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บทคัดย่อ 
  บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพอนาคตของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Future Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี 
จำนวน 32 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ ่มตัวแทนสถานประกอบการในต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content analysis) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง และใช้แบบสอบถาม     
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานเพื่อคำนวณหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสัยระหว่าง  
ควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า ภาพอนาคตที่จะส่งผลให้มีการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศระหว่าง พ .ศ. 2563-2572 ได้จำนวน 4 มิติ 
ดังนี้ 1) มิติการสำรวจความพร้อม ประกอบด้วยแนวโน้ม 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้าน 1) การประสานงาน 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ 3) ด้านการคัดเลือกนักศึกษา          
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2) มิติการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วยแนวโน้ม 2 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้าน 1) ด้านข้อตกลงร่วมกัน และ 2) ด้านกฎหมาย 3) มิติการเตรียมครูและ
ผู้เรียน ประกอบด้วยแนวโน้ม 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน 1) ด้านการเตรียมครูฝึก
ในสถานประกอบการ และ 2) ด้านการเตรียมผู ้ เร ียน  และ 4) มิติการจัดการหลักสูตร 
ประกอบด้วยแนวโน้ม 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน 1) ด้านการออกแบบหลักสูตร     
2) ด้านการทำสัญญาฝึก 3) ด้านการเรียนในสถานศึกษา 4) ด้านการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 5) ด้านการนิเทศการฝึกอาชีพ และ 6) ด้านการวัดและประเมินผล 
คำสำคัญ: การอาชีวศึกษา, ระบบทวิภาคี, สถานประกอบการต่างประเทศ  
 
Abstract 
  The Objectives of this research article were to investigate the Scenario of 
Dual Vocational Education with Workplaces in Abroad for Colleges under the 
Office of Vocational Education Commission in Three Southern Border Provinces. 
The research was based on EDFR (Ethnographic Delphi Future Research). The 
semi-structured interview was used for the research instrument by asking the 
opinions of 32 people; director group, teachers or educational personnel group, 
abroad representative group who involved in dual vocational education and used 
the five-rating scale questionnaire for 21 specialists. The interviewees and 
specialists were purposively selected. The data taken from the interview were 
analyzed through content analysis, along with the compare and contrast process 
and data from the questionnaire were analyzed with basic statistics to calculate 
the median, mode and range between quartiles. The study revealed that the 
experts’ opinions for the future scenario trends to the possible management of 
dual vocational education with workplaces in abroad during 2020-2029 are:                      
1) Readiness survey aspect including three components: 1) coordination, 2) public 
relations and 3) student selection. 2)  The signing of a memorandum of 
cooperation aspect including two components: 1) the collective agreement and 
2) the legislation. 3)  Preparation of teachers and learner’s aspect including two 
components: 1) the preparation of teachers in the workplace and                           
2) the preparation of learners. 4)  Course Management aspect including six 
components: 1) the curriculum design 2) the training contract 3) the learning in 
educational institutions 4) vocational training in the workplace 5) supervision, 
vocational training and 6) evaluation and assessment.  
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บทนำ 
  การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทำให้ระบบการศึกษายุคใหม่ต้องมีความรู้และนวัตกรรม   
ในการดำเนินชีวิต จึงทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ของประเทศไทย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558) 
มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหวังเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและ  
มีความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ รวมทั้งให้ประเทศมีบทบาทสำคัญต่อความร่วมมือ     
ในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ในการพัฒนาประเทศจากภายในเพื่อความมั่นคง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ไทยสู่โลก ซึ่งสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) การ
สร้างเศรษฐกิจใหม่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนนโยบายได้ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาคน พัฒนาสมรรถนะทักษะการประกอบอาชีพของแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ 
โดยเฉพาะกำลังแรงงานระดับกลางให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นและสามารถวัดระดับทักษะ
ฝีมือในระดับนานาชาติได้ โดยผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรหลักในการจัดการศึกษาของประเทศมีบทบาท
และภารกิจในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคนให้เป็นบุคคล          
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติในการ
ดำเนินการตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดการศึกษา โดยมีนโยบาย
สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการ เร ่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษา ให้ม ีค ุณภาพ สนับสนุนความสามารถ             
ในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) โดยนำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Accreditation 
and Certification Commission : APACC) มากำกับ ควบคุมคุณภาพและรองรับคุณภาพ
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการยอมรับและอ้างอิงเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานในระดับนานาชาติได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
  ทั้งนี ้ การศึกษาสายอาชีพที ่มุ ่งเน้นการเรียนรู ้เพื ่ออาชีพซึ ่งสอดคล้องกับบริบท       
ทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพ้ืน   
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางความไม่สงบ ประชาชนใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ
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เหตุการณ์ความไม่สงบหมายรวมไปจนถึงบางอำเภอในเขตจังหวัดสงขลา ตามสถานที่                 
เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าพื้นที่ความไม่สงบในสถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลกระทบ        
ต่อภาพลักษณ์ของพ้ืนที่สามจังหวัดก็ตาม มีข้อมูลพบว่า ประชากรในพ้ืนที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซียและ
อินเดีย (กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ, 2562) การเคลื่อนย้ายแรงงานของประชากร
ในพื้นที่ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลได้ โดย
มีความก้าวกระโดดจากสังคมในพื้นที่ สู่สังคมต่างแดน เกิดการเปลี่ยนแปลงของฐานเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที ่ 
จากสภาพดังกล่าว ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม การเคลื่อนย้าย
แรงงานประชากรในพื ้นที ่สามจังหวัดชายแดนใต้สู ่ประเทศเพื ่อนบ้าน ส่งผลให้สถาบัน        
ทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางการศึกษาสายอาชีพของพื้นที่ ต้องมุ่งผลิตและ
พัฒนากำลังคนสู ่ตลาดแรงงานเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศ จำเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง และจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์
ความไม่มั ่นคงของเหตุการณ์ ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาให้ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ 
ความสามารถยกระดับทักษะฝีมือแรงงานสู่ทักษะฝีมือแรงงานระดับสูงขึ้น  สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้เกิดความมั่นคงและช่วยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีได้ 
  ความสำคัญและความจำเป็นในการศึกษาแนวโน้มข้างต้นของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การมองภาพอนาคตของการศึกษา จะทำให้
ทราบถึงองค์ประกอบแนวโน้มที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารเพื่อยกระดับ         
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เยาวชนในพื้นที่         
ให้มีคุณภาพและมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนต่อไป 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาภาพอนาคตของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
ต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  ขอบเขต 
  การวิจัยนี ้มุ ่งศึกษาแนวโน้มภาพอนาคตที ่พึงประสงค์ เหมาะสมและเป็นไปได้          
ของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ระหว่าง พ.ศ. 2563 - 
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2572 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคผลิกผัน (disruption) โดยสอบถามความเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี จำนวน 32 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร จำนวน 13 คน 
กลุ่มครู จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวแทนสถานประกอบการในต่างประเทศ จำนวน 6 คน และ
ผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 21 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 คน กลุ่มตัวแทน
ภาคเอกชน จำนวน 7 คน และกลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา จำนวน 7 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอนาคตแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) เริ่มต้นด้วย
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และตามด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ       
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นการวิจัยตามกระบวนการ EDFR (Ethnographic Delphi 
Future Research) (จุมพล พูลภัทรชีวัน, 2548) เพื่อศึกษาภาพอนาคตของการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างและแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญ  
ด้านการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีและด้านการวัดผลและวิจัย จำนวน 5 คน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษา และความครอบคลุมตามประเด็น
เนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย   
ได้นัดหมายผู ้ให ้ข ้อมูลและผู ้เช ี ่ยวชาญเพื ่อขอสัมภาษณ์และติดต่อผู ้ เช ี ่ยวชาญเพื ่อส่ง
แบบสอบถามด้วยวิธีการส่งด้วยตนเอง ส่งทางระบบการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ติดตามจนครบตามจำนวนที่ต้องการ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน
กระบวนการ EDFR ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับภาพอนาคตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการต่างประเทศ ใช้การสังเคราะห์เพื่อได้ข้อสรุป 4 มิติ คือ 1) มิติการสำรวจความ
พร้อม 2) มิติการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3) มิติการเตรียมครูและผู้เรียน และ 4) 
มิติการจัดการหลักสูตร เป็นภาพอนาคตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสถานประกอบการ
ต่างประเทศ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่าง สังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้เกี่ยวกับภาพอนาคตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
ต่างประเทศ และจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ครั้งที่ 2 และ 3 โดยการตอบแบบสอบถาม
ของผู ้ เช ี ่ยวชาญรอบที ่ 1 และ 2 ผู ้ว ิจ ัยได้ส ังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร ็จรูป                  
เพื่อคำนวณหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยใช้เกณฑ์ค่าพิสัย
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ระหว่างควอไทล์ (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันใน
ข้อคำถามนั้นทุกข้อ (จุมพล พูลภัทรชีวัน, 2559) 
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563-2572) จะมีแนวทางการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1) มิติการสำรวจความพร้อม 2) มิติการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3) มิติการเตรียมครู
และผู้เรียน และ 4) มิติการจัดการหลักสูตร โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 
   มิติที่ 1 การสำรวจความพร้อม ประกอบด้วยแนวโน้ม 3 องค์ประกอบ คือ 
1) องค์ประกอบด้านการประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการประสานงานมี
โอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที ่ส ุดได้แก่ 1) ผู ้ประสานงานต้องเป็นบุคคลที ่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาที ่สาม คือ ภาษามาเลย์หรือภาษาอินโดนีเซีย           
2) เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งประจำในหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับ
ต่างประเทศ 3) เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2) องค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการ
ประชาสัมพันธ์มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ 1) มีการใช้สื่อออนไลน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูล ประกาศข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และ 2) มีเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา และ 3) องค์ประกอบด้านการคัดเลือกนักศึกษา ผู ้เชี ่ยวชาญมี
ความเห็นว่าแนวโน้มด้านการคัดเลือกนักศึกษามีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ได้แก่ 
1) มีความยืดหยุ่นในการกำหนดคุณลักษณะของนักศึกษาตามความเหมาะสมในสาขางาน
ร่วมกับสถานประกอบการ 2) มีกฎเกณฑ์ชัดเจน เน้นการทดสอบทางทักษะการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี 3) วัดความผิดปกติของของอารมณ์ จิตใจ และมีการทดสอบการควบคุมอารมณ์ จิตใจ
ในการทำงาน และ 4) เน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เช่น การนำเสนองานด้วย
โปรแกรมท่ีทันสมัย การเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการพัฒนาตนเอง 
   มิติที่ 2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วยแนวโน้ม 2 
องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านข้อตกลง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านข้อตกลง
มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ 1) กำหนดระเบียบ กฏเกณฑ์ สวัสดิการเป็น
แบบแผนเดียวกัน 2) ระบุจำนวนเงินที่นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเท่ากัน       
3) ลงนาม MOU ด้วยระบบดิจิทัล มีการระบุเรื่องกฎหมายการฝึกอาชีพของนักศึกษาต่างชาติ
อย่างถูกต้องและบัญญัติไว้ชัดเจน และ 4) เอกสารข้อตกลงเป็นสองภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
และภาษาประจำชาตินั้น ๆ เพ่ือเข้าใจเหตุผลและหลักการร่วมกันอย่างชัดเจนถูกต้องตรงกันทั้ง
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สองฝ่าย และ 2) องค์ประกอบด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านกฎหมายมี
โอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ 1) มีความคุ้มครองประกันชีวิตและทรัพย์สิน
นักศึกษา 2) ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในประเทศที่ฝึกงาน  และ 3) อนุญาตให้มีใบ
ประกอบการทำงานหลังการเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร 
   มิติที่ 3 การเตรียมครูและผู้เรียน ประกอบด้วยแนวโน้ม 2 องค์ประกอบ คือ 
1) องค์ประกอบด้านการเตรียมครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ม
ด้านการเตรียมครูฝึกในสถานประกอบการ มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่  
1) ครูศึกษาประวัติและคุณลักษณะของผู ้เรียนที ่จะมาฝึกในสถานประกอบการล่วงหน้า           
2) ทำความรู้จักเบื้องต้นระหว่างครูฝึกในสถานประกอบการ ครูในสถานศึกษาและนักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกัน 3) เข้าใจหลักสูตรเนื้อหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแผนฝึก
อาชีพที ่กำหนดไว้ 4) เข้าใจกระบวนการฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพระหว่างฝึกในสถาน
ประกอบการ และ 5) เข้าใจกระบวนการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นประเมินความก้าวหน้าการ
พัฒนาการเรียนรู้ในอาชีพ (Formative Assessment) และมีหลักการประเมินตามวัตถุประสงค์ 
ประเมินจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง และ 2) องค์ประกอบด้านการเตรียมผู้เรียน 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการเตรียมผู้เรียนมีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ได้แก่ 1) ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ภาษา อาหารและผู้คนของประเทศที่ไปฝึก 
2) ฝึกการปรับตัวด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษา อาหารและผู้คนด้วยสถานการณ์จำลองก่อน
เดินทาง 3) ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาประจำชาติของประทศท่ีไปฝึก 4) ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ ร่างกาย และ 5) ดำเนินจัดทำเอกสารการเดินทางผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 
   มิติที ่ 4 การจัดการหลักสูตร ประกอบด้วยแนวโน้ม 6 องค์ประกอบคือ       
1) องค์ประกอบด้านการออกแบบหลักสูตร ผู ้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการ
ออกแบบหลักสูตร มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่  1) เน้นความชำนาญใน
วิชาชีพของตนและการบูรณาการเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ แบบองค์รวม 2) เรียนรู้ทักษะแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (lifelong learning) เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 3) มุ่งผลิตนักศึกษาใน
สาขาที่ตลาดต้องการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ และ 4) จัดให้มีวิชา
ทักษะการเข้าใจมนุษย์หรือวิชาทางจิตวิทยา (Human Skills) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงจิตใจ
และอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น จัดให้เป็นวิชาบังคับเลือก 2) องค์ประกอบด้านการทำสัญญา
การฝึก ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการการทำสัญญาการฝึก มีโอกาสเป็นไปได้ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ 1) ทำสัญญาฝึกด้วยระบบออนไลน์ ส่งและตรวจสอบผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 2) มีช่องทางการส่งเพื่อแก้ไขและพัฒนาแผนฝึกตลอดระยะเวลาการฝึกผ่าน
ระบบออนไลน์ และ 3) พัฒนาแผนฝึกอย่างต่อเนื ่องจากผลการปฎิบัต ิงานเป็นระยะๆ            
3) องค์ประกอบด้านการเรียนในสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการเรียน
ในสถานศึกษา มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่  1) เรียนความรู้ทฤษฎีจากครู
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ในสถานศึกษาร่วมกับวิทยากรภายนอกผู้มีประสบการณ์ในสาขางานโดยตรง 2) เรียนรู้อัต
ลักษณ์ของตนเองสู่การนำไปประยุกต์ทักษะงานอาชีพ (3) เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและ
การสร้างธุรกิจจากทักษะอาขีพ 4) เรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) และ 
5) เรียนรู้การตระหนักรู้และการรับใช้สังคม (Social Mind) 4) องค์ประกอบด้านการฝึกอาชีพ          
ในสถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ 1) ฝึกตามแผนฝึกอาชีพที่จัดทำร่วมกัน และ
พัฒนาแผนฝึกอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการติดตามทางออนไลน์ 2) มุ่งฝึกความชำนาญในทักษะ
อาช ีพ จนทำงานได ้ตามภาระงานท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายของสถานประกอบการ และ                      
3) มุ่งฝึกเรียนรู้ทักษะงานอาชีพสู่สังคมภายนอก (Global Classroom) 5) องค์ประกอบด้าน
การนิเทศการฝึกอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มด้านการนิเทศการฝึกอาชีพ มีโอกาส
เป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ 1) มีการนิเทศผ่านระบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็น         
2) รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง ; นิเทศผ่านมุมมองของผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ วิทยาลัยและชุมชน (Social Lab) และ 3) นิเทศเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความรู้ ความชำนาญระหว่างครูฝึกในสถานประกอบการและครูในวิทยาลัย  (International 
PLC) และ 6) องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มดา้น
การวัดและประเมินผล มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ 1) วัดจากสิ่งที่สถาน
ประกอบการต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติเป็นวัตถุประสงค์หลัก (Workplace Needs) 2) วัดจาก
ผลลัพธ์ที ่ต ้องการให้เก ิดขึ ้นจากความมุ ่งหว ังของหลักส ูตร (Objective Key Results)             
3) ประเมินวิธีการแก้ไขปัญหาในงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Resolving) และ 4) ประเมิน
ทักษะฝีมือด้วยการทดสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับสากล (World Class or 
Asian Skill Standard) 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาการจ ัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก ับสถานประกอบการ
ต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีแนวโน้มในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศใน
มิต ิของอนาคตด ังต ่อไปนี ้  ค ือ 1) มิต ิการสำรวจความพร้อม ประกอบด้วยแนวโน้ม                   
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน 1) การประสานงาน 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ            
3) ด้านการคัดเลือกนักศึกษา 2) มิติการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย
แนวโน้ม 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน 1) ด้านข้อตกลง และ 2) ด้านกฎหมาย 3) มิติ
การเตรียมครูและผู้เรียน ประกอบด้วยแนวโน้ม 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน 1) ด้าน
การเตรียมครูฝึกในสถานประกอบการ และ 2) ด้านการเตรียมผู ้เรียน 4) มิติการจัดการ
หลักสูตร ประกอบด้วยแนวโน้ม 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน 1) ด้านการออกแบบ
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หลักสูตร 2) ด้านการทำสัญญาการฝึก 3) ด้านการเรียนในสถานศึกษา 4) ด้านการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 5) ด้านการนิเทศการฝึกอาชีพ และ 6) ด้านการวัดและประเมินผล        
จากผลการวิจัยข้างต้น มิติในภาพอนาคตของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับสถาน
ประกอบการต่างประเทศของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2563-2572 มีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนดังนี้  
   1. มิติการสำรวจความพร้อม ประกอบด้วยแนวโน้ม ด้านการประสานงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการคัดเลือกนักศึกษา เนื ่องจากการเตรียมความพร้อม        
ของบุคลากรในส่วนรวมต่าง ๆ จำเป็นต้องเกิดจากบทบาทของการประสานงาน ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึงและการคัดเลือกบุคคลอย่างเหมาะสมในการดำเนินงาน สอดคล้องกับแนวคิด       
ของ นฤตพงศ์ ไชยวงค์ ที่กล่าวถึงกฎของความพร้อม (The Law of Readiness) ว่าความ
พร้อมต้องเกิดจากความพึงพอใจ ความพร้อมต้องไม่สร้างความรําคาญยุ ่งยากใจในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกับผู้อื ่น (นฤตพงษ์ ไชยวงศ์, 2540) เช่นเดียวกับ Good C. V. ให้คํา
นิยามเกี่ยวกับความพร้อมว่าเป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนา และความสามารถที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรม ความเกิดจากลักษณะวุฒิภาวะ ประสบการณ์และอารมณ์ความพร้อมจึงเป็น
การพัฒนาคนให้มีความสามารถทำกิจกรรมนั้น ๆ (Good C. V., 1973) และ Sinclair J. & 
Hanks P. กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลได้มีการเตรียมตัวเพื่อกระทำกิจกรรม
บางอย่างให้สำเร็จตามเป้าหมาย และด้วยความเต็มใจ ความกระตือรือร้นที่จะกระทำกิจกรรม
บางอย่าง เมื่อพิจารณาความหมายจากความพร้อมและแนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมข้างต้นแล้ว 
เราสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าการเตรียมพร้อม หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของกระทำบางสิ่ง
บางอย่างที่ได้ถูกเตรียมพร้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจและตั้งใจในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมให้
สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณสมบัติหรือสภาวะที่พร้อมจะทำงาน
หรือกระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
(Sinclair J. & Hanks P. , 1987) 
   2. มิติการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้ วยแนวโน้ม          
ด้านข้อตกลงร่วมกัน และด้านกฎหมาย การจัดทำข้อตกลงร่วมกันถือเป็นแนวทางการนำไปสู่
ความสำเร ็จด้วยความเข้าใจด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการพึ ่งพาอาศัยกัน 
(Interdependency Theory) นักทฤษฎีที ่มีชื ่อเสียงในแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันนี ้ ได้แก่ 
Robert O. K. & Joseph S. N. ได้เสนอลักษณะของแนวคิดเกี ่ยวกับการพึ ่งพาอาศัยกัน              
ในลักษณะเชิงความสำคัญในประเด็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและสวัสดิการ โดยถือ
ว่าการพึ่งพาอาศัยกันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสังคมนั้น ๆ กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมและ    
มีการทำให้ทันสมัย ยิ่งกว่านั้นเมื่อกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นวิถีทางที่จะเข้าสู่ตลาดเป็น
สิ่งจำเป็นเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จและรักษาความเจริญทางเศรษฐกิจเอาไว้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน มีลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน เช่น การพึ ่งพาสินค้า พึ ่งพา       
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การลงทุน พึ่งพาการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา พึ่งพาเทคโนโลยี พึ่งพาทรัพยากรต่าง ๆ และ
ความสัมพันธ์ในแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ระหว่างประเทศขึ้นและ      
มีการพัฒนาของประเทศท่ีทำการพ่ึงพาอาศัยกัน ด้านการศึกษาถือว่าการพ่ึงพากันช่วยผลักดัน
ให้ระบบการศึกษาในประเทศที่แลกเปลี่ยนกันได้มีความทันสมัยและเป็นไปตามสถานการณ์
ของโลกเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและที่สำคัญคือ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
สร้างคนให้สามารถดำรงอยู ่ได้ในโลกแห่งความเปลี ่ยนแปลงด้วยความรู ้อย่างมีความสุข 
(Robert O. K. & Joseph S. N. , 1977)  
   3. มิติการเตรียมครูและผู้เรียน ประกอบด้วยแนวโน้มด้านการเตรียมครูฝึกใน
สถานประกอบการ และ ด้านการเตรียมผู้เรียน เนื่องจากในยุคสังคมผลิกผัน หรือ Disruption 
นี้ เชื่อกันว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นกุญแจไขสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งหาก
ประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และจริยธรรมที่สูง ก็จะสามารถก้าวเข้าไป
แข่งขันในโลกไร้พรมแดน (Globalization) ได้อย่างไม่ยากนัก (สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ 
เกษสาคร, 2545) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการสรร
หา และคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาทำงาน ตลอดจนมีการสลับสับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนขั้น
ตำแหน่งบุคคลเหล่านั้น ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของเขา ดังคำที่ว่า       
จ ัดคนให้เหมาะสมกับงาน (Put The Right Man In The Right Job) เท ่าน ั ้น แต่ย ังให้
ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า รองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และกระแสการค้าโลกได้อย่าง
ทันท่วงที การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความมั่งคงของ
องค์กรในอนาคต (จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2544) ดังนั้น การเตรียมครูและนักเรียน จัดได้ว่า
เป็นบุคลากรที ่สำคัญในการพัฒนาสู ่ความสำเร็จตามโครงการหรือเป้าหมายของการจัด
การศึกษาทวิภาคีกับต่างประเทศ  
   4. มิติการจัดการหลักสูตร ประกอบด้วยแนวโน้มด้านการออกแบบหลักสูตร  
ด้านการทำสัญญาฝึก ด้านการเรียนในสถานศึกษา ด้านการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ    
ด้านการนิเทศการฝึกอาชีพ และด้านการวัดและประเมินผล คุณสมบัติที่สำคัญของการพัฒนา
และจัดการหลักสูตร คือ หลักสูตรมีความเป็นพลวัต และปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการและ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม จากคุณสมบัติดังกล่าว การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกิจกรรมที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การจัดการศึกษาให้สนอง
ความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในยุคสังคมผลิกผัน (Disruption) จึงเป็นสิ่งจำเป็นและ
การเปลี ่ยนแปลงหลักสูตรในลักษณะของการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นสิ ่งที ่หลีกเลี ่ยงไม่ได้
จุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบใหญ่ ๆ 4 ประการ คือ 
1) การเป็นพลเมืองด ี2) การประกอบอาชีพ 3) การรู้จักตนเอง 4) การเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณใน
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การคิด นอกจากนี้ นักการศึกษาท่ีได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง เช่น ทฤษฎีของธอร์นไดค์ ได้ให้ความสำคัญ
ของการเรียนรู้แบบ การลองผิดลองถูก (Trial and Error) ธอร์นไดค์ได้สรุปกฎเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ 3 ข้อ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ คือ 1) กฎแห่งความพร้อม (Law of 
Readiness) 2)  กฎแห ่ งผล (Law of Effect) 3)  กฎแห ่งการฝ ึกห ัด  (Law of Exercise) 
เช่นเดียวกับ มารุต พัฒพลได้ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากนักการศึกษา
ท่านอื่นแล้วนำมาปรับขยายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยมีข ั ้นตอน ด ังนี้  กำหนดเป้าหมาย จ ุดมุ ่งหมาย และขอบเขต (Goals, 
Objectives, and Domains) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) การใช้หลักสูตร 
(Curriculum Implementation) การประเม ินผลหล ักส ูตร (Curriculum Evaluation) 
ตามลำดับ โดยมีจุดเน้นของแต่ละขั ้นตอนในความเป็นระบบ (Curriculum as a system) 
ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต (มารุต พัฒพล, 2562) 
 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยข้างต้นผู ้ว ิจ ัยขอเสนอ  เพื ่อนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์          
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับต่างประเทศ กล่าวคือ สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที ่สามจังหวัดชายแดนใต้ควร      
ให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบของแนวโน้มที่เกิดขึ้นในการคาดการณ์อนาคต สร้างความ
ชัดเจนและเป้าหมายในกระบวนการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการต่างประเทศเพื่อความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้ง สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ควรเร่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีการพัฒนา
ระบบ ติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงาน วางมาตรฐานบทบาทความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตทักษะ
แรงงานฝีมือที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะสำหรับการ
วิจัยครั ้งต่อไปเพื ่อให้ผู ้ที ่สนใจนำผลการวิจัยของบทความฉบับนี้ไปพัฒนาต่อยอดในการ
ศึกษาวิจัยในอนาคต ดังนี้ ควรมีการวิจัยอนาคตภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการต่างประเทศระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย ควรวิจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในรูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของไทยได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ เท่าทัน
เหตุการณ์ของสถานการณ์โลก และสามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับนานาประเทศได้ 
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