
บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด” สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

2.  เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

3.  เพ่ือทอลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย-เมียนมาด้าน
จังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

4. เพ่ือประเมินรูปแบบการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  มี 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1.1  การสังเคราะห์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
   ขั้นที่ 1.2  การศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
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 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
   ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในการยกร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้วิจัยน าผลการศึกษา
ในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบฯ เพ่ือน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดต่อไป 
   ขั้นที่ 2.2  การตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไปทดลองใช้ ในปี
การศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้ 
   ขั้นที่ 4.1  การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
   ขั้นที่ 4.2  การประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี การประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านเจต
คติ คุณธรรมและจริยธรรมจากสถานประกอบการ 4 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ขั้นที่ 4.3  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
โดยนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 169 คน ในปีการศึกษา 2562 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   
  1.1 ผลการสังเคราะห์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จากเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
และเงื่อนไขความส าเร็จ สรุปได้ดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สรุปได้ดังนี้ 

     1.1  นโยบายภาครัฐ 
                   1.1.1  การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี   

                       1.1.2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีสมรรถนะตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ  
            1.1.3  การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการได้รับการยกย่อง   

                                1.2 คณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                                       1.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ 
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ เป็นกรรมการ 
ผู้แทนครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นกรรมการ ผู้แทนครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เป็น
กรรมการ และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
    1.2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
มีดังนี้ 1) ก าหนดแผนการรับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) วางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ  
ทวิภาคี 3) สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) นิเทศ ติดตามการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) รายงานผลการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
                              1.3 งบประมาณการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    งบประมาณเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
และสถานประกอบการ 
                              1.4 ขอบข่ายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    1.4.1 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษามีหน้าที่  ดังนี้  
1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง 3) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 4) จัดท าแผนการฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 5) ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 6) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 8) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ 9) เสริมสร้างวุฒิ
ภาวะให้นักเรียนนักศึกษา 10) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ 
11) จัดให้นักเรียนนักศึกษาท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 12) จัดครูผู้สอนระบบทวิภาคี
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ไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 13) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ 
14) ประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง 15) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียน
นักศึกษาและพนักงานของสถานประกอบการสู่รายวิชา 16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
    1.4.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ  
มีหน้าที่ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ประสานงานกับสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 3) ร่วมกับสถานศึกษาแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) จัดสวัสดิการ
ให้กับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา
เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) ร่วมกับสถานศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี  
7) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 8) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 9) จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ 10) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 11) จัดครูฝึกในสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียน
นักศึกษาตามแผนที่วางไว้ 12) เสนอผู้บริหารสถานประกอบการบรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงาน
ในสถานประกอบการ 13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
                องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
             ขั้นตอนที่ 1  การวางแผน (Planning: P) เป็นการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดองค์การ (Organizing: O) เป็นการก าหนดโครงสร้าง 
การแบ่งงานและการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ในการน าปัจจัยน าเข้าทางการบริหารทุก
ประเภทมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดประสิทธิผล 
 ขั้นตอนที่ 3  การด าเนินงาน (Doing: D) เป็นการด าเนินงานตามวิธีการหรือ
แนวทางที่ก าหนดและเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 ขั้นตอนที่ 4  การควบคุม (Controlling: C) เป็นการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้
ก าหนดไว้ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลใน
แต่ละภาระงานและขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 
 ขั้นตอนที่ 5  การปรับปรุง (Acting: A) เป็นการน ารายงานผลการปฏิบัติงานมา
พิจารณาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง หากการด าเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง และหากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้แล้วให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
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  องค์ประกอบท่ี 3  ผลผลิตของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.2 สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาค ประกอบด้วย สมรรถนะ
ด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม 
    
 ขั้นที่ 1.2  การศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้  

  องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
   1.1 นโยบายภาครัฐ 

     1) ควรเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     2) ควรสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีโดยจูงใจด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านต่าง ๆ และให้การยกย่องชูเกียรติสถาน
ประกอบการ   
    1.2 คณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
เป็นประธานกรรมการ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ จ านวน 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ 
3) ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด 4) ผู้แทนแรงงานจังหวัด 5) ผู้แทนหอการค้ าจังหวัด 6) ผู้แทนสถาน
ประกอบการ 7) ผู้แทนครูฝึกในสถานประกอบการ 8) ผู้แทนครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เป็น
กรรมการ และ 9) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
    หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ 1) ก าหนดเป้าหมายความต้องการนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี 2) วางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) นิเทศ ติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
   1.3 งบประมาณการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    รัฐควรจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับ
สถานศึกษา ให้เพียงพอ รวมทั้งสถานประกอบการควรร่วมระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้เพ่ือผลิตนักเรียนนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
    1.4 ขอบข่ายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ควรมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในโครงสร้างการบริหารจัดการ
รวมทั้งของสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
     1.4.1 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้  
1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง 3) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 4) จัดท าแผนการฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 5)  ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 6) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 8) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ 9) เสริมสร้างวุฒิ
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ภาวะให้นักเรียนนักศึกษา 10) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ
11) จัดให้นักเรียนนักศึกษาท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 12) จัดครูผู้สอนระบบทวิภาคี
ไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 13) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ 
14) ประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง 15) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียน
นักศึกษาและพนักงานของสถานประกอบการสู่รายวิชา 16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
     1.4.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  2) ประสานงานกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
3) ร่วมกับสถานศึกษาแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) จัดสวัสดิการให้กับผู้เข้า
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) ร่วมกับสถานศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 7) ร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
8) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 9) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์การศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ 10) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 11) จัดครูฝึกในสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตาม
แผนที่วางไว้ 12) เสนอผู้บริหารสถานประกอบการบรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการ 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 าหนดเป้ าหมาย ตัวชี้ วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

  ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing: O) เป็นการก าหนดโครงสร้าง การแบ่ง
งานและการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ในการน าปัจจัยน าเข้าทางการบริหารทุกประเภทมา
ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดประสิทธิผล 

  ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน (Doing: D) เป็นการด าเนินงานตามวิธีการหรือแนวทางที่
ก าหนดและเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายของ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ขั้นตอนที่ 4 การควบคุม (Controlling: C) เป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้
ก าหนดไว้ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลในแต่ละภาระงานและขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุง (Acting: A) เป็นการน ารายงานผลการปฏิบัติงานมา
พิจารณาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการ
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง และหากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้แล้วให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 

  การจูงใจ (Motivating: M) เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการจูงใจประกอบด้วย การเป็นผู้น าในการด าเนินงาน การติดต่อสื่อสาร 
การประสานงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการสามารถท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิผล   
 องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
   ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาค ี
  3.2  สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
        3.2.1 ด้านความรู้ ได้แก่ 1) มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีในสาขา
วิชาชีพ 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์/ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3) มีความสามารถ
เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 4) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
    3.2.2 ด้านทักษะวิชาชีพ ได้แก่ 1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพ 2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 3) มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพตามท่ีก าหนด 4) มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน      
    3.2.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ 1) มีเจตคติที่ดีต่อสถาน
ประกอบการ2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ 3) มีความซื่อสัตย์ 4) มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 5) การให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ 3.3.1 การประชาสัมพันธ์
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.3.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษาก่อนส่งเข้าฝึก
อาชีพ 3.3.3 การจัดครูฝึกในสถานประกอบการ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาเพียงพอต่อการฝึก
อาชีพ 3.3.4 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการฝึกอาชีพ 3.3.5 ครูฝึกในสถาน
ประกอบการสอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนการฝึกอาชีพ 3.3.6 การนิเทศการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 3.3.7 การจัดสวัสดิการให้นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 3.3.8 การจัด
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ 

  เงื่อนไขความส าเร็จ 
  เงื่อนไขความส าเร็จส าหรับการน ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไปใช้ มีเงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ 
ดังนี้ 1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
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  2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

    ผลการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้าน
จังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัย
น าเข้า(Inputs) องค์ประกอบที่  2 กระบวนการ (Process) และองค์ประกอบที่  3 ผลผลิต (Outputs)  
ซึ่งรายละเอียดของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ดังแสดงในภาพที ่5.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1  แสดงรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด

ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปัจจัยน าเข้าการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

1.  นโยบายภาครัฐ 
2.  คณะกรรมการจดัการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
3.  งบประมาณการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
4.  ขอบข่ายงานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

องค์ประกอบท่ี 2 
กระบวนการจัดการ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

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

ในทุกขั้นตอน 

องค์ประกอบท่ี 3 
ผลผลิตการจัดการ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคี 

2.  สมรรถนะของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาค ี

3.  ความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาค ี

 เง่ือนไขความส าเร็จ: 1.  สถานประกอบการให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีกับสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.  การจดังบประมาณสนับสนุนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

ข้อมูลปอ้นกลับ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 1) นโยบาย
ภาครัฐ 2) คณะกรรมการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) งบประมาณการจัดอาชีวศึกษาระบบ  
ทวิภาคี และ 4) ขอบข่ายงานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 นโยบายภาครัฐ 
  1.1.1 การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ  
  1.1.2 การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 1.2 คณะกรรมการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  1.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี  ได้ แก่  
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ เป็นรองประธาน
กรรมการ 3) ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 4) ผู้แทนแรงงานจังหวัด เป็นกรรมการ 5) ผู้แทน
หอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการ 6) ผู้แทนสถานประกอบการ เป็นกรรมการ 7) ผู้แทนครูฝึกในสถาน
ประกอบการ เป็นกรรมการ 8) ผู้แทนครูผู้สอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เป็นกรรมการ 9) รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ    
  1.2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้แก่ 1) ก าหนด
เป้าหมายความต้องการนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) วางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) นิเทศและติดตามการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี5) รายงานผลการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.3 งบประมาณการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  1.3.1 งบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  1.3.2  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานประกอบการ 
 1.4 ขอบข่ายงานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  1.4.1 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง  3) พัฒนาระบบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 4) จัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ 5) ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 6) จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 8) จัดอบรม
นักเรียนนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ 9) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา  
10) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ 11) จัดให้นักเรียนนักศึกษา 
ท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 12) จัดครูผู้สอนระบบทวิภาคีไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 13) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ 14) ประเมินสมรรถนะนักเรียน
นักศึกษาตามสภาพจริง 15) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของสถาน
ประกอบการสู่รายวิชา 16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
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  1.4.2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ มีหน้าที่ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ประสานงานกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) ร่วมกับสถานศึกษา
แนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) จัดสวัสดิการให้กับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 5) ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 6) ร่วมกับสถานศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 7) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท า
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 8) ร่วมกับ
สถานศึกษาจัดท าสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 9) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ 10) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
นักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 11) จัดครูฝึกในสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนที่วาง
ไว้ 12) เสนอผู้บริหารสถานประกอบการบรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ   
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 โดย
ก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละภาระ
งานและขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

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

การจูงใจ (Motivating: M) เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการจูงใจประกอบด้วย การเป็นผู้น าในการด าเนินงาน การติดต่อสื่อสาร  
การประสานงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการสามารถท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิผล  
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องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 

  ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
 3.2  สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
       3.2.1 ด้านความรู้ ได้แก่ 1) มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ  
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์/ประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3) มีความสามารถเรียนรู้ 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 
  3.2.2 ด้านทักษะวิชาชีพ ได้แก่ 1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ  
2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 3) มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ตามท่ีก าหนด 4) มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน      
  3.2.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ 1) มีเจตคติที่ดีต่อสถานประกอบการ
2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ 3) มีความซื่อสัตย์ 4) มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 5) การให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ 3.3.1 การประชาสัมพันธ์การ
จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.3.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษาก่อนส่งเข้าฝึก
อาชีพ 3.3.3 การจัดครูฝึกในสถานประกอบการ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาเพียงพอต่อการฝึก
อาชีพ 3.3.4 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการฝึกอาชีพ 3.3.5 ครูฝึกในสถาน
ประกอบการสอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนการฝึกอาชีพ 3.3.6 การนิเทศการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 3.3.7 การจัดสวัสดิการให้นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 3.3.8 การจัด
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ 

  เงื่อนไขความส าเร็จ 
  1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

 
 3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  ครูผู้สอนในระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่า สามารถปฏิบัติ
ตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อยู่ในระดับมาก 
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 4.  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  4.1  ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พบว่า ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าในปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 7.68 และหมวดวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 
2562 สูงกว่าในปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 8.43 
  4.2  ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีตามความคิดเห็นของครูฝึก
ในสถานประกอบการ พบว่า ในภาพรวมสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ด้านสมรรถนะด้าน 
เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม สมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะด้านความรู้  เมื่อพิจารณา
สมรรถนะในแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้ 
   4.2.1 ครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่าในภาพรวม นักเรียนนักศึกษาระบบ 
ทวิภาคีมีสมรรถนะด้านความรู้อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีสมรรถนะสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องมี
ความสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ส่วนเรื่องที่มีสมรรถนะต่ าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง  
มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ 
   4.2.2  ครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่าในภาพรวม นักเรียนนักศึกษาระบบทวิ
ภาคีมีสมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีสมรรถนะสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด ส่วนเรื่องที่มีสมรรถนะต่ าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
   4.2.3  ครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่าในภาพรวม นักเรียนนักศึกษาระบบ
ทวิภาคีมีสมรรถนะด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีสมรรถนะสูงสุดอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ มีวินัย เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ ส่วนเรื่องที่มีสมรรถนะต่ าสุดอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เรื่องการให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อการน ารูปแบบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ไปใช้ พบว่า ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีมีความพึงพอใจต่อการน ารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไปใช้อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องการจัดครูฝึกในสถานประกอบการ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาเพียงพอต่อการฝึกอาชีพ รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการนิเทศ
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ส่วนเรื่องที่มีความพึงพอใจต่ าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการจัด
สวัสดิการให้นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
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อภิปรายผล 
 

จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ผลผลิตของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาจเป็น
เพราะว่าการใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน และผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบเกิดขึ้นได้
อย่างเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับงานวิจัยของไดเอทซ (Dietz, 2001) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “โรงงานในโรงเรียน”
กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างการศึกษาของรัฐกับธุรกิจเอกชน พบว่า การที่จะท าให้เกิดโรงงานในโรงเรียน
ได้จะต้องมีการปฏิรูปและปรับโครงสร้างของโรงเรียน สร้างทักษะ การประสานงานระหว่างบุคคล การ
ท างานเป็นทีม มีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับบริษัทในการวางแผนและจัดหลักสูตร ควรจะเริ่มจากการ
จัดสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน แล้วขยายไปสู่ระดับเทคโนโลยีและการฝึกอบรมร่วมกัน และ
ควรเริ่มจากนักเรียนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนก่อนสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลอนงค์ ธรรม
เจริญ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนใน
โรงงานแบบบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ด้านความร่วมมือ 
และการจัดองค์กร ด้านหลักสูตรด้านบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก และด้านงบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพรรณ ปรีวรรณ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี พบว่าองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการระบบทวิภาคี ความร่วมมือ และการจัดการเรียน
การสอนมีความสัมพันธ์กันมาก และส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของของเบญจวรรณ ศรีคานวล และคณะ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับปัจจัยที่ส่งผลในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านสถาน
ประกอบการ ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านครูผู้สอน ตามล าดับ 2. ระดับความส าเร็จ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามล าดับ 3. ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัด
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
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การอาชีวศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้าน
สถานประกอบการมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้าน
จังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 ปัจจัยน าเข้าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคในเขตชายแดนไทย-เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแต่ละองค์ประกอบ มีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน มี
กระบวนการด าเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สิริชัย นัยกองศิริ และคณะ (2561) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนใน
สถานประกอบการ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบ องค์ประกอบ และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ มี
ความเหมาะสมระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ การประเมินผลการดาเนินงาน
ตามรูปแบบมีนักศึกษา ครูฝึก และครูนิเทศก์พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบระดับ และ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามรูปแบบระดับมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา รวมชม
รัตน์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 2) การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
3) การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4) การจัดหลักสูตร ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ 5) การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของธานินทร์ ศรีชมภู และคณะ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ที่เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่  องค์ประกอบที่  1) คณะกรรมการบริหารงานระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1) คณะกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา 1.2) หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2) 
ขอบข่ายงานการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ได้แก่ งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวิธีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานวางแผนการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานประชา
สัมพันธและงานแนะแนวตามหลักวิธีการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานความรวมมือการสราง
ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการและครูฝก งานนิเทศ
ติดตามการฝกอาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนการ
ฝึกอาชีพตามหลักวิธีการจัดอาศึกษาระบบทวิภาคีและ งานสวัสดิการผู เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
องค์ประกอบที่ 3) กระบวนการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
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องค์กร การน าหรือการสั่งการ การลงมือปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบและประเมิน และการปรับปรุงและ
พัฒนา องค์ประกอบที่ 4) สมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3 สมรรถนะ 
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ องค์ประกอบที่  5) ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 
ประกอบด้วย 1) นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 4) รูปแบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและ  
5) รูปแบบของการวัดผลและประเมินผล ส่วนการประเมินรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก และมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ในเขตชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ชายแดน
ไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก  
 3. การทดลองใช้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พบว่า ครูผู้สอนในระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการ มีความเห็น
ว่า สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อยู่ในระดับมาก ในทุกองค์ประกอบ ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบ
ประกอบด้วยกระบวนการที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อผลลัพธ์ที่ก าหนด
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานหลักการความต้องการของการแก้ปัญหาเชิงตรรถวิทยาสอดคล้องกับงานวิจัยของมาร์ติน 
และทิสชเล่อร์ (Martin and Tischler, 2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพของการจัดอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีของประเทศเยอรมนี” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นบทบาทและ
หน้าที่ของสถานประกอบการ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้พนักงานที่มีทักษะฝีมือในการท างาน สถาน
ประกอบการจะรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานทันทีเนื่องจากเคยร่วมมือกันประสานการท างานมา
ตลอดเวลาการฝึกอาชีพซึ่งเป็นเสมือนดังเพ่ือนที่รู้ใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล ราชบุตร (2550) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาช่างอุตสาหกรรม
ของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6” พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาช่างอุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยรวม
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขาช่าง
อุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรุตต์ บุตรแสนลี (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รูปแบบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลักและ 19 องค์ประกอบย่อย ได้รูปแบบและคู่มือรูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผลด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ
ผลการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีในทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบของ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของปรัชญานันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การจัดการ
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อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย” ตามหลักการบริหารจัดการแบบ “บวร” โดยมีความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นปัจจัยความส าเร็จกลยุทธ์เฉพาะที่ปรับใช้ได้กับทุกวิทยาลัยและการปฏิบัติที่น าไปสู่
ความต่อเนื่องยั่งยืนประกอบด้วย ปัจจัยความส าเร็จของของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายที่แสดงถึงการปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านระบบทวิภาคีพร้อมเป็นวิทยาลัยที่จัดทวิภาคีได้
อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ได้แก่ 1) ผู้บริหารของวิทยาลัย 2) คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง  
3) บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน 4) ชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยมีส่วนร่วม 5) สถานประกอบการเข้าร่วมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 6) ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการรู้สึกเป็นเกียรติและได้รับ
การยกย่อง 7) นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจอย่างชัดเจน 8) วัด ให้ความอนุเคราะห์ 9) ทหาร
มีส่วนร่วมในการฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 สอดคล้องกับวิจัยของยุพาวดี ศิริปีริดิ์ 
(2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
อุดรธานี” ผลการวิจัย พบว่า 1) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จ าแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกันมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี ลีกิจวัฒนะ 
และไพฑูรย์ พิมดี  (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความต้องการก าลังคนทางพาณิชยกรรมของสถาน
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม” ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการก าลังคนทางพณิชยกรรมของสถาน
ประกอบการด้านปริมาณ ส่วนใหญ่เป็นความต้องการก าลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คิดเป็นร้อยละ 61.17 ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 38.83 สาขาวิชาที่ต้องการ
มากท่ีสุด 3 ล าดับ ในระดับ ปวช. คือ การขาย การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนในระดับ ปวส. คือ 
การตลาด การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) ความต้องการก าลังคนทางพณิชยกรรมของสถาน
ประกอบการด้านสมรรถภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสถานประกอบการต้องการสูงที่สุด 3 ล าดับ
แรกในแต่ละด้าน แยกได้ ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สรุปดังนี้ (1) ด้านลักษณะนิสัย ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง และความมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ (2) ด้านทักษะ ได้แก่ วิชาชีพเฉพาะสาขา 
การท างานเป็นหมู่คณะ และการดูแลรักษาสุขภาพ (3) ด้านความรู้ ได้แก่ วิชาชีพเฉพาะสาขา การคิด
แก้ปัญหา และวิชาชีพพ้ืนฐานส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สรุปดังนี้ (3.1) ด้านลักษณะ
นิสัย ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง และความมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ (3.2) ด้านทักษะ ได้แก่ 
วิชาชีพเฉพาะสาขา การท างานเป็นหมู่คณะ และวิชาชีพพ้ืนฐาน (3.3) ด้านความรู้ ได้แก่ วิชาชีพเฉพาะสาขา 
การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์  
 4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พบว่า ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีโดยรวม ในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าในปีการศึกษา 2561  
ครูฝึกในสถานประกอบการมีความเห็นว่าในภาพรวมสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในระดับ
มาก และนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีมีความพึงพอใจต่อการน ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไปใช้ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่าด าเนินงานสัมพันธ์กันเป็น “กระบวนการ” เพ่ือให้ได้ “ผลลัพธ์” การพิสูจน์องค์ประกอบ
และความสัมพันธ์รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของเลมาน (Lehmann, 1997;  
อางถึงใน สิริชัย นัยกองศิริ, 2554) ไดท าการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ในประเทศเยอรมนี” ผลการวิจัยพบวา เปนระบบการศึกษาที่นิยมแพรหลายซึ่งมีการจัดการหลายรูปแบบ
ตามบริบทสภาพความพร้อมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ การฝึกอาชีพดังกล่าวเปนวิธีการผลิต
แรงงานที่มีทักษะเข้าสู่ภาค อุตสาหกรรม ท าให้เกิดแรงจูงใจ ใหผู้เรียนเขารวมศึกษาตอในระบบนี้เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วผู้ส าเร็จการศึกษา จะเป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน และจะประสบความส าเร็จในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของซาร์การ์ (SarKar, 2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพในระบบเปิดและเรียนทางไกลของประเทศอินเดีย” พบว่า 
มีข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาทางไกลให้ผู้เรียนได้รับรู้ ให้การสนับสนุน ให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้รับ
โอกาสเรียนรู้ ให้สถาบันการศึกษาแห่งชาติเข้ามาร่วมสนับสนุนในการจัดการอาชี วศึกษาการจัดหา
ทุนการศึกษาและแหล่งฝึกอาชีพที่มีมาตรฐาน ควรจัดฝึกอบรมครูและครูฝึกให้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ เกนดรอน (Gendron, 2008) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรู้ในสถานประกอบการ” กรณีศึกษา ผู้จบปริญญาตรีด้านอาชีวศึกษาในประเทศฝรั่งเศส พบว่า 
ผู้เรียน จะมีบทบาทที่ส าคัญ และมีบทบาทแตกต่างกัน พร้อมกับได้รับประโยชน์จากการฝึกงานในโครงการ
ได้รู้วิธีการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์การท างาน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางอารมณ์ การปรับตัว การจัดการ
ความขัดแย้ง การจัดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสมรรถนะการท างานเป็นทีม ท าให้นักศึกษามีความ
สนุกในการเรียนและฝึกงาน มากกว่าการเรียนในระบบเดิม และมีการสร้างนวัตกรรมในระบบการเรียนของ
ฝรั่งเศสข้อเสนอแนะต่อสถาบัน ได้แก่ สถาบันควรเพ่ิมการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีแรงบันดาลใจ และรู้สึกเป็น
ผู้ลงทุนในภารกิจ เพ่ือสร้างความส าเร็จด้วยตนเอง ตามวิธีที่แต่ละคนมีความถนัด โดยใช้สถานประกอบการ
เป็นแรงจูงใจ ภายใต้ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสมรรถนะที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของศรากร  
บุญปถัมภ์ (2558, น. 275–284) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า 
ระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคีของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบของระบบมี 5 องค์ประกอบ 1) ปรัชญา 2) ปณิธาน  
3) วิสัยทัศน์ 4) นโยบายของการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบทวิ
ภาคี และ 5) วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 6 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และความต้องการของ
สถานประกอบการ 2) วิเคราะห์ และคัดเลือกผู้เรียน 3) ก าหนดคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 4) ก าหนด
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ และคู่มือครู 5) ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของการศึกษาทางไกลบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี และ 6) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการทดลอง และประเมินระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยการศึกษาทางไกลจากระบบที่ได้พัฒนาขึ้น โดยวัดผลก่อนและหลังเรียน 
พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผลการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนตามเกณฑ์ E1/E2 ได้ค่า 92.11/92.40 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 90/90 มีประสิทธิภาพและคุณภาพดี และผู้เรียนมีความคิดเห็นในการ
เรียนด้วยระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ในรายวิชา
การจัดการคลังสินค้าทุกด้านในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดมศักดิ์ มีสุข (2556) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัด
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยปัจจัยการจัดการเรียน 
การสอน การจัดทาหลักสูตร การประชาสัมพันธ์และการประสานงานการนิเทศการศึกษา และการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา ปัจจัยทั้งหมดสามารถอธิบายความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรมได้ร้อยละ 82.90 และการจัดท าหลักสูตรของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปุณยาพร แสงทอง (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ด้านผู้เรียนด้านครูนิเทศและด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลั ยเทคนิ คชุมพร ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
ชุมพรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจด้านผู้เรียน
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับมาก ด้านครูนิเทศมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผน
รับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า 
ผู้ประกอบการทั้ง 3 ขนาด มีความพึงพอใจด้านผู้เรียน ด้านครูนิเทศ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ ฤทธิเดช (2552) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยใช้
กระบวนการเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านสภาพปัญหา โดยภาพรวม
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับด้านสภาพปัญหาจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส่วนในรายข้อพบว่า  
(1) ที่ผ่านมาสถานศึกษาไม่มีนโยบายจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (2) ที่ผ่านมาไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมารับรองมาตรฐานฝีมือของนักศึกษาที่จบหลักสูตร ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ
จากบุคคลภายนอก (3) รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาแบบเดิม ก่อนส่งนักศึกษาระบบทวิภาคีออกฝึกงาน 
ไม่ได้ตรวจสอบความพร้อมด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านจิตพิสัย และ (4) สถานประกอบการประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะนักศึกษาความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงาน 2) ด้านกรอบแนวคิดในการ
แก้ปัญหา โดยภาพรวมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา ส่วนในรายข้อ
พบว่า (1) ก่อนส่งนักศึกษาออกฝึกงาน ควรประเมินความพร้อมด้านความรู้ ทักษะเบื้องต้น และด้านจิตพิสัย
พร้อมกันทุกสถานศึกษา หากพบว่าไม่พร้อมก็ควรจัดอบรมซ่อมเสริม (2) ในการจัดอบรมซ่อมเสริมและเติม
เต็มในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ ควรให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายร่วมวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร 
ตลอดจนวิธีการด าเนินการ (3) หลักจากนักศึกษาผ่านกระบวนการฝึกงาน ควรมีองค์กรภายนอกที่มีบทบาท
หน้าที่ในการควบคุมสถานประกอบการของจังหวัดมารับรองและออกใบรับรองคุณภาพให้กับนักศึกษา  
3) ด้านการด าเนินการ โดยภาพรวมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับด้านการด าเนินการ ส่วนในรายข้อ
พบว่า 1) เห็นด้วยกับรูปแบบการด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยใช้
กระบวนการเครือข่าวศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดที่พัฒนาขึ้น 2) การน าศักยภาพของกระบวนการ
เครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดมาประยุกต์แก้ปัญหาความร่วมมือในการด าเนินการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาภายในจังหวัดได้อย่างสอดคล้องตามยุคสมัย และรูปแบบการด าเนินการแบบ
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ใหม่ เป็นการปรับปรุงข้อเสียของแบบเดิมบางส่วนและผลลัพธ์เป็นไปตามแนวทางความต้องการของ 
สถานประกอบการ จากนั้นจึงได้พัฒนารูปแบบโดยประสานการท างานของผู้เกี่ยวข้องจากสถานศึกษา 
สถานประกอบการและเครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดให้มีการประเมินผลสมรรถนะก่อนและหลัง 
การฝึกงานในสถานประกอบการ พบว่า ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
สอดคล้องไปในท านองเดียวกันก่อนใช้งานผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของอาชีวศึกษาจังหวัด
ตรังเห็นด้วยกับการด าเนินงานตามรูปแบบในระดับมาก ส่วนในการด าเนินงานนั้นผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายเห็นด้วย
กับกระบวนการสร้างแบบประเมินและการประเมินสมรรถนะพ้ืนฐานและหลักสูตรอบรมซ่อมเสริมก่อนออก
ฝึกงานในระดับมาก ตามล าดับเห็นด้วยกับกระบวนการสร้างแบบประเมินและการประเมินสมรรถนะหลังการ
ฝึกงานและหลักสูตรฝึกอบรมเติมเต็มในระดับมากตามล าดับทั้งยังเห็นด้วยกับการด าเนินงานตามรูปแบบ
และคู่มือด าเนินการที่ พัฒนาขึ้นในระดับมากตามล าดับ ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่ารูปแบบ 
การด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัดโดยใช้กระบวนการเครือข่ายศูนย์ก าลังคน
อาชีวะจังหวัดที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปเป็นต้นแบบเพ่ือที่จะขยายผลต่อไปในอนาคตได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
               1.1  ควรจัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจ 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และควรจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานใน 
สถานประกอบการเพ่ือจะได้เข้าใจและเห็นวิธีการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
    1.2  ควรจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและควรจัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง
นักเรียนนักศึกษา เพ่ือให้ให้เข้าใจและเห็นคุณค่าในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    1.3  ควรประสานงานและร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน 
              1.4  ควรสนับสนุนงานประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
    1.5 ควรจัดประชุมสัมมนาร่วมระหว่างครูผู้สอนในระบบทวิภาคีของวิทยาลัยร่วมกับครู
ฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
    1.6 ควรจัดให้ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และประสบความส าเร็จในการท างานมาบรรยายในการจัดปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน
นักศึกษา 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  2.2  ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 


