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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ี	เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์

เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามบริบทพหุวัฒนธรรม	2)	สร้าง	และตรวจสอบรูปแบบ 

การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	3)	ทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน

ตามบริบทพหุวัฒนธรรม	และ	4)	ประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	 

กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้	ได้แก่	การสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม	

ผลการวิจัย	พบว่า	1.	การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัย

สารพัดช่างยะลา	จากการสังเคราะห์เอกสาร	การจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต	วัฒนธรรมตามที่เป็น 

พหุวัฒนธรรม	แนวทางการจัดการศึกษาเน้นทักษะทางด้านวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษามีความรู้	ทักษะ	และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข	2.	การสร้างและตรวจสอบ 

รูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	มี	3	องค์ประกอบ	 

คือ	1)	ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน	2)	การด�าเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน	 

3)	ผลส�าเร็จการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น	3.	การทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 

ตามบริบทพหุวัฒนธรรม	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	มีความเห็นว่า	รูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามบริบท 

พหุวัฒนธรรม	เป็นการบูรณาการการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะตอบสนองบริบทของพื้นที่และผู้ส�าเร็จการศึกษา

สามารถน�าไปใช้ได้จริง	4.	การประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า	รูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามบริบทพหุวัฒนธรรม	 

เป็นรูปแบบที่มีประโยชน์และสามารถน�าไปจัดการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบ	การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น	บริบทพหุวัฒนธรรม
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Abstract

This	study	has	been	designed	as	a	mixed	methodology	research	of	both	quantitative	and	

qualitative	research	with	the	objectives	to:	1)	study	the	condition	of	short-term	professional	

education	in	the	multicultural	context,	2)	construct	and	examine	the	short-term	professional	

education	management	model	in	the	multicultural	context,	3)	conduct	an	experiment	with	 

the	short-term	professional	education	management	model	in	the	multicultural	context,	 

and	4)	evaluate	the	model	of	short-term	vocational	education	management	in	a	multicultural	

context.		The	quantitative	and	qualitative	samples	were	obtained	through	specific	sampling	 

technique	with	the	research	tools	including	semi-structured	interviews	and	group	discussions.

The	results	of	the	research	showed	that:	1.	a	study	of	the	condition	of	short-term	vocational	 

education	in	a	multicultural	context	at	Yala	Polytechnic	College	based	on	the	document	 

synthesis	showed	that	the	education	management	was	in	line	with	the	lifestyle	and	the	culture	 

of	multicultural	context.		Moreover,	the	educational	management	approach	emphasizing	 

professional	skills	met	the	needs	of	the	labor	market.		Thus,	the	graduates	achieved	the	 

knowledge,	skills,	and	were	able	to	live	happily	in	the	society.		2.	The	evaluation	of	 

a	 short-term	professional	 education	management	model	 in	 a	multicultural	 context	 

at	Yala	Polytechnic	College	consisted	of	3	components,	i.e.	a)	factors	supporting	short-term	

vocational	education	b)	short-term	vocational	education	management,	and	c)	short-term	 

vocational	education	achievements.		3.	Based	on	the	opinions	of	the	informant	group,	 

the	short-term	vocational	education	management	in	a	multicultural	context	is	the	integration	

of	educational	management	that	emphasized	skills	responding	to	the	context	of	the	area	 

which	graduates	could	apply	in	practice.		4.	The	evaluation	of	the	short-term	vocational	 

education	management	model	in	the	multicultural	context	conducted	by	the	experts	revealing	 

a	consistent	opinion	that	it	is	a	useful	model	and	can	be	used	to	manage	the	education	 

in	the	area	effectively.

Keywords :	Model,	short-term	professional	education	management,	multicultural	context

1. บทน�า
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้	ต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายในหลายมิติ	

ทั้งในส่วนที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	การเมือง

และสังคม	ที่ส�าคัญคือปัญหาความมั่นคง	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ซ่ึงเป็นปัญหา 

ที่เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษา	ส่วนหน่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความไม่เข้าใจ	ความไม่ไว้วางใจกัน	 

โดยใช้ความแตกต่างและความหลากหลายของชาติพันธ์ุ	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที ่

เป็นเงื่อนไขสร้างความชอบธรรมในการสร้างความรุนแรง	[1]
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ในการจัดการศึกษา	หน่วยงานต่าง	ๆ	ได้ให้ความส�าคัญและร่วมกันขับเคล่ือนการจัดการศึกษา	โดยเฉพาะ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	ที่ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานและความเช่ียวชาญ	เพ่ือให้แรงงานมีทักษะความรู ้ 

ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ	ในยุค	4.0	เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่ม	 

ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน	สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	 

ด้านความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพก�าลังคนและเพิ่มทักษะปฏิบัติงาน	 

(Re-Skill,	Up-Skill,	New	Skill)	[2]	

การบริหารจัดการศึกษาของ	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	พบว่า	ครูผู้สอนที่เป็นครูรุ่นใหม่ยังไม่เข้าใจบริบท 

ของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	มีแนวทางการด�าเนินการท่ีแตกต่างกัน	ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้	และการใช้ภาษา 

ที่แตกต่างกัน	การจัดการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ	ตลาดแรงงาน	สังคม 

และชุมชนเท่าที่ควร	ประกอบกับรายงานการประเมินตนเอง	ของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	ปีการศึกษา	2562	 

มีจุดที่ควรพัฒนาส�าหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	คือ	การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

ให้ครบทุกประเด็น	การประเมินการสร้างเครือข่ายเพื่อรับการสนับสนุนช่วยเหลือในการบริจาคเงิน	วัสดุ	อุปกรณ์	

และพัฒนาหลกัสตูรให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละความต้องการของชมุชนและสถานประกอบการ	[3]

จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน	ผู้วิจัยสนใจท่ีจะแก้ปัญหา	โดยศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพ

ระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ีท่ีท�าให้เกิดอาชีพ	เกิดรายได้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 

สังคม	ชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านพหุวัฒนธรรม

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1		 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

2.2		 เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัย

สารพัดช่างยะลา

2.3		 เพือ่ทดลองใช้รปูแบบการจดัการศกึษาวชิาชีพระยะสัน้ตามบรบิทพหุวฒันธรรม	วทิยาลัยสารพัดช่างยะลา

2.4		 เพือ่ประเมนิผลรปูแบบการจดัการศกึษาวชิาชพีระยะสัน้ตามบรบิทพหวุฒันธรรม	วทิยาลยัสารพดัช่างยะลา

3. วิธีด�าเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	 

มีวิธีการด�าเนินการวิจัย	4	ขั้นตอน	คือ

ขัน้ตอนที	่1	ศกึษาสภาพการจดัการศกึษาวิชาชพีระยะสัน้ตามบรบิทพหวัุฒนธรรม	โดยมขีัน้ตอนด�าเนนิการ	ดงันี	้

	 (1)	 ศึกษา	วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปตามบริบทพหุวัฒนธรรม	

	 (2)	 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามบริบทพหุวัฒนธรรม	กลุ่มผู ้ให้ข้อมูล	คือ	 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	7	คน	เครื่องมือที่ใช้	เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

	 (3)	 ศึกษาสภาพและความต้องการการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน	ตามบริบทพหุวัฒนธรรม	กลุ่มผู้ให ้

ข้อมูล	2	กลุ่ม	กลุ่มท่ี	1	ได้แก่	รองผู้อ�านวยการ	คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา	หัวหน้าแผนกวิชา	ครูผู้สอน

วิชาชีพระยะสั้น	รวมทั้งหมด	34	คน	ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง	กลุ่มที่	2	ได้แก่	ผู้บริหารสถานประกอบการ	 

KR S-JOURNAL 39
วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3



ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

บทความวิจัย
ประธานคณะกรรมการชุมชน	เจ้าของกิจการ	รวมทั้งหมด	จ�านวน	30	คน	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 

ประมาณค่า	5	ระดับ	

	 ขั้นตอนท่ี	2	 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	 

ยกร่างรูปแบบการจดัการศกึษาวชิาชีพระยะสัน้ตามบริบทพหวุฒันธรรม	ด้วยการจดัประชมุสนทนากลุม่ผูท้รงคณุวฒุ ิ

จ�านวน	9	คน	เพื่อตรวจสอบและประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	

	 ขั้นตอนที	่3	 ทดลองใช้รปูแบบการจดัการศกึษาวชิาชีพระยะส้ันตามบรบิทพหวุฒันธรรม	วทิยาลัยสารพดัช่าง

ยะลา	น�ารูปแบบการจดัการศกึษาวชิาชพีระยะส้ันตามบรบิทพหุวฒันธรรม	ไปทดลองใช้ในวทิยาลยัสารพดัช่างยะลา

	 ขั้นตอนที	่4	 ประเมนิผลรปูแบบการจดัการศกึษาวชิาชพีระยะสัน้ตามพหุวฒันธรรม	วทิยาลยัสารพดัช่างยะลา 

น�ารูปแบบไปใช้จัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2563	และ 

ภาคเรียนที	่1	ปีการศกึษา	2564	จดัการสนทนากลุม่	(Focus	Group)	จ�านวน	4	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	ความเหมาะสม	 

2)	ความเป็นไปได้	3)	ความถูกต้องครอบคลุม	และ	4)	ความเป็นประโยชน์

4. ผลการวิจัย
4.1		 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	 

มีประเด็น	ดังนี้

	 	 4.1.1	 ผลการสังเคราะห์เอกสาร	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปตามบริบทพหุวัฒนธรรม	 

มีประเด็น	ดังนี้	1)	ผลการสังเคราะห์เอกสาร	พบว่า	สภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามบริบทการจัดการศึกษา 

ในพืน้ที	่2)	การศกึษาสภาพแวดล้อมทัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการจดัการศึกษา	พบว่า	สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา	

	 	 4.1.2	 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	ผลเป็น	ดังนี้	 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน	การด�าเนินการจัดการศึกษา

วิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรมและองค์ประกอบที่เกี่ยวกับผลส�าเร็จการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 

มีความสอดคล้องกันทุกด้าน	

	 	 4.1.3	 การศึกษาสภาพความต้องการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามบริบทพหุวัฒนธรรม	ผลเป็นดังนี้	

การบริหารจัดการศึกษา	การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	การประชาสัมพันธ์	การพัฒนา

ครูและบุคลากร	ความสัมพันธ์กับชุมชน	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	การติดตามวัดผลประเมินผล	พบว่า	 

ทุกข้อในภาพรวมระดับปัจจุบันอยู่ในระดับมาก	ส่วนระดับที่ต้องการ	พบว่า	ทุกข้อมีระดับความต้องการอยู ่

ในระดับมากที่สุด	

	 	 4.1.4	 การศึกษาสภาพความต้องการของตลาดแรงงาน	สังคมและชุมชนของผู้ส�าเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	ผลเป็นดังนี้	ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ด้านความรู้	ด้านทักษะและสมรรถนะ

วิชาชีพและด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	พบว่า	ทุกข้อในภาพรวมระดับปัจจุบันอยู่ในระดับมาก	 

ส่วนระดับที่ต้องการ	พบว่า	ทุกข้อมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด	

4.2		 ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา		
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บทความวิจัย
	 	 4.2.1	 ผลการยกร่างรปูแบบการจดัการศกึษาวชิาชพีระยะสัน้ตามบรบิทพหวุฒันธรรม	พบว่า	ประกอบด้วย	 

3	องค์ประกอบ	ได้แก่	1.	ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการศึกษาประกอบด้วย	2	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านคุณลักษณะครู	 

บุคลากรตามบริบทพหุวัฒนธรรม	2)	ด้านคุณลักษณะผู้บริหารในสังคมพหุวัฒนธรรม	2.	การด�าเนินการจัด 

การศึกษาวิชาชีพ	ประกอบด้วย	7	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาตามสังคมพหุวัฒนธรรม	 

2)	ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	3)	ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนตามบริบทพหุวัฒนธรรม	4)	ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ตามพหุวัฒนธรรม	5)	ด้านการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	6)	ด้านการนิเทศติดตามและวัดผลประเมินผล	7)	ด้านการสร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน	3.	ผลส�าเร็จการจัดการศึกษา	ประกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรียนตามบริบทพหุวัฒนธรรม	2)	ด้านคุณลักษณะของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามบริบทพหุวัฒนธรรม	 

3)	ด้านคุณลักษณะของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม

	 	 4.2.2	 ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	พบว่า	 

ผูท้รงคณุวฒุมิคีวามเหน็สอดคล้องกันว่า	องค์ประกอบทัง้	3	องค์ประกอบ	รวมทัง้	องค์ประกอบย่อยมคีวามเหมาะสม

4.3		 ผลการทดลองใช้รปูแบบการจดัการศกึษาวชิาชพีระยะสัน้ตามบรบิทพหวุฒันธรรม	วทิยาลยัสารพดัช่างยะลา 

พบว่า	ทุกองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยมีความเหมาะสม	อยู่ในระดับมากที่สุด

4.4		 การประเมินผลรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	 

พบว่า	มีความเหมาะสม	มีความเป็นไปได้	มีความถูกต้องครอบคลุมและมีความเป็นประโยชน์	อยู่ในระดับมากที่สุด

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับสภาพความต้องการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	

พบว่า	สภาพความต้องการทัว่ไปเกีย่วกบัการจดัการศกึษาวชิาชพีระยะสัน้	ควรจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นไปตามแนวทาง

การด�ารงชีวิตประจ�าวัน	ท่ีสามารถน�าความรู้	ทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ตามวิถีวัฒนธรรม	ตามคุณลักษณะ

ของชุมชน	ท้องถิ่น	ประเพณี	ความเชื่อ	ภาษาที่มีความแตกต่างกัน	ดังน้ัน	การจัดการศึกษาที่ตั้งอยู ่ในพื้นท่ี 

ที่เป็นพหุวัฒนธรรม	จะต้องจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี	การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	 

และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน	จึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จ	 

สอดคล้องกับ	ขวัญสุดา	วงษ์แหยม	และคณะ	[4]	ที่ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู ่

ในชุมชนพหุวัฒนธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา	พบว่า	สถานศึกษาใช้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอกสถานศึกษาในการวางแผนงานในอนาคต	มีการก�าหนดนโยบาย	มีวิธีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ 

ความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาที่เช่ือมโยงและสะท้อนถึง 

ความแตกต่างเชิงบวกและประสบการณ์ของผู้เรียนและชุมชน	จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็น 

ความส�าคัญและเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน	พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม	และระหว่างกลุ่มของความแตกต่างทางศาสนาและวิถีของคนในชุมชนและเปิดพื้นที่การเรียนรู้

ให้ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจต่อความหลากหลายทางสงัคมและความเปลีย่นแปลงทางสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	สอดคล้อง

กับ	พิริยะ	กรุณา	[5]	ท่ีศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนสองศาสนา	พบว่า	แนวทาง 

การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม	โดยเฉพาะโรงเรียนสองศาสนา	ต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	ต้องช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในความสามารถที่จะประสบความส�าเร็จ	ในการศึกษา	สถานศึกษา
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บทความวิจัย
ต้องช่วยสร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม	มีทักษะทางสังคมที่สามารถพิจารณา

ความแตกต่างของกลุม่	สามารถปรบัตวัเมือ่อยูร่่วมกนัและเรยีนรูร่้วมกนัอย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางสังคม	 

สอดคล้องกับ	ฐิติกร	ทองสุกใส	และคณะ	[6]	ที่ศึกษาสภาพของการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับ 

เด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	พบว่า	สภาพการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายในวิธีการและกระบวนการ	โดยมีการด�าเนินงานผ่าน

กิจกรรม	แผนงานและแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	

จากการวิจัยครั้งน้ี	ค้นพบองค์ประกอบหลัก	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	องค์ประกอบที่	1	ปัจจัยที่สนับสนุน 

การจดัการศกึษาวชิาชพีระยะสัน้	องค์ประกอบที	่2	การด�าเนนิการจดัการศึกษาวชิาชีพระยะส้ัน	และองค์ประกอบที	่3	 

ผลส�าเร็จการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น	ซึ่งองค์ประกอบหลักทั้ง	3	องค์ประกอบ	เป็นผลที่เก่ียวเน่ืองต่อ 

การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	ที่เชื่อมโยงการจัดการศึกษา	ไม่ว่าจะเป็นด้านครูผู้สอน	

ผู้บริหารสถานศึกษา	การบริหารจัดการศึกษา	หลักสูตรการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน	การนิเทศติดตาม	 

การสร้างเครือข่ายต่าง	ๆ	ท่ีส่งผลไปยังคุณลักษณะของผู้เรียน	สถานศึกษาและลักษณะของชุมชนที่เป็นพื้นที ่

พหุวัฒนธรรม	สอดคล้องกับ	เรืองแสง	ห้าสกุล	และคณะ	[7]	ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น	โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษา	พบว่า	รปูแบบการบรหิารหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้	โดยใช้โมดลูฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้	ประกอบด้วย	 

5	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ก�าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	2)	วางแผนการใช้หลักสูตร	3)	ด�าเนนิการใช้หลักสูตร	

4)	ประเมินผลการใช้หลักสูตร	และ	5)	ติดตามผลการด�าเนินการตามโครงการ	สอดคล้องกับ	สิทธิชัย	ทองมาก	 

และคณะ	[8]	ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ส�าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	พบว่า	ประกอบด้วย	6	กลยุทธ์	คือ	1)	การจัดการเรียน 

การสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม	2)	การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม	 

3)	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม	4)	การวัดผลประเมินผลและการด�าเนินการเทียบโอนผล 

การเรียนในสงัคมพหวุฒันธรรม	5)	การแนะแนวในสงัคมพหวุฒันธรรม	และ	6)	การส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการ

แก่บุคคล	ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงาน	สถานประกอบการ	และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมพร	ชูทอง	[9]	ที่ศึกษากลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม	วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	พบว่า	องค์ประกอบของแนวคิดท่ีม ี

ผลต่อการจดัการอาชวีศกึษาในสงัคมพหวุฒันธรรม	เพือ่ลดปัจจยัเสีย่งทางสงัคม	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลกั	 

ได้แก่	องค์ประกอบที่เกี่ยวกับปัจจัยน�าเข้า	องค์ประกอบกระบวนการให้การศึกษาและองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ 

กับผลผลิตสู่สังคม	

ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	 

พบว่า	มีความเหมาะสมของเน้ือหา	มีความเป็นไปได้ที่จะน�าไปใช้	มีความถูกต้องครอบคลุม	และมีความเป็น 

ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา	รายละเอียดของเนื้อหาในการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ัน	มีความเหมาะสม 

กับบริบทของพื้นท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม	สามารถจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน	มีรายละเอียด

ครอบคลุมตามอัตลักษณ์ของการจัดการศึกษา	ซึ่งเมื่อผู้เรียนส�าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน�าไปใช้ในการประกอบ

อาชีพได้ตามวัตถุประสงค์	สอดคล้องกับ	สุมาวดี	พวงจันทร์	และคณะ	[10]	ที่ศึกษาการพัฒนาการจัดการศึกษา

อาชวีศกึษาของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้	พบว่า	การจดัการอาชีวศึกษาของเขตพฒันาพเิศษ 

เฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนภาคใต้นัน้	อยูบ่นพืน้ฐานของอตัลกัษณ์การจดัการศกึษา		เพือ่การมอีาชพีและการมงีานท�า 

KR S-JOURNAL42
วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

บทความวิจัย
ให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชน	ประชาชนให้มีมาตรฐานวิชาชีพ	สอดคล้องกับ	ณัฏฐ์ชุภา	สุวิชยายนต์	[11]	 

ได้ศึกษาการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนชายแดน	กรณีศึกษาโรงเรียนด่านสิงขร	จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	ผลการศึกษาเงื่อนไขความส�าเร็จของการน�ารูปแบบไปใช้	ประกอบด้วย	ฝ่ายบริหาร	ต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับจุดเน้นและลักษณะส�าคัญขององค์กรสมรรถนะสูง	นอกจากนี้	ควรมีการก�าหนดตัวชี้วัด 

ความส�าเร็จให้ชัดเจน	สอดคล้องกับมาตรฐานที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศใช้	

ในการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	พบว่า	มีความเหมาะสม	 

มีความเป็นไปได้	มีความถูกต้องครอบคลุมและมีความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด	เน่ืองจากรูปแบบการจัด 

การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	เป็นรูปแบบที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของพื้นที่	ซึ่งเมื่อน�าไปใช้

จัดการศึกษา	ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบของการเรียน	รายละเอียดของรูปแบบครอบคลุม

เนื้อหา	และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	ซึ่งสอดคล้อง	นิติ	นาชิต	 

และคณะ	[12]	ท่ีศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการน�ารูปแบบการประเมินแบบพลังเสริมอ�านาจ	ไปใช ้

ในสถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	พบว่า	ในภาพรวมหลกัสตูรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก	การน�ารูปแบบการประเมนิหลกัสูตรวชิาชพีระยะส้ัน	ใช้วธิกีารหาค่าเฉลีย่ของความสอดคล้องหวัข้อ

กับวัตถุประสงค์โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	มีความสอดคล้องกันทุกหน่วยการเรียน	สอดคล้องกับ	เรืองแสง	ห้าสกุล	 

และคณะ	[7]	ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัด 

การเรียนการสอนส�าหรับสถานศึกษา	ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารหลักสูตร

ระยะสั้นโดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับสถานศึกษา	จ�านวน	3	เล่ม	ประกอบด้วย	 

คู่มือการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ	คู่มือการบริหารหลักสูตรระยะส้ัน	และคู่มือการติดตามประเมินผล	พบว่า	 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	และสอดคล้องกับ	สมพร	ชูทอง	[13]	ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัด 

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก	พบว่า	มีความเหมาะสม	มีความเป็น

ไปได้	มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะส้ันตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	 

จะประสบความส�าเร็จ	มีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผล	ต้องมีองค์ประกอบ	3	องค์ประกอบ	คือ	1)	ปัจจัยที่

สนบัสนนุการจดัการศกึษาวชิาชพีระยะสัน้ตามบรบิทพหวุฒันธรรม	2)	การด�าเนนิการจดัการศึกษาวชิาชีพระยะส้ัน

ตามบริบทพหุวัฒนธรรม	และ	3)	ผลส�าเร็จการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	

ข้อเสนอแนะ

1.	 การน�ารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นตามบริบทพหุวัฒนธรรม	วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา	 

ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นในสถานศึกษา	ควรค�านึงถึงพื้นที่ที่มีความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม

2.	 สถานศกึษาทีน่�ารปูแบบการจดัการศกึษาวชิาชีพระยะส้ันตามบรบิทพหวุฒันธรรม	วทิยาลัยสารพดัช่างยะลา	 

ไปใช้ควรศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นในสถานศึกษา	เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและจัดการศึกษา 

ให้มีความเหมาะสม	มีความยืดหยุ่นกับบริบทของสถานศึกษา
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