
  

 

ชื่อเรื่อง :    รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

ชื่อผู้วิจัย :  นายนิมิตร  อาศัย 
ปีท่ีวิจัย   : ปีการศึกษา 2561-2562 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้ เรียน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย 2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture 
College เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 3) ทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้ เรียน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและแนวทาง การบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยการวิเคราะห์เอกสาร การสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จ านวน 33 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสัมภาษณ์
แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน ได้มาโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัย โดยการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จ านวน 20 คน 
และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน รวมทั้งประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ จ านวน 5 โครงการ ก าหนดระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตอนที่ 4 
ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ผู้เรียน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามและแบบ
รายงาน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพ่ือ
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ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สรุปได้ว่า ควรก าหนดหลักการของ
รูปแบบ ควรมีคณะกรรมการบริหาร ขอบข่ายการบริหาร และกระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกษตร  
 2. รูปแบบที่สร้างข้ึนมี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการของอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล 
Smart Agriculture College 2) คณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart 
Agriculture College 3) ขอบข่ายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture 
College 4) กระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College และ 
5) คุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture 
College เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้วยโครงการ จ านวน 5 
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมในการบริหารจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึ กษา  3) โครงการ พัฒนาฟา ร์ ม เ กษตร อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart Farming)  
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการประเมินหน่วยมาตรฐานของ อกท.หน่วยสุโขทัย  และ 
5) โครงการพัฒนาบุคลากรประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์และจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ผลการทดลองพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 5 โครงการ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 โครงการ โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   
            4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart 
Agriculture College เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า  
             4.1 คุณภาพของผู้เรียนหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
              4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย คะแนน
เฉลี่ยผลการเรียนปีการศึกษา 2562 หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2561  
               4.3 จ านวนผู้เรียนที่มีงานท าและท าธุรกิจส่วนตัวประสบความส าเร็จ 
 4.4 จ านวนประชาชนในชุมชนมาศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 4.5 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture 
College  
              4.6 ผลจากการด าเนินงานตามรูปแบบ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เรียน 
เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรในระดับภาค ระดับชาติ  

 
 

ค ำส ำคัญ : รูปแบบ / อาชีวศึกษาเกษตร / โมเดล Smart Agriculture College    


