
 บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  
 การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานบริหารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตามล าดับดังนี้ 

1. นโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

2. แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. นโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัด 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ   
4.   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ   
5.   รูปแบบการบริหารแบบ IPO (IPO Model)    
6.   บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร      

            7.   โครงการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    
            8.   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
 9.   กรอบแนวคิดการบริหาร  
 
นโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม 

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
 จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ  ทั้ง  11  ด้าน จะเห็นว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  คือนโยบายข้อ  8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม  ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการวิจัย  การพัฒนาต่อยอด  และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการ 
ที่ทันสมัย  โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  2560: 315-340) 

1)  สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1  ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน  30:70  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้า
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน  และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 



12 
 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศ         
ที่พัฒนาแล้ว  รัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาของระบบการบริหาร
งานวิจัยของประเทศให้มีความเชื่อมต่อและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
โดยได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ  และกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  20  ปี  โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 

1.1) การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา  โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย หรือศูนย์  CDRC  (Company  R & D  
Centers)  ณ  อาคารบัณฑิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1.2) การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะ  SMEs  ได้
ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  
(Innovation  and  Technology  Assistance  Program :  ITAP) 

1.3) โครงการหิ้งสู่ห้าง  30,000 บาท ทุก IP  เป็นการต่อยอดความส าเร็จของโครงการ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้ผลงาน 3-5 ปี  และมี
ค่าธรรมเนียมเพียง 30,000  บาท  มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ หรือ Royalty Fee ร้อยละ 2              
ซึ่งสามารถน าค่าธรรมเนียมมาหักออกได้เมื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว 

1.4) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่  หรือ  Startup  
Voucher   เพ่ือผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ “เร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจ”  จ านวน  50  ราย  
โดยให้บริการค าปรึกษาและการฝึกอบรมทั้งด้านการสร้างความคิด  การพัฒนา  การออกแบบด้าน
ธุรกิจ  การสร้างต้นแบบ  การศึกษาตลาด  การส ารวจตลาด  รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจให้เข้าถึงแหล่ง
ทุนที่เหมาะสม  และการจัดเวทีประกวดนวัตกรรม 

1.5) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น  (Startup)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีรายใหม่ 

1.6) การด าเนินโครงการ  “คูปองวิทย์เ พ่ือโอทอป”  เพ่ือยกระดับและพัฒนา          
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน  หรือผลิตภัณฑ์  OTOP  
โดยมีเป้าหมายให้การสนับสนุนกลุ่มโอทอปที่มีศักยภาพท่ัวประเทศ  ครอบคลุมกลุ่ม OTOP  ทุกกลุ่ม 

1.7) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  รัฐบาลให้ความส าคัญในการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและพัฒนา  เช่น  ผลิตภัณฑ์แผ่นเจลมาร์กหน้าจากผลไม้ไทยและพืชสมุนไพร  ผลงานวิจัย
เพ่ือรับมือกับยุงและโรคจากยุง  เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก  เป็นต้น 

2) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน  
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน  การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ         
ไปท างานในภาคเอกชน  และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  
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2.1)  การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  (STEM)  เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ
ภาคผลิตและบริการ  รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาของประเทศ  เช่น STEM  
Workforce   STEM  Education  ส่งเสริมอาชีพ  STEM  จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา  เป็นต้น 

2.2)  การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน  (Work-integrated  
Learning: WiL)  ในรูปแบบ  Public  Private  Partnership (PPP)  โดยได้ด าเนินโครงการน าร่อง
การบูรณาการเรียนรู้กับการท างานใน  5  รูปแบบ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบร่วมกัน
ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

2.3)  การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิม                           
ขีดความสามารถในภาคการผลิตและการบริการ  (Talent  Mobility) เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง                 
การท างานระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ  ก่อให้เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน 

2.4)  การพัฒนาก าลังคนในสาขาขาดแคลน  ได้ด าเนินการสนับสนุนทุนการศึกษา
ภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือส่งนักเรียนทุน
ไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน  ณ  ต่างประเทศและในประเทศเพ่ือสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงในสาขาต่าง ๆ 

2.5)  การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม  รัฐบาลได้
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  เช่น              
จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ  (Space  inspirium)  ด าเนิน
โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์  “77  จังหวัด  เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาส
เรียนรู้ทั่วหล้า”   จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ  SMEs  จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ                
จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”  จัดงานวันนักประดิษฐ์  จัดงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ  เป็นต้น 

3) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ  ระเบียบ  และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน
ระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด  เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  หน่วยงานวิจัยของรัฐ  
และภาคเอกชน 

3.1)  การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ร้อยละ  300  โดยรัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพ่ิมจาก  ร้อยละ  200  เป็นร้อยละ  
300  มีระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา  5  ปี 

3.2)  การส่งเสริมนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงและใช้ในเชิงพาณิชย์  โดยใช้กลไกการจัดท า
บัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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3.3)  การด าเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ  
SMEs  ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ระยะที่  2  เพ่ือสนับสนุนเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ใน                 
เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมเพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

3.4)  การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิรูปประเทศ  เช่น ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ.  2559  เป็นต้น 

3.5)  การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม   ได้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค  จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่  ขอนแก่น  ชลบุรี  สงขลา  และกรุงเทพมหานคร  โดยท างานร่วมกับจังหวัดและ
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดแผนงานบูรณาการร่วมกัน 

4) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่น  ด้านพลังงานสะอาด  ระบบราง  
ยานยนต์  ไฟฟ้า  การจัดการน้ าและขยะ  ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา  และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ส่งเสริมการใช้
เครื่องมือวัสดุ  และสินค้าอ่ืน ๆ  ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง  โดยจัด
ให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออ านวย  เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ  
ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

4.1)  การพัฒนาก าลังคน  เทคโนโลยี  และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ                       
เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง   

4.2)  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน  มีการ
ด าเนินการต่าง ๆ  เช่น  จัดท าแผนที่น าทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  (พ.ศ. 2559 -
2562)  เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน  โดยให้มีการใช้และการ
ผลิตควบคุมไปกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของยานยนต์  3 ประเภท  คือ รถโดยสารไฟฟ้า   
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง  และรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล  โดยให้น าเข้าเฉพาะแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนที่ยัง
สามารถผลิตได้  เพ่ือให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขึ้นในประเทศ 

4.3)  การด าเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food  Innopolis)  เกิดจากนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ที่ได้ก าหนดให้เมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food  
Innopolis)  เป็นหนึ่งในเจ็ด  Super  Cluster  ซึ่งหมายถึงคลัสเตอร์ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนเป็น
พิเศษในพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
วิจัยและพัฒนา  และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้
เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม  ทันสมัย  และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ  เช่น การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตั้งศูนย์วิเคราะห์  ห้องปฏิบัติการ  สถาบัน  และศูนย์วิจัย  
เป็นต้น 
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 5.1)  การขับเคลื่อนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( Metrology  
Standardization  Testing  Quality:  MSTQ) เพ่ือให้ เกิดการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน              
โดยแบ่งเป็น  4 หมวด  ได้แก่  ระบบมาตรวิทยา  (M:  Metrology)  การก าหนดมาตรฐาน                    
(S: Standardization)   การทดสอบ  (T: Testing)   และการรับรองคุณภาพ  (Q: Quality  
Assurance)  ซึ่งระบบ  MSTQ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ (Quality  Infrastructure)            
ที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนลดต้นทุนของภาคเอกชนในการ
น าชิ้นงานไปวิเคราะห์  ทดลอง  ทดสอบที่ต่างประเทศ  ซึ่งเป็นปัญหาทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย 

5.2)  การสนับสนุนพื้นที่บริการ  และงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์  ได้ให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัย
พัฒนา   

5.3)  การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ  ได้มีการด าเนินการได้แก่               
(1)  การวางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National  Research  Management  System: 
NRMS)  เพ่ือใช้ในการบริหาร  ก ากับ  และติดตามงบประมาณและงานวิจัยของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2)  เชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ   และให้บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์  
www.tnrr.in.th  (3)  ให้บริการไฟล์เอกสารดิจิทัลผลงานวิจัยฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์  www.dric.nrct.go.th  
(4)  ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยประกอบรูปภาพและคลิปวิดีโอผ่านระบบห้องสมุดงานวิจัยส าหรับ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์  www.thai-explore.net  (5)  ให้บริการนวัตกรรมส าหรับเชิงพาณิชย์ผ่าน
เว็บไซต์  www.14biz.nrct.go.th (6)  ฐานข้อมูลผลงานวิจัยการเกษตร  โดยสามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์  
www.arda.or.th  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ  Research  Gateway  Mobile  Application  
เพ่ือเป็นช่องทางใหม่ในการน าเสนอข้อมูลการวิจัยต่อรัฐบาลและสาธารณะ 

5.4)  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ  โดยมีการจัดตั้งศูนย์
คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ  เพ่ือใช้เป็นระบบกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน้ า  ได้แก่ ข้อมูลแผนที่  ข้อมูลสถิติ  ข้อมูลสถานการณ์น้ าในปัจจุบัน  ข้อมูลคาดการณ์  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติที่สามารถติดตามข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ NHC  Mobile  Application   

5.5)  การพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ  เพ่ือพัฒนาระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ  (National  Geo-Informatics  Infrastructure  
Services  Portal: NGIS  PORTAL)  โดยบูรณาการและเชื่อมโยงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศจาก
หน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามมาตรฐานและทันสมัย  สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพครบทุกรูปแบบ 

5.6)  การเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมกับต่างประเทศ  ได้แก่  (1)  ไทย-ลาว  ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครอบคลุม  14  สาขา ได้แก่เทคโนโลยีชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  พลังงานทดแทน  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ดาราศาสตร์  
เทคโนโลยีแสงชินโครตรอน  เทคโนโลยีอวกาศการส ารวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ                  
มาตรวิทยา  มาตรฐานทดสอบคุณภาพ  การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ

http://www.tnrr.in.th/
http://www.dric.nrct.go.th/
http://www.thai-explore.net/
http://www.14biz.nrct.go.th/
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นวัตกรรม  การส่งเสริมนวัตกรรมส าหรับ  SMEs  อุทยานวิทยาศาสตร์  การจัดการทรัพยากรน้ า  
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ความปลอดภัยและความมั่นคง  และสาขาเทคโนโลยีชุมชน    (2)  ไทย-ญี่ปุ่น  
เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมในสาขา
การพัฒนาด้านต่าง ๆ  (3)  ไทย-จีน  ได้ลงนามบันทึกความตกลงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีน  ภายใต้กรอบการด าเนินงาน  Science  and  Technology  
Partnership  Program  (STEP)  โดยผลักดันการด าเนินงานใน  4  โครงการ  ได้แก่ โครงการวิจัย
ร่วมไทย–จีน  โครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมส ารวจ  โครงการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน  และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  (4)  ไทย-เกาหลี  
ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  (5)  ไทย-รัสเซีย  
เป็นการผลักดันให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง  Skolkovo  Innovation  Centre  และหน่วยงานของไทย          
ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ  การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติและ
เทคโนโลยีการเกษตร  (6)  ไทย-สหรัฐอเมริกา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย-สหรัฐ  (Thai-U.S. Joint  Committee  Meeting  on  Science  and  Technology: 
JCM)  ครั้งที่  2  โดยจะด าเนินความร่วมมือใน  5  สาขา  ได้แก่  พลังงาน  สุขภาพ  การศึกษา        
สะเต็ม  น้ า  และความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากนโยบายของรัฐบาลจะเห็นได้ว่า  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการวิจัย การพัฒนา      
ต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย   เพราะจากการศึกษาวิจัย                
ที่ผ่านมาจ านวนมากพบว่า  การวิจัยและพัฒนามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของประเทศต่าง  ๆ  ทั่วโลก  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า  วิธีและ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
ตลาดโลก 

 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้จัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2560 

- 2579  โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มีคุณธรรม  คุณภาพ  
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”  และได้ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม คือ พันธกิจ              
ข้อ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพ  และได้ก าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปคือ  ผู้เรียนต้องมีคุณภาพในด้านความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติ  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  และด้านสมรรถนะวิชาชีพคือ   
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์
สู่อาชีพ  ทั้งนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  และเป้าหมายดังกล่าวในยุทธศาสตร์            
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ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  มีเป้าหมายในข้อ  3  คือการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ได้แก่  จ านวน
โครงการ  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม  จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา  จ านวนนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   และจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ    
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  2560 ก)   

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา  เผยแพร่
นวัตกรรมองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการปฏิรูปการอาชีวศึกษาตามกรอบ  และนโยบาย         
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  โดยได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ
ในสถานศึกษา  ได้แก่  (ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา,  2560: 10-15)   

1)  การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา   ส่งเสริมให้งานวิจัยและพัฒนาในสถานศึกษาเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย  โดยสนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการท า
วิจัยในชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา
ด าเนินโครงการวิจัยภายใต้หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                
โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการวิจั ย
แห่งชาติ  ซึ่งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2535 – 2560  พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยมีงบประมาณ  
พ.ศ.  2560  ได้รับงบประมาณในวงเงิน  12,768,500  บาท  ทั้งนี้การได้รับจัดสรรงบประมาณ             
การวิจัยนั้น  ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการจัดท าข้อเสนอการวิจัยของผู้เสนอของบประมาณการวิจัย 

2) การส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษามุ่งเน้นการพัฒนานักประดิษฐ์คิดค้นอาชีวศึกษา   โดยการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.)  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค้นของผู้เรียนบนพ้ืนฐานการวิจัย  ตามโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา  ( Innovation  Research  for  Vocational  Education: IRVE)  
โดยกลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนหลายหน่วยงาน  
ได้แก่  บริษัทล็อกซเล่ย์ จ ากัด  (มหาชน)  บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป  จ ากัด  บริษัทโปรเฟสชั่นนัล  
คอมพิวเตอร์  บริษัทล็อกซเล่ย์  เทรดดิ้ง จ ากัด  และสมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  เป็นต้น  โดย
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  ด าเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ซึ่งได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2533  จนถึงปัจจุบัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถ
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ประยุกต์ความรู้และใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการพัฒนา
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา  อันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม 

และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้ด าเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  โดยร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
(วช.)  บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย  (จ ากัดมหาชน)  และโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์  (Startup  
Thailand)  ด าเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
เพ่ือให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการประยุกต์ใช้สร้างองค์ความรู้  
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาด าเนินการจัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2532  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

3) ขยายและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างประเทศ  ส านักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมวิจัยนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์คือ   

3.1)  เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์การวิจัยอาชีวศึกษาระหว่าง
นักวิจัยไทยกับนานาชาติ 

3.2)  เพื่อจัดท าฐานข้อมูลการวิจัยอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
3.3)  เพ่ือประยุกต์และพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายการอาชีวศึกษาบนพ้ืนฐานการ

วิจัย 
3.4)  เพื่อขยายและสร้างความร่วมมือการวิจัยอาชีวศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและสากล 

โดยมีการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ และการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก  (World  
RoboCup  2013)  ณ  ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์              
ณ  กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  เป็นต้น 

จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จะเห็นได้ว่า  การพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งนั้น  จ าเป็นจะต้องใช้รากฐานความรู้ ความคิด การค้นคว้าวิจัย
เพ่ือผลักดันฐานความรู้  ทักษะความช านาญ  ฐานเทคโนโลยี และฐานคุณธรรมและจริยธรรม  ให้
ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณภาพตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ  จนอาจกล่าวได้ว่าการ
อาชีวศึกษาคือหัวใจส าคัญของสังคมใหม่  สังคมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเป็นกุญแจที่ส าคัญอันหนึ่ง
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ (ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา,  2560) 
 

แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา
หรือหาค าตอบโดยใช้หลักการและเหตุผล  เป็นการฝึกให้ ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  และความรู้ที่ได้จะยังคงทนอยู่เป็นเวลานาน  
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 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ  ดังนี้ 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  (2528: 13)  ให้ความหมายว่า  

โครงงานวิทยาศาสตร์  หมายถึง การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์และต้องส าเร็จรูปในตัว  
ผู้ศึกษาจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ  มีการสังเกตสิ่งที่ได้มาจากการศึกษาไว้ตามล าดับการวาง
รูปแบบของโครงงานจะต้องด าเนินการล่วงหน้าให้รัดกุม 

ธีระชัย  ปูรณโชติ  (2531: 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “โครงงาน หมายถึง การศึกษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ภายใต้การแนะน าปรึกษาและการดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ” 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2531: 1) ให้ความหมายของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ว่า  เป็นการศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามความสนใจและระดับความรู้
ความสามารถภายใต้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือแก้ปัญหาที่สงสัย ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง  ส าหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา  การท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมเสริมด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี  โดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้า  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลและเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้  เจตคติทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครู 
อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน า 

ชาตรี  เกิดธรรม  (2547: 1)  ได้ให้ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า  หมายถึง
การศึกษาเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจ  โดยใช้วิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

จากความหมายของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่า   โครงงาน
วิทยาศาสตร์หมายถึง  กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยมีครู         
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา 

หลักการส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ธีระชัย  ปูรณโชติ  (2531: 1)  ได้ให้หลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 

(1) เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เปิดโอกาสให้นักเรียนริเริ่ม วางแผนและ
ด าเนินการศึกษาด้วยตนเอง  โดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางและให้ค าปรึกษา 

(2) เน้นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่              
การก าหนดปัญหา  หรือเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ  การวางแผนการศึกษาค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล
หรือการทดลอง  และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

(3) เน้นการคิดเป็น  ท าเป็น  และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
(4) มุ่งฝึกให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการศึกษาค้นคว้า  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์               

มิได้เน้นการส่งเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัล 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2544: 2) ได้ให้หลักการของโครงงาน

วิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
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(1) นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ตามความสนใจ
และระดับความรู้ ความสามารถ 

(2) เป็นกิจกรรมที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือตอบปัญหาที่
สงสัย 

(3) นักเรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษา  เก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการปฏิบัติการ
ทดลอง  หรือประดิษฐ์คิดค้น  รวมทั้งการแปลผล สรุปผล และเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
โดยมีครูอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ประเภทของโครงงาน 
ชาตรี  เกิดธรรม  (2547: 1 - 4)  ได้แบ่งประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามลักษณะของ

กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า  โดยแบ่งออกเป็น 4  ประเภท  ดังนี้ 
(1) โครงงานประเภททดลอง  ลักษณะของโครงงานประเภทนี้ต้องมีการออกแบบการ

ทดลองเพ่ือศึกษาผลของตัวแปรหรือตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม  และมีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ต้องการศึกษาที่จะส่งผลให้การศึกษาคลาดเคลื่อน  ขั้นตอนการท าโครงงานประเภทนี้จะต้องมี
การก าหนดปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  ออกแบบการทดลอง  ด าเนินการทดลองเพ่ือหาค าตอบของปัญหา  
หรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้  แปลผลและสรุปผล  ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้  เช่น  การสลบ
ของปลาดุกบิ๊กอุยจากสารสกัดใบกานพลู  ซาลาเปาจากข้าวไรซ์เบอรี่  ถุงเพาะช าจากเปลือกทุเรียน  
เป็นต้น 

(2)  โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล  ลักษณะของโครงงานประเภทนี้  เป็น
การศึกษารวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในธรรมชาติ  แล้วน ามาจัดจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่  โดยไม่มีการ
ก าหนดตัวแปร  โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เพ่ือตอบค าถามหรือเพ่ือรู้เท่านั้น  หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  ตัวอย่างโครงงาน
ประเภทนี้  เช่น  การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  การศึกษาพฤติกรรมการชักใยของแมงมุม  การศึกษาโครง
กระดูกสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  เป็นต้น 

(3) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ลักษณะโครงงานประเภทนี้จะต้องมีการก าหนด            
ตัวแปรที่ต้องศึกษาเหมือนกับโครงงานประเภททดลอง  แต่ผลของโครงงานประเภทนี้จะได้อุปกรณ์
หรือสิ่งประดิษฐ์และมีข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ซึ่งต่างจากโครงงานประเภททดลองตรงที่ผลของ
โครงงานประเภททดลองจะมีเฉพาะข้อมูลเท่านั้น  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นี้จะมีการก าหนด             
ตัวแปรที่จะศึกษาซึ่ งมีทั้งตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตามและตัวแปรที่ต้องควบคุม
เช่นเดียวกับโครงงานประเภททดลอง  ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้  เช่น  เครื่องกลั่นน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์  กระสวยอัดอากาศ  ตู้อบผ้าพลังแสงอาทิตย์  กระด้งตากอาหารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

(4) โครงงานประเภททฤษฏี  ลักษณะโครงงานประเภทนี้  เป็นโครงงานที่อธิบาย
ทฤษฎีเก่าในแนวใหม่หรือสร้างทฤษฎีใหม่เพ่ือล้มล้างทฤษฎีเก่า  ผู้ท าโครงงานประเภทนี้จะต้องมี
ความรู้เรื่องนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง  จึงมีนักเรียนท าโครงงานประเภทนี้น้อยมาก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงงาน
ทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือดาราศาสตร์  ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้  เช่น  ทฤษฎี
ความสูงสัมพันธ์  ทฤษฏีการเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงและเร็วเท่าแสง  คลื่นการเดินของก้ิงกือ  เป็นต้น 
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นอกจากนี้แล้ว  ชาตรี  เกิดธรรม  (2547: 3)  ยังได้แบ่งประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
ตามลักษณะสาขาวิชาออกได้เป็นหลายประเภท  เช่น  โครงงานทางด้านเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  
คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น แต่ถ้าแบ่งประเภทตามการประกวดแข่งขัน จะแบ่งออกเป็น           
2 ประเภท คือประเภททั่วไปและประเภทก าหนดหัวข้อ  ซึ่งโครงงานประเภททั่วไปคือ  โครงงานทาง
สาขาใดก็ได้ โดยไม่มีการก าหนดสาขาหรือประเภทโดยเฉพาะ  ส่วนโครงงานประเภทก าหนดหัวข้อ 
จะมีการก าหนดหัวข้อเรื่องเป็นคราว ๆ  ไป  เช่น  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทลดภาวะโลกร้อน  
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน  เป็นต้น 

บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนโครงงาน 
วิวัฒน์  รอดเกิด  (2553: 94)  ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้

ผู้เรียนประสบความส าเร็จและเกิดคุณลักษณะในการคิดแก้ปัญหา  คิดวิเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
อันน าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ได้นั้น  ครูผู้สอนต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) อธิบายให้ผู้เรียนได้มีความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์  
ความหมายของโครงงาน  ประเภทของโครงงาน  ขั้นตอนการท าโครงงาน  การเขียนเค้าโครงย่อของ
โครงงาน  และการเขียนรายงานให้สมบูรณ์  ก่อนที่จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการ 

(2) เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า  ก ากับติดตามการท างานและประเมินผลโครงงาน             
แต่ไม่ควรเป็นผู้คิดขั้นตอนการท าและลงมือท าให้ผู้เรียน  ผู้เรียนจะต้องคิด  วางแผนและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 

(3) เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการพิจารณาเค้าโครงย่อโครงงาน  การจัดหาแหล่ง
ความรู้หรือแหล่งเรียนรู้  แหล่งในการศึกษาค้นคว้า  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

(4) เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้  อยากศึกษาค้นคว้า  เพ่ือให้แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตผลงานที่เกิดจากโครงงานได้ด้วยตนเอง  อีกทั้งให้การสนับสนุน                 
ให้ก าลังใจและฝึกผู้เรียนมีความอดทนต่อการท างาน  และสามารถแก้ไขปัญหาในการท างานได้ 

(5) ดูแลผู้เรียนระหว่างท าโครงงานในเรื่องความสะดวก  ปลอดภัยในการท าโครงงาน
จะต้องชี้แจงและให้ค าแนะน าด้วย 

(6) เป็นผู้แนะน าให้ผู้เรียนเขียนรายงานโครงงาน  การจัดแผงแสดงโครงงาน  การจัด
กระท าข้อมลูอย่างถูกต้อง 

สุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า  (2545: 204 - 205)  ได้เปรียบเทียบบทบาทของนักเรียน
และครูในการเรียนรู้โดยโครงงาน  ไว้ดังนี้ 
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ตารางที่  2  บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนโครงงาน 
บทบาทของผู้เรียน บทบาทของครู 

1. ก าหนดหัวข้อเรื่อง  ประเด็นที่สนใจหรือข้อ
สงสัย 

1.  กระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกปัญหาที่น่าสนใจ
อยากรู้  อยากเรียน  อยากหาค าตอบ 

2.  ค้นหา  รวบรวมหลักฐานทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2.   เสนอแนวคิด  หลักการที่เกี่ยวข้อง 
3.  ออกแบบวิธีการเรียนรู้ หรือการศึกษาหา

ค าตอบ 
3.   เป็นที่ปรึกษา   ตรวจสอบ  แบบแผน

วิธีการเรียนรู้  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ 
4.  สร้างเครื่องมือ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 4.   อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ 

ประสานงาน 
 
5.  ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า  ทดลองตามแผน      

ที่ก าหนดและบันทึกรวบรวมข้อมูล 

 
5.   สังเกตการณ์ปฏิบัติให้ข้อคิด  ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมเติมสาระความรู้ต่าง ๆ 
6.  วิเคราะห์ข้อมูล  หาข้อสรุป  อภิปรายผล 6.   ร่วมวิเคราะห์  อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น 
7.  ออกแบบการน าเสนอ  เขียนรายงาน 7.   ตรวจสอบ  เสนอแนะแนวทาง  วิธีการ

น าเสนอข้อมูล 
8.  ประเมินผลงานของตนเอง  หรือผลงานกลุ่ม 8.   ประเมินผลงานของนักเรียน 
9.  เผยแพร่ผลงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9.   จัดสถานการณ์  โอกาสเผยแพร่ผลงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ที่มา:  สุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า,  2545. 
 

ขั้นตอนการท าโครงงาน 
ไสว  ฟักขาว  (2540: 21) ได้สรุปขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้  6  ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง 
ขั้นที่  2  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นที่  3  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
ขั้นที่  4  ลงมือท าโครงงาน 
ขั้นที่  5  การเขียนรายงาน 
ขั้นที่  6  การแสดงผลงาน 

ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
ขั้นที่  1  การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง 

การด าเนินงานตามข้ันตอนนี้  เป็นการหาหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงาน  โดยผู้เรียนต้อง              
ตั้งต้นด้วยค าถามที่ว่า 

0) จะศึกษาอะไร 
1) ท าไมต้องศึกษาเรื่องดังกล่าว 
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สิ่งที่น ามาก าหนดเป็นหัวข้อเรื่องโครงงาน  จะได้มาจากปัญหา  ค าถามหรือความอยาก
รู้อยากเห็นในเรื่องต่าง ๆ  ของผู้เรียนเอง  ซึ่งปัญหาหรือความสงสัยอาจได้มาจากการที่ผู้เรียนได้อ่าน
หนังสือ  อ่านบทความ วารสาร  หรือได้จากการฟังบรรยายการสนทนา  การทัศนศึกษาดูงาน        
ชมนิทรรศการ เป็นต้น  หัวข้อเรื่องของโครงงานนั้น  ต้องเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าจะท า
อะไร  และควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว  มีความคุ้นเคยหรือมีความรู้อยู่บ้าง เพราะการท าโครงงานต้องอาศัย
เวลาในการศึกษาค้นคว้า หาค าตอบ 

ขั้นที่  2  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อนักเรียนได้หัวข้อเรื่องที่สนใจศึกษาแล้ว ขั้นต่อมาคือต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ว่าเรื่องที่สนใจมีใครท าการศึกษามาบ้าง  และผลการศึกษาเป็นอย่างไร  เรื่องที่ท านั้นแตกต่างจากของ
คนอ่ืนอย่างไรบ้าง  ในที่นี้ครูผู้สอนอาจแนะน าให้นักเรียนศึกษาต่อยอดเทคโนโลยีสิทธิบัตรด้วยอีกทาง
หนึ่งเพื่อหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าเรื่องที่ศึกษาไม่ซ้ าซ้อนหรือละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น ซึ่งเป็นการช่วย
ให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เนต  และรู้จักใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ให้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชนและสังคม   นอกเหนือจาก
นี้นักเรียนอาจค้นหาข้อมูลได้จากงานวิจัยของคนอ่ืน จากวารสารต่าง ๆ ที่ครูจัดหามาให้ เช่นวารสาร
อัพเดท  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รักษ์พลังงาน  โลกพลังงาน  เป็นต้น รวมไปถึงการขอ
ค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  บุคลากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เป็นต้น 

ขั้นที่  3  การเขียนเค้าโครงย่อของโครงงาน 
ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องช่วยกันระดมสมอง ในการวางแผนการท างานร่วมกัน ช่วยกัน

จัดท ารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด  แผนและข้ันตอนในการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงงาน  
นักเรียนจะต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และทราบก าหนดระยะเวลาในการท างาน   โดยการ
เขียนเป็นเค้าโครงของโครงงาน 

ขั้นที่ 4  ลงมือท าโครงงาน 
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติงานตาม แผนการที่ได้ก าหนดไว้ในเค้าโครงย่อของ

โครงงานที่ได้รับความเห็นชอบจากครู  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้ว   ซึ่งในการด าเนินงานนั้น 
นักเรียนต้องจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดว่าท าอะไร  ผลเป็นอย่างไร  มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
และแก้ไขอย่างไรหรือมีแนวทางแก้ไขอย่างไร   เพ่ือน าข้อมูลไปเขียนรายงานผลและใช้ส าหรับ
ปรับปรุงการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 

ขั้นที่  5  การเขียนรายงาน 
เป็นการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงงานเพ่ือเสนอผลงานให้ผู้อ่ืนทราบผล          

ที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปแล้ว  โดยการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น จะรายงานผลในรูปวิจัย   
5  บท ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) ส่วนน า  ประกอบด้วย 
1.1) ปกนอก  ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ท าโครงงาน  ครูที่ปรึกษา  ชื่อสถานศึกษา 
1.2) ปกใน   เหมือนปกนอก 
1.3) กิตติกรรมประกาศ  เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือใน   การท า

โครงงาน 
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1.4) บทคัดย่อ ประกอบด้วย ปัญหา  วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีด าเนินการ   
ผลการศึกษา 

1.5) สารบัญ  บอกชื่อเรื่องและหน้า 
1.6) สารบัญตาราง  บอกหัวข้อตารางและหน้า 
1.7) สารบัญภาพ   บอกชื่อภาพและหน้า 

2) ส่วนเนื้อเรื่อง  ประกอบด้วย 
2.1) บทที่  1  ประกอบด้วย  ที่มาและความส าคัญ  วัตถุประสงค์  สมมติฐาน (ถ้ามี)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.2) บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   เป็นส่วนที่แสดงถึงทฤษฏี  หลักการ 

ข้อมูลการศึกษาค้นคว้า  งานวิจัยของผู้อ่ืนที่ได้ท าการศึกษามาแล้ว ที่นักเรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้า
มา เพ่ือใช้ในการอ้างอิง และประกอบการอภิปรายผล 

2.3) บทที่  3  วิธีด าเนินการ หรือวัสดุ  อุปกณ์และวิธีการทดลอง (ส าหรับโครงงาน
ประเภททดลอง)  ประกอบด้วย  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้  วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน หรือ
ขั้นตอนการทดลอง 

2.4) บทที่  4  ผลการด าเนินการ หรือผลการทดลอง  แสดงผลการด าเนินการหรือการ
ทดลองโดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย  ตาราง แผนภูมิ หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของ
โครงงานนั้น ๆ  

2.5) บทที่  5  สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   เป็นการสรุปผลที่เกิดขึ้นว่า
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน ทฤษฎี หลักการ ผลการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าของคนอ่ืน ๆ 
หรือไม่อย่างไร รวมทั้งการอภิปรายถึงอุปสรรคในการท าโครงงานหรือข้อสังเกตที่ส าคัญ หรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ต่อไป 

3) ส่วนอ้างอิง  ประกอบด้วย 
3.1) เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม  เป็นการแสดงรายการหนังสือ  เอกสารวารสาร

ต่าง ๆ  หรือเว็บไซต์ ที่นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการท า
โครงงานนี้ 

3.2) ภาคผนวก  เช่น รายละเอียดของข้อมูลที่ยังไม่ได้ท าการจัดกระท าเพ่ือน าเสนอ
ในทางสถิติ  หรือรูปภาพแสดงขั้นตอนการท างาน  เป็นต้น 

ขั้นที่  6  การแสดงผลงาน 
การแสดงผลงานเป็นการน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นได้

รับทราบ  ซึ่งสามารถน าเสนอผลงานได้หลายลักษณะ  เช่น  การเขียนรายงาน  การจัดนิทรรศการ  
การท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ บทความ  การจัดท าเป็นสื่อมัลติมิเดีย  และอาจน าเสนอด้วยวาจา การบรรยาย 
เป็นต้น  
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การวัดและประเมินผลโครงงาน 
แนวทางการประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สมวงษ์  แปลงประสพโชค  และคณะ  (2544: 2)  ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผล

โครงงานว่า  มุ่งให้นักเรียนได้รับการประเมินจากบุคคลทั้ง 3 ฝ่าย  คือตัวนักเรียนเอง  เพ่ือน  และครู  
โดยมีแนววิธีการประเมินผลโครงงาน  ดังนี้ 

(1)  ประเมินโดยตนเอง  มุ่งให้นักเรียนบอกความพึงพอใจในงานที่ท า  รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะที่คิดว่าควรปรับปรุง 

(2)  ประเมินโดยเพ่ือน  มุ่งให้ประเมินโครงงานในด้านความน่าสนใจ  น่าเชื่อถือและ
ประโยชน์ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

(3)  ประเมินโดยครู  มุ่งให้ครูตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงาน ความสอดคล้องของ
งาน  รูปแบบและวิธีการน าเสนอ  รวมถึงประโยชน์ต่าง ๆ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

วิวัฒน์  รอดเกิด  (2553: 93)  ได้กล่าวถึงการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า  ควร
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ความคิด  กระบวนการเรียนรู้และเจตคติ  โดยก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  ดังนี้ 

(1)  เป้าหมายด้านความคิด  ประกอบด้วยมีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์  
ใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง  ใช้ความรู้จากทฤษฎีการปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ได้  มีความแปลกใหม่  
เป็นต้น 

(2)  เป้าหมายด้านเจตคติ  ประกอบด้วยการท างานอย่างมีขั้นตอน  มีความซื่อสัตย์
เที่ยงตรง  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เป็นต้น 

วิธีการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อุดมศักดิ์  ธนะกิจรุ่งเรืองและคณะ  (2543: 17 - 21)  ได้เสนอวิธีการประเมินผลงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
1) การสังเกต  เป็นการประเมินพฤติกรรมที่สามารถกระท าได้ทุกเวลาและทุก

สถานการณ์ท้ังแบบมีเครื่องมือและไม่มีเครื่องมือในการสังเกต 
2) การสัมภาษณ์  การสอบถาม  อาจมีลักษณะเป็นทางการหรือสัมภาษณ์สอบถาม

ขณะปฏิบัติโครงงานก็ได้   
3) การวัดความรู้   ความสามารถ  (Authentic  Test)  ควรเป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายเปิด  เพ่ือดูความเชื่อมโยงระหว่างความรู้  ความเข้าใจเดิมกับสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติโครงงาน  ลักษณะส าคัญของแบบทดสอบวัดความรู้  ความสามารถมีดังนี้ 

3.1)  ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด 
3.2)  เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน 
3.3)  เชื่อมโยงบูรณาการความรู้  ความสามารถได้หลายด้านและใช้ความคิดท่ี

ลึกซึ้งข้ึนตามวัย 
3.4)  มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของพฤติกรรม 
3.5)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและเขียนค าตอบเอง 
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4)  การรายงาน  จะเป็นการเขียนรายงานหรือเล่าขั้นตอนหรือประสบการณ์ในการ
ท าโครงงานก็ได้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองจากการที่ได้พูดหรือเขียนบรรยายสะท้อนความรู้สึก
นึกคิด  ตามแนวทางการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ขณะปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงาน 

5)  จากแฟ้มผลงาน  เป็นการเก็บรวบรวมผลงานที่มีความโดดเด่นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งที่เลือกรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อแสดงถึงความรู้  ความเข้าใจ  ความสนใจ  ความถนัด  
ทักษะความสามารถอันแสดงออกถึงพัฒนาการความก้าวหน้า  ความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือใน
หลาย ๆ เรื่อง  หรือจะเป็นการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงานในวิธีที่ 1 - 4  ด้วยก็ได้  ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง  แฟ้มผลงานโครงงานควรมี
ลักษณะเป็นบทความที่แสดงออกถึงการมีขั้นตอนในการท าโครงงาน  ความพยายามในการแก้ปัญหา
หรือการศึกษาส่วนบุคคล   ภายในแฟ้มโครงงานอาจประกอบด้วย  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  ยุทธวิธี
ในการปฏิบัติโครงงาน  ภาพถ่ายของกระบวนการท างาน  ขั้นตอนต่าง ๆ ของการแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน  การติดตามโครงงาน  บันทึกผลการท างาน  บันทึกความคิดเห็นส่วนตัวหรือของกลุ่ม           
ต่อโครงงานและบันทึกผลการประเมินโครงงาน 

เกณฑ์การประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ในการประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น  ได้มีผู้เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

โครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
เซอร์เบริ์น  (Sherburne,  1975 อ้างถึงในมยุรา  เรืองศิลป์,  2549: 31)  เสนอเกณฑ์

ที่ใช้ในการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
1) ความสามารถในการสร้างสรรค์   30   คะแนน 
2) การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์   30 คะแนน 
3) ความสมบูรณ์ของโครงงาน   15 คะแนน 
4) ทักษะ     15 คะแนน 
5) ความชัดเจนของการแสดงโครงงาน  10 คะแนน 
    รวม            100 คะแนน 

ยูเนสโก  (UNESCO, 1984: 85)  เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
ไว้ดังนี้ 

1) ความสามารถในการสร้างสรรค์   25   คะแนน 
2) การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์   25 คะแนน 
3) ความสมบูรณ์ของโครงงาน   10 คะแนน 
4) ความสามารถในการแสดงโครงงาน  10 คะแนน 
5) ความชัดเจนของโครงงานที่แสดง  10 คะแนน 
6) การดึงดูดความสนใจ    10 คะแนน 
7) การน าไปประยุกต์ใช้    10 คะแนน 
    รวม                 100 คะแนน 
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ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  (2561: 9 - 14) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
โครงงานวิทยาศาสตร์ไว้  5  ด้าน  ไว้ดังนี้ 

1)  การเขียนรายงาน    20 คะแนน 
2)  การน าเสนอผลงาน    20 คะแนน 
3)  การจัดแสดงโครงงาน    20 คะแนน 
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   20 คะแนน 
5)  ประโยชน์ของโครงงาน   20 คะแนน 
    รวม                     100 คะแนน 

 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่า  โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา  เป็นกิจกรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โครงงานวิทยาศาสตร์ มี 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททดลอง  
ประเภทส ารวจ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภททฤษฎี   การด าเนินการพัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์มี  6 ขั้นตอน  คือ  การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การเขียน
เค้าโครงของโครงงาน  การลงมือท าโครงงาน  การเขียนรายงาน  และการน าเสนอผลงาน 
 การประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จะประเมินครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้  ทักษะ
และจิตพิสัย  โดยส่วนใหญ่จะเน้นการประเมินในส่วนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าส่วน
อ่ืน ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา
องค์ความรู้  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
นโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่เกีย่วข้องกบัการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ  

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 
12 กันยายน 2557 มีเรื่องต่าง ๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ซึ่งมีนโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และการประกอบอาชีพ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ มีดังนี้
 1) นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 1.1) การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 1.2) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
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การเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการ
ทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 1.3) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า 
บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทย  ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
 1.4) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน  
การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  (ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 
 กล่าวโดยสรุป นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ ได้แก่        
1) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2) การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 3) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และ 4) การ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 2)  การพัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
  2.1)  แนวคิดเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 คือการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา  โดยการขับเคลื่อน         
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติ คือ  
 (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้า “นวัตกรรม” 
 (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
 (3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 รวมถึง ประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านใน 4 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
 (1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม  (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้อง
ร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneur)  
 (2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
 (3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่  High 
Value Services 
 



29 
 

  (4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประเทศไทย  4.0 จึงเป็นการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่  

(New Engines of Growth)  ที่จะสร้างความมั่งค่ังอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 
 2.2) การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องปรับกลไกในการขับเคลื่อนชุดใหม่ 
(New Growth Engine) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลไก คือ 
   (1) การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth Engine) 
เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน 
   (2) กระจายรายได้และโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม  ( Inclusive Growth 
Engine) เพ่ือหลุดพ้นจากกับดักของความเหลื่อมล้ า การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และวิสาหกิจขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
   (3) การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือแข่งขันได้ในเวทีโลก  (Competitive Growth Engine) เพ่ือหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง 
 โมเดลประเทศไทย 4.0 เน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ ความสมดุลใน
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุขและการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุษย์ โดยการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ทั้งนี้ “คนไทย 4.0” จะเกิดขึ้นได้จะตอ้งมีการเรียนรู้ใน 4 เรื่องส าคัญ คือ 
 (1) การเรียนรู้ เ พ่ือสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย 
(Purposeful Learning)  
 (2) การเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการรังสรรค์           
สิ่งใหม่ ๆ  (Generative Learning) 
 (3) การเรียนรู้ เ พ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
(Mindful Learning) 
 (4) การเรียนรู้เพ่ือมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  (Result – Based Learning) 
(สุวิทย์ เมษิณทรีย์, 2559 ก  และสุวิทย์  เมษิณทรีย์,  2559 ข) 
  กล่าวโดยสรุป การผลักดันโมเดลประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ควรปฏิรูป 3 เรื่อง          
ไปพร้อมกันคือ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่เป็นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และ
ทรัพยากรต้องเปลี่ยนเป็นการผลิตฐานความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาภาคบริการ รวมทั้งต้องการ
ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา และการปฏิรูประบบการศึกษา ต้องเน้นไปที่การสร้างแรงงานที่มีความรู้
เรื่องเทคโนโลยี เพ่ือสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งพลังที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศคือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ การท าให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่          
มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก  จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ
ได้โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นจึงเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา 



30 
 

 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
ทั้งพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้านจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จัดการอาชีวะให้
มีมาตรฐานสากล การเรียนรู้จากประสบการณ์ จบแล้วประกอบอาชีพได้ทันที รวมไปถึงการส่งเสริม
และปรับปรุงรูปแบบการให้ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยเน้นให้ทุกคนต้อง
เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเส้นทางอาชีพ  จบออกมาท างานในสถานประกอบการ  และสามารถสร้างธุรกิจตนเอง
ได้  กระบวนการขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ภายใต้โครงการเทียบเท่าผลผลิต การจัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาอาชีวะ พัฒนาครู-อาจารย์ให้มีศักยภาพในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนากระบวนทัศน์ผู้บริหาร จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา และมีกลยุทธ์ คือสร้าง
เครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ 
หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ  (One College One Company) (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2559) 
 นโยบายและโครงการส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ 
 1)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นโครงการที่
รับผิดชอบโดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริม
พัฒนา SMEs โดยถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้าน
การสร้างผู้ประกอบการใหม่  ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่
และรายเดิม  สามารถด ารงอยู่และเจริญก้าวหน้า  ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะให้ประเทศ
ไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีท่ีกว้างขึ้น  สามารถสร้างรายได้เพ่ือน ามาพัฒนาประเทศต่อไป  ในอดีตที่
ผ่านมาผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมุ่งประกอบอาชีพรับเงินเดือนเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  ในขณะที่ผู้ที่มี
การศึกษาไม่สูงนักมักประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการ   ซึ่งมักจะมี พ้ืนฐานความรู้ ไม่                      
เพียงพอที่จะบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันได้
ภายใต้ระบบการค้าเสรียุคใหม่  กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  ด้านการ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่และราย
เดิมสามารถด ารงอยู่และเจริญก้าวหน้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  จึงต้องมุ่งสร้างผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาให้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ  เพ่ือก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ  การ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามล าดับ  ท าให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟ้ืนตัวและ
มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังแนวโน้มของโลกในอนาคต  การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี
จะอ านวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตและอาชีพใหม่ในการประกอบธุรกิจ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้มอบให้ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด า เนินการเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลข้างต้นโดยเชื่อมโยงการท างานเชิงบูรณาการกับ
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หน่วยงาน สถานประกอบการหรือศิษย์เก่า  น าประสบการณ์จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ           
มาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการสนับสนุนผู้เรียนใน
การเป็นผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร  นับตั้งแต่การสร้างทักษะ ประสบการณ์อาชีพ เชื่อมโยง
แหล่งทุน และจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถก่อตั้งกิจการได้ส า เร็จ  และด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นแหล่งจ้างงาน  และสร้างรายได้แก่ประเทศต่อไป  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (ส านักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,  2561 ก) 
  1.1 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตส านึกในเชิงธุรกิจให้แก่ผู้เรียน
อาชีวศึกษา  
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาให้มี
ความพร้อมต่อการเป็นศูนย์ฝึกธุรกิจแก่นักศึกษา  
 เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ   
 (1) เชิงปริมาณ        
 (1.1) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า 4,160 คน           
 (1.2) ผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการมี               
องค์ความรู้ในการ ประกอบธุรกิจ นักศึกษาไม่น้อยกว่า 500 คน ครู 100 คน        
 (1.3) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้พร้อม
ต่อการบ่มเพาะ ธุรกิจแก่ผู้เรียนไม่น้อยกว่า 20 แห่ง  
 (2) เชิงคุณภาพ   
 (2.1) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ  
 (2.2) ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้ารับการส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการมี    
องค์ความรู้ทางธุรกิจ  สามารถต่อยอดการพัฒนาอาชีพของตนเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้  
 (2.3) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมในการเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ให้ได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการจริง 

2)  โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นโครงการซึ่ง
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้ด าเนินโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ทริปเปิ้ลอาร์ อะวอร์ด  (RRR AWARD) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่กลุ่มครูและนักเรียน นักศึกษา   ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การท าธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้แก่บุคลากรและผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้
สามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดทางธุรกิจได้  โดยจัดกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพ
นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจ านวน 100 ทีม จากแผนธุรกิจที่
ส่งเข้ารับการคัดเลือกจ านวน 255 ทีม โดยจัดอบรมขึ้น ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
16-21 กรกฎาคม 2561 โดยคัดเลือกทีมธุรกิจจ านวน 20 ทีม จาก 100 ทีม เข้ารับการอบรมต่อยอด
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เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 เพ่ือให้ทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก  ได้มีองค์ความรู้ใน
เ ชิ ง ลึ ก ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  จ า ก นั้ น  ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า ธุ ร กิ จ จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจากภาคเอกชน ได้ลงพ้ืนที่ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบธุรกิจ 
เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ทีมธุรกิจทั้ง 20 ทีม ก่อนจะด าเนินการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจ 
20 ทีม  โดยทีมธุรกิจจ านวน 20 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ด้านนวัตกรรม
ดีเด่น 7 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตาก, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด, 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี , วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก , วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด) ด้านแผนธุรกิจดีเด่น 6 สถานศึกษา 
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี , วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี , วิทยาลัยเทคนิคพัทยา , วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคพังงา ด้านผลประกอบการดีเด่น                 
7 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่, วิทยาลัยการอาชีพเสนา, วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์, วิทยาลัยการอาชีพไชยา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์, วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ, 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
 ส าหรับปีการศึกษา 2561 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ (นวัตกรรม) 
ดีเด่นได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ผลงาน ผลิตและจ าหน่ายชุดเสาน้ าเกลือผู้ป่วยระยะพักฟ้ืน 3 in 1 
รางวัลชนะเลิศ ด้านการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผลงาน 
ผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากเปลือกมังคุด รางวัลชนะเลิศ ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผลประกอบการ
ดีเด่น ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงาน ขนมพายข้าวเม่า และรางวัลขวัญใจคณะกรรมการ 
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผลงาน Chilli The Slim (คุ๊กก้ีพริกข้ีหนู) (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2561) 

3)  โครงการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  โดยมีการจัดท า
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กอาชีวะ 
ให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง  ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative  thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและน ามา
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์   รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้าง            
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพ (Career  path) ให้กับ
ผู้เรียน ให้สามารถประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ             
มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา  
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้
ศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้   (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 
2561 ข, ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2562 ก  และส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ, 2562 ข ) 
   3.1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา              
ที่มีประสิทธิภาพ 

 3.2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถ
น ากลไกการขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นประกอบการ หรือ
สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม   

  3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น 
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

เป้าหมายโครงการ    
(1) เชิงปริมาณ    

(1.1) สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ
รัฐบาล จ านวน 426 แห่ง มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    

(1.2) จ านวนผู้ เรียนอาชีวศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนใน
สถานศึกษา อาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 8,280 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เปลี่ยน
เป้าหมายเชิงปริมาณ โดยก าหนดให้จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมฯ ไม่น้อยกว่า 10,350 คน    

(1.3) จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ส าเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20 คน    

(1.4) มีการน าสิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการธุรกิจ  โครงงาน  งานวิจัย 
ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์  ไม่น้อยกว่า 5 ธุรกิจ    

(2) เชิงคุณภาพ    
(2.1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล มีศูนย์      

บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
(2.2) สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ

รัฐบาล  มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนา              
ต่อยอดธุรกิจเดิม  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
(1) สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
(2) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา                             

ขีดความสามารถผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบาลให้ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจเดิม   

(3) ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ แล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง  
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กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพด้านต่าง ๆ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
ได้สนับสนุนให้ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ พัฒนาขีดสามารถน าทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปปฏิบัติได้จริงสามารถสร้างรายได้
ให้กับตนเองและกระจายรายได้สร้างฐานภาษีให้กับประเทศ  เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับต่อยอด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ สู่เชิงพาณิชย์                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเห็นได้จากความส าเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ            
เป็นผู้ประกอบการ  (RRR Award) ที่มีทีมเข้าร่วมประกวดมากถึง 255 ทีมในปี 2561 และมีขั้นตอน
การประเมินมาเป็นล าดับขั้นในแต่ละรอบ ตั้งแต่รอบ 100 ทีม รอบ 20 ทีม และรอบชิงชนะเลิศแต่ละ
ประเภท ที่ส าคัญการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น เป็นส่วนหนึ่งของประเทศในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านการต่อยอดธุรกิจเดิม หรือด าเนิน
ธุรกิจใหม่ ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ    

 แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
 ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา  และด ารงศักดิ์ ชัยสนิท  (2558: 2)  ได้กล่าวว่า  ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน เมื่อมีการประกอบการกันมากข้ึน ประชาชนมีงานท า
และมีรายได้มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการบริโภคเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว และเมื่อกิจการมีความช านาญ
และมีความสามารถในการผลิต จนเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ สามารถผลิตทดแทน
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อสามารถผลิตจนได้คุณภาพและปริมาณ                   
ที่เพียงพอส าหรับส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได้ด้วย เป็นผลให้ประเทศสามารถลดการขาดดุล                
ลดปริมาณการน าเข้า เพ่ิมปริมาณการส่งออก ท าให้ได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออกไหลเข้ามา
มากขึ้นเป็นผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน  
 ความหมายของผู้ประกอบการ 
 ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา  และด ารงศักดิ์ ชัยสนิท  (2558 : 2)   ได้ให้ความหมายของ
ผู้ประกอบการ  (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งองค์การธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพ่ือ
หวังก าไร หรือ ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีความคิดท่ีจะด าเนินธุรกิจ โดยการก่อตั้งธุรกิจข้ึนมา และ
คอยประคับประคองให้ธุรกิจที่ตั้งขึ้นมานั้นอยู่รอดและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป                   
(ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา  และด ารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2558) 
 สุรีรัตน์ มณีกุต  (2561: 6)  ได้กล่าวว่าผู้ประกอบการ  (Entrepreneurs) หมายถึง ผู้ที่เริ่ม
ก่อตั้งธุรกิจโดยใช้เงินทุนของตัวเอง หรือจากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ และน าความรู้ความสามารถที่ได้
ศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการบริหารจัดการโดยมุ่งหวังผลก าไรและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ใน
ขณะเดียวกันก็พร้อมยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  
 เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา  (2556: 95)  ได้ให้ความหมายว่าผู้ประกอบการ  (Entrepreneur) 
หมายถึง เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริ เริ่มจัดตั้ งธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผน                            
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การด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและยอมรับ              
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพ่ือมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตัวเอง  
 กล่าวโดยสรุป ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองตามแผน
ธุรกิจที่ได้วางไว้ อาจด าเนินการคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ซึ่งต่างมองเห็นโอกาสความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจ ยอมรับความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นโดยมุ่งหวังผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจ
นั้น  
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการของสุรีรัตน์  มณีกุต  (2561: 7-8) สรุปได้ ดังนี้ 
 1) มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ  (Willingness to Succeed)  มีความพร้อมใน
การท างานหนักทั้งกายและใจ ต้องมีการวางแผนและตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดเวลา 
 2) มีความมั่นใจในตนเอง  (Self-Confidence)  ต้องมีความกล้าหาญในการเผชิญหน้าต่อ
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 3) มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองอย่างชัดเจน  (A Clear Business Idea)  สามารถ
เปรียบเทียบการด าเนินธุรกิจของตนเองและคู่แข่งขันในด้านต่าง ๆ ไดอ้ย่างชัดเจน 
 4) มีแผนงานธุรกิจที่เป็นระบบ  (The Business Plan)  มีความสามารถในการเขียนแผน
ธุรกิจให้เห็นถึงขึ้นตอนการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้อย่างเห็นได้ชัด 
 5) มีความสามารถในการบริหารการเงิน  (Exact Control Finances)  มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ทางการเงิน สามารถตรวจสอบงบการเงินของกิจการได้ 
 6) มีความสามารถทางการตลาด  (Targeted Marketing)  สามารถคาดคะเนสถานการณ์
ทางการตลาด และวางแผนแก้ไขปัญหาทางการตลาด น าพาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะการต่าง ๆ 
 7) มีแหล่งสนับสนุนที่ดี  (Management Support)  มีเครือข่ายสนับสนุนงานต่าง ๆ ของ
ธุรกิจอย่างกว้างขวาง 
 8) มีทักษะในการประสานงาน  (Corporation)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น า สามารถ
ประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจได้ 
 9) มีการจัดองค์กรที่เหมาะสม  (Clear Company Structure)  จัดสายการบังคับบัญชา 
ได้เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 10) มีความสามารถมองเห็นสภาพของการแข่งขันในอนาคตได้  (A Step Ahead of the 
Competition)  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คาดการณ์ได้ว่ าจะปรับเปลี่ยนธุ รกิจอย่างไรให้
เจริญก้าวหน้า 
 ส าหรับเพ็ญศรี   เลิศ เกียรติวิทยา  (2556 : 97-98)   ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการไว้ว่า  
 1) เน้นการใช้นวัตกรรม  (Innovation)  สามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได ้
 2) มีความคิดสร้างสรรค์  (Creativity)  เป็นการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ เกิดนวัตกรรม
สร้างความสะดวกสบายและความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ 
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 3) เน้นการพัฒนาทักษะ ความช านาญ  (Skill Based)  พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความ
ช านาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 4) มีศักยภาพเชิงพาณิชย์   (High potential)  มี อัตราการขยายตัวทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  โดยสรุป คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ได้ว่า ผู้ประกอบการต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นในการท างาน อดทนต่อการท างานในสภาวะกดดันได้ดี กล้าคิด   
กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีความสามารถทางการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ 
 โครงการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  หมายถึง หน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษาจัดตั้งในทุกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา            
ขีดความสามารถของผู้เรียน  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2561 ข) 

กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการ 
บ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หรือผ่านการเรียนในหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ หรือผ่านการด าเนินธุรกิจในโครงการหารายได้ระหว่างเรียน หรือผ่านการ
ด าเนินธุรกิจในรายวิชาโครงการ หรือเข้ารับค าปรึกษาแนะน าจากครูที่ปรึกษาธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้มี                    
ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 

กิจกรรมตามภารกิจของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และก าหนดแนวทางการบริหารงานไว้ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
            อาชีวศึกษา 
 
 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ก าหนดกรอบการด าเนินการไว้ดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กรอบทิศทางและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษา 
 2. ก าหนดแผนการด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ตามกิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 3. จัดท าเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับชาต ิ

การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับภาค 

การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับจังหวัด 

การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับสถานศึกษา 
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 5. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริม            
การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยการด าเนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยการรายงานผ่านระบบออนไลน์ 
 รูปแบบที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแบบสอบถาม 
 รูปแบบที่ 3 การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษา  ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

6. จัดประชุมวิชาการ การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
 6.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 6.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมเด่นของสถานศึกษาตามกิจกรรม
ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 6.3  ก ิจกรรมแลกเปลี ่ยน เร ียนรู ้จ ากสถานศ ึกษาต ้นแบบที ่ม ีผลส ัมฤทธิ ์ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน              
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
 8. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่เอกสารสรุปผล
การด าเนินงาน 
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การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
1. โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 3  โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
            ที่มา: ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,  2561 ข 

 
2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้าง 

 2.1 ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้
ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ากับดูแล 
ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.2 รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือประธาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินงานก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้ 
ได้แก่ หอการค้าจังหวัด ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

ประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
(ผู้อ านวยการวิทยาลัย) 

รองประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

(รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ 

 ครูที่ปรึกษาธุรกจิ 
 ครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน 
     (ด้านบญัชี/การผลิต/ 
     การตลาด/การจัดการ) 

 หัวหนา้แผนกวิชา 
 หัวหนา้งานวจิัย 
 ครูผู้สอนโครงงาน/โครงการ/ส่ิงประดิษฐ์ฯ 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายใน 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายนอก 
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 2.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                      
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้า
แผนกวิชา หัวหน้างาน ครูผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ มีหน้าที่  
ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย               
ที่ก าหนด 
 2.5 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ 
  1) ท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด 
  2) ด าเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหา                   
ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
  3) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 
  4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละ
กลุ่ม 
  5) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์               
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  6) ด าเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ  ให้เป็นไป
ตามระเบียบทางราชการ และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด 
  7) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  8) งานอ่ืน ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย  
 2.6 ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีหน้าที่ 
 1) ประสานงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าตารางการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดหาวิทยากร สร้าง
เครือข่ายธุรกิจ และก าหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 2) ประสานงานกับแผนกวิชาต่าง ๆ  เพ่ือรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจในการ
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดอบรมได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 3) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 
 2.7 ฝ่ายบ่มเพาะ ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (ด้าน
บัญชี ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการจัดการ) มีหน้าที่ 
 1) สรรหา พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการ                 
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
 2) ท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้การดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าธุรกิจ
แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
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 3) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและงานต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมการบ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 4) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 
 2.8 ครูที่ปรึกษาธุรกิจ มีหน้าที่ 
 1) ให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียน
ธุรกิจ การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2) นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการจัดการธุรกิจ การจัดท าบัญชี 
การตลาด การเงิน และอ่ืน ๆ 
 3) ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาเชิงลึก
เฉพาะราย 
 4) ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าเอกสารรายงาน สรุปผลการประกอบการ การ
เขียน Best Practice และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา 
 5) จัดท าแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียน หรือตามเวลา
ที่ก าหนด และเม่ือสิ้นสุดการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพ่ือทราบ 
 6) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.9 ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะ) มีหน้าที่ 
 1) ดูแลให้ค าปรึกษาในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ 
 2) ให้ค าปรึกษาและรับรองการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 
และรายงานทางการเงินอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ 
 3) ให้ค าปรึกษาในการจัดสรรก าไรสุทธิของผู้ประกอบการ 
 4) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.10  ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต ( เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มีหน้าที่ 
 1) ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการผลิตของผู้ประกอบการ 
 2) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.11  ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มีหน้าที่ 
 1) ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการตลาดของผู้ประกอบการ 
 2) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 2.12 ครูที่ปรึกษาด้านการจัดการ (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มีหน้าที่ 
 1) ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการจัดการของผู้ประกอบการ 
 2) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.13 ฝ่ายนวัตกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานวิจัย และครูผู้สอน
วิชาโครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือน าไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร 
 2) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 
 2.14 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที ่
 1) จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ และเอกสารภายในหน่วยงาน 
 2) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 3) รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
 4) ให้บริการด้านเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ให้กับ 
ผู้เข้ารับบริการและผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
 5) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

            โครงการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ในการอบรมครูเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาการด าเนินธุรกิจ และปี พ.ศ.  2549 ได้เริ่ม
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาของตนเอง  โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในปี พ.ศ.  2556 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร พ.ศ.  2559 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา และ พ.ศ.  2561 เปลี่ยนชื่อ
เป็น ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ.  2561 จนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบัน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งอยู่ที่ อาคาร 
6 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ติดกับถนนพิศิษฐพยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร โดยมีจ านวนธุรกิจในการดูแล 13 ธุรกิจ และมีนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วย 

 1. ธุรกิจบัญชีมาร์ท   
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 2. ธุรกิจทริเปิ้ลพี คอฟฟ่ีช้อป 
 3. ธุรกิจ R Cheewa Kitchen 
 4. ธุรกิจ Full Time Bakery 
 5. ธุรกิจ H.T.Travel 
 6. ธุรกิจ เลขาเซอวิส 
 7. ธุรกิจ SPEED Net 
 8. ธุรกิจ M-Mart 
 9. ธุรกิจ R Cheewa Coffee 
 10. ธุรกิจ Chongnang food and beverage 
 11. ธุรกิจ Souvenirs 
 12. ธุรกิจธนาคารโรงเรียน 
 13. ธุรกิจเติมเต็ม บาร์กล้วย 
  
 ทั้งนี้การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
ได้จัดร้านค้าให้แต่ละธุรกิจได้ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นเอกเทศต่อกัน  โดยมีธุรกิจของผู้เรียนแต่ละร้านอยู่
ชั้นล่างของอาคาร  6  และติดกับถนนด้านหน้าวิทยาลัย  ดังภาพที่  4   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่  4  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

กระบวนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ได้ด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตาม
แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ดังภาพที่  5 
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ภาพที่ 5 กระบวนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร              

 
กิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินกิจกรรมตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ป ี2561 ดังนี้ 

1. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) 1/2561 
2. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) 2/2561 
3. พิจารณาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
4. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา (ธุรกิจเดิม) M-Mart 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา (ธุรกิจใหม่) เติมเต็ม                

บาร์กล้วย 
6. โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ (จังหวัดตรัง) 
7. นิเทศติดตามการด าเนินธุรกิจ 
8. โครงการสัมมนาสรุปผลการด าเนินธุรกิจ 1/2561 
9. เข้ารับการประเมินการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะระดับสถานศึกษา 
10. เข้ารับการประเมินการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชุมพร 
11. เข้ารับการประเมินการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะระดับภาค ภาคใต้ 
12. เข้ารับการประเมินการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ 

จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร                
จะเห็นว่าต้องมีการบูรณาการความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  ใช้ทักษะในการด าเนินการแบบ

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนยส์่งเสริม
ผู้ประกอบการใหม ่

ก่อสร้างศูนยส์่งเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่  

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

1 
10 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 
การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ให้กับหัวหน้าแผนกและอาจารย ์

ที่ปรึกษาโครงการ 

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการเสรมิสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา

โครงการเสรมิสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

การส่งต่อธุรกิจให้นักเรียน 
นักศึกษารุ่นต่อไปด าเนินการ 

ประชุมสมัมนา สรุปผล 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้

การด าเนินธรุกิจ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการดูแลให้

ค าปรึกษาแนะน าการ
ด าเนินการธรุกิจ 

นักเรียน นักศึกษา
ด าเนินการประกอบธุรกจิ 

นักเรียน นักศึกษา จัดตั้งกลุ่มธุรกจิ
และวางแผนด าเนินการประกอบ

ธุรกิจ 
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บูรณาการอย่างหลากหลาย  มีกระบวนการในการก ากับ  นิเทศติดตามการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการด าเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
จะมีการประเมินผลการด าเนินงาน  พัฒนาผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ  ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  เพ่ือน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป  ซึ่งผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ในปีการศึกษา  2560  ได้รับผลการประเมินในระดับชาติ  
ได้ระดับ  4  ดาว  และในปีการศึกษา  2561  ได้รับผลการประเมินในระดับชาติ  ได้ระดับ  5  ดาว  
(ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร,  2562 ข) 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ  

   ความหมายของการบริหารจัดการ   
   สมคิด  บางโม (2558: 59) ได้ให้ความหมายของค าว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน 

เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการเป็นศิลปะในการใช้คนท างาน  
2) การจัดการต้องอาศัย ปัจจัยพ้ืนฐาน คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์  และ 3) การจัดการเป็นการ
ด าเนินงานของกลุ่มคน 

    ประจวบ  กล่อมจิตร (2556: 311) ได้ให้ความหมายของค าว่า การจัดการ การจัดหาในบริบท
ของการจัดการโลจิสติกส์ คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การน าองค์กร การประสานงาน และการ
ควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าขาเข้าทั้ งหมด ได้แก่ วัตถุดิบ  ชิ้นส่วนหลัก  ชิ้นส่วน
ประกอบ การบริการ และสินค้าส าเร็จรูป การจัดการ  การจัดหา  การเชื่อมต่อสมาชิกทั้งหมดใน            
ซัพพลายเซน และท าให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิต หรือที่จัดหามาเพ่ือธุรกิจ  

    วรารัตน์  เขียวไพรี (2553: 19)  ได้ให้ความหมายของค าว่า การจัดการ (Management) หมายถึง 
การใช้ทรัพยากรขององค์การ ได้แก่ คน เงิน เครื่องจักร วัสดุ การตลาด วิธีการ เวลา และขวัญก าลังใจ
ให้บรรลุเป้าหมาย  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ โดยใช้กระบวนการบริหาร คือ 1) การวางแผน 
(Planning) 2)  การจัดองค์การ (Organizing) 3) การสั่ งการ (Leading) และ 4) การควบคุม 
(Controlling) 

    สาคร  สุขศรีวงศ์ (2553: 26) ได้ให้ความหมายของค าว่า การจัดการ (Management) หมายถึง 
การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า และ การควบคุมองค์กร เพ่ือ
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายองค์การภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

    วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550: 31-32)  ได้ให้ความหมายของค าว่า การจัดการ (Management) 
หมายถึง กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ทรัพยากรบุคคล  เพ่ือจัดท ากิจกรรมขององค์การ โดย
การด าเนินงานต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ ความร่วมมือจากบุคคล เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย
และการด าเนินงานจะมีความเกี่ยวข้องกับ การวางแผน การจัดองค์การ จัดคนเข้าท างาน การชี้น า 
และการควบคุม 
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     รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549: 13)   ได้ให้ความหมายของค าว่า การจัดการ (Management) 
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)    

    Williams (2009: 7)  ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การท างาน
ให้บรรลุโดยอาศัยผู้อ่ืนท า 

    Schermerhorn, JR. (2008: 17) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารจัดการ หมายถึง
กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุมการใช้ทรัพยากรทั้งหลายให้
ส าเร็จผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    Robbins & Coulter (2002: 6) ให้ความหมายของค าว่ า  การบริหารจัดการ  เป็น
กระบวนการของการประสานกิจกรรมงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ส าเร็จลุล่วง
โดยใช้คนอื่นท า 

    จากความหมายที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ไว้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วยการวางแผน  การจัดองค์การ การน า และการ
ควบคุม โดยอาศัยคนและทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้องค์การ
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

    กระบวนการบริหารจัดการ 
    สมคิด  บางโม (2558: 71) สรุปว่ากระบวนการบริหารจัดการควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 

PODC ดังนี้ 
    1) การวางแผน (Planning) หมายถึงการจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า

จะต้องท าอะไรบ้างและท าอย่างไร เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
    2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน การก าหนดโครงสร้างของ

หน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงานต าแหน่งต่าง ๆ และการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน 
    3) การอ านวยการหรือการชี้น า (Directing) หมายถึง การอ านวยการ นับตั้งแต่การ

ตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน 
    4) การควบคุมติดตามผลการท างาน (Controlling) หมายถึง การควบคุมให้พนักงาน

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ หรือควบคุมให้ท างานตามระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ 

    เนตร์พัณณา  ยาวิราช (2553: 3) ได้กล่าวถึง หน้าที่พ้ืนฐานทางการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วยกระบวนการจัดการดังต่อไปนี้ 

    1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีท างานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ขององค์การและก าหนดว่าจะท างานนั้นอย่างไร การวางแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของ
องค์การในอนาคตอันใกล้ในระยะสั้น (Short- term) และระยะยาว (Long-term) 

    2) การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การน าเอาแผนงานที่ก าหนดไว้มาก าหนด
หน้าที่ส าหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การ เป็นการเริ่มต้นของกลไกการน าเอา
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แผนงานไปสู่การปฏิบัติ บุคลากรในองค์การได้รับการมอบหมายงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายโดยงานของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มต่างประสานสอดคล้องกันสู่ความส าเร็จขององค์การ 

    3) การน า (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้น า และการสื่อสารระหว่างบุคคลใน
องค์การเพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ วัตถุประสงค์ของการน าคือ การเพ่ิม
ผลผลิตขององค์การโดยผ่านแนวคิดทางด้านการให้ความส าคัญกับคน (Human-oriented work 
situations) มากกว่าให้ความส าคัญกับงาน (Task-oriented work situations) 

    4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าที่ทางการจัดการส าหรับผู้บริหารในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นมาตรวัดผลการท างานในองค์การ รวมทั้งการวัดผลการท างานในปัจจุบัน
เพ่ือให้มีมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการด าเนินการ มาตรฐานด้านคุณภาพ มีการเปรียบเทียบกับผลงาน
ที่ท าได้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียสิ้นเปลืองเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ  
     สาคร  สุขศรีวงศ์ (2553 : 26-27) กล่าวว่า กิจกรรมหลักทางการบริหารจัดการ                      
แบ่งออกเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ   
         1) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ เมื่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการท างานชัดเจนตามขอบเขตที่ก าหนดแล้ว 
ผู้บริหารจึงด าเนินกิจกรรมต่อไป คือ การจัดองค์กร 
     2) การจัดองค์กร (Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคลากร แบ่งแผนกงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผน                
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

    3) การชี้น า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องที่ส าคัญ คือ ภาวะผู้น า ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาตัวผู้บริหารเองและการจูงใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชักจูงหรือกระตุ้นให้ผู้ อ่ืนท างาน                 
ได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 

    4) การควบคุม (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรในการด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กรเป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6  กิจกรรมหลักทางการจัดการ 4 ประการ 
              ที่มา:  สาคร  สุขศรีวงศ์ (2553: 26-27) 
 

    รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549: 13-14) กล่าวว่า หน้าที่ในการบริหารจัดการทั่วไป ผู้บริหาร
ที่ประสบความส าเร็จจะต้องท าหน้าที่บริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ดังภาพที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 7  แสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ทางการจัดการขั้นพ้ืนฐาน 4 ประการ 
              ที่มา:  รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549: 13-14) 
 
     1) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาว่าสิ่งใด
ควรท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย หรือ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายขององค์การและวิธีการที่จะบรรลุ
เป้าหมายนั้น ๆ  

การวางแผน   ก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการ เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 

การควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ  
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว ้

การจัดองค์กร การจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรให้

เหมาะสมกับแผนงาน 

การชี้น า ภาวะผู้น าและการจูงใจ 
พนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงาน 

การจัดองค์การ 
(Organization) 

การน า 
(Leading) 

การวางแผน 
(Planning) 

การควบคุม 
(Controlling) 

 

2 

3 

1 

4 
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     2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นกระบวนการตัดสินใจว่าใครท างานอะไรและรายงาน
ขึ้นตรงกับใคร เป็นการใช้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม (Staffing) หรือ หมายถึง กระบวนการออกแบบ
งาน การจัดสรรทรัพยากรและการประสานกิจกรรมการท างาน 
     3) การน า (Leading) เป็นการชักน าให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให้ปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งในเรื่องของการน านี้ผู้ บริหารจะต้องใช้หลักการจูงใจที่ดีและ
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสั่งการที่เหมาะสมด้วย หรือ หมายถึง การกระตุ้นจูงใจให้ให้ความพยายาม
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
     4) การควบคุม (Controlling) เป็นขั้นตอนที่บุคคล กลุ่ม หรือองค์การ มีการติดตามการ
ท างานและปฏิบัติการแก้ไข หรือ หมายถึง กระบวนการวัดผลการท างานและการแก้ไข เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  

    Robbins & Coulter (2002: 6-7) ได้ร่วมกันเขียนหนังสือชื่อ  “Management” ในปี 
ค.ศ. 2002 โดยกล่าวถึงองค์ประกอบของหน้าที่กระบวนการของการบริหารจัดการไว้ 4 ประการ คือ 

    1) การวางแผน (Planning) 
    2) การจัดองค์การ (Organizing) 
    3) การน า (Leading) 
    4) การควบคุม (Controlling) 

         จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการที่จะใช้ในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัด
องค์กร 3) การน า และ 4) การควบคุม เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้ านกระบวนการด าเนินงานทั้ง  
4 ด้าน มีความหมายดังนี้ 
         1) การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ที่ตั้งไว้ 
      2) การจัดองค์กร หมายถึง การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งงาน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    3) การน า หมายถึง การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ และ
การกระตุน้ให้เกิดการจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
         4) การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 
           การบริหารงานระบบวงจร PDCA 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553 : 8-9) กล่าวไว้ว่า ส าหรับการศึกษานั้น 
ไม่เหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไม่ได้หวังผลก าไรเป็นตัวเงิน แต่ผลที่ได้เป็นคุณภาพในด้านต่าง ๆ 
ของคน อย่างไรก็ตามกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาก็สามารถน าแนวคิดและ
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กระบวนการวงจร PDCA คือ การวางแผน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง      
มาใช้ได้โดยปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาคน 
           การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้ดีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างคนที่มีคุณภาพนั้น ก็เปรียบ
เหมือนกับการสร้างบ้าน โดยคนในบ้านจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องการสร้างบ้านนั้นเพ่ือ
ประโยชน์แล้วจึงออกแบบแปลนให้เหมาะสม ต่อจากนั้นจึงลงมือวางรากฐานและด าเนินการก่อสร้าง
ตามแบบแปลน ในระหว่างการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบว่าตรงกับแบบแปลนหรือไม่ วัสดุที่ใช้เป็นไป
ตามข้อก าหนดหรือไม่ มีความมั่นคงเพียงใด ระบบน้ าไฟเป็นอย่างไร ถ้าพบสิ่งใดที่เป็นข้อบกพร่อง               
ก็ปรับปรุงแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะท าให้บ้านที่ก่อสร้างขึ้นมามีความแข็งแรง  สวยงาม มั่นคง                 
ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ 
           กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสร้างบ้าน เพียงแต่การสร้างบ้านนั้น
ต้องใช้สถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาด าเนินการ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เสร็จเลย ไม่ต้องท าต่อ 
แต่กระบวนการสร้างคนนั้น ผู้ที่เป็นสถาปนิกคือ ครู และผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคลากรภายในจะต้อง
ร่วมกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดีและจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผู้บริหารและครู               
ในสถานศึกษามีการร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร 
และถ้าจะให้เด็กมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว  ก็ต้องช่วยกันคิด และช่วยกันวางแผน (Plan) ว่าจะต้องท า
อย่างไร แล้วช่วยกันท า (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act) เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดย
ร่วมกันท างานเป็นทีม 
             วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (2554: 23) ได้กล่าวถึงปรัชญาวงจร  PDCA ว่า Dr.William 
Edwards Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. Shewhart นักควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติ ที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาที่ได้น าเสนอในหนังสือ Statistical 
Method from the Viewpoint of Quality Control ใ น ร ะยะแรกรู้ จั ก  ว ง จ ร  PDCA ใ นน าม 
Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards Deming ได้น าไปพัฒนาปรับใช้ในการควบคุม
คุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น, 2552 อ้างถึงใน วีรวิชญ์  เลิศไทยตระกูล, 2554) เริ่มแรกวงจร PDCA เน้นถึงความสัมพันธ์
ของ 4 ฝ่าย ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ฝ่าย
ออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย ความสัมพันธ์ทั้ง 4 ฝ่ายจะต้องด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยให้ถือว่า
คุณภาพต้องมาก่อนสิ่งใด ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับ Deming Cycle ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการ
บริหารงาน คือขั้นตอน การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ 
(Check) และข้ันตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
            โครงสร้างของวงจร PDCA 
 เดมมิ่ง  (Deming, 1986)  กล่าวว่า  การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่
ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการปฏิบัติตามแผนการ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  
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 Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบ เพ่ือ
การปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการนาร่องในส่วนย่อย  
 Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทาผิดพลาดหรือได้
เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง  
 Act คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่
เป็นไป ตามแผน ให้ท าซ้ าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว  
 ส าหรับ ศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ (2553: 26) ได้ศึกษาเพ่ิมเติมกล่าวว่า ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของ
วงจร PDCA ประกอบด้วย "การวางแผน" อย่างรอบคอบ เพ่ือ "การปฏิบัติ" อย่างค่อยเป็นค่อยไป             
แล้วจึง "ตรวจสอบ" ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม  
 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนที่ครอบคลุม ถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยระบุวิธีการ
เก็บข้อข้อมูลให้ชัดเจนนอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และ
ช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการท างาน เงิน เวลา 
ฯลฯ โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัว โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ ประเภทที่  1 การวางแผนเพ่ืออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือก าลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการ
เตรียมความพร้อมของเราส าหรับสิ่งนั้น ประเภทที่  2 การวางแผนเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการ
วางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดใน
อนาคตได้ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน  
 ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
ทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้
ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึง
วินาทีสุดท้ายเพ่ือดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการ
ทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพ่ือจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบท าให้เราทราบว่าการปฏิบัติ
ในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญก็คือ เราต้องรู้ว่า
จะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ขั้นตอนถัดไป 
 ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณา
ผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตาม
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แผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน
พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม
หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควร
จะด าเนินการอย่างไรต่อไปนี้ อาทิ มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้น
กว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 วงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA               

  จากภาพที่ 8 แสดงให้เห็นถึงระบบการควบคุมคุณภาพ เริ่มจากการก าหนดเป้าหมาย 
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงาน อย่างครบถ้วน สมคิด  บางโม (2557: 238-239) กล่าวว่า 
วิธีการบริหารหรือด าเนินการทีมงาน ควรใช้หลักวัฏจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) มี 4 ขั้นตอน คือ            
พีดีซีเอ (PDCA) สรุปได้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) 
 วิธีการบริหารงานจะต้องเริ่มด้วยการวางแผนการท างานของทีมงานก่อนเสมอ โดยให้
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย การวางแผนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ของทีมให้ชัดเจน 
 2. ก าหนดเป้าหมาย (Goal) ของทีมให้ชัดเจน สามารถวัดได้ 
 3. ก าหนดภารกิจ (Mission) ของทีมว่ามีอะไรบ้าง 
 4. ก าหนดขั้นตอนวิธีท างาน (Method) ว่าท าอย่างไร 
 5. แจ้งให้สมาชิกทุกคนในทีมงานทราบ 
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (Do) 

ก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และวิธีด าเนินการ 

ด าเนินงานตามแผน 
ที่ได้ก าหนดไว ้

ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามภารกจิ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
และกลไกการด าเนินงาน 

P 

D 

C 

A 
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 เมื่อวางแผนแล้วให้ทีมงานน าแผนมาปฏิบัติ ในขั้นนี้ทีมงานควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษาเป้าหมาย วิธีท างานตามแผนที่ก าหนดไว้ ถ้าไม่สามารถท าได้ต้องสอนหรือฝึกอบรมให้
ก่อน 
 2. การมอบหมายงานให้ยึดหลักความสามารถและใช้คนให้ตรงกับงาน แต่ถ้าช่วยกันท างาน
ทั้งทีมก็จะดีกว่า 
 3. ลงมือท าตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผน 
 4. เก็บข้อมูลต่าง ๆ ในการท างาน โดยเฉพาะข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ (Check) 
            การตรวจสอบการท างานและผลของการท างาน ควรตรวจสอบเป็นระยะแล้วแต่ลักษณะ
ของงาน อาจตรวจสอบทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน หรือทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือหาข้อบกพร่องและปัญหา
ต่าง ๆ การตรวจสอบควรท าดังนี้ 
 1. ตรวจสอบผลงานว่าได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่ 
 2. วัดและดูค่าที่วัดว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ 
 3. ตรวจสอบลักษณะจ าเพาะเชิงคุณภาพ 
            4. ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ 
 ขั้นที่ 4 แก้ไขแล้วปฏิบัติ (Act) 
 เมื่อตรวจสอบพบข้อบกพร่องให้แก้ไขแล้วน าไปปฏิบัติตามที่ได้แก้ไขแล้ว ในขั้นตอนการ
แก้ไขควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายต้องแก้ที่ต้นเหตุ 
 2. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกันเพ่ือมิให้ความผิด
นั้นเกิดขึ้นซ้ าอีก 
 3. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบการท างานให้ดีขึ้น 
 เมื่อวัฏจักรเดมมิง่หมุนไปหลาย ๆ รอบแล้ว การท างานจะมีประสิทธิภาพที่แน่นอน สามารถ
ก าหนดเป็นมาตรฐานเพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติของทีมได้          
           การบริหารงานเปน็ทีม   

 ปัจจุบันการท างานเป็นคณะหรือการท างานเป็นทีม (Team work) มีความจ าเป็นมาก 
เพราะ งานในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีปริมาณมาก ผู้รับบริการมีจ านวนมหาศาลและ
เป็นผู้บริโภคที่มีความรู้และมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด เครื่องมือและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและ 
ยุ่งยากมากขึ้น มีคู่แข่งขันมากขึ้นทุกที การท างานคนเดียวหรือบริหารงานคนเดียวยากที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ (สมคิด  บางโม, 2557: 235) 

 ความหมายของทีมงานและการท างานเป็นทีม 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของทีมงานและการท างานเป็นทีมไว้ ดังนี้ 

   สุรีพร  พ่ึงพุทธคุณ (2550: 18) ให้ความหมายไว้ว่า การท างานเป็นทีม หมายถึง การมี
จุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียว การร่วมมือกันและในบางครั้งทีมยังหมายถึง ความเท่าเทียมกันของ
สมาชิกในทีมด้วย ส าหรับ นวลจันทร์  นิเทศวรวิทย์ (2550 : 179) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง การ
รวมตัวของบุคคลโดยมีเป้าหมายร่วมกันปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานในทีมบรรลุผลส าเร็จ  สอดคล้องกับ 
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สุเมธ งามกนก (2551: 1) ได้อธิบายว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มาท างานร่วมกัน มีการประสาน
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ประสานงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
          นอกจากนี้ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556: 300) กล่าวว่า ทีมงาน (Team work) คือ กลุ่ม
ของสมาชิก ที่มาท างานร่วมกัน ไม่ทุกกลุ่มในองค์การที่รวมกันท างานเป็นทีม แต่ละทีมที่เกิดขึ้นก็คือ
กลุ่มนั่นเอง คุณสมบัติของกลุ่มคล้ายกับทีมตรงที่ว่าสมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในปัจจุบันภาวการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ต้องอาศัยการท างานเป็นทีม 
ผู้บริหารที่ดีจึงควรพยายามที่จะท าให้กลุ่มกลายเป็นทีมขึ้นมาเพ่ือท างานร่วมกันในทีม ซึ่งทีม หมายถึง 
สมาชิกที่มาจากกลุ่มที่มีความแตกต่างกันและใช้ความแตกต่างกันให้เกิดประโยชน์ในการท างาน การ
ท างานเป็นทีม หมายถึง ความส าเร็จของผู้บริหารในการประสานการท างานของบุคคลหลายฝ่ายเข้า
ด้วยกัน โดยบรรลุผลส าเร็จ ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจในกลุ่มชนิดต่าง ๆ ที่เกิดจากบุคคลในองค์การ
จนกระทั่งพัฒนาการท างานมาเป็นทีมงานรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิติพล  ภูตะโชติ (2557: 150) 
ได้อธิบายว่า ทีมและกลุ่ม คือ การรวมตัวกันของบุคคลหลาย ๆ คนและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มี
ความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจ มีการรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน ร่วมกันปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่ของ
กลุ่มให้บรรลุผล   
   ส าหรับนักการศึกษาต่างชาติ อาทิ เคซส์บอม (Kezsbom, 1990: 51) กล่าวว่า ทีมงาน 
หมายถึง การมอบหมายงานพิเศษให้กับกลุ่มบุคคลซึ่งมีเป้าหมายรวมกัน และตระหนักถึงบทบาทที่
ต้องพ่ึงพากันในการปฏิบัติงาน และทราบว่าจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละคนให้สัมพันธ์กัน
อย่างไร เพ่ือรวมพลังกันในการจะน าความส าเร็จสู่งานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ จอห์นสัน 
จอห์นสัน และโฮรูเบค (Johnson, Johnson & Holubec, 1991: 435) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่ม
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมารวมตัวกัน เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน แคทเซ็น
เบค และสมิธ (Katzenbach & Smith, 1993: 45) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่มคนจ านวนไม่มาก
ที่มีลักษณะเสริมต่อกัน โดยต่างร่วมผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานอย่าง
เดียวกัน มีแนวทางปฏิบัติงานแบบเดียวกันและต่างมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ร่วมกัน 
  นอกจากนี้วู๊ดคอค และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) ได้กล่าวว่า ทีม เป็น
กลุ่มคนที่จะต้องสัมพันธ์กันเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในทรรศนะของ วู๊ดและ   
ฟรานซิส    เห็นว่า บุคคลจ านวน 50 คน ไม่ใช่ทีม ถ้าเขาเหล่านั้นไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและ
ไม่มีเป้าหมายร่วมกัน จะเป็นทีมต่อเมื่อสมาชิกมีกิจกรรมผูกพันกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
ตรงกับความเห็นของควิน (Quinn, 1996: 178) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่มของแต่ละคนที่มี
หลายบุคลิก มีการเชื่อมโยงและประสานหน้าที่กัน ท าให้ความคาดหวังของบทบาทกระจายชัด และมี
ความรับผิดชอบของทีม ผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ เดวิส (Davis, 2000: 
59) กล่าวว่า การท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานที่มุ่งเน้นที่งาน คือ ท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดย
ทีมงานจะต้องมีการประสานงานให้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือให้การท างานบรรลุผลส าเร็จ  
  สรุปได้ว่าทีมงานและการท างานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลรวมตัวกันเป็นกลุ่ม มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเพ่ือร่วมกันปฏิบัติงานหรือท างานแบบเดียวกันและต่างมีความรับผิดชอบ
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ร่วมกัน เพ่ือให้งานในทีมบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน มีการประสานงานสร้างความสัมพันธ์
อันดีในกลุ่มทีมงาน จนนั้นบรรลุผลส าเร็จ 

 ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
             งานส่วนใหญ่ในองค์การนั้นต้องอาศัยขีดความสามารถของพนักงาน เพราะงานแต่ละงาน
นั้นไม่สามารถท าได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ต้องช่วยกันท าเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เพราะฉะนั้นความส าเร็จ
ในการบริหาร จะอยู่ที่ความส าเร็จของการน าทีมและให้การสนับสนุนพนักงานในการท างานเป็นกลุ่ม
ร่วมกัน การออกแบบและการท างานขององค์การแบบใหม่นั้นต้องการความผูกพันโดยการมอบอ านาจ
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ดังนั้นทีมงานจึงเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับองค์การ 
             นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการท างานเป็นทีมไว้ ดังนี้              
เซงเก้ (Senge, 2006) ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม โดยก าหนดไว้ให้เป็นหนึ่งใน 5 ประการ
ของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์การ (Learning Organization) ที่ประกอบด้วย  
             1. Personnel Mastery มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึง
เป้าหมายด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vision) เมื่อลงมือการท าและต้องมุ่งมั่น
สร้างสรรค์จึงจ าเป็นต้องมี แรงมุ่งมั่นใฝ่ดี (Creative Tension) มีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือคิด
วิเคราะห์และตัดสินใจ  
             2. Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิดจากรูปแบบ
แนวคิดนี้จะออกมาในรูปของผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ กรอบ
ความคิด แนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติตาม ๆ กันไป จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ  
             3. Shared Vision การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์การ เป็นความมุ่งหวังของ
องค์การที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์องค์การที่ดีคือ 
กลุ่มผู้น าต้องเป็นฝ่ายเริ่มเน้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง  
             4. Team Learn การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม องค์การความมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีส านึก
ร่วมกันว่า เราก าลังท าอะไรและจะท าอะไรต่อไป ท าอย่างไร การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมขึ้นกับ 2 ปัจจัย 
คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้น าแก่ผู้น าองค์การ                
ทุกระดับ  
             5. System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่ส าคัญของระบบนอกจากมองภาพรวมแล้ว ต้องมอง
รายละเอียดของส่วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออกด้วยวินัยสามารถแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อน            
ได้เป็นอย่างดี  

ส าหรับแนวคิดของรังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549: 12) ได้กล่าวว่า องค์การทุกวันนี้จะมีการ
จัดองค์การแบบสูง (Vertical) น้อยลงและมุ่งจัดองค์การเป็นแบบแบน (Horizontal) มากขึ้น ด้วยการ
เพ่ิมการท างานในรูปการท างานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งจะสามารถดึงความสามารถด้านสติปัญญา
ของพนักงานออกมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้ สุนันทา เลาหนันทน์ (2549: 64) กล่าวว่า การท างานเป็นทีมมีความส าคัญต่อ
การท างานในองค์การเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยท าให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุ
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เป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมงานยังจะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงาน
นั้นอีกด้วย ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

1. งานบางอย่างไม่สามารถท าส าเร็จเพียงคนเดียวได้ 
2. หน่วยงานมีความเร่งด่วนที่ต้องการระดมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จทันเวลาตามที่

ก าหนด 
3. งานบางอย่างต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญจากหลายฝ่าย 
4. งานบางอย่างเป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ต้องการความร่วมมืออย่างจริงจัง

จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5. หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดข้ึน 
ตรงกับแนวคิดของ ชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง (2554 : 33-34) สรุป ความส าคัญของการ

ท างานเป็นทีมไว้ดังนี้ 
1. มนุษย์ทุกคนมีความจ ากัดในเรื่องการท างานแต่เพียงคนเดียวให้ส าเร็จนั้นย่อมเป็นการ

ยากโดยเฉพาะในงานใหญ่ๆ หรือที่สลับซับซ้อน 
2. มนุษย์ทุกคนมีความจ ากัดและความแตกต่างเรื่องสติปัญญา ความสามารถในการคิดจะ

ท าใดๆ หัวเดียวย่อมจะสู้หลายหัวไม่ได้ เพราะหลายหัวสามารช่วยกันคิด ช่วยกันดูให้กว้างขึ้น
รอบคอบขึ้น 

3. มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่อย่างโดดเดี่ยวล าพังไม่ได้ จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน              
การที่มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมนี้ก็เพราะมนุษย์มีความต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน 

4. การท างานเป็นทีมให้ผลงานที่ดีกว่าการท างานเดียว เนื่องจากการมารวมตัวกันเป็นทีม
นั้นมีความหมายมากกว่าการน าบุคคลมารวมกัน 

5. การที่บุคคลได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันท างานเป็นทีมช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืน                
เกิดเป็นความเจริญงอกงามแห่งตนขึ้น ในขณะเดียวกันความเจริญส่วนบุคคลก็จะส่งผลให้กลุ่มเจริญ
งอกงามตามไปด้วย 

สรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ เพราะงานส่วนใหญ่ใน
องค์การนั้นต้องอาศัยขีดความสามารถของพนักงาน และงานแต่ละงานนั้นไม่สามารถท าได้ด้ว ยคน
เพียงคนเดียว ต้องช่วยกันท าเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เพราะฉะนั้นความส าเร็จในการบริหาร จะอยู่ที่
ความส าเร็จของการน าทีมและให้การสนับสนุนพนักงานในการท างานเป็นกลุ่มร่วมกัน 

หลักการในการท างานเป็นทีม 
ทีมงานประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลหลายประเภทซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านความคิด 

ความเป็นอยู่ ความรู้ ความสามารถ ภูมิหลัง วิธีการเข้าถึงปัญหาและสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้นหาก
กลุ่มบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ต้องท างานร่วมกันหรือท างานเป็นทีม ในกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดใน
องค์กรแล้ว หากการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ค านึงถึงหลักการในการท างานเป็นทีมแล้ว การท างานนั้นย่อม
ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก เพราะหลักการท างานเป็นทีมจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึง
แนวทางในการปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่อยู่ในทีม ได้ช่วยให้การท างานเป็นทีมด าเนินไป
อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผล  นักการศึกษาได้เสนอหลักการการท างานเป็นทีมไว้ ดังเช่น วิชัย  
โถสุวรรณจินดา (2550: 41-42) เสนอหลักปฏิบัติในการท างานเป็นทีม ดังนี้ 
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           1. ทีมต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอนซึ่งสมาชิกทุกคนยอมรับ 
           2. ถือความถูกต้องที่ไม่จ าเป็นต้องถูกใจ  
           3. ประนีประนอมโดยมีน้ าใจของความช่วยเหลือ เพ่ือบรรลุเป้าหมายรวมกัน 
           4. อภัยซึ่งกันและกัน 
           5. อย่าพยายามเอาเปรียบกัน 
           6. ถือว่าทุกคนมีความส าคัญเท่ากัน 
           7. เคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนตัวของผู้อื่น 
           8. อย่าเด่นแต่คนเดียวต้องเด่นทั้งทีม 
           9. ถือว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นของธรรมดา 
           10. เมื่อมีปัญหาหรือไม่พอใจอย่าเก็บเอาไว้หรืออย่าไปพูดลับหลัง  
           11. รู้จักแบ่งงานและประสานงานกัน 
           12. มีความคิดเป็นอิสระในการท างานพอสมควร  
           13. ต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของทีมอย่างเคร่งครัด 
           14. ยอมรับผิดเมื่อท าผิด 
           15. เมื่อมีการขัดแย้งกันในกลุ่ม ให้ถือว่าเป็นการมองปัญหากันคนละด้าน 
           นอกจากนี้ เซ็งเก้ (Senge, 2006: 42) ได้เสนอหลักการท างานเป็นทีมไว้ ดังนี้ 
           1. บทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีมมีความเข้าใจอันดีต่อกลุ่ม 
           2. เข้าใจทักษะของทีมและบทบาทหน้าที่ทั้งหมดขององค์กร 
           3. เพ่ิมการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกทุกคนในทีมเกี่ยวกับประเด็นต่าง  ๆ ซึ่งท าให้กลุ่มมี
ประสิทธิภาพ 
           4. มีการสนับสนุนระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มด้วยกัน 
           5. เข้าใจในกระบวนการกลุ่ม พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในกลุ่ม เพ่ือการ
ท างานด้วยกันอย่างใกล้ชิด 
           6. มีแนวทางการท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นทีม 
           7. ความสามารถในการใช้ความคิดที่แตกต่างกันให้เกิดประโยชน์มากกว่าการท าลาย 
           8. มีความร่วมมือประสานงานกันระหว่างสมาชิก ลดการแข่งขันเพื่อเอาชนะ 
           9. การเพ่ิมสมรรถภาพของกลุ่มในการท างานร่วมกับกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
             ส าหรับแคทเซนบาชและดักลาส (Katzenbach & Douglas, 1993: 111-116) ได้ เสนอ
หลักการและแนวทางการสร้างทีมงานดังนี้ 
             1. ก าหนดทิศทางอย่างเร่งด่วน สมาชิกทีมต้องการความแน่นอนในการตั้งวัตถุประสงค์และ
ความคาดหวังของทีมซึ่งจะต้องมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่จะเป็นแนวทางในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
             2. การเลือกสมาชิกทีม ควรจัดให้อยู่บนพื้นฐานของทักษะและศักยภาพที่มีอยู่ 
             3. การประชุมหรือพบปะกันครั้งแรก ต้องท าด้วยความพิถีพิถันด้วยความตั้งใจ เพ่ือสร้าง
ความประทับใจให้เกิดข้ึนมีการก าหนดระยะเวลาให้ทุกคนรู้แน่นอน และมีการย้ าเตือนโดยผู้น าทีม 
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             4. ตั้งกฎและจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติให้ชัดเจน จุดเน้นคือการเปิดเผย จริงใจต่อกัน การ
สร้างให้เกิดความไว้วางใจในกันและกัน และการมีข้อตกลงร่วมกันอย่างมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 
             5. จุดมุ่งหมายและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ตั้งขึ้น จะไม่ยึดติดกับผู้บริหาร แต่จะ
ตั้งขึ้นโดยสมาชิกมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ 
             โดยสรุปหลักการท างานเป็นทีม คือ มีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันและ
เป็นไปอย่างชัดเจน สมาชิกทุกคนยอมรับและรับผิดชอบในเป้าหมายนั้น มีการติดต่อสื่อสารกันอย่าง
เปิดเผย มีความไว้เนื้อเชื่อใจ ร่วมมือร่วมใจและประสานกันระหว่างสมาชิก มีการยอมรับและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านความคิดและการใช้ความสามารถ มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหา การตัดสินใจเกี่ยวกับงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือให้การท างานเป็นทีมได้
ด าเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์  

องค์ประกอบการท างานเป็นทีม 
  ทีมเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการท างานเป็นทีม ทีมหรือการ
ท างานเป็นทีมจะต้องมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เพ่ือความส าเร็จของทีม มีนักการศึกษาได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบการท างานเป็นทีมไว้ดังต่อไปนี้   
 นิพนธ์  จิตต์ภักดี (2548: 21-23) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม โดยอาศัย
หลักการร่วมมือร่วมใจเป็นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านผู้น าทีม องค์ประกอบด้านสมาชิก
ทีม และองค์ประกอบด้านการจัดการทีม 
 ทองทิพภา  วิริยะพันธุ์ (2553: 23) กล่าวถึงองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านการวางแนวทางด าเนินการของทีม ประกอบด้วย 
 1.1 มีเป้าหมายและข้ันตอนชัดเจน 
 1.2 มีการประสานงานกันเป็นทีม 
 1.3 ลักษณะและขนาดของกลุ่มที่แยกออกมาจากทีม 
 1.4 มีแผนงาน และติดตามแผนงานเพื่อให้การท างานเป็นทีมบรรลุเป้าหมาย 
2. องค์ประกอบด้านสมาชิกของทีม 
 2.1 มีความตั้งใจจริงที่จะท างาน 
 2.2 มีความรู้หรือใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
 2.3 มีความตระหนักในการท างานเป็นทีม 
 2.4 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. องค์ประกอบด้านตัวผู้น าทีม 
 3.1 มีความรู้ในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามผล 
 3.2 มีเทคนิคในการเผชิญต่อความขัดแย้งภายในกลุ่ม และกับตนเอง 
 3.3 มีเทคนิคการเสริมแรง และสร้างพลังใจ 
 3.4 แสวงหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

  ทศพร  ประเสริฐสุข (2548 : 103) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
ประกอบด้วย 
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       1. องค์ประกอบด้านสมาชิกในทีม ประกอบด้วย 
  1.1 มีเจตนาที่ดีและตั้งใจท างาน 
  1.2 มีทักษะในการท างาน 
  1.3 มีความร่วมมือและประสานงานกันอย่างดี 
  1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
       2. องค์ประกอบด้านผู้น าทีม  ประกอบด้วย 
  2.1 มีผู้น าทีมที่มีความสุข 
  2.2 มีคุณสมบัติที่ดี 
  2.3 รู้จักการใช้กระบวนการจูงใจ 
  2.4 เอาใจใส่ต่อทีมโดยการเพ่ิมพูนความรู้ให้สมาชิกในทีม 
  2.5 ใช้ข้อขัดแย้งเพ่ือการเสริมสร้าง 
            3. องค์ประกอบด้านการจัดรูปแบบกลุ่ม 
  3.1 มีเป้าหมายชัดเจน 
  3.2 มีขอบเขตแน่นอน 
  3.3 มีกลไกย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงผลงาน 
  3.4 มีระบบระเบียบที่สมาชิกเข้าใจดี 
       ทิศนา  แขมมณี (2549 : 12-13) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมมี                              
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านผู้น าทีม ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญมากในการ
ด าเนินงานของทีม ถ้าขาดผู้น าก็เหมือนขาดแกนกลางในการท างาน 2) องค์ประกอบด้านสมาชิกกลุ่ม 
ถ้าผู้น าดีแต่สมาชิกไม่เต็มใจปฏิบัติหรือเข้าใจจุดมุ่งหมายต่างกัน ต่างคนต่างท างานก็จะไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมาย 3) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ถึงแม้ 2 ส่วนหลักจะดี แต่ถ้าไม่มีการวางแผนการ
ท างานที่ดีหรือมีการติดต่อสื่อสารไม่ดีก็จะไม่เกิดผลส าเร็จ 
      เนตร์พัณณา  ยาวิราช (2556 : 302) กล่าวว่า ทีมงานที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย                     
1) สมาชิกในทีมมีความสามารถในการท างาน 2) สมาชิกมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกัน                   
3) สมาชิกมีความรู้ ความช านาญในการท างานนั้น 4) การมีสิ่งอ านวยความสะดวก 5) การมีอุปกรณ์
ในการท างานอย่างครบถ้วน 6) สมาชิกในทีมงานมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน 7) การมีผู้น าที่ดี 8) การ
มีบรรทัดฐานร่วมกัน 8) การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 9) การค านึงถึงผลงานที่ ได้และ
ค านึงถึงคุณภาพของงาน  
        สรุปองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการวางแนวทาง
ด าเนินการของทีม องค์ประกอบด้านผู้น าทีม องค์ประกอบด้านสมาชิกทีม องค์ประกอบด้านการ
จัดการทีม และองค์ประกอบด้านกระบวนการ 
 
รูปแบบการบริหารแบบ IPO (IPO Model)    
            วีระ บุญญาดีวงศ์ (2553) กล่าวว่า ศักยภาพทุกคนมีมาเต็ม 100 ตั้งแต่ก าเนิด แต่คนจ านวน
ไม่น้อยที่พอใจแค่ใช้ศักยภาพ 3 – 5% เพราะคิดว่าเท่านี้ก็พออยู่ได้ ไม่ได้เบียดเบียนใคร แต่หารู้ไม่ว่า 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของมนุษย์นั้น ไม่ได้ให้ท าเท่าที่คุณอยากท า แต่ความรับผิดชอบสูงสุดคือ  
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ท าให้เต็มที่ตามศักยภาพที่เรามี ถ้าเราเข้าใจหน้าที่ดีแล้ว เราทุกคนจะรู้ได้โดยอัตโนมัติว่า ถึงเวลาต้อง
เพ่ิมศักยภาพแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            1. ประเมินความเชื่อในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว โดยใช้เทคนิค IPO Model คือ Input 
Process Output ถ้าเชื่อว่าท างานน้อย ๆ จะได้ผลงานดี ๆ แสดงว่า ความเชื่อนี้ไม่เน้น Process ซึ่ง
อาจท าให้ละเลย การปล่อยศักยภาพ ซึ่งอาจท าให้งานไม่ดีเท่าที่ควรได้ แต่ถ้าเราคิดว่า งานนี้ต้องใส่ใจ
ในรายละเอียดต้องคาดการณ์ ศึกษาข้อมูลน ามาวางแผน และติดตามความคืบหน้าของแผนงาน และ
จุดเสี่ยงทุกขั้นตอน ความทุ่มเทในการท างาน จะเปลี่ยนเป็นคนละเรื่อง และทักษะการเรียนรู้ หรือ
เทคนิคใหม่ ๆ ก็จะไม่เกิด และไม่มีพลังพอที่จะน าศักยภาพในส่วนที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนออกมา ความ
เชื่อต้องอยู่ที่ Process  
            2. ไม่ว่างานจะส าเร็จ หรือล้มเหลว ทุกครั้งจะต้องมีการคิดแบบวงจร PDCA คือ วางแผน 
ลงมือปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุง การคิดแบบวงจรนี้ท าให้เราค้นพบ สาเหตุ หรือองค์ประกอบที่ท า
ให้ประสบความส าเร็จ และพบว่าอะไรคือสาเหตุที่ท าให้ล้มเหลว ถ้าเราได้สาเหตุทั้งสองส่วน เราจะได้ 
ทักษะมากกว่าผู้อ่ืนอย่างน้อย 1 เท่าตัว เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดทบทวนในส่วนใด ส่วนหนึ่งเพียง
อย่างเดียว  
           3. พูดถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ก่อนข้อจ ากัด การพูดถึงข้อจ ากัดในทุกเรื่องก่อน แม้ว่าจะ
เป็นเรื่องจริง แต่ผลกระทบจะเป็นการลดพลังในการขับเคลื่อนศักยภาพของเราทุกคน ด้วยเหตุ
เพราะว่าคนเราทุกคน โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้าง กินเงินเดือนจะให้ความส าคัญกับอารมณ์ ความรู้สึก
ค่อนข้างมาก พอเราเจออุปสรรคก็ท าให้ไม่อยากท า หรือพลัดไปก่อน แต่ในขณะที่เราพูดถึงโอกาสจะ
เป็นการสร้างพลังแห่งความร่วมมือที่จะเห็นความส าเร็จหรือความเติบโตมั่นคงที่จะเกิดขึ้น ท าให้
อุปสรรคใหญ่น้อยที่จะพบก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น  
             4. ท าความเข้าใจเรื่องการคิดเชิงบวกใหม่  การคิดเชิงบวก หรือการมองโลกในแง่ดี มีความ
จ าเป็นอย่างมากส าหรับคนที่ต้องการปลดปล่อยศักยภาพ แต่หลายคนมักเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การ
มองในแง่ดี หมายถึงการมองแต่ข้อดี การมองแง่ลบหรือแง่ไม่ดี คือมองแต่ข้อเสีย ข้อจ ากัด ซึ่งในความ
เป็นจริงนั้น หลักการของการมองเชิงบวก คือ  เพ่ิม หรือรักษาโอกาสหรือคุณค่าที่จะได้  ลดความเสี่ยง
ที่จะเกิด  ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ  และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ PDCA 
            5. เรียนรู้ทุกวัน ถามหรือหาข้อมูลในเรื่องที่ไม่รู้ หรือยังรู้ไม่พอ เพราะทุกครั้งที่ได้เรียนรู้ 
เท่ากับเป็นการปลุกความพร้อมในการน าศักยภาพมาใช้ พลังจะเกิดจากการน าการเรียนรู้มาลงมือท า
ทุกครั้ง และทุกครั้งที่ลงมือท า ศักยภาพจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงไม่แปลกว่าท าไมคนที่ประสบ
ความส าเร็จ มีธุรกิจมากมาย มีเงินมีทองมหาศาล จะติดใจกับเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะท่านเหล่านั้น
ค้นพบว่า ยิ่งเรียนรู้ยิ่งปลดปล่อยศักยภาพของตัวท่านเอง คุณค่าท่ีเกิดข้ึนก็จะเติบโต และยั่งยืน 
            พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ (2556) กล่าวว่า แบบจ าลอง IPO ประกอบด้วย การประเมินปัจจัย
น าเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลลัพธ์ 
(Outcome) ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินผลของไทยที่ศึกษาโดย สุมาลี สันติพลวุฒิ และ
คณะ (2550) ได้ใช้แบบจ าลอง CIPP เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ ซ่ึง
แสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ  และท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ  ส่วนแบบจ าลอง 
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IPO ที่ Deniz (2002) ได้เสนอเป็นที่ยอมรับในการน ามาประเมินผลการฝึกอบรม แบบจ าลอง IPO 
ประกอบด้วย การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต 
(Output) และประเมิน ผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
           1. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิน
ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ โดยดูว่า ปัจจัยน าเข้า (บุคลากร เวลา งบประมาณ วิธีการ 
ศักยภาพ ฯ) จะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัย
น าเข้า คือ การวิเคราะห์รูปแบบวิธีการที่ใช้ในรูปของราคาและก าไร (Cost and Benefit) ที่จะได้รับ  
           2. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อเริ่มปฏิบัติงานตามแผนจ าเป็นต้อง
มีการประเมินกระบวนการเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) ส่งต่อให้ผู้ รับผิดชอบและ
ผู้ด าเนินการทุกล าดับขั้น ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และเพ่ือรวบรวมสารสนเทศส าหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน รวมทั้งเป็นรายงาน
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
           3. การประเมินผลผลิต (Output & Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดและแปล
ความหมายของความส าเร็จ การประเมินผลผลิตจะพิจารณาว่า วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดบรรลุเป้าหมาย
อย่างใด  
            การประเมินผลโครงการโดยใช้ IPO Model เป็นการประเมินผลโครงการโดยยึดการบรรลุ
ถึงเป้าหมายของโครงการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นหลักดังนั้นการประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สถานศึกษาจะใช้ IPO model กับโครงการที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตพ้ืนฐานของชุมชน 
 
           ตัวช้ีวัดหลักและการให้ค่าน้ าหนักการประเมินด้วย IPO 
 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คะแนน 
ปัจจัยน าเข้า                     บุคลากร งบประมาณ และ วสัดุอุปกรณ์                         

ในการด าเนินโครงการ                                      
30 

กระบวนการการบริหาร 
โครงการ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ การ
บริหารจัดการโครงการ การรายงานผล 

40 

ผลลัพธ์ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. การน าไปใช้ประโยชน์ 

30 

 
           เกณฑ์การประเมินผลโครงการ แบ่งเกณฑ์การประเมินผลจากค่าคะแนนรวมของการ
ประเมิน โครงการเป็น 4 ระดับ  ดังนี้ 
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ช่วงคะแนน ระดับ ผลการประเมิน 
เท่ากับหรือมากกว่า 90 4 ดีมาก 
80-89  3 ดี 
60-79  2 ปานกลาง 
เท่ากับหรือน้อยกว่า 59 1 ต้องปรับปรุง 

 
             กิติยา ตั้งจาตุรันต์ (2561: 2) กล่าวว่า กระบวนการ (Process) เป็นการน าปัจจัยการผลิต 
มาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลผลิตให้แก่ลูกค้า (Customer) และน าไปสู่การเกิด Outcome 
 

 
 
 
ภาพที่ 9 กระบวนการ IPO 
 
             กระบวนการต่าง ๆ คือ Input Process Output (IPO) มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน             
ท าให้เกิด Value Chain ระหว่างกัน ดังภาพที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ท าให้เกิด Value Chain ระหว่างกัน 
 
            ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานใดๆ จะต้องให้ความส าคัญที่ความ
ต้องการของลูกค้า (Customer Focus) เพ่ือท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ สิ่งที่
จะน าไปสู่การเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า เริ่มตั้งแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder: S) 

Outcome 
 

IPO ของหน่วยงาน A 
*A ต้องน าความต้องการจาก B มา  
 พิจารณา เพ่ือผลิต Output ให้เป็น 
Input  
 แก่ B 
*B เป็นลกูค้าของ A 
*A ต้องท าให้เกิด Outcome ต่อ B 
 เพ่ือให้ B เกิดความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPO ของหน่วยงาน A 
*A ต้องน าความต้องการจาก B มา  
 พิจารณา เพ่ือผลิต Output ให้เป็น 
Input  
 แก่ B 
*B เป็นลกูค้าของ A 
*A ต้องท าให้เกิด Outcome ต่อ B 
 เพ่ือให้ B เกิดความพึงพอใจ 
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     ปัจจัยการผลิต (Input: I)     กระบวนการ (Process: P)      ผลผลิต (Output: O)      ลูกค้า 
(Customer: C) เป็นผู้ก าหนดความต้องการ Output โดยตรง และก าหนด Input โดยอ้อม 
 

            
 
ภาพที่ 11 Value Chain IPO (Input-Process-Output) 
 
บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 ประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  เกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน  คือ
โรงเรียนการช่างชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2519  แล้วใช้ชื่อใหม่
ว่า  “โรงเรียนเทคนิคชุมพร”  ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเมื่อวันที่  1  เมษายน  2523  
มีชื่อใหม่ว่า  “วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  และได้เปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  เมื่อวันที่  
12  เมษายน  2554  มีรายละเอียดความเป็นมาดังนี้ 
 การศึกษาสายอาชีพได้เริ่มต้นที่จังหวัดชุมพร  โดยนายประสงค์  รังสิวัฒน์  ต าแหน่ง 
กรรมการจังหวัดในขณะนั้น  ได้ใช้สถานที่ใต้ถุนบ้านพักธรรมการจังหวัดเป็นสถานที่เรียน  เปิดสอน
ครั้งแรกเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน  2547  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร”  รับนักเรียน         
ที่ส าเร็จการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เข้าเรียนหลักสูตร  2  ปี  นัก เรียนชั้นปีที่  1                   
เรียนเกี่ยวกับงานไม้  ส่วนชั้นปีที่  2  เน้นการเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  ต าบลท่าตะเภา  บนพ้ืนที่ประมาณ  7  ไร่เศษ  พ.ศ.  2490  เปลี่ยนชื่อจาก  
“โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร”  เป็นโรงเรียนช่างไม้ชุมพร  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  ปี  พ.ศ.  2499  
รวมกับโรงเรียนช่างตัดผมชุมพร  ซึ่งเดิมเปิดท าการสอนอยู่ที่ท าการลูกเสือชาวบ้าน  (ปัจจุบันคือที่ตั้ง
ร้านลิ้มกวงง้วน)  แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างชุมพร”  ส่วนโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร  เดิมชื่อ  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDzvjZypHnAhVHWysKHZpiC-QQjRx6BAgBEAQ&url=https://slideplayer.in.th/slide/1929504/&psig=AOvVaw3gtp37jBE0LP1miNQ8Grpq&ust=1579582759175767
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“โรงเรียนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร”  เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2484  โดยอาศัย   
ที่เรียนของโรงเรียนสตรีชุมพร  “สอาดเผดิมวิทยา”  ซึ่งปัจจุบันคือ  โรงเรียนอนุบาลชุมพร “สอาด
เผดิม”  เปิดท าการสอนได้ประมาณ  3  เดือนก็ต้องหยุดท าการสอนชั่วคราว  เนื่องจากเกิด
สงครามโลกครั้งที่  2  ในปี  พ.ศ.  2485  นายสุจินต์  หิรัญรัตน์  ศึกษาธิการจังหวัดได้พิจารณาเห็น
ว่าสถานที่เรียนคับแคบ  ไม่เหมาะสม  จึงได้ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนต่าง  ๆ  มาช่วยซ่อมแซม
อาคาร  ซึ่งมีผู้บริจาคให้เป็นสมบัติของแผนกศึกษาธิการจังหวัด  บริเวณถนนพิศิษฐ์พยาบาลพร้อม
ที่ดินประมาณ  5  ไร่เศษ  เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วได้เปิดท าการสอนเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2485  
ต่อมาในปี พ.ศ.  2491  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนการช่างสตรีชุมพร”   และปี พ.ศ.  2517  ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร”  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2519  ได้เปิดท าการสอนแผนกวิชา
พณิชยการ  และกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ยุบรวมกับโรงเรียนการช่างชุมพรซึ่งมีพ้ืนที่ติดกัน  
และได้ใช้ชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนเทคนิคชุมพร”  ปี พ.ศ.  2523  ได้ปรับปรุงและยกฐานะเป็น
วิทยาลัยเทคนิค  ใช้ชื่อว่า  “วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2538  แผนกวิชาช่าง
อุตสาหกรรมได้ย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  2  (ควนตาโถง)  ซึ่งท าให้วิทยาลัยเทคนิค
ชุมพรแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น  2  เขต  คือ  เขต  1  ตั้งอยู่ที่เลขที่  146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  
ต าบลท่าตะเภา  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เปิดท าการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม  คหกรรม  
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  และ  เขต  2  ตั้งอยู่เลขที่  138  หมู่  8  ถนนอาภากร  ต าบลนาชะอัง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เปิดท าการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  และต่อมาในปี  พ.ศ.  2554  
ได้มีการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  โดยให้  เขต 1  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
และเขต  2  เป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
 ขนาดและที่ตั้ง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ตั้งอยู่เลขที่  146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  ต าบลท่าตะเภา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  82  ตารางวา  โทรศัพท์  0 -7751-1234  
โทรสาร  0-7751-1234 
 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  โดยมีจ านวนผู้เรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561  ดังนี้ 

1)  จ านวนผู้เรียน  ระดับ  ปวช.  จ านวน  1466  คน  ระดับ  ปวส.  จ านวน  690  คน  
รวมทั้งสิ้น  2,156  คน  โดยมีนักเรียน นักศึกษาชาย  จ านวน  500  คน  และนักเรียน  นักศึกษา
หญิง  จ านวน  1,653  คน 

2) จ านวนผู้บริหารและครู รวมทั้งหมด  69  คน  ซึ่งเป็นผู้บริหาร  5  คน  ข้าราชการครู 
52 คน  พนักงานราชการ  3  คน  และครูอัตราจ้าง  9  คน   โดยเป็นเพศชาย  10  คน  เพศหญิง  
59  คน  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  32  คน  ปริญญาโท 31  คน ปริญญาเอก  1  คน   

3) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น  42  คน  เป็นข้าราชการ            
พลเรือน  1  คน  ลูกจ้างประจ า  1  คน  และลูกจ้างชั่วคราว  40  คน  เป็นเพศชาย  14  คน                 
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เพศหญิง  28  คน  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  18  คน  จบ ปวส.  10  คน  ระดับ  ปวช.  หรือ 
ม.ปลาย  3  คน  จบ ม.3  หรือเทียบเท่า  11  คน 
 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ดังนี้  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา ได้แก่                  
1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย  สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (MEP) สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ร้านสะดวกซ้ือ (ทวิภาคี)  2)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขางานการโรงแรม  
สาขางานการโรงแรม (MEP, ทวิภาคี) สาขางานการท่องเที่ยว   และ 3)  ประเภทวิชาคหกรรม 
ประกอบด้วย สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขางานอาหารและ
โภชนาการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา  ได้แก่                       
1)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)  
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการตลาด (ม.6 , ทวิภาคี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6 , MEP , ทวิภาคี)  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  สาขาวิชาการจัดการ
ส านักงาน (ทวิภาคี)   2)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย  สาขาวิชาการโรงแรม 
(ทวิภาคี , MEP)สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)   และ 3)  ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (ทวิภาคี)    โดยการด าเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร  ได้ก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้   (วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร,  2561) 
 

ปรัชญา  “ฝีมือเป็นเลิศ  วิชาการเป็นเยี่ยม  คุณธรรมสูงยิ่ง”  
วิสัยทัศน์  “ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้มาตรฐานสากล” 
จุดเด่น  “พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง  ดี  IT  ภาษา มีคุณภาพและมาตรฐาน”   
จุดเน้น  คือ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  2)  บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบสู่องค์กรคุณภาพ   
อัตลักษณ์  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”  
เอกลักษณ์  “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ”  
พันธกิจ   มีดังนี ้

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ   
2) ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล   
3) ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร 

ชุมชน และองค์กรภายนอก  
5) ส่งเสริม พัฒนาโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

สร้างองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
เป้าประสงค์   มีดังนี ้
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1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 
2) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาทั้งภายในและ

ต่างประเทศ  
3) ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
4) เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาคและลดปัญหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนในทุกระดับ   
5) พัฒนาองค์ความรู้ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และวิจัยสู่นวัตกรรม  และต่อยอด

นวัตกรรมทางธุรกิจ  
6) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ในการพัฒนาสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่  1.1  บริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

กลยุทธ์ที่  1.1.1  ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่  1.1.2  ส่งเสริม สนับสนุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการออก 

กลางคันของผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่  1.1.3  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้

เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่  1.2  บริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

สถานศึกษาคุณธรรม  
กลยุทธ์ที่  1.2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของต้น

สังกัด  
กลยุทธ์ที่  1.2.2  ส่งเสริม สนับสุนนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ที่  1.2.3  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางใน

สถานศึกษาคุณธรรม  
กลยุทธ์ที่  1.2.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดระบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทาง

การศึกษา  
กลยุทธ์ที่   1.2.5  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ                

สถานประกอบการ 
ยุทธศาสตร์ที่  2.1  พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  

กลยุทธ์ที่  2.1.1  พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกะดับอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่  2.1.2  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค  
กลยุทธ์ที่  2.1.3  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคม  
กลยุทธ์ที่  2.1.4  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบ                       

ที่หลากหลาย ทั้งในการศึกษาในระบบปกติ และการศึกษาระบบทวิภาคี  
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กลยุทธ์ที่  2.1.5  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรับ
ภาพลักษณ์อันดีของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  2.2  พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   

กลยุทธ์ที่  2.2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรง
ตามคุณวุฒิวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที่  2.2.2  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

กลยุทธ์ที่  2.2.3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน IT และภาษาต่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่  3.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 

   
กลยุทธ์ที่  3.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาดูงาน

ทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่เป็นเลิศ   
กลยุทธ์ที่  3.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่  3.2  พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  3.2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริม
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  3.2.2  ส่งเสริม สนับสนุนการน าผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตร์ที่  4.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการ
วิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก  

กลยุทธ์ที่  4.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาด้วยความร่วมมือ ผลิต และ
พัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

กลยุทธ์ที่  4.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและ
จิตอาสา   

ยุทธศาสตร์  4.2  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี   

กลยุทธ์ที่  4.2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการฝีก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่  5.1  สร้างงานวิจัย นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  5.1.1  ส่งเสริมการจัดท าโครงการวิชาชีพ  โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม ่ 

กลยุทธ์ที่  5.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
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กลยุทธ์ที่  5.1.3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ต่อยอดธุรกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่  5.2  พัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที่  5.2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยและนวัตกรรม

อาชีวศึกษา  
 

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายการด าเนินงานแบบร่วมมือ ภายใต้หลักคิดที่ว่า  
“ร่วมคิด  ร่วมน า  ร่วมท า  ร่วมสร้าง”  ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญา พันธกิจ 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น  ท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผลงานที่โดดเด่น
ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ   มาอย่างต่อเนื่อง  อาทิเช่น   

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ ครั้งที่  26              
ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์  2560   

1)  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ 
ปวช.  

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส.   

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตรฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 27  ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล  

1) รางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง ซาลาเปาข้าวไรซ์เบอร์รี่   ผลงาน ระดับ ปวช. 
2) รางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง แผ่นประดับตกแต่งเซรามิกจากเปลือกหอยแมลงภู่  

ผลงานระดับ  ปวส. 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้   ครั้งท่ี  15  “ร้อยเกาะเกมส์”  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่  5 – 11 สิงหาคม  2560   
1)  เหรียญทอง  การแข่งขันกีฬาประเภท  วิ่ง  5,000 เมตร 
2)  เหรียญทอง  การแข่งขันกีฬาประเภท  วิ่งวิบาก  2,000 เมตร  
3)  เหรียญเงิน   การแข่งขันกีฬาประเภท  วิ่ง 1,500  เมตร 
4)  เหรียญทองแดง  การแข่งขันกีฬาประเภท  วิ่งข้ามรั้ว  400  เมตร    

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่  12  “พิษณุโลกเกมส์”  จังหวัด
พิษณุโลก  ระหว่างวันที่  28  สิงหาคม – 3  กันยายน 2560  

1)  เหรียญทอง  การแข่งขันกีฬาประเภท  วิ่ง  5,000 เมตร  
2)  เหรียญทอง  การแข่งขันกีฬาประเภท  วิ่งวิบาก  2,000 เมตร   
3)  เหรียญเงิน   การแข่งขันกีฬาประเภท  วิ่ง  1,500  เมตร  

การแข่งขันการท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป แบบ Online e-testing ครั้งที่ 8            
รอบชิงชนะเลิศ  ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม  2560  

รางวัลดีเด่นอันดับ 4 และ รางวัลดีเด่นอันดับ 5   ระดับชาติ 
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 จากข้อมูลบริบทของสถานศึกษา  แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  เป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีครู  และบุคลากรเป็นจ านวนมาก  และเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จนเป็นที่ยอมรับในชุมชน  ในสังคม  และสถานศึกษาจะยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลายโครงการ  โดยเฉพาะโครงการที่ มี
การบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้หรือ
เป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคต  ดังเช่นโครงการที่ผู้ประเมินได้น าเสนอในหัวข้อต่อไป 
 
โครงการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   
            ปีการศึกษา  2561  ผู้วิจัยได้เสนอโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน า
ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
และส่งเสริมให้มีการน าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์โดยใช้กระบวนการ              
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาให้มีรายได้ในระหว่างเรียนและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  โดยมี
รายละเอียดของโครงการ  ดังนี้ 

  โครงการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   

1. ลักษณะโครงการ   
โครงการใหม่  เป็นโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
และมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
  2.1 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2560-2579 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    กลยุทธ์ที่  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ี
ตรงตามความต้องการของภาคผู้ใช้  และการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และ
องค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และสมรรถนะวิชาชีพอย่าง                          
เต็มศักยภาพ  
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  2.2 ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  2.1  พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
    กลยุทธ์ที่  2.1.3  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
  กลยุทธ์ที่  2.1.4  ส่งเสริมสนับสนุน  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งในการศึกษาในระบบปกติ  และการศึกษาระบบทวิภาคี 
 ยุทธศาสตร์ที่  5.5  สร้างงานวิจัย  นวัตกรรม  โครงงาน  โครงการวิชาชีพและ
เทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่   5.1.1  ส่งเสริมการจัดท าโครงงาน  โครงการวิชาชีพและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
  กลยุทธ์ที่  5.1.2  ส่งเสริม  สนับสนุนการให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5.1.3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ 
   2.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    1.2   ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1.2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  
ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.2  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
   3.2.1  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
 มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  5.1  การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   2.4  นโยบาย สอศ. 
 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
   2.5  ความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
          หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
          หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
          ครูที่ปรึกษาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  4. ระยะเวลาปฏิบัติการ   ปีการศึกษา 2561     
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 5. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทย 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์
ที่ว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  เพ่ือ
ปรับแก้  จัดระบบ  ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่  21  ได้  ความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาประเทศ  มุ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based  Economy”   หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือ  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”  
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  (สุวิทย์  เมษิณทรีย์,  2559 ก)  ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของสังคมอันเกิดจากความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างรุนแรงในปัจจุบัน  อาชีพ
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้  
และปัจจุบันกลุ่มเยาวชนไทย  กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน  เริ่มต้นมีความปรารถนาที่จะเป็น
ผู้ประกอบการมากขึ้น  โดยมีทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพผู้ประกอบการ  เช่น มองว่ามีความเป็นอิสระ  
เป็นอาชีพที่มีเกียรติและสามารถสร้างรายได้  รวมถึงความมั่งคั่งให้กับชีวิตอย่างรวดเร็วกว่าการ
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  ประกอบกับปัญหาเรื่องการสร้างงานเพ่ือรองรับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่  ที่แรงงาน
มนษุย์ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร  (สุชาติ  ไตรภพสกุลและชาคริต  พิชญางกูร,  2561) 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  ได้มีนโยบายในการส่งเสริมความรู้
และประสบการณ์ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่ง  โดยน าผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาเป็นนวัตกรรมมาต่อยอดสู่ เชิงพาณิชย์ให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้การท าธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา,  2560 ข)  
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย  ที่ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในระยะยาว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามนโยบาย
ของ สอศ.  จึงได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์  แล้วน ามาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  เข้าสู่กระบวนการบ่ม
เพาะของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด าเนินธุรกิจ
ได้จริงและมีรายได้ระหว่างเรียน   สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และเมื่อจบ
การศึกษาไปแล้วสามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ “มั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน”  ตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยให้ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกยุคปัจจุบัน 
 



72 
 

 6. วัตถุประสงค์    
6.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ ในการประยุกต์ใช้

โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
6.2 เพ่ือศึกษาผลผลิตในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
     6.2.1 ความพึงพอใจของครูและผู้ เรียนที่มีต่อ ในการประยุกต์ ใช้ โครงงาน

วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
     6.2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
      6.2.3  เพ่ือศึกษาผลผลิตตามเป้าหมายของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ได้แก่ 
      1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิง

พาณิชย์และสามารถด าเนินธุรกิจได้จริง 
      2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  
      3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  
      4) ผลส าเร็จของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร  โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับภาค  
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 7. เป้าหมาย 
   7.1 เชิงปริมาณ 

  7.1.1 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์  
จ านวนไม่น้อยกว่า  10 ผลงาน 

  7.1.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถด าเนินธุรกิจได้จริง  จ านวนไม่น้อย
กว่า  1  ผลงาน 

 7.2 เชิงคุณภาพ 
   7.2.1 ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ

ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
    7.2.2 ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีคุณภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา 
  7.2.3 ผลผลิตของโครงการมีคุณภาพได้มาตรฐาน   

 8. วิธีด าเนินการ 
  8.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของครูและผู้เรียน 
  8.2 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  8.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
  8.4 ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  8.5 ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 
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  8.6 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ 
  8.7 ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 9. แผนการด าเนินงาน 

 

ตารางท่ี 3  แผนการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่  1  การวางแผนด าเนินการ  
(Plan) 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา 
ความต้องการของครูและผู้เรียน  

2. เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัต ิ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

2,000  บาท มี.ค. – เม.ย. 
2561 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ 
- รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 
-หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
-หัวหน้างานวิจัยฯ 

4. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   

ระยะที่  2  การด าเนินงาน  (Do) 

1. ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังนี ้
1.1 พัฒนาผลงานโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ในระดับสถานศึกษา 

1.3 คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์
ในระดับสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

30,000  บาท พ.ค. – มิ.ย.  
2561 

-รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 
-งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม  
-ครูที่ปรึกษาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร ์

2.  กิจกรรมการคดัเลือกผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปไดเ้ชิง
พาณิชย ์

2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการและ  
ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรมภายใตโ้ครงการ 

2.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

2.3  คัดเลือกผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์  

  มิ.ย. 2561 
 
 
 
 
 
 
ก.ค.  2561 

-รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานฯ 
-หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ  
-คณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ 
มอบหมายหน้าที ่
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ตารางท่ี  3  (ต่อ) 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนที่มผีลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ผ่านการคัดเลือกความ
เป็นไปได้เชิงพาณิชย์ตามแผนงานของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประการอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

   

   3.1 โครงการศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาอื่นและสถาน
ประกอบการ 

14,000 

 

สิงหาคม 2561 

 

- รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานฯ 

- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
   3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเขียนแผนธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

5,000 สิงหาคม 2561 - รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานฯ 

- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
- กรรมการภายนอก 2 คน 
- กรรมการภายใน 1 คน 

การตรวจสอบ  (Check)  
1. การประเมินผลความเป็นไปได้ของ

แผนธุรกิจ เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุน 

  

           2,000 

 

สิงหาคม 2561 

 

 
- รองผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงานฯ 
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
- กรรมการภายนอก 2 คน 
- กรรมการภายใน 1 คน 

2. การสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานของทีมธุรกิจท่ีไดร้ับ
การตรวจสอบตามมาตรฐานของ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

38,000 กันยายน 2561 - หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
- ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต 

ด้านบัญชี ด้านการตลาด   
การด าเนินการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  (Act) 

1.  ผู้เรียนด าเนินธุรกิจตามมาตรฐาน
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

2.  นิเทศติดตามให้ค าปรึกษาการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งใกล้ชิด 

 

 

 

 

 

ตุลาคม  2561 – 
กุมภาพันธ์  2562 

 
 
 
- รองผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงานฯ 
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
- ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต 

ด้านบัญชี ด้านการตลาด   3. น าธุรกิจเข้าสู่มาตรฐานระดับภาค
และระดับชาตเิพื่อขยายผลและ
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน 

68,000 มีนาคม  2562 – 
กันยายน  2562 
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ตารางท่ี  3  (ต่อ) 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ระยะที่  3  การประเมินผล 

ประเมินผลการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค ์

1.  ความพึงพอใจของครูและผู้เรยีนท่ีมี
ต่อการด าเนินการ 

2.   คุณภาพผู้เรียนด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร ์

3.  ผลผลิตตามเป้าหมายของการ
ด าเนินการ  ได้แก ่

1)  ปริมาณผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือก
ความเป็นไปไดเ้ชิงพาณิชย์และที่
สามารถด าเนินธรุกิจได้จริง 

   2) ปริมาณผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

   3) คุณภาพผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

       5,500 มีนาคม  2562 – 
กันยายน  2562 

-  ผู้อ านวยการ 
-  รองผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงานและความ
ร่วมมือ 

-  รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 

- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
- หัวหน้างานวิจัยฯ 
- ครูที่ปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร ์
-  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร ์

   4) ผลส าเร็จตามเป้าหมายของการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในระดับภาค  
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

   

  
 10. งบประมาณ     งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 202,500 บาท 

 11. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
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ตารางท่ี  4  การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ/เกณฑ์ 

การประเมิน 

1.  จ านวนโครงงานวทิยาศาสตร์ทีเ่กิด
จากผู้เรียนทั้งหมด 

- เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบบนัทึกข้อมูลจ านวน
ผลงาน 

- แบบบนัทึกข้อมูลจ านวน
ผลงาน 

2.  จ านวนโครงงานวทิยาศาสตร์ทีไ่ด้รับ
การคัดเลือกความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์  และจ านวนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ได้รบัเงินสนับสนนุให้
ด าเนินเปน็ธุรกิจ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบบนัทึกข้อมูลจ านวน
ผลงาน 

- แบบบนัทึกข้อมูลจ านวน
ผลงาน 

3. จ านวนผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
การเขียนแผนธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

- เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูลในการด าเนินกิจกรรม 

- แบบบนัทึกข้อมูลจ านวน          
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน
ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

- สอบถามความพงึพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม ศึกษาดูงาน 

- สอบถามความพงึพอใจของ
ผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

6. จ านวนคร้ังในการนิเทศติดตามธุรกิจ - บันทึกการนิเทศธุรกิจ  - แบบบนัทึกข้อมูล 
7. จ านวนผลิตภัณฑท์ี่เป็นที่ยอมรับ/

ผ่านมาตรฐานคุณภาพส าหรับ
ผลิตภัณฑ ์

 

- สังเกตและบนัทึกข้อมูล
จ านวนผลติภัณฑ์ที่เปน็ที่
ยอมรับ/ผ่านมาตรฐาน
คุณภาพส าหรับผลิตภัณฑ ์

- แบบบนัทึกข้อมูล 

8. จ านวนคร้ังที่มีการจัดกิจกรรมย่อย
เพื่อเผยแพรผ่ลิตภัณฑ์ของผู้เรียนให้
เป็นที่ยอมรับ  

- สังเกตและบนัทึกข้อมูลใน
การจัดท ากิจกรรม 

- แบบสังเกต 
- แบบบนัทึก 

9.  ผลส าเร็จของการด าเนินการใน
ระดับภาค  ระดบัชาติ  และระดับ
นานาชาต ิ

- เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูล 

- แบบบนัทึกข้อมูลรางวลั
ต่างๆทีไ่ด้รับในระดับ
ภาค  ระดับชาติ  และ
ระดับนานาชาติของครู
และนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์
และการด าเนนิงานของ
ศูนย์บ่มเพาะ 
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 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  12.1 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ

ใหม่ได้รับความรู้ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการ   
   12.2 ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีความรู้และทักษะในการน าผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นธุรกิจได้จริง  
   12.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม   
   12.4 การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพรมีคุณภาพได้รับการยอมรับในสังคม 
  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโดยใช้กระบวนการ IPO     
นิยม  แสงวงศ์  (2560: บทคัดย่อ)  ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัย
นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ใน  4  ด้าน  ได้แก่   ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยน าเข้า                                  
ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  ด้านย่อย  ได้แก่  ด้านผลกระทบ                      
ด้านประสิทธิผล  ด้านความยั่งยืน  และด้านการถ่ายทอดความส าเร็จ  ด าเนินการเป็น  2  ระยะ  
ระยะที่  1  เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ประเมินโดยผู้บริหาร  ครูและนักเรียน นักศึกษา  ท าการประเมินทั้ง  
4  ด้าน  ส่วนระยะที่  2  เมื่อสิ้นสุดโครงการได้  1  ปี  ประเมินโดยผู้บริหารและครู  ท าการประเมิน
เฉพาะด้านผลผลิต  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน นักศึกษา จ านวน  330  
คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและ               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินระยะท่ี  1  พบว่า  1) ด้านสภาวะแวดล้อม  ผู้บริหารและครู
มีความเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  2)  ด้านปัจจัยน าเข้า  ผู้บริหารและครู               
มีความเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  3)  ด้านกระบวนการ  ผู้บริหารและครู  
มีความเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  4)  ด้านผลผลิต  ส าหรับผู้บริหารและครู
มีความเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดและด้านการถ่ายทอด
ความส าเร็จอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และนักเรียน  นักศึกษาก็มีความเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการถ่ายทอดความส าเร็จอยู่ใน
ระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  และผลการประเมินโครงการในระยะที่  2  ด้านผลผลิต  ส าหรับ
ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีด้านผลกระทบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ส่วนด้านการถ่ายทอดความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม 
  พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และ สุมาลี สันติพลวุฒิ (2556: บทคัดย่อ)  ได้ประเมินผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ มีกิจกรรมที่ ท าการประเมิน
ทั้งหมด 8 กิจกรรม โดยใช้การประเมิน 3 วิธี ขึ้นกับประเภทกิจกรรม วิธีแรก คือ การประเมินผล
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กิจกรรมการฝึกอบรมตามแบบจ าลอง IPO พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยเข้า ระดับการเข้าร่วม
กิจกรรมในการฝึกอบรม และระดับประโยชน์หรือผลลัพธ์ได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง ส่วน
ความเหมาะสมของการด าเนินงานของโครงการอยู่ในระดับสูงมาก วิธีที่ สอง คือ การประเมิน
ประสิทธิผลของทุกกิจกรรม พบว่า มีประสิทธิผลของผลผลิตและประสิทธิผลของผลลัพธ์อยู่ใน
ระดับสูงและระดับค่อนข้างต่ า ตามล าดับ วิธีที่สาม คือการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า อัตราส่วน
ระหว่างต้นทุน-ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพตามเป้าหมายมีระดับประสิทธิภาพสูง  นอกจากนี้ผลการ
วิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์  ของโครงการด้านเศรษฐศาสตร์ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 
8,380,966 บาท อัตราส่วนระหว่างประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.10 และอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ เท่ากับร้อยละ 40.99 ซ่ึงสูงกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 10  
 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ (2559: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการ
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษา
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 5 กลุ่มคณะวิชา โดยผู้วิจัยใช้การประเมินเชิงระบบ ( IPO Model) 
ของ Hart Editor (2002) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา กลุ่มคณะวิชาละ 80 คน รวมจ านวน 
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยที่มีการทดสอบเครื่องมือด้วยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องและค านวณค่าความเชื่อมั่นของการประเมินโดยใช้สูตรสัมประสิทธิและประมวลผลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 1)  ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากที่สุด ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมขบวนพาเหรดการเปิดตัวโครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กิจกรรมการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ และกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาการลงพ้ืนที่ภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการก็เพ่ือน าความรู้จากการ         
เข้าร่วมกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการใช้ชีวิต การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเปิด           
โลกทัศน์/รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง/เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ/ความรอบรู้อ่ืน  ๆ ประโยชน์ที่
ได้รับจากเข้าร่วม คือ การได้รับข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียน การท ากิจกรรมและการใช้
ชีวิตประจ าวัน ท าให้ทันต่อเหตุการณ์และการรู้เท่าทันผู้คน และเป็นช่องทางการสื่อสารหรือ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ตามล าดับ  2)  การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ พบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการจากสื่อ
ประเภทแฟนเพจ/เฟสบุ๊ก RANGSIT UNIVERSITY, THAILAND/เฟสบุ๊กกรุ๊ปข่าวสารมหาวิทยาลัย
รังสิตมากที่สุด รองลงมา คือ วารสาร “สารรังสิต” และโปสเตอร์ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดยรับใน
รูปแบบข่าวสารแจ้งเพ่ือทราบและภาพข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบกับกิจกรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว ด้าน
วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร คือ เพ่ือน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียน 
การท ากิจกรรม และการใช้ชีวิตประจ าวัน และเพ่ือติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวิธีเปิดรับเฉพาะข้อมูลข่าวสารหรือความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะที่อยู่ ในความสนใจเท่านั้น และ 3) ความ             
พึงพอใจที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความ                     
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พึงพอใจด้านปัจจัยน าเข้ามากที่สุด รองลงมา คือ ผลผลิต และกระบวนการ ตามล าดับ กล่าวคือ                  
3.1) ด้านปัจจัยน าเข้าอยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47  โดยพึงพอใจเรื่องกิจกรรมการให้ความรู้ด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์สอดคล้องกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการเรียน การท า
กิจกรรม และการใช้ชีวิตประจ าวัน 3.2) ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36  โดยพึงพอใจเรื่อง
การเกิดความสัมพันธ์อันดีและการสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชนต่อการดูแลซึ่งกั นและกัน และ              
3.3) ด้านกระบวนการอยูในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.34  โดยพึงพอใจเรื่องการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย เช่น กิจกรรมให้ความรู้แบบกลุ่มใหญ่/กลุ่ มย่อยการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นิทรรศการการแจกถุงยางอนามัย/ยาคุมก าเนิด การลงพ้ืนที่ไปท ากิจกรรมกบัคนภายนอกองค์กร  
 สุรีย์  บุญญานุพงศ์  และคณะ (2556: บทคัดย่อ)   ได้จัดท าโครงการประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนเพ่ือเป็นข้อมูลการพัฒนาการให้บริการสาธารณะที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน โดยท าการประเมิน 2 ระดับ คือ การประเมินประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการประเมินระดับโครงการพัฒนารายยุทธศาสตร์ การด าเนินงานส ารวจข้อมูลโดยใช้วิธีศึกษาจาก
เอกสาร โครงการฯ สอบถามประชากรตัวอย่าง ที่เป็นผู้รับบริการจากงานบริการสาธารณะ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์ใน 8 อ าเภอของจังหวัด
ล าพูน จ านวน 955 ตัวอย่าง และสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตามแผนพัฒนาฯ 
ตรวจสอบ และสังเกตจากการด าเนินกิจกรรมและผลการด าเนินงานจริง ผลการศึกษาพบว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูนให้ความส าคัญกับการผลักดันหรือขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุด ขณะที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการ
เสริมสร้างสุขภาพประชาชน ได้รับความส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาต่ าที่สุด การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปีส าหรับปี 2556 สามารถตอบสนองต่อปัญหา  และความต้องการของ
ชุมชนและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ในประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน                 
ในพ้ืนที่ได้เท่าที่ควร โดยยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มากนัก การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปียังมีประสิทธิผลน้อย เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ ปัจจัยจากฝ่าย
การเมือง และสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนแปลง ผลการประเมินโครงการรายยุทธศาสตร์โดยใช้                  
ตัวแบบ IPO (IPO Model) พบว่า โครงการที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่มี
ด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และสามารถตอบสนองปัญหา  และความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ การด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือทั้งจากประชาชนในพื้นที่  และหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพึงพอใจในการติดต่องานกับ อบจ.ล าพูนใน
ภาพรวมระดับมาก (ร้อยละ 72.2) โดยมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการติดต่อประสาน
งานระดับปานกลาง (ร้อยละ 69.1) ด้านศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรและด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกในระดับมาก (ร้อยละ 70.9 และ 74.6 ตามล าดับ) ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนควรด าเนินงานจัดหา  หรือจัดจ้างบุคลากรมา
ด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลการด าเนิน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค อาทิ เพ่ิมมาตรการน าแผนไปปฏิบัติให้มากขึ้น ให้ความส าคัญต่อด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การติดตามสถานการณ์มลพิษ และด้านการศึกษามากข้ึน 

สมบูรณ์ ชาวชายโขงและล าปาง แม่นมาตย์ (2558: บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์
สารสนเทศที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎ งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์มิติและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎ และเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ใช้ผลิตสารสนเทศเพ่ือประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธี การวิเคราะห์
เอกสารการประเมินคุณภาพของหน่วยงานประเมินทั้งในประเทศและระดับสากล ได้แก่ ส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) QS Intelligence Unit (QS), Times Higher 
Education (THE), National Taiwan University (NTU)  และ Shanghai Ranking Consultancy 
(SRC) โดยก าหนดกรอบการประเมินผลภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบไอพีโอ ( IPO Model: 
Input-Process-Output) ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎมีมิติการประเมินคุณภาพ 5 มิติคือ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ ากัน 74 ตัว จากทั้งหมด 94 ตัว มีสารสนเทศที่ใช้ตอบ
ตัวชี้วัดทั้งหมด 56 ตัว คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 40 ตัว มีสารสนเทศ ที่ใช้ตอบ 55 ตัว และตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 34 ตัว มีสารสนเทศท่ีใช้ตอบ 1 ตัว เนื่องจากมีโครงสร้างการประเมิน เหมือนกันแต่มีค่าของ
คะแนนเท่านั้นที่ต่างกันและพบว่ามีกลุ่มข้อมูลที่ผลิตสารสนเทศท้ังหมด 9 กลุ่ม คือ 1) ข้อมูลอาจารย์
2) ข้อมูลนักศึกษา 3) ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์4) ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่งาน วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 5) ข้อมูลศิษย์เก่า 6) ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 7) ข้อมูลงบประมาณ 8) 
ข้อมูลคะแนนผลการประเมินของตัวชี้วัด และ 9) ข้อมูลเกณฑ์การประเมินส าหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยดังกล่าว จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่ือประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎต่อไป 
  ชัยยศ ด ารงกิจโกศล พิสิฐ เมธาภัทร และไพโรจน์ สถิรยากร (2558: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา The Development 
of Instructional Course Evaluation System for  Institution under the Commission of 
Vocational Education โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและประเมินระบบการประเมินหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา และ 2) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียน 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ 
 อมรรัตน์  จันวัฒนะ  (2558: บทคัดย่อ)  ได้ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือ
การศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  3  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ  1)  ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  สังกัด
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  3  2)  ศึกษาเปรียบเทียบการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพ่ือการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  3  จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่  และ 4)  รวบรวมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการศูนย์               
บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  3  
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป  (CIPP  MODEL)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบเจาะจง
เฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาได้แก่  
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  และนักเรียน  
นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ  จ านวนทั้งสิ้น  40  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ค่า                  
F-test  ผลการประเมินพบว่า  1)  ด้านบริบทของโครงการ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  2)  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  3)  ด้าน
กระบวนการในการด าเนินโครงการ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  4)  ด้านผลผลิต
ของโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ 5)  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินโครงการ 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  พบว่า  ความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพ่ือการศึกษา  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  นักเรียน  นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ ในการประเมินโครงการโดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ครู                     
ที่ปรึกษาธุรกิจมีความคิดเห็นด้านกระบวนการมากกว่าคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพ่ือการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ 

สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์  (2555: บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทกิจการสถานบริการสปาในจังหวัดชลบุรีกับ                             
ขีดความสามารถอันพึงประสงค์ของผู้รับบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะหรือ                          
ขีดความสามารถที่มีอยู่จริงและขีดความสามารถที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ   
สปาในจังหวัดชลบุรี  อันเป็นที่พึงประสงค์ของผู้รับบริการ  โดยประชาการที่ใช้ในการศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการสถานบริการสปาในจังหวัดชลบุรีจ านวน  12  คน  และลูกค้าของสถานประกอบการ 
สปาจ านวน  14  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามขีดความสามารถที่ให้
ผู้ประกอบการประเมินตนเองและขีดความสามารถที่พึงประสงค์จะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการสถานบริการสปา                            
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบรรยายข้อมูล  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการเพศหญิงมีขีดความสามารถมากกว่าเพศชายเล็กน้อย  
ผู้ประกอบการที่มีอายุระหว่าง  51-60 ปี มีขีดความสามารถมากที่สุด  ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจสปา
ต่ ากว่า 1 ปี  มีขีดความสามารถมากที่สุด  และผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี                                     
ขีดความสามารถมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาขีดความสามารถหลักรายด้านพบว่า  ผู้ประกอบการมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความสะอาด  การใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ มีจรรยาบรรณในอาชีพและทักษะ
การบริการเป็นอย่างดี  ลูกค้าประทับใจในคุณสมบัติด้านการบริการมากที่สุด  และลูกค้าประทับใจใน
คุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าน้อยที่สุด  ขีดความสามารถทั่วไปรายด้านพบว่า  ผู้ประกอบการ
มีความสามารถในการจัดการ  ความสามารถในการฝึกอบรมพนักงานเป็นอย่างดี  แต่ยังขาด
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ความสามารถด้านการตลาด  การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และการสร้างเครือข่าย  ในภาพรวม
แล้วสมรรถนะหรือขีดความสามารถของผู้ประกอบการมีความใกล้เคียงกับขีดความสามารถที่                         
พึงประสงค์จากความคิดเห็นของลูกค้า 

สิริบูรณ์  ไร่ใหญ่  (2555: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการฝึก
ทักษะประสบการณ์วิชาชีพ  (หารายได้ระหว่างเรียน)  นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด  
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพร้อม  การด าเนินโครงการ  ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน  นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  ที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  
จ านวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  1)  โครงการมีความพร้อมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  คือมีความพร้อมในระดับด าเนินโครงการได้  มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ
ชัดเจนโดยใช้หลัก  PDCA  มีการจัดสถานที่  การจัดโครงการที่เหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม                 
มีความเพียงพอในด้านวัสดุ  อุปกรณ์  2)  การด าเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ  ในการน า
โครงการลงสู่การปฏิบัติมีความคล่องตัว  การด าเนินการสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาต่อไป  
3)  ผลลัพธ์/ผลกระทบ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  และโดยภาพรวมนักเรียน  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก 

สุธีรา  อะทะวงษา  (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  และ  2)  เปรียบเทียบรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  จ าแนกตามประเภทและ
ขนาดของวิสาหกิจ  ข้อมูลในการศึกษาส่วนแรกมาจากการสัมภาษณ์และการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการรวม  26 ราย  ส่วนที่สองได้จาก
แบบสอบถามการปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นจริงในวิสาหกิจจากผู้ประกอบการจ านวน  752  ราย  วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  for  Eindows  และวิเคราะห์ตัวแบบ
สมการโครงสร้าง  โดยใช้โปรแกรม  LISREL  Version  8.72  ผลการวิเคราะห์พบว่า  1)  รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  และลักษณะของสถาน
ประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันตาม
ประเภทของวิสาหกิจ  ซึ่งแบ่งเป็นภาคการผลิต  การค้า  และการบริการ  โดยภาคการผลิตและ             
ภาคการค้ามีรูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันคือ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์ทางตรงกับลักษณะสถานประกอบการและการเจริญเติบ โต  ส่วนภาคการบริการ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะของ
สถานประกอบการ  2)  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  
และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางแตกต่างจาก
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รูปแบบความสัมพันธ์ของวิสาหกิจขนาดย่อม  โดยวิสาหกิจขนาดกลางลักษณะของสถานประกอบการ
เท่านั้นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต  ขณะที่สิ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมคือ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  จากรูปแบบความสัมพันธ์ของวิสาหกิจตามขนาดและประเภท  
สรุปได้ว่าตัวแปรร่วมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต  ส าหรับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการได้แก่  การท างานเชิงรุกและการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง  ส่วนลักษณะของ                    
สถานประกอบการคือ  องค์การมีการท างานเชิงรุก  กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมองค์การ 

ชญาภัทร์  กี่อาริโยและคณะ  (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศและระดับจังหวัด                
ภาคกลาง  เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัด                  
ภาคกลาง และเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  1)  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการ
วิจัยเชิงคุณภาพคือ  ประธานวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศและ
ระดับจังหวัดภาคกลาง  10  แห่ง  และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม  12  คน                  
ใช้การเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด  2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  คือผู้เชี่ยวชาญประธาน
วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  จ านวน  120  คน  ใช้วิธีการสุ่มอย่างอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบประเมิน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ประกอบด้วย  5  ปัจจัยหลัก  ดังนี้  
1)  ภาวะผู้น า  2)  ความรู้  ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเอง  3)  การจัดท าแผนวิสาหกิจชุมชน  
4)  การสื่อสารและการประสานงาน   และ 5)  คุณธรรม  จริยธรรม  โดยมี  23  ปัจจัยย่อย  ได้แก่  
(1)  การควบคุมตนเอง  (2)  ความเชื่อมั่นในตนเอง  (3)  การตัดสินใจ  (4)  การมอบหมายงาน                  
(5)  การสร้างแรงจูงใจ  (6)  กฎระเบียบข้อบังคับวิสาหกิจชุมชน  (7)  การเงิน/การบัญชี  (8)  การ
บริหารการตลาด  (9)  การจัดการสินค้า  (10)  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  (11)  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (12)  การถ่ายทอดความรู้  (13)  การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย  (14)  การวางแผน
การด าเนินงาน  (15)  การมีส่วนร่วมของสมาชิก  (16)  การประเมินผลและการติดตาม  (17)  การ
จัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  (18)  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  (19)  การติดต่อ
ประสานงานภายในและภายนอก  (20)  การสร้างเครือข่าย  (21)  ความรับผิด ชอบต่อหน้าที่                    
(22)  ความรับผิดชอบต่อชุมชน  และ  (23)  จริยธรรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุดทั้งรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบ 

สุชาติ  ไตรภพสกุล  และชาคริต  พิชญางกูร  (2561: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยเชิง
สาเหตุต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวัยท างานเริ่มต้นของไทย  
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ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาติในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย  นอกเหนือจากการลดปัญหาการว่างงานในกลุ่มเยาวชน  ความเป็น
ผู้ประกอบการยังก่อให้เกิดการสร้างงาน  การสร้างสรรค์นวัตกรรม  อันน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  งานวิจัยอาศัยข้อมูลจากโครงการ  Global  Entrepreneurship  Monitor  ในช่วง
ระหว่างปี  พ.ศ.  2554 – 2558  กับกลุ่มตัวอย่างเยาวชนและวัยท างานเริ่มต้นไทยอายุ  18 – 34 ปี  
ทั่วประเทศไทยจ านวน  4,840  ตัวอย่าง  ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  จาก
การศึกษาพบว่า  ปัจจัยจิตวิทยาด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ  ความกล้า
ที่จะเสี่ยง  และทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพผู้ประกอบการส่งผลทางบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการ              
รุ่นเยาว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในขณะที่เครือข่ายความเป็นผู้ประกอบการส่งผลทางบวกต่อการ
เป็นผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มวัยท างานเริ่มต้นอายุระหว่าง  25 – 34 ปี  แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กลุ่มเยาวชนไทยอายุระหว่าง  18 – 24 ปี  เมื่อพิจารณากลุ่มปัจจัยประชากรศาสตร์พบว่า  เพศหญิง
มีแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มากกว่าเพศชาย  และระดับการศึกษาส่งผลลบต่อการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของกลุ่มตัวอย่างเยาวชน  และวัยท างานเริ่มต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ในขณะที่ระดับรายได้ของครอบครัวไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับท้ังสองกลุ่ม 

เยาวลักษณ์  เคลือบมาศ  (2551 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความส าคัญของการเป็น
ผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยพบว่า  ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล  และภาคเอกชน 
รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจค าว่า “การเป็นผู้ประกอบการ”  (Entrepreneurship) มากขึ้น  
ทั้งนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา  SMEs  ค าว่า  “การประกอบการ”  
เริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่  17  จนถึงศตวรรษที่  20  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม  3  ด้าน คือ              
การริเริ่ม  การจัดการ  และการยอมรับความเสี่ยงหรือความล้มเหลว  ทั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
ได้ให้ความหมายของการประกอบการที่แตกต่างกันไป  โดยสามารถสรุปความหมายของการเป็น
ผู้ประกอบการว่า  หมายถึง  กระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า  โดยใช้เวลาให้คุ้มค่าและ
พอเพียง  ประกอบกับการเงิน  จิตวิทยา  ความเสี่ยงทางสังคม  รวมถึงการรับผลที่ได้จากเงินลงทุน  
ความพึงพอใจ  และความเป็นอิสระ  นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  เพราะการด าเนินกิจกรรมของการประกอบการคือ  สิ่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต  
ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับ  SMEs  และมุ่งสร้างวัฒนธรรมหรือสังคมผู้ประกอบการ                       
ให้แพร่หลาย  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีพ้ืนฐานความรู้และขีดความสามารถ  และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  สามารถ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  และแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ 

ศิริพร  ยาวิชัย  (2555: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความต้องการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติและความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ตลอดจนศึกษาถึงความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย
และภาครัฐช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 343 คน ผลการศึกษาพบว่า สาขาวิชาที่ศึกษา อาชีพของบิดา
มารดา ประสบการณ์ในการหารายได้ด้วยตนเองและประสบการณ์ในการฝึกอบรมหลักสูตร                     
การประกอบธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับความต้องการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา แต่ตัวแปรด้าน
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เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้นักศึกษายังมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เ พ่ิมรายวิชาที่ เน้นการเป็น
ผู้ประกอบการและเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติมากข้ึน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายกับ
ผู้ประกอบการและส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ   และต้องการให้
หน่วยงานของภาครัฐ จัดหาแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ า   และให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทาง
การตลาดแก่นักศึกษาท่ีต้องการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ 

กฤษติญา  มูลศรี  (2556: บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์สามประการ
คือ (1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการทัศนคติและการรับรู้ความเป็นไปได้ในการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา (2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
ในการประกอบการจากผู้ประกอบการ (3) เ พ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ ประชากรที่ใช้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่ศึกษาอยู่ในโปรแกรม
วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประเด็นในการพัฒนาดังนี้ 1) การพัฒนาบุคลิกภาพและ
สร้างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 2) การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ 3) การ
สร้างการรับรู้ความเป็นไปได้ในการเป็นผู้ประกอบการ 4) การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 5) การให้ความรู้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

ณัฐวุฒิ  วิเศษ (2557: บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง คุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาคุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาที่เรียนสาขาการเป็น
ผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาที่มีภูมิหลังต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกชั้นปี จ านวน 200 ราย โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบสมมติฐาน 2 กลุ่ม 
ใช้ T- test และทดสอบความแตกต่าง 3 กลุ่มข้ึนไปใช้ F – test ผลการวิจัยพบว่า  1)  นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 13 ด้าน
แตกต่างกัน  2) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะ
เป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน 

งานวิจัยต่างประเทศ 
              ชิลเดรส (Childress, 1990: 280-A) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์                
ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพุทธิปัญญาของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่ างเป็น  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา                  
ตอนปลาย จ านวน 73 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ งก าหนดให้ต้องท าโครงงาน                               
ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่สองอาจเลือกท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือไม่ท าก็ได้ และกลุ่มที่สามไม่ต้องท า
โครงงานวิทยาศาสตร์  
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             ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการพัฒนาทางสติปัญญาตามทฤษฎีของเพียเจต์ ของนักเรียน
ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดให้ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์เอง ไม่มีความแตกต่างกันของพัฒนาการทางสติปัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
             ซูบอทนิค (Subotnik, 1992: 317-A) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ : 
พฤติกรรมการคิดค้นแก้ปัญหาของผู้ชนะการประกวดปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์   ของเวสติงส์เฮาส์   
ปี 1991 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชนะการประกวดปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 146 คน ซึ่งแบ่ง
ตามเพศ ประเภทของโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และความอิสระในการที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
             ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่เลือกในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์เอง ไม่ปฏิเสธที่จะ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์หลาย ๆ เรื่อง จนกว่าจะได้เรื่องที่จะท าจริง ๆ 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ช่วยเลือก
เรื่องที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกมากกว่าครู 3) กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นหญิงและผู้ที่เลือกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  แสดงความห่วงใยต่อผลกระทบทางสังคมต่อ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
                โกรแมน (Gorman, 1995) ไดศึกษาผลการสอนในวิชา “สิ่งประดิษฐและการออกแบบ” 
หรือ “Invention and Design” โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 1) เพ่ือพัฒนาความเขาใจ              
ในกระบวนการสรางสรรคเทคโนโลยี 2) เพ่ือสรางสมดุลระหวางความเชี่ยวชาญและทักษะของบุคคล
ในกลุมที่มาจากตางสาขา และ 3) เพ่ือสงเสริมนักเรียนในการพัฒนาเปาหมายการออกแบบ และ
ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการกลุมตนเอง ผูวิจัยไดใชวิธีการสอนการสรางสิ่งประดิษฐและการ
ออกแบบในกลุมผูเรียนตางสาขา คือ สาขาวิศวกร สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร โดยการ
จัดสภาพแวดลอมแบบกลุมรวมมือ มีรูปแบบของกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก การปฏิบัติโครงงาน
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐทางโทรศัพท แบบจ าลองคอมพิวเตอรส าหรับการสอนขับรถ  บานประหยัด
พลังงาน และระบบการตัดสินใจเลือกยาบนพื้นฐานความตองการของลูกคา  
            ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาผลงานและขอเสนอแนะของผูเรียน กิจกรรมการปฏิบัติ
โครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐทางโทรศัพท เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเรื่องการ               
สรางสรรคสิ่งประดิษฐมากที่สุด ในขณะที่กิจกรรมแบบจ าลองคอมพิวเตอรส าหรับการสอนขับรถ               
ชวยใหผูเรียนมีการใชระหวางทักษะและความเชี่ยวชาญของสมาชิกในกลุมมากท่ีสุด และกิจกรรมการ
เรียนรูท าใหผูเรียนมีการก าหนดเปาหมายของตน และจากการประเมินรายวิชา พบวา ผูเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เพราะเปนวิชาที่ทาทายและมีโอกาสไดท างานเปนกลุมจากผเูรียนตางสาขา   
            เมสัน (Mason, 1995: 3376-A) ได้ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของโครงงาน     
วิทยาศาสตร์ที่ครูเป็นผู้ริเริ่ม  และนักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ 7 และ 8 ของ
นักเรียนมัธยมเมืองออตตาวา จ านวน 285 คน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1                 
ครูเป็นผู้ก าหนดโครงงานให้นักเรียนท า กลุ่มที่ 2 นักเรียนเป็นผู้ก าหนดโครงงานเอง กลุ่ มที่ 3                           
กลุ่มควบคุมซ่ึงไม่ต้องท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
            ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) การท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์มีผลทางบวกเล็กน้อยต่อ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาย 3) โครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ครูเป็นผู้ก าหนดให้ท ามีความส าเร็จและ
สมบูรณ์มากกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเป็นผู้เลือกท าเอง 
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           เฟอร์กูสัน (Ferguson, 1997) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาของเด็กในชนบทของรัฐเนบราสกา  
ในการศึกษาดังกล่าว จะมีทั้งโปรแกรมการพัฒนาภูมิปัญญาและคิดสร้างสรรค์ โดยการน าเด็กออกไป
หาประสบการณ์นอกสถานที่ พบกับผู้ประกอบอาชีพระดับท้องถิ่น พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ
ชุมชน เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ แปลกและก้าวไกลด้านภูมิปัญญา หลังจากท าการทดลองดังกล่าวรวม 
5 สัปดาห์ แล้วท าการประเมินผลพบว่า เด็กสามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความคิดของ
ตนเองได้ดีกว่าการศึกษาอยู่ภายในโรงเรียน 
            เซส บาแรนดอลและดัลซี (Seth B. Barandon and Dulce F. Atian, 2016) พบว่า การ
ประเมินมีบทบาทส าคัญ ในการท าให้การศึกษามีคุณภาพในสามด้านของการศึกษา การประเมินถือว่า
เป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญนอกเหนือจากหลักสูตรและการสอน ดังนั้น นักการศึกษาต้องให้รางวัลแก่
เทคนิคการประเมินในห้องเรียน การศึกษาเชิงพรรณนานี้ก าหนดระดับของการรับรู้ และขอบเขตของการ
ใช้เทคนิคการประเมินในห้องเรียน โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยรัฐใน Bicol ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
76 คนถูกเลือกแบบสุ่ม ทั้งจากลูกจ้างประจ า และสัญญาจ้างของคณะซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูล โดยการ
ตอบแบบสอบถามผลการวิจัย พบว่า คณาจารย์ได้รับรู้ถึงเทคนิคการประเมินในระหว่างเรียน และเทคนิค
การประเมินผลสรุป นอกจากนั้น คณาจารย์ก็ได้ใช้ทั้งเทคนิคการประเมินระหว่างเรียน และเทคนิคการ
ประเมินผลสรุปผลการทดสอบสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก
ระหว่างระดับการรับรู้ และขอบเขตของการใช้เทคนิคการประเมินจากผลการวิจัย พบว่า ระดับการรับรู้
ของคณาจารย์สูงกว่า ระดับการใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนมาตรการที่เสนอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน คือ การฝึกอบรมในการประเมินในห้องเรียน                
โดยผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอกการติดตามผลอย่างเข้มข้น หลังจากการฝึกอบรมและการสังเกตการณ์ใน
ชั้นเรียน 
 จากการศึกษางานวิจัยและรายงานผลการด าเนินการโดยใช้กระบวนการ IPO  และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ พบว่า การรายงานผลการด าเนินงานโดยใช้
กระบวนการ IPO เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  เนื่องจากเป็นกระบวนการด าเนินการที่เป็นระบบ 
ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น ความเหมาะสมของ
กระบวนการ เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการ และการศึกษาผลผลิตว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์           
ที่ก าหนดไว้หรือไม่   ผู้วิจัยจึงน ามาใช้เป็นแนวทางการประเมินการด าเนินการในครั้งนี้  ส่วนงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ  ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มีความ
เชื่อมั่นตนเอง  มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ กล้าเสี่ยง  และยังพบว่ามีทัศนคติที่ดีต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยมองว่ามีความเป็นอิสระ  เป็นอาชีพที่มีเกียรติและสามารถสร้างรายได้   รวมถึง
ความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้อย่างรวดเร็วกว่าการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลส าคัญ
ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่  และโดยเฉพาะผู้เรียนสายอาชีพอย่างผู้เรียนอาชีวศึกษา
ให้เป็นผู้ประกอบการได้โดยเร็วหลังจบการศึกษา ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ
ผู้เรียนและสนองตามนโยบายของรัฐบาล  และของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
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กรอบแนวคิดการบริหาร 
 จากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการส่งเสริม
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพ่ือ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ดังนั้นผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะด าเนิน
การศึกษา เรื่อง การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินการตามรูปแบบ IPO (IPO 
Model)  ได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)  
โดยก าหนดกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 12 
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1.ศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใชโ้ครงงาน 
  วิทยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
  อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชมุพร  
 

หลักการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบ IPO 
(IPO Model) 

ปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
1) ความพร้อมของครูในการด าเนินการ  
2) คณะกรรมการในการด าเนินการ  
3) การได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรภายใน 
   วิทยาลัย 
4) ความเพียงพอของงบประมาณ  
5) ความเพียงพอของวัสดุและอุปกรณ์  
6) ความพร้อมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในการจัด 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
7) ความพร้อมของการจัดท าผลงานโครงงาน 
   วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  
8) ความพร้อมในการพัฒนาผลงานโครงงาน 
    วิทยาศาสตร์เข้าสู่เชิงพาณิชย์  
9) ความพร้อมในการวัดผลและประเมินผลการพัฒนา 
   ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์   
 

กระบวนการ (Process) 
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการ  
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเป็นไปได้   
   ของโครงงานสู่เชิงพาณิชย์   
4) การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผลงานโครงงาน 
   วิทยาศาสตร์  
5) การจัดกิจกรรมวัดและประเมินผลงานโครงงาน    
   วิทยาศาสตร์  
6) การจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ใน    
   โครงการ  
7) การประเมินความเป็นไปได้ของโครงงานสู่เชิง 
   พาณิชย์  
8) การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 
   เกี่ยวกับการด าเนินงาน  
9) การก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
10) การน าข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุง 
     แก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
 

ผลผลิต (Output) 
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม

การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วทิยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ประกอบดว้ย 4 ส่วน ได้แก ่
1. ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงาน 
   วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ  
   อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงาน 
   วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
   อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
   อาชีวศึกษาจากการด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงาน 
   วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
   อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
4. ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงาน 
   วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
     อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่ 
    1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการ 
        คัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์    
    2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  

    3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตรข์องผู้เรียน 
    4) ผลส าเร็จของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
        อาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์  
        ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค  
        ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 

ภาพที่ 12 แสดงกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น 
              ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 


