
บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด” เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที ่3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 3.1  แสดงขั้นตอนวิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 
กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน

ส ำหรับกำรสร้ำงรูปแบบกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบ 
ทวิภำคีในเขตชำยแดนฯ 

1.1  การสังเคราะห์การจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีในเขตชายแดนฯ เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 
กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี
ในเขตชำยแดนฯ 

 

ขั้นตอนที่ 3 
กำรทดลองใช้รูปแบบกำรจดักำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
ในเขตชำยแดนฯ 

 

ขั้นตอนที่ 4 
กำรประเมินรูปแบบ 

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคีในเขตชำยแดนฯ 

1.2 การศึกษาแนวทางการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนฯ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. ผลการสังเคราะหก์ารจัดการอาชีวศกึษา
ระบบทวิภาคี เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 2. ผลการศกึษาแนวการอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคใีนเขตชายแดนฯ โดยสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2.1 การยกร่างรูปแบบการอาชีวศกึษาระบบ 
ทวิภาคีในเขตชายแดนฯ 

2.2  การตรวจสอบรูปแบบการอาชวีศึกษา
ระบบทวิภาคีในเขตชายแดนฯ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

1. (ร่าง) รูปแบบการอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนฯ 

2. รูปแบบการการอาชวีศึกษาระบบทวิ
ภาคีในเขตชาแดนฯ (ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวฒุิ) 

การทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต 
ชายแดนฯ 

 

ผลการปฏิบัติตามรูปแบบ            
การอาชวีศึกษาระบบทวภิาคีใน       

เขตชายแดนฯ 

 

 4.1 การเปรียบเทียบรอ้ยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
นักศกึษากอ่นและหลังทดลองใชรู้ปแบบ
การจดัการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนฯ 

  4.2 การประเมนิสมรรถนะของนกัเรียนนกัศกึษา
ระบบทวิภาค ี

 

  1. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระบบก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบ 
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนฯ 

 
  2. ผลการประเมนิสมรรถนะของนกัเรียน

นักศกึษาระบบทวิภาค ี

 4.3 การประเมินความพึ งพอใจของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อรูปแบบการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนฯ 
ไปใช ้

 

  3. ผลการประเมนิความพึงพอใจของ
นักเรียนนกัศกึษาระบบทวิภาคทีี่มีตอ่
การน ารูปแบบการอาชีวศกึษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนฯ ไปใช ้

ขั้นตอน วิธีด ำเนินกำร ผลที่ได้รับ 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด   

 ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1.1 กำรสังเครำะห์กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–เมียนมำ 
ด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด จำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.1.1  แหล่งข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แนวคิด
และทฤษฎีการบริหารการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  แบบสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.1.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งเผยแพร่เป็นต ารา เอกสาร หรือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1.1.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
 ขั้นที่ 1.2  กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–
เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
  ในการศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–
เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการ ดังนี้  
  1.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษา/การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา/การจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาค ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ 
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 2) รองศาสตราจารย์เธียรชัย บุณยะกุล  
  อดีตอาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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กลุ่มท่ี 2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือศึกษานิเทศในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์การท างาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

 1)  ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา 
      ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2)  นายชาตรี ชนานาฏ  
       ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กลุ่มท่ี 3  เป็นผู้บริหารของสถานประกอบการที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการรับนักเรียนักศึกษาระบบทวิภาคี เข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

 1)  นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์  
      ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด  
  และท่ีปรึกาอาวุโสอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
 2)  นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์  
      ประธานหอการค้าจังหวัดตาก 

1.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) ในการสร้างและ
หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษาเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2) ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัยเพ่ือจัดท าร่างแบบสัมภาษณ์ 

3)  น าร่างแบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 

    3.1)  รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ มีแจ้ง 
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    3.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ 
           วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
    3.3)  นายณรงค์ สมบัติใหม่  
         อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
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4) น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ไดฉ้บับสมบูรณ์ 

1.2.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ผู้วิจัยท าหนังสือจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอเข้า
สัมภาษณ์โดยได้ส่งเอกสาร (1) โครงร่างการวิจัย (2) แบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ศึกษาล่วงหน้า
ก่อนที่จะท าการสัมภาษณ์ 

2) ผู้วิจัยประสานผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการ
สัมภาษณ ์

3) ผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมายตาม
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยเข้าสัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 

1.2.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย– 
เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
 
 การสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย โดยวิธีการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นที่ 2.1 กำรยกร่ำงรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–
เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
 ในการยกร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 2.1.1 น าข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 2.1.2 ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–
เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดต่อไป 

 ขั้นที่ 2.2  กำรตรวจสอบรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–
เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด  
   ในการตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–
เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
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   2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
    กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง โดยคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    กลุ่มท่ี 1  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ระดับปริญญาเอกขึ้นไป และประสบการณ์ด้านการศึกษา/การบริหารการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
จ านวน 4 คน ดังนี้       

 1)  รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี 
                                       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2)  รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ   
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

        3)  รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 
            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 4)  ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 
             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการอาชีวศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการจัดการอาชีวศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
จ านวน 4 คน ดังนี้ 

       1) ดร.พฒศ์ศิวพิศ โนรี  
                                         อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
       2) ดร.เมธีศิลป์ สมอุ่มจารย์ 
                                        อดีตผู้อ านวยการวิทยาเทคนิคบึงกาฬ 
       3)  ดร.ส าราญ หงษ์กลาง 
                                           อดีตผู้อ านวยการวิทยาอาชีวศึกษานครราชสีมา 
       4)  ดร.คงเดช สิทธิมาตย์ 
                                   อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

      กลุ่มที่ 3  เป็นระดับผู้บริหารของสถานประกอบการที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการรับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี  จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
       1) นายศรศักดิ์ ลัทธิกุล 

          Engineering General Manager 
  THAI SUMMIT PK CORPORATION LTD. 
    2) นายวิทยา ศรีสุข 
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการพลังงานไอน้ า จ ากัด 
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  3) นายสุรเชษฐ์ ยุระตา 
           วิศวกรอาวุโส บริษัท เอส ซี จี ดาวกรุ๊ป จ ากัด 
  4) นายจรัล ปวงละคร  
           ผู้จัดการปั๊ม ปตท. อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

     2.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด  
 2) การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการโดยน าร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม และจัดท าร่างแบบสอบถาม  
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา ผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย 
     2.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ มีแจ้ง 
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
     2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ 
             วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
     2.3) นายณรงค์ สมบัติใหม่  
           อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 ผลการหาความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาค่า IOC (Index of Item-
Objective Congruence) ได้ค่า IOC 1.00 ทุกข้อ (เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ ใน
ภาคผนวก ข และรายละเอียดการหาค่า IOC และค่าความเที่ยงอยู่ในภาคผนวก ค) 
  2.2.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1) ผู้วิจัยท าหนังสือจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดถึงผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยได้ส่งเอกสารที่ส่งไปพร้อม
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย (1) โครงร่างการวิจัย (2) สรุปผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1  
(3) ร่างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และ (4) แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (5) ซองติดแสตมป์
ส าหรับส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัยที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
   2)  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์–
มีนาคม 2562 โดยใช้บริการทางไปรษณีย์ และบางส่วนเก็บรวบรวมด้วยตนเอง เป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จ านวน 12 ฉบับ โดยได้รับคืนและสมบูรณ์ จ านวน 11 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.67  
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  2.2.4   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2554, น. 121)  
  4.51 – 5.00 หมายถึง  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีความเหมาะสม/  
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50  หมายถึง  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

  2.51 – 3.50  หมายถึง  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50  หมายถึง  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 

  1.00 – 1.50  หมายถึง  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีความเหมาะสม/ 
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 

ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดน
ไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 

 
ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด

ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มาจัดท าเป็นคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (รายละเอียดคู่มืออยู่ในภาคผนวก ง) 
ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการน ารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้าน
จังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ไปทดลองใช้ ในปีการศึกษา 2562 โดยในการทดลองด าเนินการ ดังนี้ 
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 3.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนในระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จ านวน 12 คน 
และครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 29 คน รวมจ านวน 41 คน ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 ได้มา
ด้วยการเลือกแบบเจาะจง  
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนใน
ระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมีลักษณะ
เป็นแบบปลายเปิด ในการสร้างแบบสอบถามผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มาก าหนดเป็น
ประเด็นค าถาม (เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในภาคผนวก ข) 
 3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
   1)  ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ชี้แจง และอธิบายรายละเอียดของคู่มือการใช้รูปแบบ 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิค 
แม่สอด ให้ครูผู้สอนในระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีให้
เข้าใจในการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
   2)  ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562  
  3)  หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในสิ้นปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากครูผู้สอนในระบบทวิภาคี และครูฝึกในสถานประกอบการ 
จากเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 41 ฉบับ ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับคืนและ
สมบูรณ์ จ านวน 41 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนในระบบทวิภาคี และครูฝึกในสถานประกอบการ 
ที่มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัด
ตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 121)  
  4.51–5.00 หมายถึง สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากขอวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดอยู่ในระดับมากที่สุด 

  3.51–4.50  หมายถึง สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากขอวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดอยู่ในระดับมาก 
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  2.51–3.50   หมายถึง  สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากขอวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดอยู่ในระดับปานกลาง 

  1.51–2.50   หมายถึง   สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากขอวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดอยู่ในระดับน้อย 

  1.00–1.50 หมายถึง สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากขอวิทยาลัยเทคนิค
แม่สอดอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดน 
ไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 
  
 ในการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้ 

 ขั้นที่ 4.1 กำรเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนนักศึกษำ
ระบบทวิภำคีก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดน 
ไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิคแม่สอด 

 ในการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
ระบบทวิภาคีก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ด าเนินการดังนี้ 

 4.1.1  แหล่งข้อมูล 
  แหล่งข้อมูล ได้แก่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบ

ทวิภาคี ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 4.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกร้อยละของคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี (รายละเอียดของแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการ
ของเรียนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาค ีอยู่ในภาคผนวก ข) 

 4.1.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต

ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 
2562 จากฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
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 4.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 

 
 ขั้นที่ 4.2 กำรประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษำระบบทวิภำคี 

 4.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูฝึกในสถานประกอบการ จากสถานประกอบการ 4 แห่ง ได้แก่ 
1) บริษัท ที.เค การ์เม้นท์แม่สอด จ ากัด 2) ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร 3) บริษัท เค.ไทย  
ไฮดรอลิค จ ากัด และ 4) บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด จ านวน 29 คน ที่ปฏิบัติงานใน 
สถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2562 ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
   4.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามครูฝึกใน
สถานประกอบการเพ่ือประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ และถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
        2)  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
           2.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของนักเรียน
นักศึกษาระบบทวิภาคี 
          2.2) ก าหนดนิยามศัพท์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
          2.3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างและน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 

      2.3.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ มีแจ้ง 
            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
      2.3.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ 
              วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
      2.3.3)  นายณรงค์ สมบัติใหม่  
           อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  ผลการหาความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาค่า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ได้ค่า IOC 1.00 ทุกข้อ (เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในภาคผนวก ข และ
รายละเอียดการหาค่า IOC และค่าความเที่ยงอยู่ในภาคผนวก ค) 
    4.2.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
             1)  ผู้วิจัยด าเนินการชี้แจงกับผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการที่ให้
ความร่วมมือกับในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
       2)  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จ านวน 29 ฉบับ โดยได้รับคืนและสมบูรณ์ จ านวน 29 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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     4.2.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
       ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้  
       1) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาค ี
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 121)   
       4.51–5.00  หมายถึง  มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด 
       3.51–4.50  หมายถึง  มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก 
       2.51–3.50  หมายถึง  มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง 
       1.51–2.50  หมายถึง  มีสมรรถนะอยู่ในระดับน้อย  
       1.00–1.50  หมายถึง  มีสมรรถนะอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
     2)  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
 ขั้นที่ 4.3  กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำระบบทวิภำคีที่ มีต่อรูปแบบ 
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีในเขตชำยแดนไทย–เมียนมำด้ำนจังหวัดตำกของวิทยำลัยเทคนิค 
แม่สอด 
  4.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล   
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 169 คน ในปี
การศึกษา 2562 ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง ดังแสดงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในตารางที่ 3.1 

 
ตำรำงที่ 3.1  แสดงจ ำนวนนักเรียนนกัศึกษำระบบทวิภำคีวิทยำลัยเทคนคิแม่สอดในปีกำรศึกษำ 2562 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน 
1.  ช่างยนต ์ 25 
2.  ช่างกลโรงงาน 24 
3.  เทคโนโลยเีครื่องนุ่งห่ม 16 
4.  การโรงแรม 104 

รวมจ ำนวน 169 
 
 4.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดน 
ไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด ในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
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  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ มีแจ้ง 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ 
  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
 3) นายณรงค์ สมบัติใหม่  
  อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 ผลการหาความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
ได้ค่า IOC 1.00 ทุกข้อ (เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในภาคผนวก ข และรายละเอียดการหา
ค่า IOC และค่าความเที่ยงอยู่ในภาคผนวก ค) 
 4.3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต
ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีด้วยตนเอง จากเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จ านวน 169 คน ได้รับคืนและสมบูรณ์ จ านวน 169 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4.3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 121)  
  4.51–5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก 
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับมากที่สุด 

  3.51–4.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก 
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับมาก 

  2.51–3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก 
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับปานกลาง 

  1.51–2.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก 
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับน้อย 

  1.00–1.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก 
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  


