
 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
แบบบันทึกข้อมูล  แบบติดตามและแบบรายงานผล ดังนี้ 

     1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

     2. ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

     3. ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

     4. ผลการศึกษาผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 

 4.1 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

   4.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากการด าเนินการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

 4.4 ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่ 
                   1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทีผ่่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์    
                   2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  
                   3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
                   4) ผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เ พ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ประเมิน

จึงได้ก าหนดสัญลักษณ์และตัวอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

   แทน ค่าเฉลี่ย 

 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

        1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
            1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
                  จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  ปรากฏผลดัง
ตารางที่  6 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ครูผู้สอน (n = 56) 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
 
2 
54 

 
 

3.57 
96.43 

รวม 56 100 
2. ระดับการศึกษา  
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

 
6 
49 
1 

 
10.71 
87.50 
1.79 

รวม 56 100 
 3. ประสบการณ์การท างาน 
         ต่ ากว่า  10  ปี 
         10 – 19  ปี 
         20 – 29  ปี 
         30  ปีขึ้นไป 

 
4 
12 
34 
6 

 
7.14 
21.43 
60.71 
10.72 

รวม 56 100 
ผู้เรียน (n = 291) 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
 

93 
198 

 
 

31.96 
68.04 

รวม 291 100 
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ตารางที่  6 (ต่อ) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
  

2. ระดับการศึกษา    
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

 
184 
107 

 

 
63.23 
36.77 

รวม 291 100 
3.  แผนกวิชา   

การบัญชี 86 55.29  
การเลขานุการ 15 51.5  
การตลาด 24 8.25 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 112 38.49 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 16 5.50 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 0.34 
คหกรรมศาสตร์ 2 0.68 
อาหารและโภชนาการ 35 12.04 

รวม 291 100 
 

จากตารางที่ 6 ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ครูผู้สอน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 96.43) ระดับการศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ 87.50) และมีประสบการณ์การท างาน 20-29 ปี 
(ร้อยละ 60.71)  ผู้เรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 68.04) เป็นผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) (ร้อยละ 63.23) และศึกษาในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ร้อยละ 38.49) 

 
            1.2 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปรากฏผลดังตารางที่  7 - 8 
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมสภาพทั่วไปในการ 
               ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตามความคิดเห็นของครู    
                                                                                           (n = 56)                     

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

x̅ S.D. ความหมาย 
1. วัตถุประสงค์และเปา้หมายของการประยุกต์ใช้ 
   โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น 
   ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   ชุมพรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ 
   อาชีวศึกษา พ.ศ.2560- พ.ศ.2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
   และยุทธศาสตร์ที่ 3 

4.80 .40 มากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์และเปา้หมายของการด าเนินการมี
ความสอดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการของ
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2561  

5.00 .00 มากที่สุด 

3. วัตถุประสงค์และเปา้หมายของการด าเนินการมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.94 .22 มากที่สุด 

4.  ความจ าเป็นของการด าเนินการ 4.67 .47 มากที่สุด 
5.  การประชาสัมพันธ์การด าเนนิการ 3.80 .81 มาก 
6.  แผนการด าเนินการมีความชดัเจน 4.28 .73 มาก 
7.  การชี้แจงท าความเข้าใจในแผนการด าเนินการ 3.76 .73 มาก 
8.  ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 4.16 .75 มาก 
9.  ความพร้อมของผู้ปฏิบัตงิานที่เก่ียวข้องในการ

ด าเนินการ 
4.82 .38 มากที่สุด 

10. การมีส่วนร่วมของครูและนกัเรียน นักศึกษา 4.91 .28 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 .25 มากที่สุด 

  
  จากตารางที่ 7  ผลการประเมินสภาพทั่วไป พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าสภาพทั่วไปในการ
ด าเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =  4.51,  S.D. = .25)  เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การด าเนินการมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2561   
(x̅ =  5.00,  S.D. = .00)  รองลงมาคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (x̅ =  4.94,  S.D. = .22)  และการมีส่วนร่วมของ
ครูและนักเรียน นักศึกษา (x̅ =  4.91,  S.D. = .28)  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสม
น้อยสุดแต่ยังอยู่ในระดับมากคือ การชี้แจงท าความเข้าใจในแผนการด าเนินการ (x̅ =  3.76,               
S.D. = .73)   
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ตารางที่ 8 แสดงความถี่ของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

รายการ f 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้มากกว่านี้ 
2. ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจในแผนการด าเนินการให้มากขึ้น 
3. ครูและผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร ์

6 
5 
13 

  

จากตารางที่ 8 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของครูที่มีต่อสภาพทั่วไปใน
การด าเนินการ พบว่า ครูและผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์  (f = 13)  ควรมี
การประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้มากกว่านี้   (f = 6) และควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจในแผนการ
ด าเนินการให้มากขึ้น  (f = 5) 

 
     2. ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 จากการศึกษาความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์

เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รายละเอียดดังตารางที่  9 
 
ตารางท่ี 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการ 
               ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย 
               อาชีวศึกษาชุมพรตามความคิดเห็นของครู  
                                                    (n = 56) 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

x̅ S.D. ความหมาย 
1.  คณะกรรมการด าเนินการมีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารจัดการ 
4.94 .22 มากที่สุด 

2.  บุคลากรมีจ านวนเพียงพอตอ่การด าเนินงานจัดกิจกรรม
ต่างๆ  

4.67 .47 มากที่สุด 

3.  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และโครงงานวชิาชพีเพื่อพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

4.25 .74 มาก 

4.  ครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอในการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

4.35 .72 มาก 

5.  อาคาร สถานที่ ห้องเรียนมบีรรยากาศที่ดี เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลงานโครงงานวทิยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

4.10 .59 มาก 
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ตารางท่ี  9  (ต่อ) 
          (n = 56) 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

x̅ S.D. ความหมาย 
6.  สิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการพฒันาผลงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม 
เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เนต เป็นต้น 

2.60 .67 ปานกลาง 

7.  งบประมาณในการด าเนนิงานมีเพียงพอต่อการด าเนินการ 2.46 .50 น้อย 
8.  วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมีเพียงพอและมีความพร้อมใน

การปฏิบัติกิจกรรม 
2.07 .25 น้อย 

9.  ศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษามี
ความพร้อมในการส่งเสริมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เข้าสู่เชิงพาณชิย ์

4.26 .75 มาก 

10. การได้รับความร่วมมือ สนบัสนนุจากครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา 

4.82 .38 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 .22 มาก 
 
 จากตารางที่ 9  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าปัจจัยเบื้องต้น
ในการด าเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ =  3.85,  S.D. = .22)  เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินการมี
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ  (x̅ =  4.94,  S.D. = .22)  รองลงมาคือการได้รับความ
ร่วมมือ สนับสนุนจากครูและบุคลากรของสถานศึกษา  (x̅ =  4.82,  S.D. = .38)  และบุคลากรมี
จ านวนเพียงพอต่อการด าเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ  (x̅ =  4.67,  S.D. = .47)  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่
มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมีเพียงพอและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม  (x̅ =  2.07,  S.D. = .25)   
 
ตารางที่ 10 แสดงความถี่ของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

รายการ f 
1. ควรมีการจัดแหล่งเงินทุนสนับสนุนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นกว่านี้ 
2. ควรหาหน่วยงานภายนอก สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผู้เรียนให้จัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมใน

การพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ 
4. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ

จัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

10 
 
3 
 
8 
 
5 
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จากตารางที่ 10 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของครูที่มีต่อการด าเนินการ
ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ควรมีการจัดแหล่งเงินทุนสนับสนุนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นกว่า
นี้  (f = 10)  สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ   (f = 8) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถจัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (f = 5) และควรหาหน่วยงานภายนอก สถานประกอบการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้จัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  (f = 3) 

 
   3. ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านกระบวนการของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
            จากการศึกษาความเหมาะสมด้านกระบวนการของการประยุกต์ใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รายละเอียดดัง
ตารางที่ 11 

 
ตารางท่ี 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านกระบวนการของการ 
               ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตามความคิดเห็นของครู  

            (n = 56) 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

x̅ S.D. ความหมาย 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 4.80 .40 มากที่สุด 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานจัดประกวดผลงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา 
4.96 .18 มากที่สุด 

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานการประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงงานวทิยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ 

4.91 .28 มากที่สุด 

4.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานกิจกรรมบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาจากผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเปน็ไปได้เชิงพาณชิย์ 

4.60 .49 มากที่สุด 

5.  จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนและเตรียมการ
ด าเนินการ 

4.17 .74 มาก 

6.  จัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

4.48 .50 มาก 

7.  วัดและประเมินผลการเรียนเป็นระยะ ๆ ทั้งก่อน 
ระหว่างการปฏิบตัิและหลังเสรจ็สิ้นการปฏบิัติ
โครงงาน 

3.85 .81 มาก 
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ตารางท่ี  11  (ต่อ) 
            (n = 56) 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

x̅ S.D. ความหมาย 
8.  เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถานประกอบการ       

มีส่วนร่วมในการพฒันาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา 

2.35 .48 น้อย 

9.  จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษาระดบัสถานศึกษาเพือ่ประเมินคุณภาพ
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เมือ่สิ้นสุดการปฏบิัติ
โครงงาน 

4.94 .22 มากที่สุด 

10.จัดกิจกรรมการประเมินความเป็นไปได้เชงิพาณชิย์
ของโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

4.08 .79 มาก 

11.จัดกิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนที่มีผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย ์

4.05 .81 มาก 

12. จัดกิจกรรมคัดเลือกแผนธุรกิจของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเปน็ธุรกิจได้และ
สนับสนนุทุนให้ด าเนินธุรกิจในสถานศึกษา 

4.67 .47 มากที่สุด 

13. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 4.60 .56 มากที่สุด 
14. ปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงาน 4.08 .79 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 .36 มาก 
 
 จากตารางที่ 11  ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านกระบวนการ พบว่าครูมีความคิดเห็นว่า
กระบวนการในการด าเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.33,  S.D. = .36)  เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานจัดประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา                
(x̅ =  4.96,  S.D. = .18)  รองลงมาคือจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงงาน    
(x̅ =  4.94,  S.D. = .22)  และแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินความเป็นไปได้                       
เชิงพาณิชย์ของโครงงานวิทยาศาสตร์  (x̅ =  4.91,  S.D. = .28)  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีระดับความ
เหมาะสมน้อยที่สุดคือ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (x̅ =  2.35,  S.D. = .48)   
 
 
 
 
 
 



111 
 

ตารางที่ 12 แสดงความถี่ของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

รายการ f 
1. ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตรส์ู่เชิงพาณิชย์ 
2. ควรประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิง

พาณิชย์ให้นักเรียน  นักศึกษาทราบมากขึ้น 
3. ควรหาทุนสนับสนุนให้นักเรียนน าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้หลาย ๆ  ธุรกิจ 
4. กระบวนการในการด าเนินการพัฒนาธุรกิจจากผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

ดีมาก  ควรด าเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ทุกปี 

4 
 
6 
 

11 
 

12 

  

จากตารางที่ 12 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของครูที่มีต่อการด าเนินการ
ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการในการด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ดีมาก  ควรด าเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ทุกปี  (f = 12)  ควรหาทุนสนับสนุนให้
นักเรียนน าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนาเป็นธุรกิจได้หลาย ๆ  ธุรกิจ  (f = 11) ควรประชาสัมพันธ์
โครงการการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ให้นักเรียน  นักศึกษาทราบมากขึ้น (f = 6) 
และควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์  (f = 4) 

 
       4. ผลการศึกษาผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
  4.1 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ

เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร              
          จากการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  รายละเอียดดังตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครตู่อการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

                       (n = 56) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. ความหมาย 
1.  การมีส่วนร่วมของครูในการด าเนินการให้ส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
4.67 .47 มากที่สุด 

2.  การด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ  มีความเหมาะสม 4.57 .49 มากที่สุด 
3.  ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

4.48 .50 มาก 

4.  ความร่วมมือช่วยเหลือกันของครูในการดูแลผู้เรียนให้
ประยุกต์ใช้โครงงานวทิยาศาสตร์สู่เชิงพาณชิย์ 

4.82 .38 มากที่สุด 

5.  สถานศึกษาสนับสนนุส่งเสรมิการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

4.85 .35 มากที่สุด 

6.  สถานศึกษาสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 

4.07 .80 มาก 

7.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการมีความรู้และทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

4.00 .85 มาก 

8.  การบูรณาการความรู้และทกัษะในศาสตร์ตา่ง ๆ  ใน
การพัฒนาผู้เรียนเปน็ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวทิยาศาสตร์ 

4.23 .68 มาก 

9.  การประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานให้ทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2.41 .49 น้อย 

10. การด าเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา 4.98 .13 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 .40 มาก 

  

จากตารางที่  13  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    พบว่าครูมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.31,  S.D. = .40)  เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การด าเนินการนี้            
มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา  (x̅ =  4.98,  S.D. = .13)  รองลงมาคือสถานศึกษาสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน (x̅ =  4.85,  S.D. = .35)  และความร่วมมือ
ช่วยเหลือกันของครูในการดูแลผู้เรียนให้ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์   (x̅ =  4.82,  
S.D. = .38)  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ด าเนินการ
ให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งในและนอกสถานศึกษา  (x̅ =  2.41,  S.D. = .49)   
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ตารางที่ 14 แสดงความถี่ของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

รายการ f 
1. ควรประชาสัมพันธ์การด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้น าผลงานโครงงาน

วิทยาศาสตร์ไปพัฒนาเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ครูและผู้เรียน
ทราบผลการด าเนินโครงการให้มากกว่านี้ 

2. การด าเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนมาก  ควรด าเนินการต่อเนื่องไป
เรื่อย ๆ ทุกปี 

8 
 
 

10 

  

จากตารางที่ 14 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของครูต่อความพึงพอใจใน
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร พบว่า การด าเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนมาก  ควรด าเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 
ทุกปี (f = 10)  และควรประชาสัมพันธ์การด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้น าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ไปพัฒนาเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ครูและผู้เรียนทราบผลการด าเนินโครงการให้มากกว่านี้          
(f = 8) 
   4.2  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร     
  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  รายละเอียดดังตารางที่  15 
 
ตารางท่ี 15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
                การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   
              (n = 291) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. ความหมาย 
1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการพัฒนาผลงาน

โครงงานวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างมคีุณภาพ 
3.62 .73 มาก 

2.  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

4.64 .58 
มากที่สุด 

 

3.  ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ค าปรึกษา
แนะน า ช่วยเหลือในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.03 .63 มาก 

4.  สถานศึกษาสนับสนนุส่งเสรมิการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

4.78 .46 มากที่สุด 
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ตารางท่ี  15 (ต่อ) 
              (n = 291) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. ความหมาย 
5.  การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การแก้ปัญหาและทักษะการคิดสร้างสรรค ์
4.78 .41 มากที่สุด 

6.  การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับสถานศึกษามีความเหมาะสม 

4.79 .40 มากที่สุด 

    
7.  การจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณชิย์มคีวามเหมาะสม 
4.71 .45 มากที่สุด 

8.  การจัดกิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนที่มี
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ผา่นการคัดเลือกความ
เป็นไปได้เชงิพาณชิย์มีความเหมาะสม 

4.27 .71 มาก 

9.  คุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 3.50 .68 มาก 
10.ผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนนิการมคีวามรู้และทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
4.13 .69 มาก 

11.ผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนนิการมคีวามสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับในสงัคม 

4.23 .93 มาก 

12.ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้ประกอบการได้จริง 

4.50 .59 มากที่สุด 

13.ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานร่วมกันในการ
วางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชพีและมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

4.68 .57 มากที่สุด 

14.ผู้เรียนที่ร่วมด าเนินการมีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมและพฒันาสู่เชิงพาณชิยไ์ด้ 

3.97 .75 มาก 

15.การด าเนินการนี้มีประโยชนก์ับผู้เรียนอาชีวศึกษา 4.98 .14 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 .17 มาก 

 

จากตารางที่ 15  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ =  4.37,  S.D. = .17)  เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การด าเนินการนี้
มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา  (x̅ =  4.98,  S.D. = .00)  รองลงมาคือการจัดกิจกรรมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษามีความเหมาะสม  (x̅ =  4.79,  S.D. = .40)  และ
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน (x̅ =  4.78,  S.D. = .46)  
ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ คุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน  (x̅ =  3.50,  S.D. = .68)   
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ตารางที่ 16 แสดงความถี่ของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

รายการ f 
1. ควรให้เวลาในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ 
2. ควรมีทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น 
3. ควรประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์

ให้มากขึ้นอีก 
4. ควรเพ่ิมจ านวนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ธุรกิจให้มากขึ้นอีก 

25 
16 
8 
 

12 
  

จากตารางที่ 16 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เรียนต่อความพึงพอใจ
ในการด าเนินการ พบว่า ควรให้เวลาในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มากกว่านี้  (f = 25)   
ควรมีทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น  (f = 16)  ควรเพ่ิมจ านวนผลงานที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ธุรกิจให้มากขึ้นอีก  (f = 12)  และควรประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นอีก  (f = 8)    
 

             4 3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
         ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์นั้น  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และผลการด าเนินธุรกิจของผู้เรียนจากการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์  โดยแยกวิเคราะห์ข้อมูลใน  2 ด้าน  ดังนี้ 

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยด าเนินการ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร     
ที่เข้าร่วมด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ในปีการศึกษา 2561   เทียบกับปีการศึกษา 2560  ดังตารางที่  17 
 
ตารางท่ี 17  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ปีการศึกษา  2560  และปีการศึกษา  2561 
 

แผนกวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

1. การบัญช ี 70.17 78.37 8.20 68.20 78.01 9.82 
2. การเลขานุการ 65.93 72.06 6.13 62.40 78.44 16.05 

 

 

 



116 
 

ตารางท่ี  17  (ต่อ) 
 

แผนกวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

3. การตลาด 59.55 73.88 14.34 61.97 75.42 13.45 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 70.23 77.57 7.35 67.92 75.51 7.59 
5. การโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
62.98 75.47 12.49 61.55 78.23 16.68 

6. อาหารและ
โภชนาการ 

59.92 76.49 16.58 61.63 76.93 15.30 

7. แฟชั่นดไีซน ์ 70.20 74.52 4.32 - - - 
8. ธุรกิจดอกไม้ 60.00 72.00 12.00 - - - 

ค่าเฉลี่ยรวม 64.87 75.05 10.17 63.94 77.09 13.15 

จากตารางที่  17 จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) โดยภาพรวมในปีการศึกษา  2561  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  75.05  อยู่ในระดับ                
ดีมาก  ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา  2560  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  64.87  อยู่ในระดับ              
น่าพอใจ  ปีการศึกษา  2561  ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา  2560 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  
10.17  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)                    
โดยภาพรวมในปีการศึกษา  2561  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  77 .09  อยู่ในระดับดีมาก                  
ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา  2560  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  63.94  อยู่ในระดับน่าพอใจ                      
ปีการศึกษา  2561  ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา  2560 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ  13.15  

2) ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการ  ผู้วิจัยได ้
ประเมินจากการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  โดยดัดแปลงจากเกณฑ์การด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งประเมินโดยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ  ครูที่ปรึกษาจ านวน                 
4  คน (ที่ปรึกษาด้านบัญชี  ด้านการผลิต ด้านการตลาด  ด้านการจัดการ  รวม  5  คน  แล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค านวณค่าร้อยละ  เทียบกับเกณฑ์ ผลปรากฏดังตารางที่ 18 
 
ตารางท่ี 18 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วม 
               ด าเนินการ  การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
               (n = 5 ) 

รายการ 
ระดับการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

x̅ ร้อยละ ความหมาย 
1.  การด าเนนิธุรกิจอย่างต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 2 เดือน 5.00 100.00 ดมีาก 
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  ตารางท่ี  18  (ต่อ)   
             (n = 5 ) 

รายการ 
ระดับการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

x̅ ร้อยละ ความหมาย 
2.  การจัดท าบันทึกการประชุมทีมด าเนินธุรกิจ 3.00 60.00 ดี 
3.  การจัดท าแบบลงเวลาปฏิบตัิงาน 4.00 80.00 ดีมาก 
4.  การบันทึกการนิเทศ ติดตามการด าเนินธุรกิจ 4.00 80.00 ดีมาก 
5.  การจัดท าบัญชีรายรับ รายจา่ย   5.00 100.00 ดีมาก 
6.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สดใหม่อยู่เสมอ 3.00 60.00 ดี 
7.  การออกแบบและจัดการร้านค้าให้ทันสมัย 3.00 60.00 ดี 
8.  การจ าหนา่ยสนิค้าที่หลากหลายช่องทาง 4.00 80.00 ดีมาก 
9.  การจัดท ารายงานการประเมินความพึงพอใจของ

ลูกค้า 
4.00 80.00 ดีมาก 

10. การจัดท ารายงานผลการประกอบธุรกิจ 5.00 100.00 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 80.00 ดีมาก 

 
 จากตารางที่  18  พบว่า  ผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผลสัมฤทธิ์ ในด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  100  มีจ านวนเท่ากัน  3  รายการ  ได้แก่  ด้านการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  2  เดือน  การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  และการจัดท ารายงานผลการประกอบ
ธุรกิจ  ส่วนรายการที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่อยู่ในระดับดีมี  2  รายการได้แก่  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สดใหม่อยู่เสมอ  และการออกแบบและจัดการร้านค้าให้ทันสมัย 

             4.4 ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อการส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   

                 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แยกเป็นประเด็นต่าง  ๆ  
4  ประเด็น  ได้แก่ 
                 1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
และท่ีสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้จริง    
                     จากการด าเนินการคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีความเป็นไปได้ 
เชิงพาณิชย์เข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจแล้ว
ให้ทุนสนับสนุนการด าเนินธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
ในปีการศึกษา  2561  ผลปรากฏดังตารางที่  19 
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ตารางท่ี  19  จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ และ 
                  เข้าร่วมด าเนินธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะ  ปีการศึกษา  2561  แยกตามแผนกวิชา   
 

แผนกวิชา 

จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ผ่านการคัดเลือก
มีความเป็นไปได้

เชิงพาณิชย ์

เข้าร่วมอบรม
แผนธุรกิจ 

ผ่านการคัดเลือก
แผนธุรกิจ 

เข้าร่วมด าเนิน
ธุรกิจใน 

ศูนย์บ่มเพาะ 
1. การบัญช ี 1 1 - - 
2. การเลขานุการ 1 1 - - 
3. การตลาด 2 2 2 - 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 - 
5. การโรงแรมและ            

การท่องเที่ยว 
- - - - 

6. อาหารและโภชนาการ 5 4 2 1 
7. ผ้าและเครื่องแต่งกาย - - - - 
8. คหกรรมศาสตร์ - - - - 

รวม 12 10 5 1 

  
จากตารางที่  19  พบว่า ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความ

เป็นไปได้เชิงพาณิชย์  มีจ านวน  12  ผลงาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในเป้าหมายของการด าเนินการ
คือ 10 ผลงาน พบว่าเป็นไปตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ  100  และที่เข้าร่วมอบรมเขียนแผนธุรกิจมี
จ านวน  10  ผลงาน  ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ จ านวน  5  ผลงาน และ
น าผลงานเข้าร่วมด าเนินธุรกิจได้จริงในศูนย์บ่มการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีจ านวน  1 ผลงาน   
ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในเป้าหมายของการด าเนินการคือสามารถด าเนินธุรกิจได้จริงอย่างน้อย  
1  ผลงาน  พบว่าเป็นไปตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ  100  
                   2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน   
                       จากการที่ผู้วิจัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา  2561  
มีจ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  ปรากฏผลดังตารางที่ 20 
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ตารางท่ี  20  จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการเรียนการสอน ปีการศึกษา  2561             
                  แยกตามแผนกวิชา  
  

แผนกวิชา 
จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับ  ปวช. ระดับ ปวส. รวม 
1. การบัญช ี 23 - 23 
2. การเลขานุการ 6 9 15 
3. การตลาด 7 3 10 
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 20 52 
5. การโรงแรมและ            

การท่องเที่ยว 
5 7 12 

6. อาหารและโภชนาการ 11 1 12 
7. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 - 2 
8. คหกรรมศาสตร์ - - - 

รวม 86 40 126 
 
จากตารางที่ 20  พบว่า จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีจ านวนทั้งสิ้น  126  ผลงาน  ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายของการด าเนินการที่ก าหนดไว้คือ  100  ผลงานพบว่าเป็นไปตามเป้าหมายของการ
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ  100  โดยเมื่อพิจารณาจ านวนผลงานตามแผนกวิชาพบว่าแผนกวิชาที่มี
ผลงานมากที่สุด  3  ล าดับแรกคือ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีจ านวน 52  ผลงาน  รองลงมาคือ
แผนกวิชาการบัญชี  จ านวน  23  ผลงาน  และแผนกวิชาการเลขานุการ  จ านวน  15  ผลงาน   
ตามล าดับ  ส่วนแผนกวิชาที่มีจ านวนผลงานน้อยที่สุดคือแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  คือ ไม่มีผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน   
                         จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการจัดการ
เรียนการสอนเมื่อพิจารณาคุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผลงานใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษา
แต่งตั้งข้ึน  ผลปรากฏดังตารางที่  21 
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ตารางท่ี 21  แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  
ปีการศึกษา  2561  แยกตามแผนกวิชา 

 

แผนกวิชา 
ระดับคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

x̅ ร้อยละ ความหมาย 
1.  การบัญช ี 77.00 77.00 ดมีาก 
2.  การเลขานุการ 68.75 68.75 ปานกลาง 
3.  การตลาด 66.42 66.42 ปานกลาง 
4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 78.96 78.96 ดีมาก 
5.  การโรงแรมและการท่องเทีย่ว   65.66 65.66 ปานกลาง 
6.  อาหารและโภชนาการ 70.18 70.18 ดี 
7.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 65.49 65.49 ปานกลาง 
8.  คหกรรมศาสตร์ - - - 

ค่าเฉลี่ยรวม 70.35 70.35 ดี 
 
จากตารางที่  21  พบว่าคุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาของส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ของการด าเนินการที่ตั้งไว้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์  จึงถือว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายของการด าเนินการ  และสรุปได้ว่าผลผลิตของการด าเนินการด้านคุณภาพของผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                 4)  ผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้ โครงการวิทยาศาสตร์  เ พ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  4.1)  รางวัลจากการประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  มีจ านวนผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในระดับต่าง ๆ  และได้รับรางวัล  ผลปรากฏดังตาราง               
ที่  22  
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ตารางที่  22  จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ  และรางวัล    
                 ที่ได้รับ ปีการศึกษา  2561 
     

การประกวด ระดับชั้น 
จ านวน

ผลงานที่เข้า
ร่วมประกวด 

จ านวน
ผลงานที่

ได้รับรางวัล 
รางวัลที่ได้รับ 

ระดับจังหวัด 

ปวช. 10 3 

- รองชนะเลิศอันดบั 2 ระดับ อศจ.ชุมพร  
ชื่อผลงาน พาสตา้ผัก 
- รองชนะเลิศอันดบั 3 ระดับ อศจ.ชุมพร  
ชื่อผลงาน ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
- ชมเชย  ระดับ อศจ. ชุมพร ชือ่ผลงาน  
บาร์กล้วยกรอบ 

ปวส. 10 2 

- ชนะเลิศ ระดบั อศจ. ชุมพร                  
ชื่อผลงานการพฒันาเก้าอ้ีจากเปลือกไข่และ
เปลือกหอย 
- รองชนะเลิศอันดบั 3 ระดับ อศจ.ชุมพร  
ชื่อผลงานโลชัน่สมนุไพรป้องกันริ้นทะเล 

ระดับภาค 

ปวช. 1 1 
รางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค  ชื่อผลงาน
พาสตา้ผัก 

ปวส. 2 2 

- ชนะเลิศระดบัภาค  ชื่อผลงานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีจากเปลือกไข่และเปลือกหอย 
- เหรียญเงินระดับภาค ชื่อผลงานโลชั่น
สมุนไพรป้องกันริ้นทะเล 

ระดับชาต ิ ปวส. 1 1 
รองชนะเลิศอันดบั  1  ระดับชาติ              
ชื่อผลงานการพฒันาผลติภัณฑ์เก้าอี้จาก
เปลือกไข่และเปลือกหอย 

 จากตารางที่  22  พบว่าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการ  ได้รับ
รางวัลในระดับชาติจ านวน  1  รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและระดับจังหวัดคือผลงาน
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีจากเปลือกไข่และเปลือกหอย  ซึ่งเป็นผลงานของผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 
ส่วนในระดับภาคมีผลงานที่ได้รับรางวัลจ านวน  3  ผลงาน และในระดับจังหวัดมีผลงานที่ได้รับรางวัล
จ านวน  5  ผลงาน  ตามล าดับ 
                       4.2)  รางวัลจากการด าเนินธุรกิจของผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการ โดยมีผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และได้รับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรคือ
ธุรกิจบาร์กล้วย ตราเติมเต็ม ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ร่วมกับแผนกวิชาการตลาด ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากสังคมและ
ผู้บริโภคคือได้รับมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุข และสามารถผลิตและจ าหน่าย                
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ในเชิงพาณิชย์ได้  โดยเป็นธุรกิจที่พัฒนาจากนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  จากนั้นจึง 
น าผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมการประเมินในระดับจังหวัด  
ระดับภาคและระดับชาติ  โดยได้รับรางวัลดังนี้ 
   -   ระดับจังหวัด  รางวัลผลการด าเนินงานศูนย์บ่ม เพาะการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ  3  ดาว 
   -  ระดับภาค  ภาคใต้  รางวัลผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ  4  ดาว 
   -  ระดับชาติ  รางวัลผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาระดับ  5  ดาว 
    4.3)  รางวัลที่เกิดกับครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจคือ
ได้รับทุนไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ  ณ  ประเทศสิงคโปร์  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนในการไปศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา  2561  คือ นางสาวเครือวัลย์  
วัฒนาทิพยธ ารงค์  ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจบาร์กล้วย ตราเติมเต็ม 
และท าหน้าที่หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร  เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ณ ศูนย์ ITE  ประเทศสิงคโปร์  
ระหว่างวันที่  4 – 15  มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา  12  วัน  จากนั้นได้กลับมาขยายผลให้กับ            
ครูในประเทศ  โดยมีครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าร่วมรับการขยายผลการจัดการเรียนรู้  จ านวน  
2  คน  คือนางเสาวลักษณ์  บุญชื่น  และนางสาวรัชนก  พรหมมิตร 

    จากการด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  สามารถสรุปผลโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ดังตารางที่  23 

 
ตารางที่ 23   แสดงสรุปผลการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   
 

ที่ การประเมินผลรายด้าน ค่าเฉลี่ย การแปลผล ผลการประเมิน หมายเหตุ 
1 ด้านสภาพทั่วไป 4.51 มากที่สุด ผ่าน 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

x̅≥3.51 

2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3.85 มาก ผ่าน 
3 ด้านกระบวนการ 4.33 มาก ผ่าน 
4 ด้านผลผลิต    

4.1  ความพึงพอใจของครูต่อ  
การด าเนินการ 4.30 มาก 

ผ่าน 
 

4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการด าเนินการ 4.37 มาก 

ผ่าน 
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ตารางที ่23  (ต่อ) 
 

ที่ การประเมินผลรายด้าน ค่าเฉลี่ย การแปลผล ผลการประเมิน หมายเหตุ 
4 

(ต่อ) 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

  
 

1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน ระดับ ปวช. 

 

ปี 2561 
75.05% 
ปี 2560 
64.87% 

เพิ่มขึ้น 
10.17% 

 
 

ผ่าน เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 10 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน ระดับ ปวส. 

 

ปี 2561 
77.09% 
ปี 2560 
63.94% 

เพิ่มขึ้น 
13.15% 

 
 

ผ่าน 

3)  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

80.00% ระดับดี ผ่าน 
เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 80 

4.4  ผลผลิตตามเป้าหมาย
ของการด าเนินการ 

   
 

1)  ผลผลิตด้านปริมาณของ
โครงงานที่ผ่านการ
คัดเลือกความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย  10 
ผลงาน   

ผลที่เกิดจริง 
12  ผลงาน 

เทียบกับ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 

ผ่าน เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 80 

2)  ผลผลิตด้านปริมาณของ
โครงงานที่สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้จริง 

เป้าหมาย  1 
ผลงาน   

ผลที่เกิดจริง 1  
ผลงาน 

เทียบกับ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 

ผ่าน เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 80 

3)  ผลผลิตด้านปริมาณของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่
เกิดขึ้นจริงจากการเรียน
การสอน 

เป้าหมาย  
100 ผลงาน   
ผลที่เกิดจริง 
126  ผลงาน 

เทียบกับ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 

ผ่าน เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 80 

4)  ผลผลิตด้านคุณภาพของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน 

เป้าหมายมี
คุณภาพดี  

เทียบกับ
เป้าหมาย มี
คุณภาพดี  

ผ่าน เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ  70 

5)  ผลผลิตด้านความส าเร็จ
ของการด าเนินการ 

มีรางวัลใน
ระดับภาค 
ระดับชาติ 

และนานาชาต ิ

เทียบกับ
เป้าหมาย          
มีผลส าเร็จ

ตาม
เป้าหมาย 

ผ่าน มีรางวัลใน
ระดับภาค

และ
ระดับชาติ 

ภาพรวมผลการประเมิน ผ่านทุกด้าน  
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 จากตารางที่ 23  สรุปผลการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการ
ประเมินผ่านการประเมินทุกด้าน โดยสภาพทั่วไปมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51) 
รองลงมาคือด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.34) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33) 
และด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85) โดยผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า  ความ          
พึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อการด าเนินการอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน            
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีการศึกษา 
2561 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 มากกว่าร้อยละ  10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ส่วนผลสัมฤทธิ์
ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  80.00  และผลผลิตในด้านปริมาณ
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในการด าเนินการร้อยละ  100  และผลผลิตด้าน
ความส าเร็จของการด าเนินการทั้งครูและผู้เรียนที่ร่วมด าเนินการได้รับรางวัลทั้งในระดับภาค  ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ จากการประเมินผลการด าเนินการโดยภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าทุกด้านมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 


