
 
 

บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
 1. รูปแบบการศึกษาและกรอบรายละเอียดในการศึกษา 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
 3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบกำรศึกษำและกรอบรำยละเอียดในกำรศึกษำ  
     1. ศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เ พ่ือส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
     2. ศึกษาความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ

ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
     3. ศึกษาความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
     4. ศึกษาผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
 4.1 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
   4.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากการประยุกต์ใช้

โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 4.4 ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่ 
                   1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทีผ่่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์    
                   2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  
                   3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
                   4) ผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เ พ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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           กรอบรายละเอียดในการศึกษาการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดังตารางที่ 5 
 
ตำรำงที่ 5   แสดงรายละเอียดกรอบการศึกษาการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการ

เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

วัตถุประสงค ์
กำรศึกษำ 

ประเด็น 
กำรศึกษำ 

แหล่งข้อมลู
ที่ใช้ใน

กำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในกำรศึกษำ 

กำรวิเครำะห์ 
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
พิจำรณำ 

1. เพื่อศึกษาสภาพ
ทั่วไปของ
สถานศึกษา 

ความเหมาะสม 
ของสถานศึกษา 

- ครู แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลี่ย 
2. ค่าส่วน

เบี่ยงเบน 
    มาตรฐาน 

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากข้อ
ค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.51 ขึ้นไป 

2. เพื่อศึกษาปัจจัย
เบื้องต้นของการ
ประยุกต์ใช้
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ 

ความเหมาะสม
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

- ครู แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลี่ย 
2. ค่าส่วน

เบี่ยงเบน 
    มาตรฐาน 

3.  เพื่อศึกษา
กระบวนการ
ด าเนินงาน ฯ 

ความเหมาะสม
ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน  

- ครู แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลี่ย 
2. ค่าส่วน     

เบี่ยงเบน 
   มาตรฐาน 

4.  เพื่อศึกษาผลผลิต
ของการ
ประยุกต์ใช้
โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

 
 

1) ความพึงพอใจ
ของครูต่อการ
ด าเนินงานฯ 

คร ู
 

แบบสอบถาม 
 

1. ค่าเฉลี่ย 
2. ค่าส่วน   

เบี่ยงเบน 
  มาตรฐาน 

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากข้อ
ค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.51 ขึ้นไป 2) ความพึงพอใจ

ของผู้เรียนต่อ
การด าเนินงาน 

ผู้เรยีน 
 

แบบสอบถาม 
 

1. คะแนน  
     เฉลี่ย 
2. ค่าร้อยละ 
 

3)  ผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้เรียนด้าน
การเป็น
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ของ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ชุมพร   

- งานวัดผล
และ
ประเมินผล 
- งานศูนย์
บ่มเพาะการ
เป็นผู้
ประกอบ 
การ
อาชีวศึกษา 
 

- แบบบันทึก
ผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีน  
- แบบบันทึก
ผลสัมฤทธ์ิ
ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
 

1. ค่าร้อยละ 
 
 

พิจารณาจาก  
ค่าร้อยละของ
ผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนกับ
เป้าหมาย 
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ตำรำงท่ี 5  (ต่อ) 
วัตถุประสงค ์

กำรศึกษำ 
ประเด็น 

กำรศึกษำ 
แหล่งข้อมลู

ที่ใช้ใน
กำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในกำรศึกษำ 

กำรวิเครำะห์ 
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
พิจำรณำ 

4.  เพื่อศึกษาผลผลิต
ของการ
ประยุกต์ใช้
โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

     (ต่อ) 
 

  4)ผลผลติของการ
ประยุกต์ใช้
โครงงานฯ 
ได้แก ่

    

  4.1) ปริมาณ
ผลงาน
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่
เข้าสู่เชิง
พาณิชย์    

งานศูนย์  
บ่มเพาะผู้
ประกอบ 
การ
อาชีวศึกษา 
 

แบบติดตาม
ปริมาณ
ผลงาน
โครงงานที่เข้า
สู่เชิงพาณิชย ์
 

ค่าร้อยละ 
 

พิจารณาจากค่า
ร้อยละของ
ปริมาณโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับ
เป้าหมาย 
 

.  4.2) ปริมาณ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

 

แบบติดตาม
ปริมาณ
ผลงาน
โครงงาน 
 

ค่าร้อยละ 
 

พิจารณาจากค่า
ร้อยละของ
ปริมาณโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับ
เป้าหมาย 

  4.3) คุณภาพของ
ผลงาน 
โครงงาน
วิทยาศาสตร์  

งานวิจัยและ
พัฒนา 

 
 

แบบติดตาม
คุณภาพ
ผลงาน
โครงงาน 
 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ 
 

พิจารณาเทียบ
กับเกณฑร์ะดับ
คุณภาพผลงาน
โครงงาน
วิทยาศาสตร ์

  4.4) ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน
ในระดับภาค  
ระดับชาติ 
ระดับนานาชาต ิ

- งานวิจัย
และพัฒนา 
- งานศูนย์  
บ่มเพาะ            
ผู้ประกอบ 
การ 
อาชีวศึกษา 

แบบรายงาน
ผลส าเร็จของ
การ
ด าเนินงาน 

วิเคราะหเ์ชิง
เนื้อหา 

 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ 
    ประชำกร ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
  1.  ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 64 คน 
  2.  ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1,123 คน   
 



93 
 

  กลุ่มตัวอย่ำง  ได้แก่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 56 คน  
ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน  
291  คน รวมทั้งสิ้น  347  คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie, 
R., V. & Morgan, D., W.  1970: 607-610)  และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รวมจ านวนทั้งสิ้น  11  ฉบับประกอบด้วย  

1. แบบสอบถาม  จ านวน  5  ฉบับ 
2. แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์   

จ านวน  1  ฉบับ 
3. แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   จ านวน  1  ฉบับ 
4. แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์จากงานศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 
5. แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  จ านวน  1  ฉบับ 
6. แบบติดตามคุณภาพผลงานโครงงาน  จ านวน  1  ฉบับ 
7. แบบรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานฯ  จ านวน  1  ฉบับ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           1.  เพื่อศึกษำสภำพทั่วไปในกำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรเป็น 
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 
  ฉบับที่  1 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อสภาพทั่วไปในการด าเนินงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ประกอบด้วย  3  ตอน  ได้แก่  ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  
เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทั่วไปในการด าเนินงานการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตอนที่  3  ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
            2.  เพื่อศึกษำกำรบริหำรจัดกำรกำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำร
เป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย  
3  ตอน  ได้แก่  ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  เป็นระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อปัจจัย เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เ พ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
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 ฉบับที่  3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการในการด าเนินงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ประกอบด้วย  3  ตอน  ได้แก่  ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  
เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการในการด าเนินงานการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์    
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตอนที่  3  ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด 

  3.  เพื่อศึกษำผลผลิตที่ได้จำกกำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

  ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย  3  ตอน  ได้แก่  
ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  เป็นระดับความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงาน  ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย  3  ตอน  
ได้แก่  ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  เป็นระดับความพึงพอใจต่อ
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  ซึ่งเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด 
 ฉบับท่ี 6  แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  จากงานวัดผลและประเมินผล 
 ฉบับท่ี 7 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  จากงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ฉบับท่ี 8 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์  จากงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   
 ฉบับท่ี 9 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  จากงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
 ฉบับท่ี 10 แบบติดตามคุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  จากงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

ฉบับท่ี 11 แบบรายงานผลส าเร็จของการประยุกตใ์ช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ศึกษำ 
แบบสอบถำม  ฉบับที่  1 – ฉบับที่  5  มีกระบวนการสร้าง ดังนี้ 
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 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ รูปแบบการบริหารแบบ  IPO 
(IPO Model) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3. ก าหนดกรอบแนวคิด ขอบข่ายเนื้อหาและข้อค าถามในการสร้างเครื่องมือ 
 4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) เพ่ือความถูกต้องและความชัดเจนของภาษา ขอบเขตของเนื้อหาที่
ต้องการวัด ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 5.1  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการศึกษา ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 5.2  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
 5.3  เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
(รายนามผู้เชี่ยวชาญ  ภาคผนวก  ก) 
  6. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และ
ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  ได้ผลการหาค่า  IOC  ของแบบสอบถาม ทั้ง  5  ฉบับ 
ดังนี้   (รายละเอียด ภาคผนวก ค) 
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อสภาพทั่วไปในการด าเนินงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร  ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง    0.80-1.00 
  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   ได้ค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
  ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการในการด าเนินงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 
 ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 

7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย 
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แบบสอบถามฉบับที่  1– 4 น าไปทดลองใช้กับครูจ านวน 50 คน ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ซึ่งเป็น
วิทยาลัยที่มีสภาพการบริหารและบริบทใกล้เคียงกัน ส่วนแบบสอบถามฉบับที่ 5 น าไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียน จ านวน 100 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้คือผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร  ในปีการศึกษา  2560  จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ  ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามฉบับที่ 1-5  ดังนี้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค)  
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อสภาพทั่วไปในการด าเนินงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 
 ฉบับที่  3  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการในการด าเนินงาน             
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 
 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.83 
 ฉบับที่5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.80 
 การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามทั้งหมด 5 ฉบับ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้         
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2540 : 86)  

  ระดับมากท่ีสุด   ให้คะแนนหรือน้ าหนักคะแนนเป็น 5 
  ระดับมาก   ให้คะแนนหรือน้ าหนักคะแนนเป็น 4 
  ระดับปานกลาง   ให้คะแนนหรือน้ าหนักคะแนนเป็น 3 
  ระดับน้อย   ให้คะแนนหรือน้ าหนักคะแนนเป็น 2 
  ระดับน้อยที่สุด   ให้คะแนนหรือน้ าหนักคะแนนเป็น 1  

ฉบับที่  6-7 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  มีลักษณะเป็นแบบสรุปค่าเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียน จ าแนกตามแผนกวิชา และเป็น
แบบสรุปค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจาก
การประเมินผลการด าเนินธุรกิจของผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   
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ฉบับที่  8 -10   เป็นแบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์จาก
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  และแบบติดตามคุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จาก
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ตามล าดับ  ซึ่งเครื่องมือทั้ง  3  ฉบับนี้จะมีลักษณะเป็นแบบสรุป
จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ในปีการศึกษา  2561  ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์  ที่
เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินของส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ตามล าดับ 

ฉบับที่ 11 แบบรายงานผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  มีลักษณะเป็นแบบสรุปผลงานที่เกิดขึ้นกับครูและ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการ  โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลต่าง ๆ  ที่ได้รับ เช่น รางวัล
จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  รางวัลจากการประกวดแผนธุรกิจ  รางวัล
จากการประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  และรางวัลหรือ
ผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่เกิดกับครู เช่น การได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ  เป็นต้น 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดระยะเวลาในการศึกษา ดังนี้ 
          1. ศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เริ่มด าเนินการ  ระหว่างเดือน พฤษภาคมถึง 
มิถุนายน  2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ให้ครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นผู้ตอบ 
 2. ศึกษาการบริหารจัดการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการเริ่ม
ด าเนินการระหว่าง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ให้
ครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นผู้ตอบ 
 3. ศึกษาผลผลิตที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เริ่มด าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2561 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2562 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 - 5  ให้ครูผู้สอนและนักเรียน  นักศึกษาเป็นผู้ตอบ 
 หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ดังนี้ 

1) ใช้เครื่องมือ ฉบับที่  6 – 7 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากงานวัดผลและประเมินผล  เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วมด าเนินการ 
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2) ใช้เครื่องมือ ฉบับที่  8 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ เข้าสู่                   
เชิงพาณิชย์จากงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานศูนย์                 
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 

3) ใช้เครื่องมือ ฉบับที่ 9 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน   
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4) ใช้เครื่องมือ  ฉบับที่ 10 แบบติดตามคุณภาพผลงานโครงงาน  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

5) ใช้เครื่องมือ ฉบับที่ 11 แบบรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงาน เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  และครูผู้ร่วม
ด าเนินงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับครูผู้สอน ผู้เรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ผู้วิจัยแบบสอบถามด้วยตัวเอง   
 2. ผู้วิจัยติดตาม และรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของครูผู้สอน ผู้เรียน ได้ครบตามจ านวน 
ที่ต้องการ แล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เ พ่ือส่ง เสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อมูลการศึกษาด้านสภาพทั่วไป ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ ตามความ
คิดเห็นของครู  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) 
  4.51-5.00  หมายถึง  ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50  หมายถึง  ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง  ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง  ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50  หมายถึง  ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป (3.51 ขึ้นไปและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่ามีความเหมาะสม 
 2. ข้อมูลการศึกษาผลผลิตที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.1 ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม        
ศรีสะอาด, 2554 : 121) 
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  4.51-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับมาก (3.51 ขึ้นไปและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่ามีความพอใจ 
  2.2  ผลผลิตด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดเกณฑ์การประเมิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 22) 
  คะแนนต่ ากว่า      50  คะแนน  หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  
  คะแนน         50-54  คะแนน  หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด  
  คะแนน     55-59  คะแนน  หมายถึง ผลการเรียนพอใช้                              
  คะแนน        60-64  คะแนน  หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ                           
  คะแนน        65-69  คะแนน  หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี                          
  คะแนน          70-74  คะแนน หมายถึง ผลการเรียนดี                                        
  คะแนน          75-79  คะแนน หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                                 
  คะแนนตั้งแต่        80  คะแนน ขึ้นไป หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                            
 เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน พิจาณาจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไป และผลต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีเ่พ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
 เกณฑ์พิจารณาผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนน ประเมินผลการด าเนินธุรกิจเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (ดัดแปลงจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2561 
ข) ดังนี้ 
  คะแนน          80-100  คะแนน หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
          อยู่ในระดับดีมาก   
   คะแนน          70-79    คะแนน หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
          อยู่ในระดับดี 
  คะแนน          60-69    คะแนน หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
          อยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนน          50-59    คะแนน หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
          อยู่ในระดับพอใช้ 
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  คะแนน          0-49     คะแนน หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
          อยู่ในระดับปรับปรุง 

2.3 ผลผลิตด้านปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ เกิดจากการด าเนินงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เทียบกับ
เป้าหมายของโครงการ  เกณฑ์การผ่านที่ร้อยละ  80   ส่วนเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนประยุกต์จากเกณฑ์การตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษาดังนี้  (ส านักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา,  2561) 

  คะแนน          80-100  คะแนน หมายถึง  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ 
        อยู่ในระดับดีมาก   
   คะแนน          70-79    คะแนน หมายถึง  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ 
        อยู่ในระดับดี 
  คะแนน          60-69    คะแนน หมายถึง  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ 
        อยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนน          50-59    คะแนน หมายถึง  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ 
        อยู่ในระดับพอใช้ 
  คะแนน          0-49     คะแนน หมายถึง  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพ 
        อยู่ในระดับปรับปรุง 

2.4 ผลผลิตด้านผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ในระดับภาค  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเนื้อหา (Text  Analysis) 

 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัย               
ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดังนี้  

สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
1) การหาค่าร้อยละ (percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด,  2535 : 101)  

ดังนี้ 

  = 100
N

f
 

เมื่อ  P  แทน ร้อยละ 
  f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลง 
  N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด,  2535 : 102) ดังนี้ 

  = 
N

Χ  

เมื่อ     หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
X หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
N หมายถึง  คะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

3) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร                
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2535 : 103) ดังนี้ 

  S  = 
 

1N

2
ΧΧ



 

 

เมื่อ  S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X แทน คะแนนแต่ละตัว 
    แทน ค่าเฉลี่ย 
   N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
   แทน ผลรวมของคะแนน 

4) หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบประเมินความคิดเห็นและ แบบ 
ประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียน  ใช้สูตรดัชนีค่าความ สอดคล้อง  (IOC)   (กรมวิชาการ, 
2545 : 167)  ดังนี้  

    IOC  =  
N

R  

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
   R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

5)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s AlphaCoefficient) (สุวิมล ติรกานันท์, 2550 : 146) 

      = 
















2

2

1
1 t

i

S

S

n

n  

 เมื่อ     แทน   สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
   n  แทน   จ านวนข้อของเครื่องมือ 
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   2
iS  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

                    2
tS   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 


