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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร    
ยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
ยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  
ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 30 คน ผู้เรียน จ านวน 60 คน และเกษตรกร จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพ
และแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อน
คุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า ควรประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ มีคณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ มีกระบวนการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ และต้องค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 2. รูปแบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Goal) 2) คณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Committee) 3) กระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural Management) 
4) คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Quality) 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. ผลการประเมินผล
การใช้รูปแบบ พบว่า 1) คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนปีการศึกษา 2562 หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2561  
2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด และ  
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3) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ อยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ:  รูปแบบ  การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
 
Abstract 
  The purposes of this research were to; 1) study the condition and the way for smart 
agricultural college administration to drive student quality at Sukhothai College of 
Agriculture and Technology, 2) create a model of smart agricultural college administration to 
drive student quality at Sukhothai College of Agriculture and Technology, 3) try out the 
model of smart agricultural college administration to drive student quality at Sukhothai 
College of Agriculture and Technology, and 4) evaluate the results of using the model of 
smart agricultural college administration to drive student quality at Sukhothai College of 
Agriculture and Technology. The sample of this study was a group of participants under the 
model trial project; they consisted of 2 executives, 30 teachers, 60 students, and 32 farmers, 
selected by purposive sampling. The tools to collect data were satisfaction questionnaires 
and evaluation forms for the achievement of knowledge and understanding evaluation of 
the participants under the model trial project. The analytical statistics were percentage, 
mean, and standard deviation. The results found that; 1. The condition and the way for 
smart agricultural college administration to drive student quality at Sukhothai College of 
Agriculture and Technology suggested that there should be the aims of smart agricultural 
college administration, the committee of smart agricultural college administration, the 
management of smart agricultural college administration, and the quality of smart students. 
2. The model of smart agricultural college administration to drive student quality at 
Sukhothai College of Agriculture and Technology consisted of 1) the aims of smart 
agricultural college administration (Smart Goal), 2) the committee of smart agricultural 
college administration (Smart Committee), 3) the management of smart agricultural college 
administration (Smart Agricultural Management), and 4) the quality of smart students (Smart 
Quality). 3. The trial of the model of smart agricultural college administration to drive 
student quality at Sukhothai College of Agriculture and Technology found that the summary 
of satisfaction was at the highest level, and the summary of the achievement of knowledge 
and understanding evaluation of the participants under the model trial project the analytical 
statistic was at a high level, 4. The evaluation of using the model of smart agricultural 
college administration to drive student quality at Sukhothai College of Agriculture and 
Technology found that 1) after using the model the quality of students in the aspect of 
study achievement, mean score, in the academic year 2562 was better than in 2561, 2) the 
satisfaction of the students for the smart agricultural college administration was at the 
highest level, and 3) the impression of the executives and teachers of Sukhothai College of 
Agriculture and Technology about the smart agricultural college administration was at a high 
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level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปัจจุบันได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 
เพ่ือให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท าน้อยได้
มาก” และใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ ส าหรับภาคการเกษตรทั่วโลกประสบปัญหากับภาวะ
ผู้สูงอายุของเกษตรกร เช่น ประเทศญี่ปุ่นเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 66 ปี และเกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ย 58 ปีขึ้นไป 
[1] พบว่า สมาชิกครัวเรือนเกษตรกรไทยที่มีอายุเกิน 65 ปี เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 11 ของ
เกษตรกรทั่วประเทศ 25 ล้านคน ปัญหาของธุรกิจภาคการเกษตรของประเทศไทย นอกจากเผชิญปัญหาด้าน
ภาวะผู้สูงอายุของเกษตรกรแล้ว ยังเผชิญปัญหาด้านอ่ืน ๆ เช่น ขาดความรู้ในเทคโนโลยีใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ขาดการวางแผนการผลิตและการจัดการที่ดี ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ขาด
ความรู้ด้านการตลาดและช่องทางจ าหน่าย ส่งผลให้ขายผลผลิตได้ในราคาต่ าและรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือการเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้ งเดิม เป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
การบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ผลิตได้อย่างแม่นย า โดยใช้ทรัพยากรที่ประหยัด เป็นเกษตรกรแบบ
ผู้ประกอบการเบ็ดเสร็จโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Farmer as merchant with digital technology) 
สอดคล้องกับ [2] พบว่าปัญหาภาคการเกษตรของประเทศไทยว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของ
รัฐบาล ความไม่ต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรภาคเกษตร เกษตรกรหรือแรงงาน
รับจ้างในภาคเกษตรส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ า มีคุณภาพชีวิตด้อยกว่าภาค
การผลิตอ่ืนและขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได้      
            ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 จัดการเรียนการสอนระบบปกติและระบบทวิภาคี ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ด้านอาชีวศึกษา
เกษตรได้สร้างความร่วมมือและสร้างเป้าหมายร่วมกันกับเครือข่ายเพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดย
มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรม รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่
เกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmers) มีการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ (Smart Farming) ส่งเสริมให้เยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญของอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับศักยภาพของผู้ เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ิมทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนด้านการเกษตร โดยผ่านกระบวนการลงมือ
ปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Smart Farmer ต้นแบบ ท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรในยุคปัจจุบันให้ทันสมัยยิ่งขึ้น น าไปสู่การพัฒนาอาชีพของตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น สร้างมาตรฐานและคุณภาพในการ
ท าการเกษตรสมัยใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเกษตรกร 
และให้เยาวชนเกิดความสนใจในการก้าวไปเป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmer) ในอนาคต [3] การ
ด าเนินการหรือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพ่ือการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmers) 
นอกจากมีปัญหาหรือจุดอ่อนคล้ายกับปัญหาระดับประเทศดังกล่าว ระดับสถานศึกษาเกษตรเองมีปัญหาที่ต้อง
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แก้ไขและปรับปรับปรุง ดังที่ [4] ที่ไดส้รุปรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
กรณีศึกษาการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาเกษตร สรุปปัญหา ได้แก่  1) หลักสูตร 
เนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอนที่ปรับตัวไม่ทันกับทิศทางการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 และ 
Smart Farming 2) งานฟาร์มเป็นแบบดั้งเดิมและมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่มาใช้ ท าให้มีศักยภาพเป็นเพียงงานฟาร์มส าหรับการฝึกปฏิบัติงานที่ไม่ตอบสนองต่อทิศทางการ
พัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 และ Smart Farmers 3) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากงานฟาร์มเกษตรของ
สถานศึกษาคุณภาพไม่แตกต่างจากผลผลิตของเกษตรกร ไม่สามารถสร้างตราสินค้า และไม่มีตลาดสินค้า
เกษตรของสถานศึกษา รวมทั้งขาดการพัฒนาการตลาดช่องทางใหม่ที่ตอบสนองต่อการตลาดออนไลน์และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4) ความขาดแคลนอัตราก าลังครูที่ไม่เพียงพอ การเกษียณอายุราชการของครูวิชาชีพ
สายตรง และ 5) งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและงบลงทุนไม่เพียงพอ กระทบ
ต่อการบริหารจัดการเพ่ือการสร้างเกษตรกรมืออาชีพรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร 
           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร 
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพสู่เกษตรกรมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข วิทยาลัยมีปัญหาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรคล้ายกับปัญหาระดับชาติ
ดังกล่าวข้างต้น และจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2561 
พบว่า จุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ 1) ควรพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 2) ควรพัฒนาคุณภาพในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [5]  
          จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญกับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยเน้นการสนับสนุนผู้เรียนเกษตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมทั้งปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกษตรที่เป็นโมเดล Smart Agriculture ที่เป็นรูปธรรมเกิดจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการจัดท าการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เพ่ือการสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให้
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Young Smart Farmers/ Smart Farmers) ที่เน้นการบริหารจัดการการสร้าง
นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่ดี แบบครบวงจร 
(Smart Entrepreneurs) ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด าเนินการวิจัย
เป็น 3 ขั้นตอนย่อย คือ 1) สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
ยุคใหม่ (Smart Agricultural College) แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย  ได้ แก่  แบบบันทึกผลการวิ เคราะห์ เนื้ อหา  วิ เคราะห์ข้ อมูล โดยการ วิ เคราะห์ เนื้ อหา  
2) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อน
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คุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 
คน ครูผู้สอน จ านวน 33 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (KreJcie and Morgan) 
เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural 
College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย แบ่งการด าเนินการเป็น 3 
ขั้นตอน 1) สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ โดยสังเคราะห์จากผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากแบบสอบถามสภาพและจากการสัมภาษณ์ ในขั้นตอนที่ 1 2) ร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านรูปแบบ รวมจ านวน 12 คน 3) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ด้วยแบบประเมิน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural 
College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้
โครงการทดลองใช้รูปแบบ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 30 คน ผู้เรียน 
จ านวน 60 คน และเกษตรกร จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  พบว่า สภาพ
ปัจจุบันในภาพรวมมีการปฏิบัติค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
ยุคใหม่ (Smart Agricultural College) ควรประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
ยุคใหม่ คณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ กระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
ยุคใหม่ และต้องค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 

 2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รูปแบบที่สร้างข้ึนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1) จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 2) คณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกษตรยุคใหม่ 3) กระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 4) คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร
ยุคใหม ่
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural 
College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural 
College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้ รูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า 1) คุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนปี
การศึกษา 2562 หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2561 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ อยู่ ในระดับมากที่สุด และ 3) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 
อยู่ในระดับมาก 

การอภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural 
College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่น าเสนอข้างต้น ผู้วิจัย
ด าเนินการอภิปรายผลตามผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  พบว่า สภาพ
ปัจจุบันในภาพรวมมีการปฏิบัติค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
ยุคใหม่ (Smart Agricultural College) ควรประกอบด้วย การจุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกษตรยุคใหม่ ควรมีการคณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ มีกระบวนการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ และต้องค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ (2551 : 2-3) [6] ได้กล่าวถึง แนวทางของผู้บริหารในการ
บริหารโดยคณะกรรมการว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการอาจสับสนในการใช้อ านาจ
และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามได้ จึงมีหลักในการปฏิบัติในการบริหารในรูปคณะกรรมการ มี 2 ฝ่าย คือ 
1) ฝ่ายส านักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติการประจ าและท าหน้าที่บริหารงานโดยตรง และ 2) ฝ่ายคณะกรรมการ เป็น
ฝ่ายบริหารงานทางอ้อม ใช้อ านาจบริหารทางการประชุม วินิจฉัย ตัดสินใจ หรือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือให้ฝ่ายส านักงานน าไปด าเนินการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตรลดา ไชยเลิศ (2562) 
[7] ที่ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคเหนือให้มีประสิทธิผล พบว่า 1) สภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พบว่า มีจุด
แข็งได้แก่ นักศึกษาที่จบการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี ครูมีความรู้
และจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพของตนเอง และการบริหารเป็นไปตามหลักการบริหารองค์กร ส่วนจุดอ่อน 
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ได้แก่ นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาและมีปัญหาการออกระหว่างภาคเรียน 2) แนวทางการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ได้แก่ กลยุทธ์หลักที่ 1 มุ่ง
พัฒนาการผลิตนักศึกษาให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน กลยุทธ์หลักที่ 2 
พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กลยุทธ์หลั กที่ 3 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และกลยุทธ์หลักที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  และ
ผลการวิจัยของ [8] นันทิยา ศรีทัดจันทา (2557) ที่ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัด
เลย พบว่า แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เห็นด้วยในระดับมากในประเด็นการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายโดยเน้นให้คณะกรรมการเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ท าหน้าที่      
 2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รูปแบบที่สร้างข้ึนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 2) คณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกษตรยุคใหม่ 3) กระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 4) คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร
ยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คีเวส (Keeves, 1988: 561-565) [9] ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบโดยสรุปควรประกอบด้วย (1) หลักการของรูปแบบลักษณะเป็นแนว ความคิดภาพรวมที่ใช้ในการ
ก าหนดกระบวนการหรือวิธีการและกิจกรรมการด าเนินงานในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่อง  (2) 
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ (3) วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ และ (4) การประเมินผลของ
รูปแบบ และสอดคล้องกับ สนธิรัก เทพเรณู (2552) [10] ที่ได้กล่าวว่า การท างานในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือองค์คณะบุคคลหรือการท างานเป็นกลุ่มเป็นคณะ เชื่อกันว่าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานได้เป็นอย่างด ีเพราะเป็นการระดมสติปัญญาความคิดและประสบการณ์ของบุคคลหลายคนเพ่ือพิจารณา
ปัญหาตัดสินหรือหาข้อยุติอย่างมีเหตุผลและโดยหลักวิชาการ  คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือ
ด าเนินการอย่างถูกต้องจะมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจจากวิธีหาความคิดเฉลี่ย ขจัดความคิดที่เป็น
ปฏิปักษ์ด้วยการอภิปรายประนีประนอมและผสมผสาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณรงค์ อภัยใจ 
(2560) [11] ทีไ่ด้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมอาชีพส าหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียน
ในโครงการตามพระราชด าริ พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นม ี3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย
การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ  ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหาร
ทั่วไป 2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือการวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ การ
ปรับปรุงและการรายงานผล มีการประสานงานเป็นกลไกการขับเคลื่อน 3) ด้านผลผลิต ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน 
และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ เงื่อนไขความส าเร็จ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 1) หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและ 2) มีองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural 
College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมภายใต้โครงการทดลองรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural 
College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้ รูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นตรงตามความต้องการของผู้
ร่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรที่ต้องการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ 
สอดคล้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) [12]  ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรไว้ใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 
Farmer มีการจัดกระบวนการพัฒนา และเสริมสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการใช้ ICT เทคโนโลยี
สมัยใหม่ นวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเป็นก าลังหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์ (2557) [13] ที่ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 1) หลังจากการฝึกอบรม พบว่า 
เกษตรกรรุ่นใหม่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดและมีความรู้ในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น  ส่วนการใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการน าความรู้ไปประยุกต์ในการผลิตพืช สัตว์ ประมง และงานวิจัยของ 
นลทวรรณ มากหลาย (2557) [14]  ที่ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ใน จังหวัดระยอง 
พบว่า 1) กระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่เห็นว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งระยะที่ 1 
และระยะท่ี 2 มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการ วิทยากร และระยะเวลา 2 ) ศักยภาพของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ก่อนและหลังการจัดเวที มีระดับความสามารถตามคุณสมบัติเพ่ิมขึ้น เกือบทุกประเด็น 
โดยเฉพาะมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่และมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
  4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พบว่า 1) คุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนปี
การศึกษา 2562 หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้ในปีการศึกษา 2561 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ดี มีความเหมาะสมในการที่จะน าไป
ปฏิบัติ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการเชื่อมโยงของรูปแบบเชิงโครงสร้างและมีความสัมพันธ์อย่าง
เป็นระบบ มีองค์ประกอบของรูปแบบทั้งด้านหลักการของรูปแบบ จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของรูปแบบ   
วิธีการ/กระบวนการของรูปแบบ และ การประเมินผลของรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บราวน์ และ 
โมเบิร์ก (Brown and Moberg, 1980: 16-17) [15] ที่ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ 
(System approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency approach) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง 
(Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision 
making) และ สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555: 16) [16] ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า ควรมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ3) ระบบงาน
และกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 6) [17] กล่าวว่า รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะที่ประกอบด้วย (1) รูปแบบควร
ประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา (2) รูปแบบ
ควรน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (3) รูปแบบควรอธิบาย
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส าราญ 
สาราบรรณ์ (2561) [2] ที่ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร พบว่า 
กระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการ
ด าเนินงานใกล้เคียงกันกล่าวคือ ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ
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ทางการเกษตร ภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ประสาทพร สีกงพลี (2560) [18] ที่ได้วิจัยเรื่อง เครือข่ายบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่างเกษตรกรภาคครัวเรือน พบว่า ประเด็นส าคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านจากความ
เป็นเกษตรกรรุ่นเก่าไปสู่ความเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 1) หนี้สินเกษตรกรภาค
ครัวเรือน 2) การน าเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท าการเกษตร และ 3 ) ค่านิยมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น 
   1.2 ด าเนินการร่วมกันบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) 
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตามข้ันตอนในคู่มือการใช้รูปแบบ 
    1.3 การน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart 
Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น กลยุทธ์การ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นต้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ 
(Smart Agricultural College) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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