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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี  
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิตในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจคา
ปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนกลุมภาคใต โดยใชแนวทางการประเมินตามทฤษฎีระบบเปนแนวทางในการ
ประเมิน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ครูผูชวยสอน จํานวน 13 คน นักเรียนสาขาวิชาธุรกิจคา
ปลีก  จํานวน 83 คน และผูบริหารสถานประกอบการ ที่เขารวมโครงการ จาํนวน 77 คน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบประเมินการดําเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี แบบสัมภาษณครูผูชวยสอน 
นักเรียนและผูบริหารสถานประกอบการ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และแบบประเมินสมรรถนะ 
 ทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย ดานปจจัยนาํเขา พบวา โดยรวมผานเกณฑ คือ นักเรียนมีความพรอมในการเรียนเปนอยางดี ครูผู
ชวยสอนมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงสาขา มีความรูความสามารถ สวนดานปจจัยเกื้อหนุนมีความพรอมทุกดาน  
ดานกระบวนการ  พบวา โดยรวมผานเกณฑ คือ กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลมีความ
เหมาะสมและสมบูรณ ซ่ึงการเรียนการสอนไดเนนการปฏิบัติจริง  มีการฝกประสบการณวิชาชีพที่มีระบบอยาง
ชัดเจน  กระบวนการวัดและประเมินผล ไดชี้แจง รายละเอียดของเกณฑ และวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง และการฝกประสบการณวิชาชีพ  เปนการฝกตามสถานที่จริง ดานผลผลิต พบวา โดยรวมผานเกณฑ 
คือ ผูเรียนมีคุณลักษณะ เรียนเปน คิดเปน ทาํงานเปน ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม และเปนคนที่รักความถูก
ตอง  สมรรถนะท่ัวไปและสมรรถนะวิชาชีพ โดยรวมผานเกณฑ คือ นักเรียน มีสมรรถนะครบถวน มีความรูความ
สามารถและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความตองการของสถานประกอบการ
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Abstract
The objectives of this research was to evaluate the of action the vocational certificate 

of the dual education system on the input factor, the process, and the output in managing 
the dual education system for the Retail Business Program of private vocational schools in the 
southern region by the structural theory. The samples were 13 teaching assistants, 83 students 
of the Retail Business Program, and 77 executives of establishments. The data were collected 
by teaching and learning evaluation forms; interview data forms for the teaching assistants, 
students, and executives of establishments; evaluation forms of desirable characteristics, 
evaluation forms of establishments’ satisfaction, and the evaluation forms performance 
and competencies . The arithmetic mean and standard deviation were used to analyze the 
obtained data.

The research discovered that the evaluation of the dual education system for the 
Retail Business Program of private vocational schools in the southern region on the input factor 
was found that the overall result met the criteria . The students had readiness to enroll on 
classes together with paying attention on lessons. The teaching assistants had qualifications 
required by the curriculums, had competency and high readiness for teaching.  

For the process, it was found that the overall result met the criteria . The process 
of teaching and learning and evaluation was appropriate and complete, and the process of 
professional practicum was a clear system. The measurement and evaluation were conducted by 
the real conditions, and students were informed the progresses of measurement continuously. 
The professional practicum was provided at a real workplace.  

 The output was found that that the overall result met the criteria at a high level. 
The teaching assistants perceived that students were able to learn, think, work, emphasize 
on culture, and have sense of justice. The performance and competencies was found that 
the overall result met the criteria . The executives perceived that students had desirable 
characteristics, core competency and common competency, and career competency. These 
indicated students had abilities and acceptable behavior required by the establishments

Keywords : Evaluation of action the Vocational Certificate, Dual Education System, Retail 
Business Program and Private Vocational Schools in the Southern Region
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บทนํา 
 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการเรียนรู
ในสาขาวิชาชีพ เพื่อปอนผูสําเร็จการศึกษาเขาสูตลาด
แรงงานและเปนผูประกอบการ โดยจัดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางหลากหลายและมีคุณภาพ ได
มีการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงความ
รวมมือจากสถานประกอบการในสาขาอาชีพตางๆ ที่
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่สอน (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ. 2542 : 11) เพื่อผลิตคนใหตรง
ตามความตองการของสถานประกอบการ และมีความ
กาวหนาในอนาคตตอไป ดังนั้น ในกระบวนการเรียน
การสอน  จึงเนนการพัฒนาทักษะวิชาชีพยิ่งกวาสวน
อื่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2535 : 1 – 5 ) ปจจุบันผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ยังมีคุณภาพไมเปนที่พอใจของนายจาง เพราะยังขาด
ทักษะการทํางานจริง จึงไมสามารถทํางานไดทันท ี 
สถานประกอบการตองทําการฝกอบรมกอนการ
ทํางาน  พรอมกันนั้นยังขาดระเบียบวินัย  และความ
อดทนในการทํางาน รวมถึงความสามารถในการ
ตัดสินใจ  การแกปญหา  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545 : 36-38) เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนสวนใหญยังคงดําเนินการที่สถาน
ศึกษาเทานั้น  และมุงเนนใหมีความรูในดานเนื้อหา
วิชาหรือทฤษฎี ในขณะที่ผูประกอบการตองการ
ผูสําเร็จอาชีวศึกษาที่มีความรูมีทักษะดานการปฏิบัติ 
(กรมอาชีวศึกษา. 2541 : 9) 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทในเครือ ซีพี ที่มีการดําเนินธุรกิจหลากหลาย
ชนิด  ทั้งในและตางประเทศ  มีความตองการกําลัง
คนดานแรงงานจํานวนมาก แตเนื่องจากแรงงานที่รับ
ใหม ๆ ในปจจุบัน  ไมสอดคลองกับความตองการใช  
จึงมีแนวคิดที่จะผลิตกําลังคนเพื่อใหเปนแรงงานที่มี
คุณภาพ  สามารถปฏิบัติหนาที่ในบริษัทและรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต  และมี
กําลังคนดานแรงงานไดตรงตามความตองการ  จึงได

กอตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน เพื่อเปน
สถานศึกษาที่เนนการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี 
โดยมีการปฏิบัติงานจริงทุกหลักสูตร  กําหนดใหมี
การฝกปฏิบัติงานจริงตามหลักสูตรที่ผานการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนจะมีโอกาสฝก
ปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการที่ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  และบริษัท ซีพี ออลล จํากัด
(มหาชน) กําหนด จึงไดมีโครงการความรวมมือ
ทางการศึกษาระหวาง บมจ. ซีพี ออลล กับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อการ
ขยายโอกาสผานการศึกษาสูชุมชนอยางทั่วถึงโดยมี
สวนรวม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ 
ดวยมาตรฐานและหลักสูตรเดียวกันกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน และศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน์ 
สอนดวยระบบการสอนทางไกลผานดาวเทียมแบบ 
2 ทาง (2 Ways Video Conference) จากอาจารย 
และวิทยากรที่มีความชํานาญการทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติจริงพรอมทั้งการรับประกันการมีงานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา มีรายไดระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ที่สถานประกอบการ และไดรับการรับรองหลักสูตร 
วิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ไดดําเนิน
โครงการมาเปนระยะเวลา 6 ปเต็ม ถือเปนการจัดการ
เรียนการสอนที่ครบกระบวนการอยางสมบูรณ  

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  ที่เปดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น ทางวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน  ไดดําเนินโครงการความรวมมือใน
การจัดการศึกษา  โดยไดประสานความรวมมือเปน
เครือขายสถานศึกษากับสถานศึกษาประเภทอาชีว
ศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยที่ทุกสถานศึกษาจะมีครู
ผูชวยสอนเปนผูคอยควบคุมดูแล ใหความชวยเหลือ
นักเรียน  และประสานงานกับทางศูนยการสอนสวน
กลาง สวนการจัดการฝกงาน ไดรับความรวมมือ
จากสถานประกอบการ  รานเซเวนอีเลฟเวน  เพื่อ
ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการทํางานจริง และตรงกับ
สาขาที่เรียน ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจจะประเมิน การ
ดําเนินงานโครงการความรวมมือในการจัดการเรียน
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การสอนระบบทวิภาคี  สาขาธุรกิจคาปลีก  ของสถาน
ศึกษาอาชีวะเอกชนกลุมภาคใต ทั้งนี้เพื่อนําผลการ
วิจัยไปเปนขอมูลเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาและผู
บริหารสถานประกอบการ ใชเปนแนวทางในการแกไข 
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อประเมินการดํา เนินการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
คาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนกลุมภาคใตดาน
ปจจัยนําเขาดานกระบวนการ  และดานผลผลิต

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย

 เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation 
Research) มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้

1.1 กลุมเปาหมาย
 กลุมเปาหมาย คือ ครูผูชวยสอน จํานวน  

13  คน นักเรียนสาขาวิชาธุรกิจคาปลีกจํานวน 83  คน 
และผูบริหารสถานประกอบการ ที่เขารวมโครงการ 
จํานวน  77 คน

1.2 ขอบเขตดานเนื้อหาการประเมิน
 ประ เมินการดํ า เนิ นงานหลั ก สูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาวิชา
ธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนกลุม
ภาคใต โดยใชการประเมินตามทฤษฎีระบบเปน
แนวทาง มีองคประกอบ 3 ดาน  ดังนี้

 1.2.1 ปจจัยนําเขา ไดแก
   1.2.1.1 ความพรอมของนักเรียน 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
   1.2.1.2 ความพรอมของครูผูชวยสอน
   1.2.1.3 ความพรอมของสิ่งเกื้อหนุน
  1.2.2 ดานกระบวนการ ไดแก

 1.2.2.1 การเรียนการสอน
     1.2.2.2 การวัดและประเมินผล
     1.2.2.3 การฝกประสบการณวิชาชีพ
1.2.3 ดานผลผลิต ไดแก

        1.2.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน
        1.2.3.2 สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะ
วิชาชีพ

 1.3 ขอบเขตดานพื้นที่
  สถานศึกษาอาชีวะเอกชนกลุมภาคใต
จำนวน 6 แหงไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
สุวรรณภูมิวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
กระบี่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังอาชีวะ  วิทยาลัย
เทคโนโลยีจรัสพิชากรอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใตและวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 1.4 ขอบเขตดานระยะเวลา
    ใชระยะเวลาในการวิจัย 2 ป ตั้งแตภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จนถึงภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2556 โดยเริ่มต้ังแตการสรางเครื่องมือ
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ การกําหนดรูปแบบ
การประเมิน การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปา
หมาย การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการประเมิน

2. กลุมเปาหมาย
 การประเมินครั้งนี้  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจาก
ผูใหขอมูล  คือ ครูผูชวยสอน จํานวน 13 คน  นักเรียน
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ในสถานศึกษาที่
เขารวมโครงการ ที่สังกัดสถานศึกษาอาชีวะเอกชน
ภาคใต  จํานวน  83 คน และผูบริหารสถานประกอบการ 
จํานวน 77 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ครูผูชวยสอน ผูวิจัยใชวิธีการเลือก ผูให
ขอมูลตามขอบเขตการประเมิน โดยเปนครูผูชวยสอน
ทีท่าํหนาทีค่วบคมุชัน้เรยีน ทบทวนบทเรยีนตอนทาย
คาบประสานงานกับศูนยการสอนสวนกลาง และ
ทําการวัดผลประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักเรียนสาขาวิชาธุรกิจคาปลีกในสถานศึกษาที่เขา
รวมโครงการ รวมทั้งสิ้น 13 คน

2. นักเรียนผูวิจัยใชวิธีการเลือกผูใหขอมูล
ตามขอบเขตการประเมิน โดยเลือกจากนักเรียนสาขา
วิชาธุรกิจคาปลีกที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2556 ในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น 83 คน

3. ผูบริหารสถานประกอบการ  ผูวิจัยใชวิธี
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การเลือกผูบริหารจากรานคาเซเวนอีเลฟเวน ที่เปน
สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักเรียนสาขา
วิชาธุรกิจคาปลีก ในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
รวมทั้งสิ้น 77  คน  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได

สรางขึ้นจากการศึกษาคนควา จากตํารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ โดยมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ
ในการวิจัยโดยใชแนวทางการประเมินตามทฤษฎี
ระบบดังนี้  
     ฉบับท่ี 1 แบบประเมินการดําเนินงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี ของ
สถานศึกษาอาชีวะเอกชน กลุมภาคใต สําหรับนักเรียน 
ประกอบดวยขอคําถามในการประเมิน 39 ขอ โดยคดั
เลอืกขอคาํถามทีม่คีาดชันคีวามสอดคลอง ตัง้แต 0.60-
1.00 และไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน เทากับ 
0.97
     ฉบับท่ี 2 แบบประเมินการดําเนินงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี ของ
สถานศึกษาอาชีวะเอกชน กลุมภาคใต สําหรับครูผูชวย
สอน ประกอบดวยขอคําถามในการประเมิน 41 ขอ โดย
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 
0.60-1.00 และไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 
เทากับ 0.96
     ฉบับท่ี 3 แบบประเมินการดําเนินงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาอาชีวะเอกชน กลุมภาคใต สําหรับผูบริหาร
สถานประกอบการ ประกอบดวยขอคําถามในการ
ประเมิน 16 ขอ โดยคดัเลอืกขอคาํถามทีม่คีาดชันคีวาม
สอดคลอง ตัง้แต 0.60-1.00 และไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบประเมิน เทากับ 0.86
     ฉบับท่ี 4 แบบสัมภาษณนักเรียน เปน
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งสัมภาษณเกี่ยวกับ
ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ตามแนวทาง
ของทฤษฎีระบบ โดยผานการตรวจสอบและแนะนํา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
     ฉบับท่ี 5 แบบสัมภาษณครูผูชวยสอน เปน
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งสัมภาษณเกี่ยวกับ
ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ตามแนวทาง
ของทฤษฎีระบบ โดยผานการตรวจสอบและแนะนํา

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
     ฉบับที่ 6 แบบสัมภาษณสถานประกอบ
การ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งสัมภาษณ
เกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยผานการ
ตรวจสอบและแนะนําอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
     ฉบับที่ 7 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียน เปนแบบประเมินที่ศูนยการเรียน
ปญญาภิวัฒนจัดทําขึ้น เพื่อประเมินคุณลักษณที่พึง
ประสงคของนักเรียน
     ฉบับที่ 8 แบบประเมินสมรรถนะทั่วไป
และสมรรถนะวิชาชีพ เปนแบบประเมินที่ศูนยการ
เรียนปญญาภิวัฒนจัดทําขึ้น ซึ่งเปนแบบประเมิน
สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ ของสถาน
ประกอบการที่มีตอนักเรียน

4. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตาม

ขั้นตอนดังนี้
1 .ขอความอนุ เคราะห  จาก บัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อทําหนังสือสงถึงผูอํานวยการสถาน
ศึกษาอาชีวะเอกชนภาคใต  ทุกสถานศึกษาที่เขา
รวมโครงการ และสถานประกอบการ เพื่อขอความ
อนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล

2.ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสงเอกสารไปขอความรวมมอืกบัสถานศึกษา
เอกชนที่เขารวมโครงการ

3.ผู วิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูก
ตองและความสมบูรณในการตอบคําถาม เพื่อนําสู
การวิเคราะหในลําดับตอไป

4.การสัมภาษณ ผูวิจัยไดลงพื้นที่ไปพบ
ผูใหขอมูลดวยตนเองกับนักเรียนและครูผูชวยสอน 
สวนผูประกอบการมีการสัมภาษณดวยตนเองและ
ทางโทรศัพท

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหคุณภาพแบบสอบถามและ
ขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพระบบทวิภาคี  สาขาธุรกิจคาปลีก  ของสถาน



89

ศึกษาอาชีวะเอกชนกลุมภาคใต  ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติวิเคราะหดังนี้

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของ
แบบสอบถาม

1.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของประเด็นคําถาม  

1.2 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค

2. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 คาเฉลี่ย
2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดเกณฑการ
ประเมิน ใชวิธีการกําหนดเกณฑ โดยประยุกตใชวิธี
การวินิจฉัยของผูเชี่ยวชาญจากเกณฑของผูตอบ ที่มี
ความสามารถตํ่าสุดที่จะทําขอสอบนั้นได (Minimally 
Acceptable Person) ของแองกอฟฟ (Angoff,1971) 
ซึ่งวิเคราะหโดย การหาคารอยละ จากการกําหนด 
(ความเห็น) ของผูเชี่ยวชาญซึ่งไดเกณฑ ดังนี้

3.1 แบบประเมินการดําเนินงานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
คาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน กลุมภาคใต  
เกณฑผานที่ระดับ 3.00 ขึ้นไป

3.2 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน  เกณฑผานที่ระดับ 2.00 ขึ้นไป
3.3 แบบประเมินสมรรถนะทั่วไปและ

สมรรถนะวิชาชีพ เกณฑผานที่ระดับ 3.00 ขึ้นไป
 4. ขอมูลจากแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
ปลายเปด ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลโดยแยกตามองคประกอบแลวเรียงลําดับความถี่
และคารอยละ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผล

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อประเมิน
การดําเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษา

อาชีวะเอกชนกลุมภาคใต การประเมินใชทฤษฎีระบบ 
(Systems Theory : Input Process Output) เปน
โครงสรางในการประเมิน สามารถสรปุไดดงันี้  

1. ดานปจจัยนําเขา การประเมินการดําเนิน
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน
กลุมภาคใต ตามความเห็นของครูผูชวยสอนและ
นักเรียน พบวา โดยรวมผานเกณฑ คือ ครูผูชวย
สอนและนักเรียนมีความเห็นวา นักเรียนมีความ
พรอมในการเรียนอีกทั้งตั้งใจและคาดหวังเรื่องการ
ทํางาน ทั้งนี้มีการเตรียมตัวโดยการศึกษาขอมูลเบื้อง
ตนที่เกี่ยวกับสาขาธุรกิจคาปลีกกอนที่จะตัดสินใจ
เลือกเรียน นักเรียนบางคนขาดความพรอมทางดาน
ทุนทรัพย ขณะที่โครงการนี้ไดมีทุนการศึกษาให ครู
ผู ชวยสอนเปนผูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
ความตองการของสาขาที่หลักสูตรกําหนด  มีความรู
ความสามารถและมีความพรอมในการสอนเปนอยาง
ดีมีการแนะนําเนื้อหาการเรียนอยางชัดเจน สามารถ
ตอบปญหาหรือขอสงสัยของนักเรียนไดอยางถูกตอง
และชัดเจน มีการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูจาก
ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน  ความพรอมของปจจัย
เกื้อหนุน มสีภาพในการเรียนการสอนหรือบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม มีความ
เหมาะสม มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  
ทําใหเกิดความนาสนใจตอการเรียน แตควรจะมีผูดูแล
รับผิดชอบและ แกปญหาตาง ๆ ของระบบสนับสนุน
การจัดการเรียนรูทางไกล

 2. ดานกระบวนการของการประเมินการ
ดําเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบ
ทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะ
เอกชนกลุมภาคใต ตามความเห็นของครูผูชวยสอน 
นักเรียน และสถานประกอบการ พบวา โดยรวม
ผานเกณฑ คือ ครูผูชวยสอนและนักเรียนมีความ
เห็นวา กระบวนการในการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลมีความเหมาะสมและสมบูรณ อีกทั้งมี
กระบวนการในการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ
อยางเปนระบบและมีความชัดเจน โดยที่ดานกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน เปนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี มีความเหมาะสมกับนักเรียน โดย
เนนการปฏิบัติจริง  เปนการเรียนอยางมีความสุข และ
สนุกสนานกับอาจารยที่สอนทางไกล เพราะอาจารย
สอนดีมาก มีการเตรียมความพรอมมาเปนอยางดี มี
การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเรียนอยางครบถวน และ
มีการสรุปบทเรียนหลังจากเรียนเสร็จในแตละคาบ 
เพื่อทบทวนใหนักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น ดาน
กระบวนการวัดและประเมินผล อาจารยผูสอนมีการ
ชี้แจงรายละเอียดของเกณฑการใหคะแนนและการ
แบงสัดสวนคะแนนที่มีความชัดเจนและมีความเขาใจ
ดี มีการวัดและประเมินผลตรงตามสภาพจริง มีการ
รายงานความกาวหนาในการวัดผลใหนักเรียนทราบ
อยางตอเนื่อง ทําใหนักเรียนมีการติดตามและมีการ
วางแผนและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติไดถูกตอง  
และดานการฝกประสบการณวิชาชีพ  เปนการฝก
ตามสถานที่จริง เปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิด
ชอบ  การทํางานรวมกับผูอื่น  และการตรงตอเวลา 
สถานประกอบการมีการสอนงานเปนอยางดี ทําให
การฝกงานเปนเรื่องที่นาตื่นเตน มีความสุขในการฝก
ประสบการณวิชาชีพมากขึ้น มีความรูความเขาใจทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ และมีประสบการณมากขึ้นและมี
ความเปนผูใหญ  มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น รูจักแก
ปญหาเฉพาะหนา  ทั้งนี้การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทําใหมีรายไดระหวางเรียนดวย  
 3. ดานผลผลิตของการประเมินการดําเนิน
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน
กลุมภาคใต ตามความเห็นของครูผูชวยสอนตอคณุลกัษณะ
ของผูเรยีน พบวา โดยรวมผานเกณฑ คือ ครูผูชวยสอน
มีความเห็นวา ผูเรียนมีคุณลักษณะ เรียนเปน คิดเปน 
ทํางานเปน ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม และเปนคน
ที่รักความถูกตอง นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาสาขา
ธุรกิจคาปลีก มีการศึกษาตอและทํางานตรงสาขาคิด
เปนรอยละ 100 ทุกสถานศึกษา ทั้งนี้ยังมีนักเรียน
บางสวนที่ยังไมสําเร็จการศึกษา โดยจะสําเร็จในปการ
ศึกษาถัดไป และมีบางคนไดลาออกจากสถานศึกษา  
จึงเห็นไดจํานวนนักเรียนแรกเขามากกวาจํานวน

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา  สวนสมรรถนะทั่วไปและ
สมรรถนะดานวิชาชีพ พบวาโดย รวมผานเกณฑ อยู
ในระดับมาก คือ ผูบริหารมีความเห็น วานักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป มีสมรรถนะวิชาชีพแสดงวา มีความ
รู ความสามารถและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
 อภิปรายผล
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมิน
การดําเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษา
อาชีวะเอกชนกลุมภาคใต ไดทําการประเมินโดยใช
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory : Input Process 
Output) เปนโครงสรางในการประเมิน คือ ดาน
ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ  และดานผลผลิตซึ่ง
มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล  ดังนี้

1. ดานปจจัยนําเขา การประเมินการดําเนิน
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน
กลุมภาคใต ตามความเห็นของครูผูชวยสอนและนักเรียน
โดยรวมผานเกณฑ นักเรียนมีความพรอมในการเรียน 
เนื่องจากนักเรียนไดมีการศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยว
กับสาขาธุรกิจคาปลีกกอนที่จะตัดสินใจเลือกเรียนมา
เปนอยางดี และเปนการตัดสินใจเลือกเรียนดวยเอง
ครั้งนี้จึงสงผลใหนักเรียนมีความตั้งใจและคาดหวัง
เรื่องการทํางาน  เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
ความรวมมือทางการศึกษาระหวาง บมจ. ซีพี ออลล 
กับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
(มหาชน) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเครือขายเอกชน  
2551 : เอกสารแผนพับ) จัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติจริง พรอมทั้งการรับประกันการมีงานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา มีรายไดระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ที่สถานประกอบการ จึงมีนักเรียนบางคนที่ขาดความ
พรอมทางดานทุนทรัพย ตัดสินใจเขารวมโครงการ
นี้เพราะมีทุนการศึกษาใหและมีรายไดระหวางเรียน  
ดานความพรอมของครูผูชวยสอนครูผูชวยสอนเปน
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ผู ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามความตองการ
ของสาขาที่หลักสูตรกําหนด มีความรูความสามารถ
และมีความพรอมในการสอนเปนอยางดีมีการแนะนํา
เนื้อหาการเรียนอยางชัดเจน สามารถตอบปญหาหรือ
ขอสงสัยของนักเรียนไดอยางถูกตองและชัดเจน ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะวา ครูผูชวยสอนที่สถานศึกษาคัด
เลือกมานั้นจะตองเขารับการอบรบเพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
จากโรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ และมีการ
ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูจากศูนยการเรียนปญญา
ภิวัฒนเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับขอตกลงความรวมมือ (สมาคม
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย. 2551) 
ที่กําหนดวา จัดครู-อาจารย และนักเรียน- นักศึกษา 
เขารับการฝกอบรมและฝกงานตามระยะเวลา และ
เงื่อนไขที่กําหนด และสอดคลองกับหลักการของ
กรมอาชีวศึกษา  (2541:3) กลาววา บทบาทหนาที่
ครูจะตองเตรียมแผนการสอนและมีการประเมินผล
นักเรียน และในสวนของความพรอมของปจจัยเกื้อ
หนุน  มีความพรอมเกี่ยวกับสภาพในการเรียนการ
สอนหรือบรรยากาศในการเรียนการสอนทางไกล 
ผานดาวเทียม มีความเหมาะสม มีการนําเทคโนโลยี
มาใชในการเรียนการสอน ทําใหเกิดความนาสนใจตอ
การเรียน เนื่องจากเปนวิธีการเรียนรูทีไ่มซํ้าซากกับ
แบบเดิมๆ จึงทําใหผูเรียนรูสึกนาสนใจ แตควรจะมี
ผูดูแลรับผิดชอบ แกปญหาตางๆ ระบบสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูทางไกล เพราะวาการติดตั้งระบบการ
สื่อสารนั้น ไดมีบริษัทที่ไดรับวาจางมาดําเนินการ
ทั้งหมด และครูผูชวยสอนจึงไมมีความรูทางดาน
เทคนิค  หากมีปญหาก็จะตองติดตอบริษัทใหมา
แกปญหาให สอดคลองกับงานวิจัยของ มาเรียนี  
บูงอ (2552 : 156-161) พบวา ผลการประเมินตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
ผูปกครองของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ดาน
ปจจัยนําเขา โดยรวมผานเกณฑ ครูมีความพรอมและ
ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู มีการจัดสรรงบ
ประมาณในการจัดการเรียนรู และสิ่งอํานวยความ
สะดวก ตําราเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณและสถานที่เรียน  

ที่เปนปจจัยเอื้อตอการเรียนการสอน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณัฐภาส  ถาวรวงษ (2551 : 185-
187) พบวา การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input 
Evaluation) ในดานความพรอมของอาจารยผูสอน 
ดานความพรอมของนิสิต  และดานความพรอมของ
ปจจัยเกื้อหนุน และความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา  หวังเก็ม (2553 
: 108-112) พบวา ดานปจจัยนําเขาโดยภาพรวมผาน
เกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา 
วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่มีเพียงพอ  โรงเรียนมีการ
จัดพื้นที่ใหโรงเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย มีการ
สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหสงบรมรื่น

2. ดานกระบวนการของการประเมินการ
ดําเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบ
ทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษา
อาชีวะเอกชนกลุมภาคใต ตามความเห็นของครูผูชวย
สอน นักเรียน และสถานประกอบการ  โดยรวมผาน
เกณฑ ซึ่งกระบวนการในการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลมีความเหมาะสมและสมบูรณ อีกทั้ง
มีกระบวนการในการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ
อยางเปนระบบและมีความชัดเจน  สอดคลองกับ
ขอตกลงความรวมมือ  (สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย.  2551  : ขอตกลงความรวม
มือ) ที่กําหนดวา จัดสถานที่สําหรับจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรรวมถึงสถานที่การฝกปฏิบัติงานให
กับนักเรียน-นักศึกษา โดยที่ดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคี มีความเหมาะสมกับนักเรียน โดยเนน
การปฏิบัติจริง  เปนการเรียนอยางมีความสุข และ
สนุกสนานกับอาจารยที่สอนทางไกล เพราะอาจารย
สอนดีมาก มีการเตรียมความพรอมมาเปนอยางดี  มี
การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเรียนอยางครบถวน และ
มีการสรุปบทเรียนหลังจากเรียนเสร็จในแตละคาบ
โดยครูผูชวยสอน เพื่อทบทวนใหนักเรียนมีความ
เขาใจมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาจากสถาน
ศึกษาและศูนยการสอนทางไกลมีความพรอมและ
สามารถจัดการไดอยางเปนระบบที่สมบูรณ   ดําเนิน
การจัดการเรียนการสอน เปนที่นาเชื่อถือแกสังคม
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ในระยะเวลาอันสมควร ดานกระบวนการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งอาจารยผูสอนมีการชี้แจงรายละเอียด
ของเกณฑการใหคะแนนและการแบงสัดสวนคะแนน
ที่มีความชัดเจนและมีความเขาใจดี  เพราะเปนการ
วัดและประเมินผลตรงตามสภาพจริง เพื่อประเมิน
ความพรอมในการเขาสูการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (กรม
อาชีวศึกษา 2541:4) ที่กําหนดไววาการประเมิน
ความพรอมดานวิชาชีพและคุณสมบัติที่ตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการ ตองมีการรายงาน
ความกาวหนาในการวัดผลใหนักเรียนทราบอยางตอ
เนื่อง  จึงทําใหนักเรียนมีการติดตามและมีการวางแผน
และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติไดถูกตอง และดาน
การฝกประสบการณวิชาชีพ ไดกําหนดใหมีการฝกตาม
สถานที่จริงในสถานประกอบการโดยการประสาน
ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
สอดคลองกับหลักการของ (กรมอาชีวศึกษา 2541:29)
กลาววาการจัดการสอนระบบทวิภาคี จะตองมีการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการใหชัดเจน เพื่อใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีการ
ตรงตอเวลา สถานประกอบการมีการสอนงานเปน
อยางดี ทําใหการฝกงานเปนเรื่องที่มีความรูความเขาใจ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และมีประสบการณมากขึ้น สอดคลอง
กับแนวคิดของจรูญ  ชูลาภ (2542 : 15)  ไดกลาววา 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  นักเรียนตอง
เกิดความชํานาญและมีทักษะในการทํางาน ทําใหผล
งานมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้นักเรียนยังมีความเปน
ผูใหญ  มีระเบียบวินัยมากย่ิงขึ้น รูจักแกปญหา
เฉพาะหนา  นอกจากนี้การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทําใหมีรายไดระหวางเรียน  

3. ดานผลผลิตของการประเมินการดําเนิน
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน
กลุมภาคใต โดยรวมผานเกณฑ เพราะผูเรียนมี
คุณลักษณะที่  เรียนเปน คิดเปน ทํางานเปน ใหความ
สําคัญกับวัฒนธรรม และเปนคนที่รักความถูกตอง 
สอดคลองกบัคณุลกัษณะผูเรยีนของ วิทยาลันเทคโนโลยี

ปญญภิวัฒน  สวนสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะ
ดานวิชาชีพ พบวา โดยรวมผานเกณฑ อยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวานักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
มีสมรรถนะวิชาชีพ แสดงวามีความรูความสามารถและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับความตองการของสถาน
ประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของเออรเบ (Erbe. 
1997 : 281)  พบวา  การศึกษาจากประสบการณ
แบบมีสวนรวมท่ีเกี่ยวกับความรวมมือของภาครัฐ
และเอกชนทําใหนักศึกษามีโอกาสไดรูถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการทํางานผลประโยชนที่ไดรับจากการเขา
ศึกษาในระบบนี้ นอกจากจะไดรับประสบการณจาก
การฝกงานและยังสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
สภาวะสังคมโดยที่นักศึกษากลุมปกติในสาขาเดียวกัน
ที่ไมไดฝกงานในสถานประกอบการมีผลลัพธดาน
ความสําเร็จ ของการเขาทํางาน หรือประกอบธุรกิจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักศึกษาที่เขารวมโครงการจะไดรับการยอมรับจาก
สถานประกอบการมากกวากลุมปกติ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เลหมานน (Lehmann. 1977 : 52) ได
ทําการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีในประเทศเยอรมัน ผลการวิจัยพบวา เปน
ระบบการศึกษาที่นิยมกันแพรหลายและเปนวิธีผลิต
แรงงานที่มีทักษะเขาสูตลาดอุตสาหกรรมทําใหเกิด
แรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมศึกษาตอในระบบนี้ เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลวจะมีทักษะในการปฏิบัติงานและ
ประสบความสําเร็จในการเขาสูตลาดแรงงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐภาส 
ถาวรวงษ (2551 : 185-187)  พบวา การประเมินดาน
ผลผลิต (Output Evaluation) ในดานคุณลักษณะ
ของนิสิตหลังการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก (PBL) 
ของรายวิชาพรีคลินิก พบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มาเรียนี บูงอ 
(2552 : 156-161) พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม แตตองมีครูคอย
สงเสริมและชี้แนะ ในดานการปฏิบัติ การเขารวมอยู
ในสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญนภา อุณห
กานต (2553 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนมีการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะ
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ที่เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เพิ่มมากขึ้น 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา หวังเก็ม (2553 : 
108-112) พบวา ผูเรียนมีการพัฒนาดานกาย ศีล จิต 
และปญญา และผานเกณฑการประเมินทุกรายการ

ผลจากกการประเมินครั้งนี้ นาจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการกับการจัดการเรียนรูระบบทวิภาคี เพื่อ
ใหมีการเตรียมความพรอมทั้ง 3 สวน คือ ปจจัยนํา
เขากระบวนการ และผลผลิต โดยแตละสวนจะได
เนนการดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ ปจจัยนําเขา
จะตองมีความพรอมนักเรียน ความพรอมครูผูสอน
หรือครูผูชวยสอน ความพรอมของสิ่งเกื้อหนุน เพื่อ
ใหการเริ่มตนมีความพรอมและสมบูรณ อันจะสง
ผลใหการดําเนินการตอไปมีความสะดวกและคลอง
ตัวในกระบวนการจัดการเรียนรูกลาวคือ สามารถ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะตองเนนใหนักเรียนมีสวน
รวมและรับรูอยางตอเนื่อง  เมื่อสามารถดําเนินการ
ไดเชนนี้ก็จะไดรับผลจากการดําเนินการใหนักเรียน
เปนผูสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ สงผลใหเปนที่
ตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

ขอเสนอแนะ
  ข อ เสนอแนะสํ าหรับการนํ าผลการ
ประเมินไปใช
 จากผลประเมินการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษา
อาชีวะเอกชนกลุมภาคใต สามารถนาํไปใชใหเกดิ
ประโยชนไดดงันี้ 
 1. จากผลการประเมิน พบวา ความพรอม
ของครูผูชวยสอน มีความพรอมและเปนผูที่มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรงตามความตองการของสาขาที่
หลักสูตรกําหนด มีความรูความสามารถและมีความ
พรอมในการสอนเปนอยางดี มีการแนะนําบทเรียน
อยางชัดเจน สามารถตอบปญหาหรือขอสงสัยของ
นักเรียนไดอยางถูกตองและชัดเจน แตขาดการติดตาม
งานของนักเรียน เพราะภาระและคาบสอนคอนขาง
มาก คือผูบริหารสถานศึกษาควรจะแกปญหาเกี่ยว
ภาระงานและเวลาในการทํางานใหกับครูผูชวยสอน
ใหมีภาระที่เหมาะสม เพื่อใหมีเวลาในการติดตาม  

แนะนําใหคําปรึกษาและแกปญหาใหกับนักเรียน 
จะสงผลใหนักเรียนทุกคนสําเร็จการศึกษาตามที่
หลักสูตรกําหนด
 2. จากผลการประเมิน พบวา รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี มีความเหมาะ
สมกับนักเรียน โดยเนนการปฏิบัติจริง มีความเหมาะ
สมกับการเรียนการสอนในปจจุบันเนื่องจากมีการ
เรียนการสอนที่มีความรวมมือกับสถานประกอบการ 
แตจะมีปญหาในเรื่องของเสียงดังบาง  ทําใหการสอน
อาจจะติดขัดบาง  มีปญหาบางในการโตตอบ เพราะ
เรียนพรอมการหลายศูนยการเรียนการตอบคําถาม
อาจจะมีความลาชาไปบาง เพราะเปนการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมแบบ 2 ทาง 
ซึ่งการบริหารจัดการ ควรมีการปรบัปรงุพฒันาระบบ
สือ่สารทีม่คีวามเรว็สญัญาณใหสอดคลองกบัการใชงาน 
และระบบสือ่สาร 2 ทางทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่
ใหนกัเรยีนมโีอกาสสอบถามในประเดน็ทีส่งสยั
 3. จากผลการประเมิน พบวา การฝก
ประสบการณวิชาชีพตามสถานที่จริง เปนการฝกให
นักเรียนมีความรับผิดชอบ  การทํางานรวมกับผูอื่น
และการตรงตอเวลา และมีประสบการณมากขึ้นและ
มีความเปนผูใหญ มีระเบียบวินัยมากย่ิงขึ้น รูจักแก
ปญหาเฉพาะหนา ทั้งนี้การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทําใหมีรายไดระหวางเรียนดวย  ซึ่งการบริหารจัดการ  
สถานศึกษากับสถานประกอบการจะต องมีการ
ประสานความรวมมือและมีการประชุมรวมกันเปน
ระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเรียน
ทุกคน และตกลงขอกําหนดในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินใหมีความชัดเจน เนื่องจากสถานประกอบ
การบางแหงไมมีความรูเกี่ยวกับการประเมิน 
 ขอเสนอแนะในการประเมินครั้งตอไป
 จากผลประเมินการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษา
อาชีวะเอกชนกลุมภาคใต ครัง้นี ้ยงัมปีระเดน็อืน่ทีเ่หมาะ
สมในการนาํไปวจิยัครัง้ตอไปดงันี้
  1. ทําการศึกษาหรือประเมินการศึกษา
นักเรียนระบบทวิภาคี โดยใชรูปแบบการประเมินอื่น ๆ 
และประเมินใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเปนการศึกษา
ขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาหรือแกปญหา
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ตอไปตามความเหมาะสม
 2. ทําการศึกษาหรือประเมินการจัดการ
ศกึษา ระบบทวิภาคี ในระดับปริญญาตรี เนือ่งจากใน
ระดับปริญญาตรีนั้นไดมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
นอยมาก

 อกีทัง้เปนระดบัปรญิญาในสายปฏบิตักิารทีเ่ปน
หลกัสตูรใหม ท้ังนีค้วรจะเกบ็ขอมลูทัง้เชงิปรมิาณและ
เชงิคณุภาพ เพือ่เปนขอมลูท่ีสรางและสงเสรมินวตักรรม
ทางการศกึษา อาชวีะ อกีทัง้ไดนาํไปปรบัปรงุใหเปน
ตวัอยางกบัสถานศกึษาอืน่ๆ ตอไป
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