
บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

ในการน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้วิจัยน าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   
   ส่วนที่ 1.1 ผลการสังเคราะห์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ส่วนที่ 1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตอนที่ 2  ผลการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
   ส่วนที่ 2.1  ผลการยกร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
   ส่วนที่ 2.2  ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   
 ตอนที่ 4  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
   ส่วนที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
   ส่วนที่ 4.2 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี  
   ส่วนที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อ 
การน ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไปใช้ 
   รายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละตอนเป็นดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด   

 
 ส่วนที่  1.1  ผลการสังเคราะห์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ในการน าเสนอผลการสังเคราะห์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

 
ประเด็นที่ศึกษา ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยน าเข้าการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

1.1  นโยบายภาครัฐ 
1.1.1  การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี   
1.1.2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มี

สมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ  
1.1.3  การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยมาตรการสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและการได้รับการยกย่อง   

 1.2  คณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ เป็นรอง
ประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ เป็นกรรมการ 
ผู้แทนครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นกรรมการ 
ผู้แทนครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  
เป็นกรรมการ และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ี
ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.2.2  หน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาค ีมีดังนี้ 1) ก าหนดแผนการรับ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) วางแผนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) สนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) 
นิเทศ ติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5) รายงานผลการด าเนินงานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

 1.3  งบประมาณการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
งบประมาณเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคขีองสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
 1.4  ขอบข่ายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.4.1  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษามีหน้าที่ 
ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี2) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง 3) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 4) จัดท า
แผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 5) 
ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา 6) จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 8) จัดอบรมนักเรียน
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ  
9) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา 10)  
จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง
ร่วมกับสถานประกอบการ 11) จัดให้นักเรียน
นักศึกษาท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการ 12) จัดครูผู้สอนระบบทวิภาคีไปนิเทศ
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 13) จัดปัจฉิม  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีผ่านการฝึกอาชีพ 

14) ประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตาม
สภาพจริง 15) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของ
นักเรียนนักศึกษาและพนักงานของสถาน
ประกอบการสู่รายวิชา 16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

1.4.2  งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ มีหน้าที่ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ประสานงาน
กับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) ร่วมกับ
สถานศึกษาแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาใน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) จัดสวัสดิการให้กับ
ผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) ร่วมกับ
สถานศึกษาวางแผนและคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) 
ร่วมกับสถานศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี 7) ร่วมกับสถานศึกษา
จัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการ
นิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 8)
ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าสัญญาการฝึกอาชีพกับ
นักเรียนนักศึกษา 9) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์การศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา
ฝึกอาชีพ 10) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 11) 
จัดครูฝึกในสถานประกอบการให้สอนงาน
นักเรียนนักศึกษาตามแผนที่วางไว้ 12) เสนอ
ผู้บริหารสถานประกอบการบรรจุผู้ผ่านการฝึก
อาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ 13) 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
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ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบที่  2 กระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

 
ประเด็นที่ศึกษา ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning: P) เป็นการก าหนด

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายและ
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing: O) เป็นการ
ก าหนดโครงสร้าง การแบ่งงานและการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ในการน าปัจจัย
น าเข้าทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้เกิดประสิทธิผล 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน (Doing: D) เป็นการด าเนินงาน
ตามวิธีการหรือแนวทางที่ก าหนดและเก็บ
รวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์
ของตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายของการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ขั้นตอนที่ 4 การควบคุม (Controlling: C) เป็นการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบใน
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลในแต่ละภาระงานและข้ันตอนของ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุง (Acting: A) เป็นการน ารายงาน

ผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง หากการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ให้ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง 
และหากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้แล้วให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 

   
ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตของการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ประเด็นที่ศึกษา ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.  ผลผลิตของการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 
3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 

ระบบทวิภาคี 
3.2  สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาค 

ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้าน
ทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะด้านเจตคติ คุณธรรม 
และจริยธรรม 

          
 ส่วนที่ 1.2  ผลการศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ในการน าเสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปไดด้ังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

1.1 นโยบายภาครัฐ 
 ควรเพิ่มปริมาณผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ควรสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยจูงใจ

ด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านต่าง ๆ และให้การยกย่องชูเกียรติสถานประกอบการ   
1.2 คณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

เป็นประธานกรรมการ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ จ านวน 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ 
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3) ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด 4) ผู้แทนแรงงานจังหวัด 5) ผู้แทนหอการค้าจังหวัด 6) ผู้แทนสถาน
ประกอบการ 7) ผู้แทนครูฝึกในสถานประกอบการ 8) ผู้แทนครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  
เป็นกรรมการ และ 9) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ 1) ก าหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคี 2) วางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) ส่ งเสริมสนับสนุนการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) นิเทศ ติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 1.3 งบประมาณการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  รัฐควรจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานศึกษา 
ให้เพียงพอ รวมทั้งสถานประกอบการควรร่วมระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ีทั้งนี้เพ่ือผลิตนักเรียนนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
  1.4 ขอบข่ายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ควรมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในโครงสร้างการบริหารจัดการรวมทั้งของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  1.4.1 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
   1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   2)  ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง  
   3) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ  
   4) จัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ  
   5) ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   6)  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   7)  รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
   8)  จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ  
   9)  เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา  
   10) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ  
   11)  จัดให้นักเรียนนักศึกษาท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ  
   12)  จัดครูผู้สอนระบบทวิภาคีไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
   13)  จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีผ่านการฝึกอาชีพ  
   14)  ประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง  
   15)  จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของสถาน
ประกอบการสู่รายวิชา  
   16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
  1.4.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ มีหน้าที่ดังนี ้
   1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   2) ประสานงานกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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   3) ร่วมกับสถานศึกษาแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   4)  จัดสวัสดิการให้กับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   5)  ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  
   6)  ร่วมกับสถานศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี  
   7)  ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ 
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
   8)  ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 
   9) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
ฝึกอาชีพ  
   10)  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ  
   11)  จัดครูฝึกในสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนที่วางไว้  
   12)  เสนอผู้บริหารสถานประกอบการบรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานใน
สถานประกอบการ 
   13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

องค์ประกอบที่ 2  กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 

การวางแผน ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 4 การควบคุม และ
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การวางแผน (Planning: P) เป็นการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดองค์การ (Organizing: O) เป็นการก าหนดโครงสร้าง การแบ่งงานและ
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ในการน าปัจจัยน าเข้าทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดประสิทธิผล 

ขั้นตอนที่ 3  การด าเนินงาน (Doing: D) เป็นการด าเนินงานตามวิธีการหรือแนวทางที่
ก าหนดและเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายของ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 ขั้นตอนที่ 4  การควบคุม (Controlling: C) เป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในแต่
ละภาระงานและขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 ขั้นตอนที่ 5  การปรับปรุง (Acting: A) เป็นการน ารายงานผลการปฏิบัติงานมาพิจารณา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา
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ระบบทวิภาคี ให้ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง และหากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
แล้วให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 

การจูงใจ (Motivating: M) เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการจูงใจประกอบด้วย การเป็นผู้น าในการด าเนินงาน การติดต่อสื่อสาร  
การประสานงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการสามารถท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิผล  
  
 องค์ประกอบท่ี 3  ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
   ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาค ี
  3.2  สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
        3.2.1 ด้านความรู้ 
      1) มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ 
      2) มีความสามารถในการวิเคราะห์/ประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
      3) มีความสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
      4) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
    3.2.2 ด้านทักษะวิชาชีพ 
      1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 
      2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
      3) มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนด 
      4) มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน      
    3.2.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม 
      1) มีเจตคติท่ีดีต่อสถานประกอบการ 
      2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
      3) มีความซื่อสัตย์ 
      4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
      5) การให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
    3.3.1 การประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.3.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษาก่อนส่งเข้าฝึกอาชีพ 
   3.3.3 การจัดครูฝึกในสถานประกอบการ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา
เพียงพอต่อการฝึกอาชีพ 
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   3.3.4 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการฝึกอาชีพ 
   3.3.5 ครูฝึกในสถานประกอบการสอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนการฝึกอาชีพ 
   3.3.6 การนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
   3.3.7 การจัดสวัสดิการให้นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
   3.3.8 การจัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ 
 เงื่อนไขความส าเร็จ 
  เงื่อนไขความส าเร็จส าหรับการน ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไปใช้ มีเงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 2  ผลการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
 ในการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
การสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
เขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 2.1 ผลการยกร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

ผลการยกร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.1  แสดง (ร่าง) รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 

ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

(ร่าง) รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปัจจัยน าเข้าการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

องค์ประกอบท่ี 2 
กระบวนการจัดการ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

องค์ประกอบท่ี 3 
ผลผลิตการจัดการ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

1.  นโยบายภาครัฐ 
2.  คณะกรรมการจดัการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
3.  งบประมาณการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
4.  ขอบข่ายงานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดองค์การ 
ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 4 การควบคุม 
ขั้นตอนท่ี 5 การปรับปรุง 
* แรงจูงใจเป็นแรงขับเคลื่อน

ในทุกขั้นตอน 

1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคี 

2.  สมรรถนะของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาค ี

3.  ความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาค ี

 เง่ือนไขความส าเร็จ: 1.  สถานประกอบการให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีกับสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.  การจดังบประมาณสนับสนุนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

ข้อมูลปอ้นกลับ 
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 จากภาพที่ 4.1 (ร่าง) รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 1) นโยบาย
ภาครัฐ 2) คณะกรรมการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) งบประมาณการจัดอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาค ีและ 4) ขอบข่ายงานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 นโยบายภาครัฐ 
  1.1.1 การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ  
  1.1.2 การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 1.2 คณะกรรมการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  1.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ  
   2)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ เป็นรองประธานกรรมการ               
   3)  ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 
   4) ผู้แทนแรงงานจังหวัด เป็นกรรมการ  

5)  ผู้แทนหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการ 
6) ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ 

   7)  ผู้แทนครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นกรรมการ 
   8)  ผู้แทนครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เป็นกรรมการ 
   9) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการ  
    สถานศึกษามอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ    
  1.2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1)  ก าหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
   2)  วางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   4) นิเทศและติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5) รายงานผลการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.3 งบประมาณการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  1.3.1 งบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  1.3.2  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานประกอบการ 
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 1.4 ขอบข่ายงานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  1.4.1 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี ้
   1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   2)  ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง  
   3) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ  
   4) จัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ  
   5) ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
   6)  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   7)  รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
   8)  จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ  
   9) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา  
   10) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ  
   11)  จัดให้นักเรียนนักศึกษาท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ  
   12)  จัดครูผู้สอนระบบทวิภาคีไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
   13)  จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีผ่านการฝึกอาชีพ  
   14)  ประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง  
   15)  จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของสถาน
ประกอบการสู่รายวิชา  
   16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
  1.4.2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ มีหน้าที่ดังนี ้
   1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   2) ประสานงานกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   3) ร่วมกับสถานศึกษาแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   4)  จัดสวัสดิการให้กับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   5)  ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  
   6)  ร่วมกับสถานศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี  
   7)  ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ 
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
   8)  ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 
   9) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
ฝึกอาชีพ  
   10)  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ  
   11)  จัดครูฝึกในสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนที่วางไว้ 
    12)  เสนอผู้บริหารสถานประกอบการบรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานใน
สถานประกอบการ 
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   13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 

การวางแผน ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 4 การควบคุม และ
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning: P) เป็นการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing: O) เป็นการก าหนดโครงสร้าง การแบ่งงานและ
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ในการน าปัจจัยน าเข้าทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดประสิทธิผล 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน (Doing: D) เป็นการด าเนินงานตามวิธีการหรือแนวทางที่ก าหนด
และเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายของการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ขั้นตอนที่ 4 การควบคุม (Controlling: C) เป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในแต่
ละภาระงานและขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุง (Acting: A) เป็นการน ารายงานผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาโดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ให้ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง และหากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้แล้ว
ให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 

การจูงใจ (Motivating: M) เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการจูงใจประกอบด้วย การเป็นผู้น าในการด าเนินงาน การติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการสามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล  

 
องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 

  ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.2  สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
       3.2.1 ด้านความรู้ 
   1) มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ 
   2) มีความสามารถในการวิเคราะห์/ประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
   3) มีความสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   4) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
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  3.2.2 ด้านทักษะวิชาชีพ 
   1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 
   2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
   3) มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนด 
   4) มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน      
  3.2.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม 
   1) มีเจตคติท่ีดีต่อสถานประกอบการ 
   2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
   3) มีความซื่อสัตย์ 
   4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   5) การให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.3.1 การประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.3.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษาก่อนส่งเข้าฝึกอาชีพ 
  3.3.3 การจัดครูฝึกในสถานประกอบการ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาเพียงพอ
ต่อการฝึกอาชีพ 
  3.3.4 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการฝึกอาชีพ 
  3.3.5 ครูฝึกในสถานประกอบการสอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนการฝึกอาชีพ 
  3.3.6 การนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  3.3.7 การจัดสวัสดิการให้นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  3.3.8 การจัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ 
 
 เงื่อนไขความส าเร็จ 
 1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้  

ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้าน
จังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 

องค์ประกอบ  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม  S.D. 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้าการ

จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี 4.52 0.89 มากที่สุด 4.49 0.65 มาก 

 องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาค ี 4.58 0.77 มากที่สุด 4.55 0.73 มากที่สุด 

 องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตการจดัการ
อาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาค ี 4.54 0.52 มากที่สุด 4.56 0.63 มากที่สุด 

 เงื่อนไขความส าเร็จ  4.55 0.89 มากที่สุด 4.52 0.72 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.53 0.80 มากที่สุด 4.54 0.72 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของรูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
องค์ประกอบที ่1  

ปัจจัยน าเข้าการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม  S.D. 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

1.  นโยบายภาครัฐ 4.51 0.89 มากที่สุด 4.50 0.72 มาก 
2.  คณะกรรมการการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  4.52 0.91 มากที่สุด 4.51 0.63 มาก 
3.  งบประมาณการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.50 0.65 มาก 4.46 0.77 มาก 
4.  ขอบข่ายงานจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.55 0.70 มากที่สุด 4.48 0.63 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.52 0.89 มากที่สุด 4.49 0.65 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัย
น าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
เป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน เขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
องค์ประกอบที ่2 

กระบวนการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม  S.D. 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

ขั้นตอนที่ 1  การวางแผน  4.53 0.89 มากที่สุด 4.54 0.72 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 2  การจัดองค์การ  4.55 0.91 มากที่สุด 4.51 0.63 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 3  การด าเนินงาน 4.65 0.65 มากที่สุด 4.52 0.77 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 4  การควบคุม 4.12 0.73 มาก 4.50 0.74 มาก 
ขั้นตอนที่ 5  การปรับปรุง 4.55 0.65 มากที่สุด 4.54 0.77 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.58 0.77 มากที่สุด 4.55 0.73 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน เขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
องค์ประกอบท่ี 3   

ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

 S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม  S.D. 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 

3.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ  
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาค ี 4.54 0.46 มากที่สุด 4.56 0.57 มากที่สุด 

3.2  สมรรถนะของนักเรยีน
นักศึกษาระบบทวิภาค ี 4.54 0.47 มากที่สุด 4.56 0.63 มากที่สุด 

3.3  ความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาค ี 4.55 0.48 มากที่สุด 4.57 0.66 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.52 มากที่สุด 4.56 0.68 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ มี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 

เงื่อนไขความส าเร็จ  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม  S.D. 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 
1.  สถานประกอบการให้ความ

ร่วมมือกับสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 4.54 0.63 มากที่สุด 4.54 0.63 มากที่สุด 

2. การจัดงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4.56 0.89 มากที่สุด 4.51 0.72 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.56 0.89 มากที่สุด 4.51 0.72 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเงื่อนไขความส าเร็จของ
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัย 
เทคนิคแม่สอดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดของวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนในระบบทวิ

ภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการที่ มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน เขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  

 

ข้อ องค์ประกอบ  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 องค์ประกอบที่ 1  ปัจจัยน าเข้าการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.30 0.79 มาก 
2 องค์ประกอบที่ 2  กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 4.33 0.60 มาก 
3 องค์ประกอบที่ 3  ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 4.48 0.60 มาก 
4 เงื่อนไขความส าเร็จ 4.21 0.57 มาก 
 รวมเฉลี่ย 4.26 0.64 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนในระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการ 
มีความเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนในระบบทวิ
ภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการที่ มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

 

ข้อ 
องค์ประกอบที่ 1  

ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 นโยบายภาครัฐ 4.24 0.85 มาก 
2 คณะกรรมการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  4.42 0.74 มาก 
3 งบประมาณการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.29 0.79 มาก 
4 ขอบข่ายงานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.37 0.65 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.30 0.79 มาก 
 
  จากตารางที่  4.10 พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนในระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถาน
ประกอบการมีความเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่ปฏิบัติได้สูงสุดอยู่ในระดับมากได้แก่ เรื่อง
คณะกรรมการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมาอยู่ในระดับมากได้แก่ เรื่องขอบข่ายงานจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่วนเรื่องท่ีปฏิบัติได้ต่ าสุดอยู่ในระดับมากได้แก่ เรื่องนโยบายภาครัฐ 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนในระบบทวิ
ภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการที่ มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

 

ข้อ 
องค์ประกอบที่ 2  

กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน  4.28 0.78 มาก 
2 ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ  4.43 0.44 มาก 
3 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน 4.10 0.41 มาก 
4 ขั้นตอนที่ 4 การควบคุม  4.30 0.71 มาก 
5 ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุง  4.15 0.64 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.33 0.60 มาก 
 
  จากตารางที่  4.11 พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนในระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถาน
ประกอบการมีความเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับมาก โดยการปฏิบัติได้สูงสุดอยู่ในระดับมากได้แก่ ขั้นตอนที่ 2 
การจัดองค์การ รองลงมาอยู่ในระดับมากได้แก่ ขั้นตอนที่ 4 การควบคุม ส่วนการปฏิบัติได้ต่ าสุดอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนในระบบ 
ทวิภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัย 
เทคนิคแม่สอดในองค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

ข้อ 
องค์ประกอบที่ 3  

ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 4.33 0.65 มาก 
2 สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 4.42 0.54 มาก 
3 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 4.13 0.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.38 0.60 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนในระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการ
มีความเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของรูปแบบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่ปฏิบัติได้สูงสุดอยู่ในระดับมากได้แก่ เรื่องสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบ
ทวิภาคี รองลงมาอยู่ในระดับมากได้แก่ เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
ส่วนการปฏิบัติได้ต่ าสุดอยู่ในระดับมากได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนในระบบทวิ
ภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการที่ มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในเงื่อนไขความส าเร็จ 

 

ข้อ เงื่อนไขความส าเร็จ  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1 สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 4.21 0.57 มาก 
2 การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4.09 0.63 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.21 0.57 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนในระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการ
มีความเห็นว่า เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดสามารถปฏิบัติได้อยู่ในระดับมาก 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
  ส่วนที่ 4.1  ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
ตารางที ่4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาพื้นฐาน

ประยุกต์ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
จ าแนกตามสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา 
ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาค ี
ผลสัมฤทธ์ิ 
ที่เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1. ช่างยนต ์ - 91.32 - 
2. ช่างกลโรงงาน 84.62 94.12 +9.50 
3. เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม - 88.46 - 
4. การโรงแรม 82.95 88.82 +5.87 

รวมเฉลี่ย 83.78 90.68 +7.68 
 
  จากตารางที่  4.14  พบว่า ในภาพรวมผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2562  
สูงกว่าในปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ :  ในปีการศึกษา 2561 ไม่ได้เปิดรับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างชนยนต์

และสาขาวิชาการโรงแรม 
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ตารางที่  4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวดวิชาชีพของ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จ าแนกตาม
สาขาวิชา 

 

สาขาวิชา 
ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมวดวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
ผลสัมฤทธิ์  
ที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1. ช่างยนต์ - 91.32 - 
2. ช่างกลโรงงาน 84.62 91.18 +6.56 
3. เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม - 96.19 - 
4. การโรงแรม 78.41 88.72 +10.31 

รวมเฉลี่ย 81.51 90.68 +8.43 
 

  จากตารางที่ 4.15 พบว่า ในภาพรวมผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมวดวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าในปี
การศึกษา 2561 
 
หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2561 ไม่ได้เปิดรับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างชนยนต์

และสาขาวิชาการโรงแรม 
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 ส่วนที่ 4.2  ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี  
 
ตารางที ่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบ 

ทวิภาคี  
 

สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
ระดับสมรรถนะ 

 S.D. การปฏิบัติ 
1. สมรรถนะด้านความรู้ 4.38 0.76 มาก 
2. สมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพ 4.42 0.69 มาก  
3. สมรรถนะด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม 4.45 0.65 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.43 0.70 มาก  
  
  จากตาราง 4.16 พบว่า ในภาพรวมครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่านักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคีมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่ามีสมรรถนะอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ สมรรถนะด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม สมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพ 
และสมรรถนะด้านความรู้  
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ตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะด้านความรู้ของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี 

 

สมรรถนะด้านความรู้ 
ระดับสมรรถนะ 

 S.D. การปฏิบัติ 
1.  มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ 4.32 0.84 มาก  
2.  มีความสามารถในการวิเคราะห์/ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
4.36 0.66 

มาก  

3.  มีความสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.51 0.77 มากที่สุด 
4.  มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 4.52 0.54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.46 0.76 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.17 พบว่า ในภาพรวมครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่านักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคีมีสมรรถนะด้านความรู้อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีสมรรถนะสูงสุดอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ เรื่องความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ รองลงมาอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ เรื่องมีความสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนเรื่องที่มีสมรรถนะต่ าสุดอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เรื่อง มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ 
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ตารางที ่4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพของ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี  

 

สมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพ 
ระดับสมรรถนะ 

 S.D. การปฏิบัติ 
1.  มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 4.46 0.81 มาก  
2.  มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 4.21 0.87 มาก  
3.  มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนด 4.39 0.61 มาก  
4.  มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 4.36 0.55 มาก  

รวมเฉลี่ย 4.42 0.69 มาก  
   
  จากตาราง 4.18 พบว่า ในภาพรวมครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่านักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคีมีสมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีสมรรถนะสูงสุดอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เรื่องมีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
เรื่อง มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด ส่วนเรื่องที่มีสมรรถนะต่ าสุดอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เรื่อง มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะด้านเจตคติ  คุณธรรม  
และจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี  

 

สมรรถนะด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม 
ระดับสมรรถนะ 

 

S.D. การปฏิบัติ 
1.  มีเจตคติที่ดีต่อสถานประกอบการ 4.48 0.94 มาก 
2.  มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ 4.49 0.81 มาก  
3.  มีความซื่อสัตย์ 4.47 0.57 มาก 
4.  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.55 0.45 มากที่สุด 
5.  การให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.45 0.49 มาก  

รวมเฉลี่ย 4.50 0.65 มาก 

 
  จากตาราง 4.19 พบว่า ในภาพรวมครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่านักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคีมีสมรรถนะด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มี
สมรรถนะสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมา
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ ส่วนเรื่องที่มีสมรรถนะต่ าสุด 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 ส่วนที่ 4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อการน า
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัย 
เทคนิคแม่สอดไปใช้  
 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อการน ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
เขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไปใช ้

 

รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.47 0.65 มาก 
2.  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวุฒิภาวะ 

ให้นักเรียนนักศึกษาก่อนส่งเข้าฝึกอาชีพ 4.41 0.86 มาก 
3.   การจัดครฝูึกในสถานประกอบการ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์

การศึกษาเพียงพอต่อการฝึกอาชีพ 4.67 0.51 มากที่สุด 
4.   การจัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการฝึกอาชีพ 4.42 0.60 มาก 
5.  ครูฝึกในสถานประกอบการสอนงานนักเรียนนักศึกษาตาม

แผนการฝึกอาชีพ 4.48 0.73 มาก 
6.  การนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 4.49 0.75 มาก 
7.  การจัดสวัสดิการให้นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 4.38 0.46 มาก 
8.  การจัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพจาก

สถานประกอบการ 4.45 0.61 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.48 0.55 มาก 

  
  จากตารางที่ 4.20 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีมีความพึงพอใจต่อการน า
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดไปใช้อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องการจัดครูฝึกใน
สถานประกอบการ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาเพียงพอต่อการฝึกอาชีพ รองลงมาอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เรื่อง การนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ส่วนเรื่องที่มีความพึงพอใจต่ าสุดอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เรื่อง การจัดสวัสดิการให้นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 


