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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เป็นการจัดการอาชีวศึกษา หมวด 1  
บททั่วไป มาตรา 6 ก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษา 
ในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทาง
ปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ
ได้ มาตรา 7 การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ
สถาบันตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551, น. 3) เนื่องจาก 
คนเป็นเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ และผลกระทบของการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ขับเคลื่อน 
การพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 จึงเน้นการพัฒนา
คนทุกกลุ่มทุกวัยให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงานให้
สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการท างาน และการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคน และสังคมไทย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนให้สามารถประกอบอาชีพ
เพ่ือด ารงชีวิต และสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงขาดแคลนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้ งในเรื่องของการวิจัยพัฒนายังอยู่ ในระดับต่ า เป็นจุดฉุดรั้งการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะที่ความต้องการของก าลังคนระดับกลางภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรมมีถึงร้อยละ 60 จึงจ าเป็นต้องเร่งผลิตก าลังคนระดับกลางโดยเฉพาะสายอาชีวะ  
เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, น. 12)  
  การจัดการอาชีวศึกษา และการการฝึกอบรมวิชาชีพในประเทศไทยด าเนินการโดยหลาย
หน่วยงานในระดับกระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอ่ืน ๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีนักเรียน นักศึกษา
อยู่ในความรับผิดชอบมากที่สุด และมีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าหน้าที่ในการจัด
กระบวนการศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี และมีรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา 3 รูปแบบ คือ 1) การศึกษาในระบบเป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการ หลักสูตร 
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 2) การศึกษา 
นอกระบบเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการศึกษา 
ระยะเวลา การวัดและประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา และหลักสูตรจะต้อง
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มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และ  
3) การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นวิธีการจัดการศึกษาวิชาชีพแนวทางหนึ่งที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง 
การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ จัดการศึกษา
หลายรูปแบบรวมกันได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเป็นส าคัญ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551, น. 3) 
 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นสถานที่ศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งเดียว ที่ตั้ง
อยู่ในจังหวัดตากฝั่งตะวันตก ที่ประกอบด้วย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอพบ
พระ อ าเภอท่าสองยาง และอ าเภออุ้มผาง เป็นสถานศึกษา ระดับอ าเภอ อยู่เขตชายแดนของอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
(ปวส.) นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดการอชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยสถานศึกษาได้ลงนาม
ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมา และ
หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จ ากัด มูลนิธิ
ช่วยเหลือเด็กชายแดนของจังหวัดตาก เรือนจ าอ าเภอแม่สอดและ ADRA Thailand เนื่องจาก จ านวน
โรงงานของจังหวัดตาก ทั้งหมด 656 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแม่สอดมากท่ีสุด จ านวน 359 แห่ง หรือ
ร้อยละ 54.73 เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรมากท่ีสุด จ านวน 130 แห่ง หรือร้อยละ 19.82 รองลงมาจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเครื่อง
แต่งกาย จ านวน 124 แห่ง หรือร้อยละ 18.90 อยู่ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน (ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดตาก, 2560) จากข้อมูลดังกล่าว ในปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า มีกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่
ชายแดนไทย-เมียนมา จ านวนมาก ที่ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาต้องออกกลางคัน และไม่สามารถไปฝึก
ประสบการณ์อาชีพได้จนครบระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร สาเหตุของประเด็นปัญหาจาก 
การสอบถามเบื้องต้น อาทิเช่น 1) ระยะทางในการเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพไกล
จากท่ีพัก 2) เครื่องจักร อุตสาหกรรม อุปกรณ์ส านักงาน ในสถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษายังไม่
รู้จัก ไม่ทราบวิธีท างาน 3) ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  
4) นักเรียนนักศึกษาปรับตัวเข้ากับสังคมการท างานได้น้อย นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษายังไม่ผ่านเกณฑ์
การวัดและประเมินผล เป็นต้น 
 จากประเด็นดังกล่าว พบว่า การผลิตก าลังคนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยเน้นการผลิต
ก าลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และมีค่านิยมที่ดีในการเรียนด้านอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาดังกล่าว และนอกจากนี้ ยังเป็นการสนองนโยบายทางการศึกษา จึงได้
ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย -เมียนมา 
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ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษา และสถานประกอบการและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
การจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นที่ส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

2.  เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้าน
จังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

3.  เพ่ือทอลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย-เมียนมาด้าน
จังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

4. เพ่ือประเมินรูปแบบการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ผลวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูล/สารสนเทศส าหรับผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและ 
สถานประกอบการ ครูผู้สอนในระบบทวิภาคี และครูฝึกในสถานประกอบการ น าไปวางแผนการพัฒนา 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

2.  ผลการวิจัยครั้ งนี้ จะเป็นข้อมูล/สารสนเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษานั้นๆ ได้ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ตามขั้นตอนการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น  
4 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด  
   ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น  
2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
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   ขั้นที่ 1.1  กำรสังเครำะห์กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดน
ไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
    1.1.1  แหล่งข้อมูล 
     แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษา โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
    1.1.2  ตัวแปรที่ศึกษำ 
     การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในเขตชายแดนไทย– 
เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
   ขั้นที่ 1.2  กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขต
ชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
    1.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการศึกษา/การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 6 คน  ได้มาด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
    1.2.2  ตัวแปรที่ศึกษำ 
     แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–
เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
   ในการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
   ขั้นที่ 2.1 กำรยกร่ำงรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขต
ชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด ด าเนินการดังนี้ 
     2.1.1  ผู้วิจัยน าน าข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้าง
รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
     2.1.2  ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัย 
เทคนิคแม่สอดต่อไป 
     2.1.3  ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข และจัดท าเป็นร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้าน
จังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
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   ขั้นที่ 2.2  กำรตรวจสอบรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขต
ชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     ในการตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการ ดังนี้ 
     2.2.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ได้มาด้วยการ
เลือกแบบเจาะจง  
     2.2.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
      ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดน
ไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
   3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
    กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนในระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
จ านวน 12 คน และครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 29 คน รวมจ านวน 41 คน ที่ปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2562 ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
   3.2  ตัวแปรที่ศึกษำ 
    การปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–
เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
   ในการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–
เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้ 
   ขั้นที่ 4.1 กำรเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนนักศึกษำระบบทวิภำคีก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีใน
เขตชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
     4.1.1  แหล่งข้อมูล 
      แหล่งข้อมูล ได้แก่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
     4.1.2  ตัวแปรที่ศึกษำ 
      คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังทดลอง
ใช้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอด 
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   ขั้นที่ 4.2  กำรประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษำระบบทวิภำคี 
     4.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูฝึกในสถานประกอบการ จากสถาน
ประกอบการ 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ที.เค การ์เม้นท์แม่สอด จ ากัด 2) ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและ
ภัตตาคาร 3) บริษัท เค.ไทย ไฮดรอลิค จ ากัด และ 4) บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด 
จ านวน 29 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2562 ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
     4.2.2 ตัวแปรที่ศึกษำ  
      สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม 
   ขั้นที่ 4.3  กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำระบบทวิภำคีที่มีต่อ
รูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของ
วิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
     4.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
      กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 
169 คน ในปีการศึกษา 2562 ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
     4.3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
      ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคทีี่มีต่อรูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการฝึก
ท างานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง 
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล  
 2. รูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัด
ตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด หมายถึง รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
ปัจจัยน าเข้า (Inputs) องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ (Process) และองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต (Outputs) 
ดังนี้ 
  องค์ประกอบที ่1  ปัจจัยน ำเข้ำ หมายถึง ปัจจัยที่ส าคัญที่สถานศึกษาน ามาบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกอบด้วย 1) นโยบายภาครัฐ 2) คณะกรรมการ
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) งบประมาณการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ 4) ขอบข่ายงาน
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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  องค์ประกอบท่ี 2  กระบวน กำรจั ด กำรอำชี วศึ กษ ำระบบท วิภ ำคี  หมายถึ ง 
กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของมหาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
และการจูงใจ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  1  กำรวำงแผน (Planning: P) หมายถึง เป็นการก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   ขั้นตอนที่  2 กำรจัดองค์กำร (Organizing: O) หมายถึง เป็นการก าหนด
โครงสร้าง การแบ่งงานและการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ในการน าปัจจัยน าเข้าทางการ
บริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ เกิด
ประสิทธิผล 
   ขั้นตอนที่  3  กำรด ำเนินงำน (Doing: D) หมายถึง เป็นการด าเนินงานตาม
วิธีการหรือแนวทางที่ก าหนดและเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ขั้นตอนที่  4  กำรควบคุม (Controlling: C) หมายถึง เป็นการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่ได้ก าหนดไว้ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละภาระงานและข้ันตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   ขั้นตอนที่  5  กำรปรับปรุง (Acting: A) หมายถึง เป็นการน ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานมาพิจารณาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง และหากการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้แล้วให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
   กำรจูงใจ (Motivating: M) หมายถึง เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยการจูงใจประกอบด้วย  
การเป็นผู้น าในการด าเนินงาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาน
ประกอบการสามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล  
  องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  หมายถึง ผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบ 
ทวิภาค ีและความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี  
  เงื่อนไขควำมส ำเร็จ หมายถึง เงื่อนไขที่ส าคัญที่จะท าให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประสบความส าเร็จ ได้แก่ 1) สถานประกอบการให้ความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ 2) การจัดงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  3.  ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  
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 4.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 
 5.  ครูผู้สอนในระบบทวิภำคี หมายถึง ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนนักศึกษาระบบ
ทวิภาคขีองวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562  
 6.  ผู้บริหำรสถำนประกอบกำร หมายถึง ผู้บริหารแหล่งประกอบกิจการที่สามารถสร้าง
มูลค่าสินค้าหรือบริการในหลาย ๆ กิจการทั้งในรูปองค์กรเอกชน บริษัท หรือองค์กรของรัฐ โดยมี
บุคลากรส่วนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารงาน มีการด าเนินงาน
กิจกรรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2562 
ที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 7.  ครูฝึ ก ในสถำนประกอบกำร  หมายถึ ง  หั วหน้ างาน หรือผู้ ควบคุมการฝึ กใน 
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานการจัดฝึกงาน จัดท าแผนการฝึกอาชีพ ควบคุมดูแลและ แก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาในการฝึกอาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2562  
 8.  นักเรียน หมายถึง นั กเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3 ของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562 
 9. นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562 


