ศ.2554) เป็น 91,448 คน (พ.ศ.2558) หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2.59 เท่ำ ซึ่งถึงว่ำมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว แม้ว่ำ
สัดส่วนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีจะยังอยู่ในระดับต่ำกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำทั้งหมด
ก็ตำม ฉะนั้นเพื่อให้กำรผลักดันนโยบำยกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องมีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี เพื่อให้เกิดกำรผลักดันเชิงนโยบำย และกำรผลักดันในระดับปฏิบัติในจุดเน้นที่สำคัญที่
จะทำให้เกิดกำรปรับปรุงและยกระดับระบบทวิภำคีต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน 4 มิติ ได้แก่ 1) มิตินโยบาย 2) มิติกลไกสนับสนุนและ
กากับดูแลจากภาครัฐ 3) มิติการจัดการในระดับสถานศึกษา และ 4) มิติความร่วมมือโดยสถานประกอบการภาคเอกชน
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่อเสนอแนะบทบาท แนวทางการดาเนินงาน เครื่องมือกลไกสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ที่จะสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไปในอนาคต

ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาเนินไปอย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น
การดาเนินกิจกรรมหลักที่สาคัญตามขอบเขตการดาเนินงานมีดังนี้
1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อประมวล
สรุปเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ทบทวนผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการจัดการการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการ
ศึกษาวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี

ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนสำคัญที่เกี่ยวข้อง
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
2) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)
3) กรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561)
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
2) พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2556
4) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
3. พัฒนำกำรของกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
1) โครงกำรโรงเรียน-โรงงำน (Dual System) พ.ศ. 2527 – 2537
2) โครงกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี (Dual Vocational System) พ.ศ. 2538– 2551
3) กำรปฏิรูปกำรศึกษำ : กำรปฏิรูปกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี พ.ศ. 2545 – 2550
4) กำรศึกษำระบบทวิภำคี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
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4. คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำ (กรอ.อศ.)
เป็นคณะกรรมการระดับชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกการจัดการอาชีวศึกษาภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับ
ภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันกาหนดเป้าหมายและทิศทางพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล ขยายความร่วมมือระบบทวิภาคี ร่วมกันวางแผน สร้างค่านิยมเพื่อจูงใจเด็กเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา
5. โครงสร้ำงหลักสูตรทวิภำคีในปัจจุบัน
1) หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556
2) หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557
3) หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร

วิธีการวิจัย
1. กรอบแนวคิดในกำรดำเนินกำรศึกษำ
การติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เริ่มต้นด้วยการทบทวนเป้าหมายของการจัดการการอาชีวศึกษา
แบบทวิภาคี ซึ่งจะประกอบด้วย
1) เป้าหมายของประเทศ
2) เป้าหมายของสถาบัน
ในส่วนของกำรติดตำมและประเมินผลนั้น เป็นกำรเลือกรูปแบบที่เหมำะสมกับกรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบอำชีวศึกษำ ซึ่งใน
เบื้องต้นได้กำหนดรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปไว้ 3 รูปแบบ
1) รูปแบบการติดตามประเมินผลตามระบบงบประมาณ
2) รูปแบบการติดตามประเมินผลแบบซิบโมเดล (CIPP Model)
3) รูปแบบการติดตามประเมินผลด้วยหลักเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework)
ในส่วนของข้อมูลที่จะใช้สาหรับการติดตามและประเมินผลนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
1) ข้อมูลสถิติ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องสืบค้น รวบรวม และอาจต้องขอความร่วมมือ ในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการ
ดาเนินงานระบบทวิภาคีจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบทวิภาคี
3) ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นข้อมูลที่ได้จากการได้เห็นและสัมผัสการดาเนินงานจริง
2. กรอบการติดตามและประเมินผล
กรอบการติดตามและประเมิน ผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี เป็นกรอบที่กาหนดไว้เพื่อดาเนินการติดตามและ
ประเมินผล ว่าจะประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างในมิติและระดับต่างๆ
1) การติดตามและประเมินผลในระดับผลลัพธ์ (Outcome)
2) การติดตามและประเมินผลในระดับผลผลิต (Output)
3) การติดตามและประเมินผลในระดับกระบวนการ (Process)

ผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อความสาเร็จต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีทั้งสิ้น 7 ปัจจัย ได้แก่
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1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2) พื้นที่ตั้งของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ใน/นอกเขตเมือง)
3) รูปแบบของทวิภาคี (โมเดล A/B/C)
4) ประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (เทคนิค/สารพัดช่าง/การอาชีพ/เกษตร/อาชีวะ/อื่นๆ)
5) สาขาวิชา
6) มาตรการแรงจูงใจภาครัฐและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
7) การสนับสนุนเชิงนโยบาย
ส่วนผลกระทบ (Effects) ที่เกิดขึ้นและเป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในส่วนของปัจจัย
นาเข้า (Input) ส่วนกระบวนการ (Process) และส่วนผลผลิต (Output) นั้น มีดังต่อไปนี้
1) คุณภาพของผู้เรียน
2) คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3) ระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการ
4) ต้นทุนและงบประมาณสาหรับจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
5) ความยากง่าย/ซับซ้อนในการบริหารจัดการ
2. สรุปภาพรวมผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางการดาเนินงานในต่างประเทศ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญ
1. ระบบทวิภาคีเป็นระบบที่ดี เป็นทางออกของการยกระดับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพื่อ
การประกอบอาชีพมากขึ้นได้จริง
2. ในเชิงหลักการอาจกล่าวได้ว่า “ระบบทวิภาคีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษาโดยธรรมชาติ”
3. ในปัจจุบัน หลักเกณฑ์และมาตรฐานของการจัดการอาชีวศึกษาใช้หลักเกณฑ์กลาง ซึง่ อาจทาให้เกิดปัญหาต่อการ
ดาเนินการในทางปฏิบัติ
4. ความร่วมมือกับสถานประกอบการนั้นเป็นสิ่งสาคัญมากต่อระบบทวิภาคี
5. ปัญหาจากผู้ประกอบการ มี
6. งบประมาณที่จัดสรรสาหรับการจัดการการศึกษาระบบทวิภาคีขาดแคลนและไม่เพียงพอ
7. การจัดทาแผนการฝึกอาชีพถือเป็นส่วนสาคัญในระบบทวิภาคี
8. ในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่มีความสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น เช่น สาขาวิชาไฟฟ้า นักเรียน
นักศึกษาจาเป็นจะต้องได้รับการฝึกและควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายในสถานประกอบการ
9. สถานที่ตั้งของสถานศึกษาที่ห่างไกลจากสถานประกอบการ
10. การศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับต่างประเทศนั้นมีความน่าสนใจ และสามารถพัฒนาความสามารถนักเรียนนักศึกษาได้
ส่วนกลางควรให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนการศึกษา
11. ความสาเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน
12. พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มีสิ่งเร้า เช่น ยาเสพติด ชู้สาว ทาให้ไม่สามารถรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่
13. ทัศนคติของผู้ปกครองที่เชื่อว่านักเรียนนักศึกษาที่เรียนระบบทวิภาคีนั้นเป็นกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน
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อภิปรายผล
จากการประมวลและสรุปผล จึงมีข้อเสนอด้านบทบาทและแนวทางการดาเนินงาน และเครื่องมือกลไก เพื่อสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 10 ข้อ
ข้อเสนอที่ 1: หลักเกณฑ์และมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ทบทวน/ปรับปรุงการกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานสาหรับ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีความยืดหยุ่น ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถเลือกดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่เหมาะสม
กับบริบทการดาเนินงานของตน
ข้อเสนอที่ 2: แผนกำรฝึกอำชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องเน้นและให้ความสาคัญของ “แผนการฝึกอาชีพ” ทั้งนี้มิใช่เพียง
แค่การจัดทาแผนการฝึกอาชีพเท่านั้น แต่ต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่สามารถให้ฝึกอาชีพตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
ข้อเสนอที่ 3: กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อนฝึกอำชีพ กำหนดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำ/เตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนระบบ
ทวิภำคีก่อนกำรฝึกอำชีพ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภำคบังคับและต้องมีกำรประเมินผลกิจกรรมอย่ำงจริงจัง และให้ผู้เรียนที่
ผ่ำนกำรประเมินเท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำสู่กำรฝึกอำชีพได้
ข้อเสนอที่ 4: กำรเชื่อมโยงกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ ส ถานศึกษาอาชีวศึกษามีความเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบัน
ข้อเสนอที่ 5: กำรพัฒนำครูและครูฝึก การพัฒนาครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการพัฒนาครู ฝึก คือการยกระดับความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
ข้อเสนอที่ 6: ต้น ทุน มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภ ำคี เพื่อสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรจัด
กำรศึกษำระบบทวิภำคีอย่ำงเหมำะสม รัฐบำลควรมีกำรวิจัยต้นทุนมำตรฐำน (Standard Cost) สำหรับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
ข้อเสนอที่ 7: มำตรกำรแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ ปรับปรุงแนวปฏิบัติของมำตรกำรแรงจูงใจด้ำนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีให้
ง่ำยต่อกำรปฏิบัติมำกขึ้น และทำควำมเข้ำใจกับกรมสรรพำกรให้ยอมรับและสนับสนุนนโยบำยทวิภำคี
ข้ อ เสนอที่ 8: งบประมำณ รั ฐ บำลควรมี น โยบำยสนั บ สนุ น งบประมำณส ำหรั บ กำรจั ด กำรทวิ ภ ำคี ให้ ม ำกขึ้ น โดยเพิ่ ม
งบประมำณรำยหัวสำหรับผู้เรียนในระบบทวิภำคีให้สูงกว่ำผู้เรียนระบบปกติ
ข้อเสนอที่ 9: มำตรกำรเชิงบังคับ กำรใช้มำตรกำรเชิงบังคับเพื่อให้สถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิ
ภำคี
ข้อเสนอที่ 10: ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรนิเทศ ควรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรนิเทศ

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
กำรขั บ เคลื่ อ นกำรจั ด กำรอำชี ว ศึ ก ษำระบบทวิ ภ ำคี ได้ ต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพนั้ น จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน โดยมีแนวทำงดังต่อไปนี้
1) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนในระดับนโยบำย ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนในนโยบำยสำคัญ
ว่ำมีกำรกำหนดและปรับนโยบำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีตำมที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ มำกน้อย
เพียงใด
2) กำรติดตำมและประเมินผลผลิตจำกกำรดำเนินงำน ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนระบบทวิภำคีของสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ ทั้งในภำพรวม และระดับสถำบัน เพื่อให้มั่นใจว่ำ มีผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึ้นในทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
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3) กำรติดตำมและประเมินผลในระดับผลลัพธ์ ติดตำมว่ำระบบทวิภำคีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด ตลอดจนปัญหำอุปสรรคในระดับนโยบำย ระดับมหภำค ที่ต้องได้รับกำรแก้ไข

