
การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
The development of Educational Management Guidelines for  
Vocational Education in Kalasin Province

จักรกฤษ ภิรมย์1, กฤษกนก ดวงชาทม2

Jakkrit Phirom1, Kritkanok Duangchatom2

บทคัดย่อ 

การวจัิยครัง้น้ีเปน็การศกึษาภาพอนาคตของการจดัการศกึษาในทศวรรษหนา้สถาบนัอาชวีศกึษา
โดยใชเ้ทคนคิเดลฟาย (การวจิยัเชงิชาตพินัธุว์รรณา Delphi Futures: EDFR) มวัีตถุประสงค์ในการวิจัยเพือ่
ศกึษาสภาพปจัจุบัน และพัฒนาแนวทางการจัดการศกึษาของอาชวีศกึษา จังหวดักาฬสนิธ์ุ กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำานวน 316 คน และการประเมินแนวทาง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบประเมินความเหมาะสมของแนวทาง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
คุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ รองลงมาคือ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา  
และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามลำาดับ

2. การพฒันาแนวทางการจดัการศกึษาของอาชวีศกึษา จังหวดักาฬสนิธุ ์พบวา่ มคีวามเหมาะสม  
ร้อยละ 92.50 โดยด้านที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 
94.40 รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 93.78 และด้าน
ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ร้อยละ 85.52 ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ: แนวทาง, การจัดการศึกษา, อาชีวศึกษา 
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บทนำา

การพฒันางานดา้นการศกึษาเพือ่ส่งเสรมิ
บุคลากรให้มีความรู้นั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2560ก: 1) การศึกษาถือว่าเป็นพลังทาง
ปัญญาสำาหรบัประชาชนในการพฒันาตนเอง พฒันา
สงัคม และชาตบิา้นเมอืงใหเ้จรญิรุง่เรอืง ซึง่โลกใน
ยคุปจัจบุนัมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็เปน็สังคม
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่แข่งขันกันด้วยปัญญา ใช้
ความรู้เป็นฐานในการทำางาน และให้ความสำาคัญ 
สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ การจัดการ

ศึกษาในปัจจุบันจึงต้องดำาเนินการจัดการเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพทุกด้าน และเป็นไป
ตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 80 (3) กำาหนด
ใหร้ฐัตอ้งพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการ
ศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้
มีแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นกฎหมายเพื่อใช้
พฒันาการศกึษาของชาต ิจดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพ
ครู และบคุลากรทางการศึกษาใหก้้าวหนา้ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลกูฝงัใหผู้เ้รยีน
มจีติสำานึกของความเปน็ไทย มีระเบียบ วนัิย คำานึง
ถงึประโยชนส์ว่นรวม และยึดมัน่ในการปกครองใน

Abstract 

This research was to study the future image of educational management in the next 
decade on vocational institutions by using EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research:  
EDFR) with its purpose as to study current conditions and develop of guidelines for  
educational management of vocational education in Kalasin province. The samples consisted 
of 316 school administrators and teachers. The research instrument was the questionnaire 
and evaluated guidelines by 18 experts. Statistics used for data analysis were percentage, 
mean and standard deviation.

The research results revealed that:

1. The current conditions for educational management of vocational education in 
Kalasin province was at moderate level. When each aspect was considered, it was the  
moderate level. Its mean ordering from highest was the characteristics of desirable vocational 
graduates, The management of vocational education as well as the creation of a learning 
society respectively.

2. The development of guidelines for educational management of vocational education  
in Kalasin province by 18 experts was found suitability at 92.50 percentage. Considering  
all aspects with highest percentage was the creation of a learning society at 94.40  
percentage, the characteristics of desirable vocational graduates at 93.78 percentage and 
the management of vocational education at 85.52 percentage respectively.

Keywords: Education management, Guidelines, Vocational education
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ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560ข: 2) เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาให้เป็น
ไปตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงให้มีการประกาศใช้  
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตพิทุธศกัราช 2542 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2545 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พุทธศักราช 2553 โดยกำาหนด
จดุมุง่หมายการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถ เป็น
คนดี อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข

การจัดการศึกษาสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการอาชวีศกึษาเปน็การจดัการศกึษาตาม 
พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พทุธศกัราช 2551 
ซึง่กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และแนวการปฏบิตัิ
การจัดการศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ถึงอุดมศึกษาเป็นระบบช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ 
ซึง่ถอืวา่มคีวามสำาคญัยิง่ตอ่การจดัการศึกษา และ
สามารถสนองนโยบายของรัฐได้อย่างดียิ่ง ส่ิงที่
สนับสนุนการศกึษาใหม้คีณุภาพและประสทิธภิาพ 
คอื การบรหิารงานวทิยาลัย 4 ฝา่ย คอืบรหิารงาน
ทรัพยากร บริหารงานแผนงานและความร่วมมือ 
บริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ 
บริหารงานวิชาการ ซึง่การบรหิารงานบคุคลนบัว่า
มคีวามสำาคญัย่ิงต่อการบรหิารจดัการ เพือ่เปน็การ
วางรากฐานทางการศกึษาให้แกเ่ยาวชน ใหเ้ปน็ผูท้ี่
มีคุณภาพ มีภูมิปัญญา มีความพร้อมในการดำารง
ชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และ
รูจ้กันำาความรูไ้ปใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพของสงัคม
ไทยในปัจจุบัน (สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาอาชวีศกึษา, 2557: 1) ดงันัน้การจดัการ
ศกึษาจงึมสีว่นสำาคญัในการช่วยแบง่เบาภาระของรัฐ

ปัญหาของการบริหารจัดการการศึกษา
อาชีวศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ
ไดก้อ่ใหเ้กดิการปฏริปูการจัดการศึกษาอาชวีศกึษา 
(คณะกรรมการอำานวยการปฏรูิปการศึกษา, 2557: 

31-35) ได้กำาหนดเป็นข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการ 
ปฏริปูการอาชวีศกึษา และฝกึอบรม เพือ่ใหส้ถานศกึษา 
ของรัฐได้มีกรอบแนวคิดให้การจัดการอาชีวศึกษา
เกิดประสิทธิภาพ ตามแผนการพัฒนาประเทศที่
มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
ตามแผนการพัฒนาประเทศที่ เพื่อการแข่งขันได้ 
สินค้าไทยจะต้องมีคุณภาพ มีความโดดเด่นทาง
คุณลักษณะ และนวัตกรรม ดังนั้น แรงงานไทย 
จะตอ้งเปน็แรงงานคณุภาพ คอืมทีัง้ฝมีอืและความรู ้ 
เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย 
ยกระดับให้สามารถแข่งขันได้ทั้งทางด้านคุณภาพ
สินค้าและคุณภาพแรงงานไนตลาดโลก ดังนั้น  
สิ่งที่ท้าทายในอนาคต คือ การจัดหากำาลังคนภาค
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และสมรรถนะในการ
ทำางานสูง เพื่อศักยภาพในการแข่งขันได้ ในตลาด
แรงงานโลก จากรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ
อาชีวศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา 
กลา่วว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ตัง้แตอ่ดตี
จนถึงปัจจุบัน รายได้หลักของประชากรยังต้องพึ่ง
อตุสาหกรรมบริการและธรุกจิสง่ออกเปน็สว่นใหญ ่
ในอดีตบริษัทข้ามชาตินิยมมาลงทุนสร้างฐานการ
ผลติในประเทศไทย ดว้ยเหตผุลดา้นแรงงานราคาถกู  
ประเทศไทยมีแรงงานที่มีฝีมือยู่ในระดับเดียวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่กำาลังพัฒนา  
อกีทัง้กฎเกณฑต์า่งเกีย่วกบัคณุลกัษณะของสนิคา้
ยงัมไีมม่าก แตป่จัจบุนัภาคอตุสาหกรรมในประเทศ
จนี อินเดยี และเวยีดนามมกีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ 
ประกอบกับต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงาน และ
วัตถุดิบในประเทศไทยไม่ได้ต่ำากว่าประเทศเพื่อน
บ้านอย่างเมื่อก่อนส่งผลให้ประเทศไทยต้องสูญ
เสียความสามารถในการแข่งขัน มีการย้ายฐาน 
การผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศดังกล่าว  
ส่งผลให้แรงงานไทยถูกเลิกจ้าง 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย คอืสภาวะ 
การขาดแคลนแรงงานไทยมคุีณภาพตามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการ อยา่งไรกต็ามรฐับาลไทยได้
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มคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาคณุภาพการศึกษา แก่
ประชากรในประเทศมาโดยตลอด จากแผนพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ 
ของพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทาง
ในการดำาเนินชีวิต โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลาง
พัฒนา รวมไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีส่อง (พ.ศ. 2552-2562) ทีว่า่ “คนไทยตอ้งเรยีน
รูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ที่ให้ความสำาคัญต่อ
การพัฒนาคน แต่จากการศึกษาพบว่าศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศไทยในปัจจุบัน คนไทยยัง
ประสบปญัหาการพัฒนาดา้นการศึกษา และสงัคม
ไทยโดยเฉพาะนกัเรยีนไทยมคีา่นยิมการจบปรญิญา
สงู ทำาใหเ้ยาวชนสว่นใหญม่เีปา้หมายทีจ่ะศกึษาตอ่
ให้ได้ปริญญา ส่งผลให้การอาชีวศึกษาไม่สามารถ
ผลิตกำาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ประกอบกับ
การจ้างงานในตลาดแรงงาน และระบบราชการ
กำาหนดค่าจ้างตามวุฒิการศึกษามากกว่าสรรถ
นะความสามารถ ผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษาได้ค่า
ตอบแทนตำากวา่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
รวมไปถึงภาพลกัษณข์องผูเ้รยีน อาชีวศกึษาในเร่ือง
พฤติกรรม ทำาให้ผู้ปกครองและนักเรียนขาดความ
มัน่ใจวา่นกัเรยีนจะมคีวามปลอดภยัและไดรั้บความ
รูอ้ยา่งแทจ้ริง (ดวงนภา มกรานรัุกษ,์ 2554: 2-10)

จากสภาพปญัหาดงักลา่วสถานศกึษาจำาเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้
วทิยาลัยมชีือ่เสยีงเปน็ทีย่อมรบัของผูป้กครองและ 
ผูเ้รยีนตลอดจนสงัคมและผูท้ีม่สีว่นได้ส่วนเสยีทกุคน 
การศกึษาอนาคตภาพการจดัการศกึษาอาชวีศึกษา
ในดา้นหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการศึกษาเพ่ือ
กระตุ้นใหส้ถานศกึษาใหค้วามสำาคญักบัการจัดการ
ศกึษา เพือ่หาแนวทางสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการ
ศกึษา สงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดักาฬสนิธุ ์ให้ประสบ
ความสำาเร็จมีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้าและ

เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นปรับปรุงการจัดการศึกษา
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และเกดิประสทิธภิาพ
และมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการ
ศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแนวทาง
การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วิธีการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาภาพอนาคตของ
การจัดการศึกษาในทศวรรษหนา้สถาบนัอาชวีศึกษา
โดยใชเ้ทคนคิเดลฟาย (การวจัิยเชงิชาตพินัธุว์ทิยา 
Delphi Futures: EDFR) ผู้วิจัยได้กำาหนดขั้นตอน
การดำาเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนัในการ
จัดการศึกษา ของอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างตามตารางของเครจซีแ่ละ
มอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) 
ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 316 คน แล้วใชว้ธิกีารสุม่
อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) เครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ เพื่อใช้ในการสอบถามสภาพปัจจุบันใน
การจัดการศกึษาของอาชวีศึกษา จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ  
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้อ 
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการ
สงัเคราะหข์อ้มลูจากบทสมัภาษณ ์กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
ไดแ้ก ่ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 18 คน โดยผูว้จัิยทำาการ
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คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) จากนัน้ผูว้จิยัไดท้ำาการตรวจสอบยนืยนั/
ประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาแนวทาง
การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
โดยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 18 คน 
จากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่ม 
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ปน็นกัวชิาการดา้นการจดัการจดัการ
ศึกษาระดับอาชีวศึกษา 2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา 
จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 3 และ 3. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้อำานวย
การสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา การวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์อนาคตภาพที่พึงประสงค์
พิจารณาจากค่าคะแนนความถี่ของแต่ละด้านที่ 
คิดเป็นร้อยละ 85 ขึ้นไป

ผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาของ
อาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า การจัดการ
ศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 3 ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.15, S.D.=0.88) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
คุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ ( =3.41, S.D.=0.65) รองลงมาคือ 
ดา้นการจดัการอาชวีศกึษา ( =3.12, S.D.=0.86) 
และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( =2.91, 
S.D.=1.12) ตามลำาดับ ดังตาราง 1

ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ์

การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
สภาพปัจจุบัน

S.D. ระดับ
1. ด้านคุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 3.41 0.65 ปานกลาง

2. ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 3.12 0.86 ปานกลาง

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2.91 1.12 ปานกลาง

โดยรวม 3.15 0.88 ปานกลาง

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา 
ของอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความ
เหมาะสม รอ้ยละ 92.50 โดยดา้นทีผู่เ้ชีย่วชาญเห็น
ดว้ยมากทีส่ดุ คอื ดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ 
ร้อยละ 94.40 รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของ
ผูส้ำาเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งึประสงค ์93.78 
และดา้นดา้นการจดัการอาชวีศกึษา รอ้ยละ 85.52 
ตามลำาดับ โดยคุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้ 
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา และมี
คณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์
ด้านการจดัการอาชวีศึกษา เปน็ขอ้กำาหนดทีส่ถาน
ศกึษาตอ้งมคีรทูีม่คีณุวฒุกิารศกึษา และจำานวนตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ
บริหารจัดการ ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสทิธภิาพ มคีวามสำาเร็จในการดำาเนินการตาม
นโยบายสำาคญัของ หนว่ยงานตน้สงักดัหรอืหนว่ยงาน 
ที่กำากับดูแลสถานศึกษา ส่วนด้านการสร้างสังคม
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แหง่การเรยีนรู ้สถานศกึษาตอ้งดำาเนนิการรว่มมอื 
กับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

อภิปรายผล

1. จากผลสภาพปัจจุบันในการจัดการ
ศึกษาของอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า 
สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.15, 
S.D.=0.88) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ( =3.41, S.D.=0.65) 
รองลงมาคอื ด้านการจัดการอาชวีศกึษา ( =3.12, 
S.D.=0.86) และดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีน
รู้ ( =2.91, S.D.=1.12) ตามลำาดับ เหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะ การศึกษาเป็นหัวใจของชาติ เป็นการ
สร้างและพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศ นับเป็น
ปัจจัยสำาคัญท่ีต้องผลักดันเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็น
ความจำาเปน็เร่งด่วนตอ้งมกีารปฏิรปูการศกึษาเพือ่
พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ ระบบการศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรยีนรูต้อ้งมเีปา้หมายชดัเจนเพือ่สรา้งคนไทยและ
สังคมไทยใหเ้ขม้แขง็มคีณุภาพ (วฒุชิยั กปลิกาญจน,์  
2559: 1) กำาหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และบรหิารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสำาเร็จในการดำาเนินการ
ตามนโยบายสำาคัญของ หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำากับดูแลสถานศึกษา บริหารจัดการ
บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  
หอ้งเรยีน หอ้งปฏิบติัการโรงฝกึงาน ศนูยว์ทิยบรกิาร 
สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการริหาร
จดัการสถานศกึษา ตามนโยบายสำาคญัทีห่นว่ยงาน
ตน้สังกดัหรอืหนว่ยงานทีก่ำากบัดแูลสถานศกึษามอบ
หมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ  
ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน (สำานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา, 2561: 11) สอดคลอ้งกบัการวจัิยของ 
ดวงนภา มกรานรุกัษ ์(2554: 211-212) ได้ศกึษา
เร่ืองอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หนา้ (พ.ศ.2554-2564) พบวา่ ประเทศไทยจงึตอ้ง 
มกีารเตรยีมคนใหพ้รอ้มดว้ยการอาชวีศึกษา ซึง่คา่
นยิมในการเรยีนอาชวีศกึษาในทศวรรณหนา้ จะสงู
จ้ึนได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน รัฐบาล สถานประกอบ
การณ์ที่ต้องร่วมมือกัน สร้างและผลักดันให้เกิด
ค่านิยมการเรียนสายอาชีพ มีการนำาเสนอภาพ
ลกัษณท์ีด่ขีองการอาชวีศึกษา รฐับาลยกระดบัและ
ให้เงินเดือน แก่ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในการอาชีพ สังคมต้องให้เกียรติในทุก
อาชพีทีส่จุริต ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณเ์ดก็เรยีน
อาชีวศึกษา คือ เด็กเก่งการทำางาน เก่งการปฏิบัติ 
เก่งฝีมืออาชีพ เด็กเรียนอาชีวศึกษาคือ มีรายได้
ระหว่างเรียน เด็กเรียนอาชีวศึกษาต้องรู้จริง ทำา
จริง ทำาได้ และเข้าใจจริง สอดคล้องกับการวิจัย
ของสรุศกัดิ ์สทุธศิรี (2550: 127) ไดท้ำาการศกึษา 
การบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สถานศกึษาอาชวีศึกษา พบวา่ การบรหิารงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากยกเว้นด้านหลักสูตร
และกระบวนการการเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และสอดคล้องกับการวิจัยของ McCurtain 
(2013: 4) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของ 
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและประสิทธิผล
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ของงานตามการรบัรูข้องครใูนโรงเรยีนในอลาเมตา 
รฐัแคลิฟอรเ์นยีการวจิยัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่ความ
สามารถในวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนโดยศึกษา
ความสมัพนัธ์ของโรงเรยีนท่ีมีประสิทธิผลกบัความ
สามารถของผู้บริหารโรงเรียน 8 รายการพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถมากเท่าไรก็จะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมากเท่าน้ันและ
ผูบ้รหิารทีป่ระสบความสำาเรจ็สงูสดุจะตอ้งมทีกัษะ
ในการสือ่สารเพือ่สามารถทำาใหค้รใูนโรงเรยีนตลอด
จนนกัเรยีนและชมุชนรูถึ้งระดบัความสามารถของ
ตนเอง

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา 
ของอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความ
เหมาะสม รอ้ยละ 92.50 โดยดา้นทีผู่เ้ชีย่วชาญเห็น
ดว้ยมากทีส่ดุ คอื ดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ 
ร้อยละ 94.40 รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของ
ผูส้ำาเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษาทีพ่งึประสงค ์93.78 
และดา้นดา้นการจดัการอาชวีศกึษา รอ้ยละ 85.52 
ตามลำาดับ โดยคุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้ 
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา และมี
คุณธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์
ด้านการจัดการอาชวีศกึษา เปน็ขอ้กำาหนดทีส่ถาน
ศกึษาตอ้งมคีรทูีม่คีณุวฒุกิารศกึษา และจำานวนตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ
บริหารจัดการ ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มคีวามสำาเร็จในการดำาเนนิการตาม
นโยบายสำาคัญของ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วย
งานที่กำากับดูแลสถานศึกษา ส่วนด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องดำาเนินการ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำานวัตกรรม ส่ิง
ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะการพฒันาแนวทางไดด้ำาเนนิการครอบคลมุ

ระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความ
เขม้แขง็ในการพฒันาและยกระดบัคณุภาพการจดั  
อาชีวศึกษาโดย – พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Constructionism, Project Based 
Learning Authentic Assessment, การเพิ่มพูน
ทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/
สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัย
พิบัติ-พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู รุ่นใหม่ 
(นเิทศภายใน) และการนเิทศทางไกล – สรา้งความ
เข้มแข็งการประกนัคณุภาพภายใน สนบัสนนุใหท้กุ
วทิยาลัย ผ่านการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัดี
มาก และ เตรียมพร้อมรับการประเมนิระดับสากล-
ยกระดบัคณุภาพสถานศกึษาขนาดเลก็ ใหเ้ปน็ตาม
วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้ ตามความตอ้งการของ
พื้นที่และการให้บริการ กลุ่มเป็าหมายพิเศษ อาทิ
คนพิการ, วัยทำางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ-ใช้ ICT 
เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมใน
ด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริม
การประกวดส่ือ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัย
ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน-พัฒนา
คร ูสรา้งเครอืขา่ยคร ูSocial Media และ Network 
สนบัสนนุใหค้รทูำาวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพ-จดัหาสือ่/
หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทัน
สมยัและเพยีงพอ (สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศกึษาอาชวีศกึษา, 2557: 2-3) สอดคล้องกบั
การวจิยัของ Hawley (2014: 65) ได้ทำาการศกึษา
วจิยัเรือ่งการปรับปรงุหรอืพฒันาโรงเรยีนไดพ้บวา่
ตัวบ่งชี้ที่สำาคัญและคนส่วนใหญ่จะต้องนึกถึงก็คือ
ผลสัมฤทธิข์องนกัเรยีนในโรงเรียนนัน้และแนวทาง
ทีจ่ะเสรมิสรา้งใหผ้ลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนในโรงเรยีน
ดีขึ้นนั้นน่าจะเป็นเพราะ องค์ประกอบ 4 ประการ
คอื 1) ครดีูนกัเรยีนได้รบัการจัดการเรยีนการสอน
ทีด่แีละเสริมโอกาสให้ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งเตม็ที ่2) ส่ือดี
นกัเรยีนมีสือ่ทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนและครมูสีือ่ทีใ่ช้
ประกอบการสอนทีด่ ี3) ผูป้กครองชว่ยนกัเรยีนได้
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รบัความช่วยเหลือแนะนำาจากพอ่แมผู่ป้กครองท่ีมี
ความสามารถและมคีวามต้ังใจทีจ่ะแนะนำาสัง่สอน
เด็กในปกครองของตน 4) บรรยากาศในห้องเรียน
ดีนักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

1. คุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ หมายถึง การจัดการ
อาชวีศกึษา เปน็การจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาผู้สำาเรจ็
การศกึษา อาชวีศกึษาให้มคีวามรู ้มทีกัษะและการ
ประยกุตใ์ชเ้ปน็ไปตามมาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศกึษา
แต่ละระดับ การศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. การจดัการอาชวีศกึษา หมายถงึ สถานศกึษา 
มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา แ ละ จำานวนตามเกณฑ์
ที่กำาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในการจัด 
การเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั และบริหาร
จดัการ ทรพัยากรของสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธิภาพ  
มคีวามสำาเรจ็ในการดำาเนนิการตามนโยบายสำาคญั
ของ หน่วยงานตน้สงักดัหรอืหนว่ยงานทีก่ำากบัดแูล
สถานศึกษา

3. การสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู ้หมายถงึ  
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
เพือ่สรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้มกีารจดัทำานวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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