การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โดย
อานวย นวลจันทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2) ศึกษาการบริหารจัดการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ 3) ศึกษาผลผลิตที่ได้
จากการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร การศึกษาการบริหารจัดการโดยใช้ รูป แบบการบริห ารแบบ IPO (IPO Model)
ประกอบด้ว ย Input Process และ Output ประชากร ประกอบด้ว ย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร จานวน 64 คน ผู้เรียนวิทยาลั ยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 จานวน 1,123 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จานวน 56 คน
ผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จานวน
291 คน รวมทั้งสิ้น 347 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 5 ฉบับ แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 1 ฉบับ แบบ
บันทึกข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจานวน 1 ฉบับ แบบติดตามปริมาณผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์จานวน 3 ฉบับ และแบบรายงานผลสาเร็จของการดาเนินการ จานวน 1 ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีว ศึกษา วิทยาลัยอาชีว ศึกษาชุมพร โดยภาพรวมสภาพทั่วไปในการดาเนินการ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ ตามที่กาหนด
2. ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุม พร โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับ
มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
3. ความเหมาะสมด้านกระบวนการของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุม พร โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับ
มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
4. ผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4.1 ด้านความพึงพอใจของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4.2 ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยภาพรวม พบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยภาพรวมในปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ร้อยละ 75.05 อยู่ในระดับดีมาก เทียบกับปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ
64.87 อยู่ในระดับน่าพอใจ ผู้เรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.17 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรวมในปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นร้ อ ยละ 77.09 อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก เที ย บกั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นร้ อยละ 63.94 อยู่ ใ นระดับน่า พอใจ ผู้ เรีย นมีผ ลการเรีย นเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 13.15
2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
4.4 ด้านผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พบว่า
4.4.1 ปริ มาณผลงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ผ่ านการคั ด เลื อ กความเป็ น ไปได้
เชิงพาณิชย์ จานวน 12 ผลงาน และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงธุรกิจได้จริง 1 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ
100 เมื่อเทียบกับเป้าหมายของการดาเนินการ
4.4.2 ปริ มาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการ
จัดการเรียนการสอนจานวน 126 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเป้าหมายของการดาเนินการ
4.4.3 คุ ณ ภาพของผลงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ข องผู้ เ รี ย น โดยภาพรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
4.4.4 ผลสาเร็จของการดาเนินการฯ ได้แก่
1) รางวัลในระดับภาค จานวน 4 รางวัล ได้แก่โครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 ผลงาน ผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทองระดับภาค 1 รางวัล และเหรียญเงิน 1 รางวัล และผลการประเมินการดาเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล 4 ดาว
2) รางวัลในระดับชาติ ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับ
ปวส. ได้รั บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ และผลการประเมินการดาเนินงานของศูนย์
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล 5 ดาว แผนธุรกิจของนักเรียนเจ้าของธุรกิจ
บาร์กล้วย ตราเติมเต็ม ได้รับรางวัลเข้ารอบ 100 ทีม ในระดับชาติ
3) ระดั บ นานาชาติ ครู ที่ ป รึ ก ษาโครงงานวิ ทยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
นั กศึ กษา และครู ผู้ ดู แลศู นย์ บ่ มเพาะการเป็ นผู้ ประกอบการอาชี ว ศึ กษาได้ รั บทุ นไปศึ กษาดู งาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาควรส่ งเสริมสนับสนุนงบประมาณด้านการ
พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยใช้กระบวนการ
การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษามาขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียน
2. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเป็นโครงการหรือชิ้นงานเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีการบูรณาการระหว่างวิชาสามัญกับวิชาชีพ
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3. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานโครงงาน
โครงการวิชาชีพมาพัฒนาเป็นอาชีพในการหารายได้ระหว่างเรียน โดยใช้กระบวนการดาเนินงานของ
ศู น ย์ บ่ ม เพาะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ จ ากนวั ต กรรม โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดหาทุนในการดาเนินงานสนับสนุนให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการ
ให้งบสนับสนุนน้อยและให้มีธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษานั้น ๆ 1 ธุรกิจ หากสามารถเพิ่มธุรกิจ
ใหม่ได้หลายธุรกิจจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น
4. สถานศึกษาควรมีการนิเทศกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิน งานทุกกิจกรรมในการ
ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ นาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาและควรมีการจัดประชุมชี้แจง การดาเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง
ตามลาดับ
5. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยให้ครู นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ง
ชื่อเรื่อง

: การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ชื่อผูศ้ ึกษา
: อานวย นวลจันทร์
ปีที่ทาการศึกษา : ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โ ครงงานวิ ทยาศาสตร์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร 2) ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การ
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ 3) ศึกษาผลผลิตที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่ ง เสริม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึก ษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(experimental research) แบบแผนการทดลองเป็ นแบบกลุ่ มเดี ยววั ดหลั งการทดลอง (The One-Shot
Case Study) ทาการศึกษาการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ IPO (IPO Model) ประกอบด้วย
Input Process และ Output ประชากร ประกอบด้วย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จานวน 64 คน ผู้เรียน
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาชุ ม พรที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ปี ก ารศึ กษา 2561 จ านวน 1,123 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จานวน 56 คน ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จานวน 291 คน รวมทั้งสิ้น 347 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 5 ฉบับ แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 1 ฉบับ
แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจานวน 1 ฉบับ แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์จานวน 3 ฉบับ และแบบรายงานผลสาเร็จของการดาเนินการ จานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยภาพรวมสภาพทั่วไปในการดาเนินการ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ ตามที่กาหนด 2) ผลการศึกษาการบริหารจัดการการประยุกต์ใช้
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อส่ ง เสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ กษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาชุ ม พร พบว่ า
ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่กาหนด และความเหมาะสมด้านกระบวนการของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่กาหนด 3) ผลการศึกษาผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ป ระกอบการอาชี วศึกษา วิ ทยาลั ย อาชีว ศึกษาชุ มพร พบว่า 3.1) ด้านความพึ งพอใจของครู โดยภาพรวม
ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3.2) ด้านความพึงพอใจของผู้เรียน โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 3.3) ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก 3.4) ด้านผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม การเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พบว่า ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นไปตาม
เป้าหมายของการดาเนินการ และคุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยภาพรวมมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี
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Abstract
The purpose of this study is: 1) To study the general conditions in applying
science projects in promoting Chumphon Vocational College engaging in a Vocational
Entrepreneur. 2) To study the administration of science project application in promoting
Vocational Entrepreneurship of Chumphon Vocational College, it’s preliminary and
process factors. 3) To study the products obtained from applying science projects in
promoting Vocational Education Entrepreneurship of Chumphon Vocational College by
using experimental research methods (Experimental research). Wherein, the experimental
plan is a single group, post-experiment (The One-Shot Case Study) is to study the
management by using the IPO model (IPO Model) consists of Input and Output process,
in which based on the population of Vocational Colleges. Wherein, with 64 teachers of
Chumphon Vocational College who are currently in the course of teaching for the
academic year 2018, with the total of 1,123 students enrolled. Within the sample
population are 54 teachers and 291 students of Chumphon Vocational College that is
under the Science Courses for the academic year 2018, resulting the sum of 347 people.
The tools used to collect data’s a 5 level rating gauge questionnaire: 1) A copy of
the gauge questionnaire. 2) The academic achievement data recording form. 3) The
academic vocational achievement recording data sheet. 4) A scientific project quantity
tracking forms in 3 forms. 5) A report from the success of the operation. Statistic used in
data analysis are percentage value, mean and deviation.
The result of the study shows that: 1) The study of general conditions in applying
science projects in promoting vocational entrepreneurship at Chumphon Vocational
College has resulted during the condition of the operation is at the highest level and
meets the specified criteria’s. 2) The results in administering of science project
management in promoting vocational entrepreneurship at Chumphon Vocational College
has been found that in proper appropriateness applying these basic factors has a high
level of evaluation results, and passed the criteria during the evaluation as specified with

ฉ
suitability of the process in applying the science projects in promoting entrepreneurship
in a vocational education. 3) The application of the science project to promote vocational
entrepreneurship at Chumphon Vocational College during the study has found that:
3.1) Overall, the teachers’ satisfaction has resulted in a high level. 3.2) Overall, the
students’ satisfaction has resulted in a high level. 3.3) Overall, the achievement of learners
as vocational entrepreneurs by applying science projects is in a good level. 3.4) The output
as according to the goal in applying science projects in promoting vocational
entrepreneurship in general at Chumphon Vocational College has resulted in accordance
with the quality and volume of the science projects operational goal of the learners was
good.
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กิตติกรรมประกาศ
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สาเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาให้คาแนะนาช่วยเหลือเป็นอย่างดี
จากคณะผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ คาแนะนาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้ ว ย รศ.ดร.พรรณอร อุ ชุ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สุ ร าษฏร์ ธ านี ผศ.ดร.ชณทั ต
บุ ญ รั ต นกิ ต ติ ภู มิ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง วิ ท ยาเขตปะทิ ว
นายสมบูรณ์ ชดช้อย ผู้อานวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีกิตติ
บรรณโศภิษฐ์ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยการอาชีพตรัง ดร.เปรมฤดี ดายศ ครูเชี่ยวชาญวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี พัทลุ ง นายวิ วัฒน์ รอดเกิด ครูผู้ ทรงคุณค่าวิทยาลั ยการอาชีพไชยา อดี ต
ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และนางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ครูเชี่ยวชาญวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลาปาง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากรองผู้อานวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ที่ใช้ในการบริหารจัดการจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
อานวย นวลจันทร์
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทย 4.0 มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้ ว ยนวั ต กรรม” โดยมี ฐ านคิ ด หลั ก คื อ เปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้ า “โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู่ สิ น ค้ า
เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้ า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ คือเปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional
SMEs หรือ SMEs ที่เป็น อยู่เดิม และรัฐต้องให้ ความช่วยเหลื ออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart
Enterprises และ Startup บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมี
การสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงาน
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่
ชัดเจน จึงกาหนดวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) จาก
ประเด็นดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 เพื่อ
กาหนดกรอบเป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการรองรับ ประเทศไทย 4.0
ในการนี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ เทคโนโลยี รวมทั้งการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว จึงมีแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ทิศทางของการพัฒนากาลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579
ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา “การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน ในระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี
(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู
และทักษะอาชีพระยะสั้ น และระยะยาว ที่มีความสั มพันธ์ ส อดคลองกับปรัช ญาการอาชีว ศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ละดับ” วิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒ นาการอาชีว ศึกษา “ผู้ ส าเร็จการอาชีว ศึกษาและฝึ กอบรมวิช าชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ
สอดคลองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ” พันธกิจ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว จึงมีภารกิจที่ต้องดาเนินการดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
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ผลิตและพัฒนากาลังคน ด้านวิชาชีพสอดคลองกับความต้องการของสถานประกอบการ และการ
ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับ
ประชาชนทุกชวงวัย 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยอาศั ย เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น 4) พั ฒ นางานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม
เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 5) พัฒนาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
อาชีวศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อผลิ ตและพัฒนากาลังคนวิชาชีพให้มี คุณธรรม คุณภาพ และความเป็น
มืออาชีพ 2) เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย 3) เพื่อนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4) เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่ง ประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และองค์ความรู อาชีวศึกษา 5) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีเป้ าหมายคุณภาพของผู้ สาเร็จการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒ นาผู้เรียน และ
ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ไดแก 1) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 2)
ด้านสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ว ไป ไดแก ความรู แ ละทัก ษะการสื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ไดแก ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสู การปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒ นากาลั งคนด้านการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศโดยมี
เป้าหมายดังนี้ 1) กาลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกาลังคนอาชีวศึกษา
ผู้เรีย นอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทีย บกับผู้ เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีว ศึกษาไดรับเงินกู ยืมเพื่อ
การศึกษา ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนา
ประเทศ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้สาเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุ มอุตสาหกรรม เป้าหมายตรงตามข้อมูลความ
ต้อ งการก าลั ง คน อั ต ราการมี ง านท า การประกอบอาชี พ อิ ส ระของผู้ ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ป และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ 2) การผลิตและพัฒนา
กาลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะทางมีตัวชี้วัดที่สาคัญ ไดแก
ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิ จั ย จั ด การเรี ย นรู แบบบู ร ณาการองค์ ค วามรู ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และ
คณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษา ใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู ทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม
วิช าชี พ ที่จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกั น กั บ สถานศึ ก ษา เพื่อ พั ฒ นากาลั งคนตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน 3) การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรูด้านอาชีวศึกษา เพื่อ

3
เพิ่มผลผลิ ตและมูล ค่า ทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัว ชี้วัดที่ ส าคัญ ไดแก จานวนโครงการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรู ที่นาไปใช้ประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
จ านวนบุ คลากรอาชีว ศึกษาด้านการวิจัยและพัฒ นา จานวนนวัตกรรม สิ่ ง ประดิษฐ์ ที่ไดรับการ
จดสิทธิบัตร และจานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประกอบด้วย 3
กลยุทธ์ คือ 1) ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง และ 3) ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และองค์ ความรู ด้านอาชีว ศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิ ตและมูล ค่าทางเศรษฐกิจ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา, 2560 ก) จากกลยุท ธ์ที่ 3 จะเห็ นว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานของผู้เรียน
อาชีวศึกษา โดยได้มีการกาหนดให้ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรต้องเรียนวิชาโครงงานวิชาชีพ
เพื่อนาองค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพที่เรียนมาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในวิชาชีพ นอกจากนี้แล้วสานักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ได้พัฒนาผู้ เรียนให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนประจาวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับ ครูผู้สอน
ในหมวดวิชาชีพพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมใหม่ ๆ โดยมี ก ารจั ด ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่ว มกันจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ และยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัทเอสโซ่ และโครงการ Start Up อีกด้วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งผลิตฝีมือแรงงานให้ มี
คุณภาพสามารถเป็ น ผู้ ป ระกอบการแข่งขั นในตลาดแรงงานได้ ดังนั้นจึ งได้ดาเนินงานตามคู่มื อ
การปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนาเข้าร่วมการประเมินการดาเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 4 ดาว โดยผลการประเมินด้านการใช้สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
งานวิจัย ฯลฯ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร, 2561 ก) ซึ่ ง ต้ อ งพั ฒ นาในปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไปและใน
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนา
องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งทางวิชาชีพและในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษายังได้จัดการเรียนการ
สอนเพื่ อให้ผู้เรีย นมีความรู้ และทักษะด้านอาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้
โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างแนวคิดในการทาธุรกิจให้
นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษา น าผลงานโครงงานวิ ทยาศาสตร์ ม าบูร ณาการสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ส่ ง เสริ ม ให้ มี
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การเรียนรู้การดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้มีแนวทางด้านการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
อาชี ว ศึ ก ษา แก่ ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาโดยใช้ ก ระบวนการบ่ ม เพาะของศู น ย์ บ่ ม เพาะการเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร แต่จากการสารวจความคิดเห็นของผู้เรียน
เกี่ย วกับความรู้ และทักษะเบื้องต้น ในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกต์ใช้ โครงงาน
วิท ยาศาสตร์ ที่ ผู้ เ รี ย นประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น ขึ้ นมาพั ฒ นาสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ปีก ารศึก ษา 2560 ผลปรากฏ
ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนคิดค้นขึ้นมาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
ปีการศึกษา 2560
รำยกำร
1. ท่านมีความรู้ความสามารถในการทาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ท่านมีแนวคิดในการนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ไป
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาโดยใช้ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในการทา
ธุรกิจ
4. ท่านมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5. ท่านมีความรู้และทักษะในการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการวางจาหน่าย
6. ท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร การเงิน
การผลิต และการตลาดในการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
รวม

(n=200)
ระดับควำมคิดเห็น
̅
S.D. ควำมหมำย
×
2.50

.50

น้อย

3.53

.50

มาก

2.34

.47

น้อย

2.44

.69

น้อย

2.50

.77

น้อย

2.46

.52

น้อย

2.63

.37

ปำนกลำง

ที่มา : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, 2560
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนมีความรู้ และทักษะเบื้องต้นในการเป็น ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ ผู้เรียนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีแนวคิดในการนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผู้เรียนให้ความสนใจในการนา
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ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาประกอบธุรกิจเพื่อหารายได้ แต่ ผู้เรียนยังขาดความรู้และ
ทักษะในการเป็ น ผู้ ประกอบการ ผู้ วิจัย ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ อานวยการวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาชุมพร
เห็ น ว่ า ควรด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ส ามารถด าเนิ น การตามกระบวนการของศู น ย์ บ่ ม เพาะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่ต้องการ
พัฒนาให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยสามารถดาเนินธุรกิจ
ของตนเองแข่ ง ขั น ในตลาดได้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อเป็นที่
ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้หลังเรียนจบหลักสูตร ผู้ วิจัยจึงได้ดาเนินการ
บริหารจัดการโดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนในปีการศึกษา 2561 ในการ
บริหารจัดการดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การดาเนินการว่าประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
มากน้ อยเพีย งใด มีความต้องการจาเป็นที่ จะดาเนิน การต่อไปอีกหรือไม่ หรื อมีผลกระทบต่อผู้ ที่
เกี่ยวข้องอย่างไร โดยการบริหารจัดการจะทาให้ได้ข้อมูลที่ นาไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงทางบวกเพื่อ
ตรวจสอบความก้าวหน้า ความสาเร็จของการบริหาร และแสวงหาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนพัฒนางานในอนาคต จึงได้วางแผนและดาเนินการขึ้น โดยคาดหวังว่า จะทาให้ได้
สารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการวางแผน และกาหนดทิศทางการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภ าพ
มากยิ่ งขึ้น โดยประยุก ต์ใ ช้ร ูป แบบการบริห ารแบบ IPO ประกอบด้ว ย Input Process และ
Output เป็นระบบพื้นฐานที่ใช้กับทุกวงการ รวมทั้งวงการการศึกษาซึ่งพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกั บ
การบริ ห ารโดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) และปั จ จั ย ผลผลิ ต
(Output) ในการดาเนินการ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมาก และมีการกระบวนการครบถ้วน
เพื่อนาผลของการบริหารจัดการและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพิจารณา ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง
การดาเนินการ ตลอดทั้งเป็นสารสนเทศที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
และความต้องการของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้จัดทาผลงาน
วิชาการ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรบริหำร
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปในการประยุ ก ต์ ใ ช้โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ
3. เพื่อศึกษาผลผลิ ต ที่ได้จากการประยุกต์ใช้ โ ครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ ส่ งเสริม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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ขอบเขตของกำรบริหำร
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิด และการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ
การบริหารแบบ IPO (IPO Model) ประกอบด้วย Input Process และ Output
2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร ที่ใช้ในการบริหาร ประกอบด้วย
2.1 ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561 จานวน 64 คน
2.2 ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2561 จานวน 1,123 คน
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561 จานวน 56 คน
ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จานวน
291 คน รวมทั้งสิ้น 347 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie,
R., V. & Morgan, D., W. 1970: 607-610) และทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ใช้ในกำรบริหำร ประกอบด้วย
3.1 ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3.2 ความเหมาะสมด้านกระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3.3 ผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
3.3.1 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3.3.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3.3.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นด้ า นการเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาจากการ
ดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร
3.3.4 ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่
1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่ านการคัดเลือกความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์
2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
4) ผลสาเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2561

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร หมายถึง การบริหารจัดการหรือกิจกรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จนสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนและการประกวดผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา
1.2 การคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
1.3 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
1.4 การอบรมเขี ย นแผนธุ ร กิ จ และคั ด เลื อ กผลงานเข้ า สู่ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของศู น ย์
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1.5 การนาผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะเข้าสู่การประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. รูป แบบกำรบริห ำรแบบ IPO (IPO Model) หมายถึง การบริหารเพื่อ ประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อให้ทราบผลการดาเนินการ
ในการนาไปสู่การตัดสินใจเพื่อดาเนินการต่อไปหรือยุติการดาเนินการ โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ
IPO ดาเนินการ 3 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้ ำ นปั จ จั ย พื้ น ฐำน (Input) หมายถึ ง การบริ ห ารเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสม
ความพร้อ ม และความเพีย งพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการดาเนินงานการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่
2.2 ด้ ำ นกระบวนกำร (Process) หมายถึ ง ความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ กระบวนการ
ดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร กิจกรรมในการดาเนินการ การควบคุมกากับ ติดตามและประเมินผล
2.3 ด้ ำนผลผลิต (Output) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการดาเนินการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม การเป็น ผู้ประกอบการอาชีว ศึกษา วิทยาลั ยอาชีวศึกษาชุมพร
เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจและผลผลิ ต ตามเป้ า หมายของการด าเนิ น การ ประกอบด้ ว ยผลผลิ ต ใน
เชิงปริมาณว่า ปริ มาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิช ย์
มีจ านวนเท่า ใด มี ป ริ มาณผลงานโครงงานวิ ทยาศาสตร์ ที่ส ามารถด าเนิน เป็ นธุ รกิ จได้จ ริง เท่ าใด
ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนมีจานวนเท่าใด และมี
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คุณภาพอยู่ในระดับใด มีผลสาเร็จของโครงการอย่างไรบ้าง เช่น ครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับรางวัลในระดับภาค ระดับชาติ อย่างไรบ้าง เป็นต้น
3. ผู้เ รียน หมายถึง นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลั ยอาชีวศึกษาชุมพรที่ เรียนในรายวิช า
วิทยาศาสตร์และเข้าร่วมกิจกรรมดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561
4. ครู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561
5. ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6. ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ หมำยถึง นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
และได้ดาเนินธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน ภายใต้ ดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
7. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้ำนกำรเป็น ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำโดยประยุกต์ใช้โครงงำน
วิทยำศำสตร์ตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นการเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มดาเนิ น การ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ปีการศึกษา 2561 ได้แก่
7.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดผล
และประเมินผลหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงการประเมินผล
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วย
7.2 ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็น ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ซึ่งทาการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเป็น
ผู้ประกอบการ ที่ประยุกต์จากเกณฑ์การประเมินในคู่มือ ดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในด้านการเขียนแผนธุรกิจ การดาเนินธุรกิจ การรายงาน
ผลการดาเนินธุรกิจตามรูปแบบที่กาหนด
8. กำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ โดยประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์ หมายถึง การ
นาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์มาเข้าสู่
กระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจนประสบผลสาเร็จสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจ
ได้จริ ง ได้รั บการรับ รองคุณภาพจากหน่ว ยงานต่าง ๆ เช่น ได้รับมาตรฐาน อย. ได้รับรางวัลการ
นาเสนอผลงานการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในระดับ 5 ดาว เป็นต้น
9. คุณภำพผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ หมายถึง ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
ที่ได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาแต่งตั้งขึ้น
โดยประเมิ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ อ าชี ว ศึ ก ษา ของ
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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10. ผลผลิตตำมเป้ำหมำยของกำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากการดาเนินการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
10.1 ปริมำณผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ที่ มีควำมเป็นไปได้เชิงพำณิชย์ หมายถึง
จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์จากคณะกรรมการ
ประเมินที่สถานศึกษามอบหมาย ในปีการศึกษา 2561
10.2 ปริ ม ำณผลงำนโครงงำนวิ ท ยำศำสตร์ หมายถึ ง จ านวนผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561
10.3 คุณ ภำพผลงำนโครงงำนวิ ทยำศำสตร์ หมายถึ ง ระดับคะแนนการประเมิ น
คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานของสานักวิจัยและพัฒนา
อาชีวศึกษา
11. เกณฑ์มำตรฐำน หมายถึง มาตรฐานที่กาหนดขึ้นเพื่อวัดคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
11.1 เกณฑ์มำตรฐำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ หมายถึง มาตรฐานเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินของสานักวิจัยและ
พัฒ นาอาชีว ศึกษา ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ที่ประเมินครอบคลุ ม 5 ด้าน ได้แก่
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอผลงาน การจั ด บอร์ ด แสดงโครงงาน ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
และประโยชน์ของโครงงาน
11.2 เกณฑ์มำตรฐำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ หมายถึง ระดับคุณภาพของ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินธุรกิจของการเป็น
ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น 5 ระดั บ ได้แ ก่ ระดั บ ดี ม าก ระดั บ ดี ระดั บ
ปานกลาง ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง
12. ผลส ำเร็ จ ของกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงำนวิ ท ยำศำสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรเป็ น
ผู้ป ระกอบกำรอำชีว ศึ กษำ วิ ทยำลั ย อำชี วศึ กษำชุม พร ในระดับ ภำค ระดั บชำติ และระดั บ
นำนำชำติ หมายถึง ผลที่เกิดแก่ครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการนาผลงานที่เกิดขึ้น
เข้าร่วมการประกวดในเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดับภาค (ภาคใต้) ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ
รวมถึงผลตอบแทนหรื อรางวัล ที่ครูและผู้ เรียนได้รับ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การได้รับทุน
ในการศึกษาดูงานหรือทุนในการดาเนินกิจกรรมต่อยอดผลงาน เป็นต้น

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน
1. ผู้เรี ย นมีทักษะในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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3. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการ
เข้าร่วมประกวดต่าง ๆ
4. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ สามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้จริง
5. ผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มบ่ ม เพาะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา มี ทั ก ษะในการเป็ น
ผู้ประกอบการสามารถทาธุรกิจของตนเองต่อไปได้
ประโยชน์ที่เกิดแก่ครู
1. ครู มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพและวิชาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถจัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา
และเหมาะสมกับผู้เรียน
2. ครู มีโอกาสได้ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สาหรับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ประโยชน์ที่เกิดแก่กำรจัดกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผลการประเมินเป็นข้อมูล/สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัย อาชีวศึกษา
ชุมพร นาไปใช้ในการจัดการศึกษา การวางแผน และพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตามโครงการ
ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงำนกำรศึกษำ
เป็ น แนวทางให้ กับสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาที่มีบริบท
คล้ายคลึ งกัน และจัดทาโครงการในลั กษณะเดียวกัน ได้นาข้อมูล /สารสนเทศจากผลการประเมิน
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้ปกครองและชุมชน
1. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาชุ ม พร ผู้ วิ จั ยได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี งานบริ ห ารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามลาดับดังนี้
1. นโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
2. แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
3. นโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
5. รูปแบบการบริหารแบบ IPO (IPO Model)
6. บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
7. โครงการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9. กรอบแนวคิดการบริหาร

นโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน จะเห็นว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม คื อ นโยบายข้ อ 8 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้
ความสาคัญต่อการวิ จัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการ
ที่ทันสมัย โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมดังนี้ (สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560: 315-340)
1) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้
ไม่ต่ ากว่า ร้ อ ยละ 1 ของรายได้ป ระชาชาติและมี สั ด ส่ ว นรั ฐ ต่ อเอกชน 30:70 ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้า
ทัดเทีย มกับ ประเทศอื่น ที่มีร ะดับ การพัฒ นาใกล้ เคียงกัน และจัดระบบบริห ารงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาของระบบการบริหาร
งานวิจัยของประเทศให้มีความเชื่อมต่อและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
โดยได้ จั ด ท าแผนการขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย แบบบู ร ณาการของประเทศ และกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี โดยที่ผ่านมามีการดาเนินการที่สาคัญดังนี้
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) ในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาพัฒ นาเทคโนโลยี การผลิ ต ผ่ านโครงการสนับ สนุนการพัฒ นาเทคโนโลยีข องอุตสาหกรรมไทย
(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)
1.3) โครงการหิ้งสู่ห้าง 30,000 บาท ทุก IP เป็นการต่อยอดความสาเร็จของโครงการ
ขับเคลื่ อนผลงานวิจัย สู่เชิงพาณิช ย์ โดยเปิดให้ผู้ส นใจเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้ผลงาน 3-5 ปี และมี
ค่าธรรมเนียมเพียง 30,000 บาท มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ หรือ Royalty Fee ร้อยละ 2
ซึ่งสามารถนาค่าธรรมเนียมมาหักออกได้เมื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว
1.4) โครงการสร้างผู้ ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Startup
Voucher เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ “เร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจ” จานวน 50 ราย
โดยให้บริการคาปรึกษาและการฝึกอบรมทั้งด้านการสร้างความคิด การพัฒนา การออกแบบด้าน
ธุรกิจ การสร้างต้นแบบ การศึกษาตลาด การสารวจตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจให้เข้าถึงแหล่ง
ทุนที่เหมาะสม และการจัดเวทีประกวดนวัตกรรม
1.5) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีรายใหม่
1.6) การด าเนิ น โครงการ “คู ป องวิ ท ย์ เ พื่ อ โอทอป” เพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP
โดยมีเป้าหมายให้การสนับสนุนกลุ่มโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่ม OTOP ทุกกลุ่ม
1.7) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลให้ความสาคัญในการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและพัฒนา เช่น ผลิตภัณฑ์แผ่นเจลมาร์กหน้าจากผลไม้ไทยและพืชสมุนไพร ผลงานวิจัย
เพื่อรับมือกับยุงและโรคจากยุง เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบาบัดน้าเสียขนาดเล็ก เป็นต้น
2) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
การเชื่อมโยงระหว่างการเรี ยนรู้กับการทางาน การให้ บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐ สามารถ
ไปทางานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
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2.1) การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ
ภาคผลิ ต และบริ ก าร รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษาของประเทศ เช่ น STEM
Workforce STEM Education ส่ ง เสริ ม อาชี พ STEM จั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษาใน
สถานศึกษา เป็นต้น
2.2) การพั ฒ นาระบบบู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การท างาน (Work-integrated
Learning: WiL) ในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) โดยได้ดาเนินโครงการนาร่อง
การบูรณาการเรียนรู้กับการทางานใน 5 รูปแบบ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบร่วมกัน
ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
2.3) การส่ ง เสริ ม การหมุ น เวี ย นบุ ค ลากรระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ เพิ่ ม
ขีด ความสามารถในภาคการผลิ ต และการบริก าร (Talent Mobility) เพื่อ ให้ เ กิด การเชื่ อ มโยง
การทางานระหว่างภาคเอกชนกับ มหาวิทยาลั ยหรือ สถาบัน วิจัยของรัฐ ก่อให้ เ กิดการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน
2.4) การพัฒ นากาลั งคนในสาขาขาดแคลน ได้ดาเนินการสนับสนุนทุนการศึกษา
ภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งนักเรียนทุน
ไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน ณ ต่างประเทศและในประเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงในสาขาต่าง ๆ
2.5) การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รัฐบาลได้
จัดกิจ กรรมต่ าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น
จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ (Space inspirium) ดาเนิน
โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาส
เรียนรู้ทั่วหล้า ” จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ
จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ” จัดงานวันนักประดิษฐ์ จัดงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น
3) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน
ระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ
และภาคเอกชน
3.1) การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร้อยละ 300 โดยรัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมโดยเพิ่มจาก ร้อยละ 200 เป็นร้อยละ
300 มีระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 5 ปี
3.2) การส่งเสริมนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงและใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยใช้กลไกการจัดทา
บัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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3.3) การดาเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ
SMEs ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนเงินทุนสาหรับผู้ประกอบการ
ธุร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก (SMEs) ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี น วัต กรรมที่ เ กิ ดประโยชน์ ใ น
เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3.4) การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิรูปประเทศ เช่น ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เป็นต้น
3.5) การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค จานวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น ชลบุ รี สงขลา และกรุ ง เทพมหานคร โดยท างานร่ ว มกั บ จั ง หวั ด และ
สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่เพื่อให้เกิดแผนงานบูรณาการร่วมกัน
4) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจั ดการน้ าและขยะ ใช้ป ระโยชน์จากผลการศึ กษาวิจั ยและพั ฒ นา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้
เครื่องมือวัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจั ด
ให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
ในกรณีที่จาเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
4.1) การพัฒ นากาลั งคน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง
4.2) การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ในอาเซี ย น มี ก าร
ดาเนินการต่าง ๆ เช่น จัดทาแผนที่นาทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (พ.ศ. 2559 2562) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน โดยให้มีการใช้และการ
ผลิตควบคุมไปกับ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของยานยนต์ 3 ประเภท คือ รถโดยสารไฟฟ้า
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยให้นาเข้าเฉพาะแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนที่ยัง
สามารถผลิตได้ เพื่อให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขึ้นในประเทศ
4.3) การดาเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เกิดจากนโยบาย
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในรู ป แบบคลั ส เตอร์ ที่ ไ ด้ ก าหนดให้ เ มื อ งนวั ต กรรมอาหาร (Food
Innopolis) เป็นหนึ่งในเจ็ด Super Cluster ซึ่งหมายถึงคลัสเตอร์สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์สาหรับการส่งเสริมการลงทุนเป็น
พิเศษในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้
เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย
เป็นต้น
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5.1) การขั บ เคลื่ อ นการบริ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ( Metrology
Standardization Testing Quality: MSTQ) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นาของภาคเอกชน
โดยแบ่ ง เป็ น 4 หมวด ได้ แ ก่ ระบบมาตรวิ ท ยา (M: Metrology) การก าหนดมาตรฐาน
(S: Standardization) การทดสอบ (T: Testing) และการรั บ รองคุ ณ ภาพ ( Q: Quality
Assurance) ซึ่ ง ระบบ MSTQ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคุ ณ ภาพ (Quality Infrastructure)
ที่สาคัญในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนลดต้นทุนของภาคเอกชนในการ
นาชิ้นงานไปวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
5.2) การสนับสนุนพื้นที่บริการ และงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัย
พัฒนา
5.3) การพั ฒ นาระบบสารสนเทศการวิ จัย ของประเทศ ได้มี การด าเนินการได้ แก่
(1) การวางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System:
NRMS) เพื่อใช้ในการบริหาร กากับ และติดตามงบประมาณและงานวิจัยของประเทศได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (2) เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผลงานวิ จั ย ที่ แ ล้ ว เสร็ จ และให้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.tnrr.in.th (3) ให้บริการไฟล์เอกสารดิจิทัลผลงานวิจัยฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ www.dric.nrct.go.th
(4) ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยประกอบรูปภาพและคลิปวิดีโอผ่านระบบห้องสมุดงานวิจัยสาหรับ
สาธารณะผ่ านเว็บ ไซต์ www.thai-explore.net (5) ให้ บริ การนวัต กรรมส าหรับเชิงพาณิช ย์ผ่ า น
เว็บไซต์ www.14biz.nrct.go.th (6) ฐานข้อมูลผลงานวิจัยการเกษตร โดยสามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์
www.arda.or.th ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application
เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการนาเสนอข้อมูลการวิจัยต่อรัฐบาลและสาธารณะ
5.4) การพั ฒ นาระบบคลั งข้ อ มู ล น้ าและภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ โดยมี การจั ดตั้ ง ศู น ย์
คลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นระบบกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน้า ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์น้าในปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้าและภู มิอากาศแห่งชาติที่สามารถติดตามข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ NHC Mobile Application
5.5) การพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure
Services Portal: NGIS PORTAL) โดยบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงชั้ น ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศจาก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ถู กต้ องตามมาตรฐานและทัน สมัย สามารถให้ บ ริก ารได้ อย่ างรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพครบทุกรูปแบบ
5.6) การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมกับต่างประเทศ ได้แก่ (1) ไทย-ลาว ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครอบคลุม 14 สาขา ได้แก่เทคโนโลยีชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ พลังงานทดแทน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์
เทคโนโลยี แ สงชิ น โครตรอน เทคโนโลยี อ วกาศการส ารวจระยะไกลและระบบภู มิ ส ารสนเทศ
มาตรวิทยา มาตรฐานทดสอบคุณภาพ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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นวัตกรรม การส่งเสริมนวัตกรรมสาหรับ SMEs อุทยานวิทยาศาสตร์ การจัดการทรัพยากรน้า
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ความปลอดภัยและความมั่นคง และสาขาเทคโนโลยีชุมชน (2) ไทย-ญี่ปุ่น
เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมในสาขา
การพัฒนาด้านต่าง ๆ (3) ไทย-จีน ได้ล งนามบันทึกความตกลงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส าธารณรั ฐประชาชนจีน ภายใต้กรอบการดาเนินงาน Science and Technology
Partnership Program (STEP) โดยผลักดันการดาเนินงานใน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย
ร่ ว มไทย–จี น โครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ ยนข้อมูล ดาวเทียมส ารวจ โครงการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน -อาเซียน และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (4) ไทย-เกาหลี
ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (5) ไทย-รัสเซีย
เป็ น การผลั กดัน ให้ มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่ว มมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง Skolkovo Innovation Centre และหน่ ว ยงานของไทย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติและ
เทคโนโลยีการเกษตร (6) ไทย-สหรัฐอเมริกา ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology:
JCM) ครั้ งที่ 2 โดยจะดาเนินความร่วมมือใน 5 สาขา ได้แก่ พลังงาน สุ ขภาพ การศึกษา
สะเต็ม น้า และความหลากหลายทางชีวภาพ
จากนโยบายของรั ฐ บาลจะเห็ น ได้ว่า รัฐ บาลได้ ให้ ความส าคัญในการวิจั ย การพัฒ นา
ต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย เพราะจากการศึกษาวิจัย
ที่ผ่านมาจานวนมากพบว่า การวิจัยและพัฒนามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า วิ ธี แ ละ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสาคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
ตลาดโลก
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560
- 2579 โดยมีวิสั ย ทัศน์ ว่า “ผู้ ส าเร็จการอาชีว ศึกษาและฝึ กอบรมวิช าชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ” และได้กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม คือ พันธกิจ
ข้อ 4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพ และได้กาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาในด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปคือ ผู้เรียนต้องมีคุณภาพในด้านความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติ การทางานร่วมกั บผู้อื่น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน และด้านสมรรถนะวิชาชีพคือ
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์
สู่อาชีพ ทั้งนี้ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุต ามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายดังกล่าวในยุทธศาสตร์
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ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีเป้าหมายในข้อ 3 คือการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีว ศึกษา เพื่อเพิ่ม ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ จานวน
โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒ นาชุมชนและสั งคม จานวนบุ คลากรอาชีว ศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และจานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560 ก)
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา เผยแพร่
นวัตกรรมองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการปฏิรูปการอาชีวศึกษาตามกรอบ และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยได้ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ
ในสถานศึกษา ได้แก่ (สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2560: 10-15)
1) การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้งานวิจัยและพัฒนาในสถานศึกษาเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย โดยสนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการทา
วิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
ดาเนิ น โครงการวิจั ยภายใต้ห มวดเงินอุดหนุนทั่ว ไปของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพจากสานักงานคณะกรรมการวิจั ย
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง งบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น โครงการวิ จั ย ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 – 2560 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ได้รั บ งบประมาณในวงเงิน 12,768,500 บาท ทั้ งนี้การได้ รับจัดสรรงบประมาณ
การวิจัยนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการจัดทาข้อเสนอการวิจัยของผู้เสนอของบประมาณการวิจัย
2) การส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาคิ ด ค้ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ น วั ต กรรม
อาชีวศึกษามุ่งเน้นการพัฒนานักประดิษฐ์คิดค้นอาชีวศึกษา โดยการจัดทาโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค้นของผู้เรียนบนพื้นฐานการวิจัย ตามโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา (Innovation Research for Vocational Education: IRVE)
โดยกลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนหลายหน่วยงาน
ได้แก่ บริ ษัท ล็ อกซเล่ ย์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด บริษัทโปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ บริษัทล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จากัด และสมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นต้น โดย
กลุ่ ม วิ จั ย นวั ต กรรมการอาชี ว ศึ ก ษา ด าเนิ น การจั ด ประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ซึ่ ง ได้
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถ
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ประยุกต์ความรู้และใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการพัฒนา
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา อันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้ดาเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ของผู้ เรียนอาชีวศึกษา โดยร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย (จากัดมหาชน) และโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ (Startup
Thailand) ดาเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้ ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึกษาได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใ นการประยุกต์ใช้ ส ร้างองค์ความรู้
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีว ศึกษาได้มอบหมายให้สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาดาเนินการจัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
3) ขยายและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างประเทศ สานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการจัดประชุมวิจัยนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์คือ
3.1) เพื่อพัฒ นาและแลกเปลี่ ยนความรู้/ประสบการณ์การวิจัยอาชีวศึกษาระหว่าง
นักวิจัยไทยกับนานาชาติ
3.2) เพื่อจัดทาฐานข้อมูลการวิจัยอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
3.3) เพื่อประยุกต์และพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายการอาชีวศึกษาบนพื้นฐานการ
วิจัย
3.4) เพื่อขยายและสร้างความร่วมมือการวิจัยอาชีวศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและสากล
โดยมีการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ และการเข้าร่ วมแข่งขันหุ่ นยนต์ระดับโลก (World
RoboCup 2013) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเข้าร่ว มประชุมเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นต้น
จากนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งนั้น จาเป็นจะต้องใช้รากฐานความรู้ ความคิด การค้นคว้าวิจัย
เพื่อผลักดันฐานความรู้ ทักษะความชานาญ ฐานเทคโนโลยี และฐานคุณธรรมและจริยธรรม ให้
ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ จนอาจกล่ า วได้ ว่ า การ
อาชีวศึกษาคือหัวใจสาคัญของสังคมใหม่ สังคมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเป็นกุญแจที่สาคัญอันหนึ่ง
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ (สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2560)

แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา
หรื อ หาค าตอบโดยใช้ ห ลั ก การและเหตุ ผ ล เป็ น การฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และความรู้ที่ได้จะยังคงทนอยู่เป็นเวลานาน
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ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2528: 13) ให้ความหมายว่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์และต้องสาเร็จรูปในตัว
ผู้ศึกษาจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีการสังเกตสิ่งที่ได้มาจากการศึกษาไว้ตามลาดับการวาง
รูปแบบของโครงงานจะต้องดาเนินการล่วงหน้าให้รัดกุม
ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “โครงงาน หมายถึง การศึกษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้การแนะนาปรึกษาและการดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ”
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531: 1) ให้ความหมายของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ว่า เป็นการศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามความสนใจและระดับความรู้
ความสามารถภายใต้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาที่สงสัย ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง สาหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา การทาโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของ
กิ จ กรรมเสริ ม ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ เทคโนโลยี โดยนั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ว างแผนการศึ ก ษาค้ น คว้ า
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลและเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรี ย นรู้ เจตคติทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้งได้ฝึ กฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครู
อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพียงผู้ให้คาแนะนา
ชาตรี เกิ ด ธรรม (2547: 1) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า หมายถึ ง
การศึ ก ษาเรื่ อ งราวด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ นั ก เรี ย นสนใจ โดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
จากความหมายของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่า โครงงาน
วิทยาศาสตร์หมายถึง กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครู
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงผู้ให้คาแนะนาปรึกษา
หลักการสาคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์
ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 1) ได้ให้หลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้
(1) เน้ น การแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง เปิดโอกาสให้ นักเรียนริเริ่ม วางแผนและ
ดาเนินการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางและให้คาปรึกษา
(2) เน้ น กระบวนการในการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่
การกาหนดปัญหา หรือเลือกหัวข้อเรื่องที่ส นใจ การวางแผนการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
หรือการทดลอง และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า
(3) เน้นการคิดเป็น ทาเป็น และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
(4) มุ่ ง ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยใช้ วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
มิได้เน้นการส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544: 2) ได้ให้หลักการของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้
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(1) นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามความสนใจ
และระดับความรู้ ความสามารถ
(2) เป็นกิจกรรมที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อตอบปัญหาที่
สงสัย
(3) นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ว างแผนการศึก ษา เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ด าเนิน การปฏิบั ติก าร
ทดลอง หรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการแปลผล สรุปผล และเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยมีครูอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คาปรึกษา
ประเภทของโครงงาน
ชาตรี เกิดธรรม (2547: 1 - 4) ได้แบ่งประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามลักษณะของ
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) โครงงานประเภททดลอง ลักษณะของโครงงานประเภทนี้ต้องมีการออกแบบการ
ทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรหรือตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ
ที่ไม่ต้องการศึกษาที่จะส่งผลให้การศึกษาคลาดเคลื่อน ขั้นตอนการทาโครงงานประเภทนี้จะต้องมี
การกาหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ดาเนินการทดลองเพื่อหาคาตอบของปัญหา
หรือตรวจสอบสมมติ ฐานที่ตั้งไว้ แปลผลและสรุปผล ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น การสลบ
ของปลาดุกบิ๊กอุยจากสารสกัดใบกานพลู ซาลาเปาจากข้าวไรซ์เบอรี่ ถุงเพาะชาจากเปลือกทุเรียน
เป็นต้น
(2) โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล ลักษณะของโครงงานประเภทนี้ เป็น
การศึกษารวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในธรรมชาติ แล้วนามาจัดจาแนกออกเป็นหมวดหมู่ โดยไม่มีการ
กาหนดตัวแปร โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เพื่อตอบคาถามหรือเพื่อรู้เท่านั้น หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป ตัวอย่างโครงงาน
ประเภทนี้ เช่น การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การศึกษาพฤติกรรมการชักใยของแมงมุม การศึกษาโครง
กระดูกสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น
(3) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ลักษณะโครงงานประเภทนี้จะต้องมีการกาหนด
ตัวแปรที่ต้องศึกษาเหมือนกับโครงงานประเภททดลอง แต่ผลของโครงงานประเภทนี้จะได้อุปกรณ์
หรือสิ่งประดิษฐ์และมีข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ซึ่งต่างจากโครงงานประเภททดลองตรงที่ผลของ
โครงงานประเภททดลองจะมีเฉพาะข้อมูลเท่านั้น โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นี้จะมีการกาหนด
ตั ว แปรที่ จ ะศึ ก ษาซึ่ ง มี ทั้ ง ตั ว แปรต้ น หรื อ ตั ว แปรอิ ส ระ ตั ว แปรตามและตั ว แปรที่ ต้ อ งควบคุ ม
เช่นเดียวกับโครงงานประเภททดลอง ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น เครื่องกลั่นน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ กระสวยอัดอากาศ ตู้อบผ้าพลังแสงอาทิตย์ กระด้งตากอาหารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(4) โครงงานประเภททฤษฏี ลั กษณะโครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่อธิบาย
ทฤษฎีเก่าในแนวใหม่หรือสร้างทฤษฎีใหม่เพื่อล้มล้างทฤษฎีเก่า ผู้ทาโครงงานประเภทนี้จะต้องมี
ความรู้เรื่องนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง จึงมีนักเรียนทาโครงงานประเภทนี้น้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงงาน
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือดาราศาสตร์ ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น ทฤษฎี
ความสูงสัมพันธ์ ทฤษฏีการเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงและเร็วเท่าแสง คลื่นการเดินของกิ้งกือ เป็นต้น
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นอกจากนี้แล้ว ชาตรี เกิดธรรม (2547: 3) ยังได้แบ่งประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
ตามลั กษณะสาขาวิช าออกได้เป็ น หลายประเภท เช่น โครงงานทางด้านเคมี ชีว วิทยา ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่ถ้าแบ่งประเภทตามการประกวดแข่งขัน จะแบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือประเภททั่วไปและประเภทกาหนดหัวข้อ ซึ่งโครงงานประเภททั่วไปคือ โครงงานทาง
สาขาใดก็ได้ โดยไม่มีการกาหนดสาขาหรือประเภทโดยเฉพาะ ส่วนโครงงานประเภทกาหนดหัวข้อ
จะมีการกาหนดหัวข้อเรื่องเป็นคราว ๆ ไป เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทลดภาวะโลกร้อน
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน เป็นต้น
บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนโครงงาน
วิวัฒน์ รอดเกิด (2553: 94) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนประสบความสาเร็จและเกิดคุณลักษณะในการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
อันนาไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ได้นั้น ครูผู้สอนต้องดาเนินการดังนี้
(1) อธิบายให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน ขั้นตอนการทาโครงงาน การเขียนเค้าโครงย่อของ
โครงงาน และการเขียนรายงานให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการ
(2) เป็ น ที่ป รึ กษาให้คาแนะนา กากับติดตามการทางานและประเมินผลโครงงาน
แต่ไม่ควรเป็นผู้คิดขั้นตอนการทาและลงมือทาให้ผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง
(3) เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการพิจารณาเค้าโครงย่อโครงงาน การจัดหาแหล่ง
ความรู้หรือแหล่งเรียนรู้ แหล่งในการศึกษาค้นคว้า รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
(4) เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากศึกษาค้นคว้า เพื่อให้แสดงออกถึง
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ผลงานที่ เ กิ ด จากโครงงานได้ ด้ ว ยตนเอง อี ก ทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ให้กาลังใจและฝึกผู้เรียนมีความอดทนต่อการทางาน และสามารถแก้ไขปัญหาในการทางานได้
(5) ดูแลผู้เรียนระหว่างทาโครงงานในเรื่องความสะดวก ปลอดภัยในการทาโครงงาน
จะต้องชี้แจงและให้คาแนะนาด้วย
(6) เป็นผู้แนะนาให้ผู้เรียนเขียนรายงานโครงงาน การจัดแผงแสดงโครงงาน การจัด
กระทาข้อมูลอย่างถูกต้อง
สุวิทย์ มูลคาและอรทัย มูลคา (2545: 204 - 205) ได้เปรียบเทียบบทบาทของนักเรียน
และครูในการเรียนรู้โดยโครงงาน ไว้ดังนี้
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ตารางที่ 2 บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนโครงงาน
บทบาทของผู้เรียน
บทบาทของครู
1. กาหนดหัวข้อเรื่อง ประเด็นที่สนใจหรือข้อ 1. กระตุ้นให้ผู้เรียนเลือกปัญหาที่น่าสนใจ
อยากรู้ อยากเรียน อยากหาคาตอบ
สงสัย
2. ค้นหา รวบรวมหลักฐานทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2. เสนอแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวิธีการเรียนรู้ หรือการศึกษาหา
3. เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบ แบบแผน
คาตอบ
วิธีการเรียนรู้ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
4. สร้างเครื่องมือ เตรียมวัสดุอุปกรณ์
4. อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ
ประสานงาน
5. ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า ทดลองตามแผน
ที่กาหนดและบันทึกรวบรวมข้อมูล
6. วิเคราะห์ข้อมูล หาข้อสรุป อภิปรายผล
7. ออกแบบการนาเสนอ เขียนรายงาน

5. สังเกตการณ์ปฏิบัติให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมสาระความรู้ต่าง ๆ
6. ร่วมวิเคราะห์ อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น
7. ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทาง วิธีการ
นาเสนอข้อมูล
8. ประเมินผลงานของตนเอง หรือผลงานกลุ่ม 8. ประเมินผลงานของนักเรียน
9. เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
9. จัดสถานการณ์ โอกาสเผยแพร่ผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่มา: สุวิทย์ มูลคาและอรทัย มูลคา, 2545.
ขั้นตอนการทาโครงงาน
ไสว ฟักขาว (2540: 21) ได้สรุปขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
ขั้นที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน
ขั้นที่ 4 ลงมือทาโครงงาน
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน
ขั้นที่ 6 การแสดงผลงาน
ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการหาหัวข้อเรื่องที่จะทาโครงงาน โดยผู้เรียนต้อง
ตั้งต้นด้วยคาถามที่ว่า
0) จะศึกษาอะไร
1) ทาไมต้องศึกษาเรื่องดังกล่าว
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สิ่งที่นามากาหนดเป็นหัวข้อเรื่องโครงงาน จะได้มาจากปัญหา คาถามหรือความอยาก
รู้อยากเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของผู้เรียนเอง ซึ่งปัญหาหรือความสงสัยอาจได้มาจากการที่ผู้เรียนได้อ่าน
หนั ง สื อ อ่ านบทความ วารสาร หรื อได้จากการฟังบรรยายการสนทนา การทั ศนศึกษาดู งาน
ชมนิทรรศการ เป็นต้น หัวข้อเรื่องของโครงงานนั้น ต้องเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าจะทา
อะไร และควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว มีความคุ้นเคยหรือมีความรู้อยู่บ้าง เพราะการทาโครงงานต้องอาศัย
เวลาในการศึกษาค้นคว้า หาคาตอบ
ขั้นที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เมื่อนักเรียนได้หัวข้อเรื่องที่สนใจศึกษาแล้ว ขั้นต่อมาคื อต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ว่าเรื่องที่สนใจมีใครทาการศึกษามาบ้าง และผลการศึกษาเป็นอย่างไร เรื่องที่ทานั้นแตกต่างจากของ
คนอื่นอย่างไรบ้าง ในที่นี้ครูผู้สอนอาจแนะนาให้นักเรียนศึกษาต่อยอดเทคโนโลยีสิทธิบัตรด้วยอีกทาง
หนึ่งเพื่อหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าเรื่องที่ศึกษาไม่ซ้าซ้อนหรือละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น ซึ่งเป็นการช่วย
ให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เนต และรู้จักใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ให้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม นอกเหนือจาก
นี้นักเรียนอาจค้นหาข้อมูลได้จากงานวิจัยของคนอื่น จากวารสารต่าง ๆ ที่ครูจัดหามาให้ เช่นวารสาร
อัพเดท วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษ์พลังงาน โลกพลังงาน เป็นต้น รวมไปถึงการขอ
คาปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น
ขั้นที่ 3 การเขียนเค้าโครงย่อของโครงงาน
ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องช่วยกันระดมสมอง ในการวางแผนการทางานร่วมกัน ช่วยกัน
จัดทารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผนและขั้นตอนในการทางานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงงาน
นักเรียนจะต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และทราบกาหนดระยะเวลาในการทางาน โดยการ
เขียนเป็นเค้าโครงของโครงงาน
ขั้นที่ 4 ลงมือทาโครงงาน
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติงานตาม แผนการที่ได้กาหนดไว้ในเค้าโครงย่อของ
โครงงานที่ได้รับความเห็ นชอบจากครู อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้ว ซึ่งในการดาเนินงานนั้น
นักเรียนต้องจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดว่าทาอะไร ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง
และแก้ ไขอย่ า งไรหรื อมีแนวทางแก้ ไขอย่า งไร เพื่อ นาข้อมู ล ไปเขี ยนรายงานผลและใช้ ส าหรั บ
ปรับปรุงการดาเนินงานในโอกาสต่อไป
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน
เป็นการสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงงานเพื่อเสนอผลงานให้ผู้อื่นทราบผล
ที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปแล้ว โดยการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น จะรายงานผลในรูปวิจัย
5 บท ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1) ส่วนนา ประกอบด้วย
1.1) ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทาโครงงาน ครูที่ปรึกษา ชื่อสถานศึกษา
1.2) ปกใน เหมือนปกนอก
1.3) กิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือใน การทา
โครงงาน
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1.4) บทคัดย่อ ประกอบด้วย ปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีดาเนินการ
ผลการศึกษา
1.5) สารบัญ บอกชื่อเรื่องและหน้า
1.6) สารบัญตาราง บอกหัวข้อตารางและหน้า
1.7) สารบัญภาพ บอกชื่อภาพและหน้า
2) ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
2.1) บทที่ 1 ประกอบด้วย ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.2) บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่แสดงถึงทฤษฏี หลักการ
ข้อมูลการศึกษาค้นคว้า งานวิจัยของผู้อื่นที่ได้ทาการศึกษามาแล้ว ที่นักเรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้า
มา เพื่อใช้ในการอ้างอิง และประกอบการอภิปรายผล
2.3) บทที่ 3 วิธีดาเนินการ หรือวัสดุ อุปกณ์และวิธีการทดลอง (สาหรับโครงงาน
ประเภททดลอง) ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน หรือ
ขั้นตอนการทดลอง
2.4) บทที่ 4 ผลการดาเนินการ หรือผลการทดลอง แสดงผลการดาเนินการหรือการ
ทดลองโดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย ตาราง แผนภูมิ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมของ
โครงงานนั้น ๆ
2.5) บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่เกิดขึ้นว่า
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน ทฤษฎี หลักการ ผลการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าของคนอื่น ๆ
หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร รวมทั้ ง การอภิ ป รายถึ ง อุ ป สรรคในการท าโครงงานหรื อ ข้ อ สั ง เกตที่ ส าคั ญ หรื อ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขสาหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ต่อไป
3) ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย
3.1) เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม เป็นการแสดงรายการหนังสือ เอกสารวารสาร
ต่าง ๆ หรือเว็บไซต์ ที่นักเรี ยนใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการทา
โครงงานนี้
3.2) ภาคผนวก เช่น รายละเอียดของข้อมูลที่ยังไม่ได้ทาการจัดกระทาเพื่อนาเสนอ
ในทางสถิติ หรือรูปภาพแสดงขั้นตอนการทางาน เป็นต้น
ขั้นที่ 6 การแสดงผลงาน
การแสดงผลงานเป็นการนาเสนอผลการดาเนินโครงงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นได้
รับทราบ ซึ่งสามารถนาเสนอผลงานได้หลายลักษณะ เช่น การเขียนรายงาน การจัดนิทรรศการ
การทาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ บทความ การจัดทาเป็นสื่อมัลติมิเดีย และอาจนาเสนอด้วยวาจา การบรรยาย
เป็นต้น
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การวัดและประเมินผลโครงงาน
แนวทางการประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร์
สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ (2544: 2) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผล
โครงงานว่า มุ่งให้นักเรียนได้รับการประเมินจากบุคคลทั้ง 3 ฝ่าย คือตัวนักเรียนเอง เพื่อน และครู
โดยมีแนววิธีการประเมินผลโครงงาน ดังนี้
(1) ประเมิน โดยตนเอง มุ่ง ให้ นั กเรี ยนบอกความพึง พอใจในงานที่ ทา รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะที่คิดว่าควรปรับปรุง
(2) ประเมินโดยเพื่อน มุ่งให้ประเมินโครงงานในด้านความน่าสนใจ น่าเชื่อถือและ
ประโยชน์ว่ามีมากน้อยเพียงใด
(3) ประเมินโดยครู มุ่งให้ครูตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินงาน ความสอดคล้องของ
งาน รูปแบบและวิธีการนาเสนอ รวมถึงประโยชน์ต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด
วิวัฒน์ รอดเกิด (2553: 93) ได้กล่าวถึงการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า ควร
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการเรียนรู้และเจตคติ โดยกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ดังนี้
(1) เป้าหมายด้านความคิด ประกอบด้วยมีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์
ใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง ใช้ความรู้จากทฤษฎีการปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ได้ มีความแปลกใหม่
เป็นต้น
(2) เป้าหมายด้านเจตคติ ประกอบด้วยการทางานอย่างมีขั้นตอน มีความซื่อสัตย์
เที่ยงตรง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นต้น
วิธีการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
อุดมศักดิ์ ธนะกิจ รุ่ งเรือ งและคณะ (2543: 17 - 21) ได้เสนอวิธีก ารประเมิ นผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้
1) การสั ง เกต เป็น การประเมิน พฤติ ก รรมที่ ส ามารถกระทาได้ ทุก เวลาและทุ ก
สถานการณ์ทั้งแบบมีเครื่องมือและไม่มีเครื่องมือในการสังเกต
2) การสัมภาษณ์ การสอบถาม อาจมีลักษณะเป็นทางการหรือสัมภาษณ์สอบถาม
ขณะปฏิบัติโครงงานก็ได้
3) การวั ด ความรู้ ความสามารถ (Authentic Test) ควรเป็ น แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด เพื่อดูความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความเข้าใจเดิมกับสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติโครงงาน ลักษณะสาคัญของแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถมีดังนี้
3.1) ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด
3.2) เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงาน
3.3) เชื่อมโยงบูรณาการความรู้ ความสามารถได้หลายด้านและใช้ความคิดที่
ลึกซึ้งขึ้นตามวัย
3.4) มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของพฤติกรรม
3.5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและเขียนคาตอบเอง
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4) การรายงาน จะเป็นการเขียนรายงานหรือเล่าขั้นตอนหรือประสบการณ์ในการ
ทาโครงงานก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองจากการที่ได้พูดหรือเขียนบรรยายสะท้อนความรู้สึก
นึกคิด ตามแนวทางการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ขณะปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงาน
5) จากแฟ้มผลงาน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานที่มีความโดดเด่นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งที่เลือกรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ ความถนัด
ทักษะความสามารถอันแสดงออกถึงพัฒนาการความก้าวหน้า ความสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือใน
หลาย ๆ เรื่อง หรือจะเป็นการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงานในวิธีที่ 1 - 4 ด้วยก็ได้ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง แฟ้มผลงานโครงงานควรมี
ลักษณะเป็นบทความที่แสดงออกถึงการมีขั้นตอนในการทาโครงงาน ความพยายามในการแก้ปัญหา
หรือการศึกษาส่วนบุคคล ภายในแฟ้มโครงงานอาจประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ยุทธวิธี
ในการปฏิบัติโครงงาน ภาพถ่ายของกระบวนการทางาน ขั้นตอนต่าง ๆ ของการแก้ปัญหาในการ
ดาเนินงาน การติดตามโครงงาน บันทึกผลการทางาน 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) การนาไปประยุกต์ใช้
10
คะแนน
รวม
100 คะแนน
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สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2561: 9 - 14) ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผล
โครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ 5 ด้าน ไว้ดังนี้
1) การเขียนรายงาน
20
คะแนน
2) การนาเสนอผลงาน
20
คะแนน
3) การจัดแสดงโครงงาน
20
คะแนน
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20
คะแนน
5) ประโยชน์ของโครงงาน
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ โครงงานวิทยาศาสตร์ ส รุปได้ว่า โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ผู้เรี ยนต้องศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง โครงงานวิทยาศาสตร์ มี 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททดลอง
ประเภทสารวจ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภททฤษฎี การดาเนินการพัฒ นาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์มี 6 ขั้นตอน คือ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียน
เค้าโครงของโครงงาน การลงมือทาโครงงาน การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน
การประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จะประเมินครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ
และจิตพิสัย โดยส่วนใหญ่จะเน้นการประเมินในส่วนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าส่วน
อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา
องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เกีย่ วข้องกับการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่
12 กันยายน 2557 มีเรื่องต่าง ๆ จาแนกเป็น 11 ด้าน ซึ่งมีนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และการประกอบอาชีพ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ มีดังนี้
1) นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ
1.1) การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อ
สร้ า งคุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรีย นรู้ พั ฒ นาตนได้ เ ต็ มตามศัก ยภาพ ประกอบอาชีพ และ
ดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
โดยการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
1.2) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
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การเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรั บโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการ
ทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.3) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า
บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดาเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้
1.4) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน
การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ (สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557)
กล่าวโดยสรุป นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ ได้แก่
1) การศึ กษาและเรี ย นรู้ การทะนุ บารุ งศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม 2) การเพิ่ ม ศัก ยภาพทาง
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 “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า “นวัตกรรม”
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึง ประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านใน 4 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
(1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้อง
ร่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
(2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
(3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High
Value Services
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(4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประเทศไทย 4.0 จึ งเป็นการพัฒนาเพื่อขับเคลื่ อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่
(New Engines of Growth) ที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
2.2) การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องปรับกลไกในการขับเคลื่อนชุดใหม่
(New Growth Engine) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลไก คือ
(1) การพัฒ นาเทคโนโลยีที่ เป็น มิตรต่อสิ่ ง แวดล้ อม (Green Growth Engine)
เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน
(2) กระจายรายได้และโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth
Engine) เพื่อหลุดพ้นจากกับดักของความเหลื่อมล้า การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และวิสาหกิจขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
(3) การขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยนวั ต กรรม ปั ญ ญา เทคโนโลยี และความคิ ด
สร้ า งสรรค์ เพื่ อ แข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที โ ลก (Competitive Growth Engine) เพื่ อ หลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง
โมเดลประเทศไทย 4.0 เน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ ความสมดุลใน
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุขและการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุษย์ โดยการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้ “คนไทย 4.0” จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการเรียนรู้ใน 4 เรื่องสาคัญ คือ
(1) การเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม แรงบั น ดาลใจให้ มี ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งมี ค วามหมาย
(Purposeful Learning)
(2) การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการรังสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ (Generative Learning)
(3) การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะและยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง
(Mindful Learning)
(4) การเรียนรู้เพื่อมุ่งการทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result – Based Learning)
(สุวิทย์ เมษิณทรีย์, 2559 ก และสุวิทย์ เมษิณทรีย์, 2559 ข)
กล่ าวโดยสรุ ป การผลั กดันโมเดลประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ควรปฏิรูป 3 เรื่อง
ไปพร้อมกันคือ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่เป็นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และ
ทรัพยากรต้องเปลี่ยนเป็นการผลิตฐานความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาภาคบริการ รวมทั้งต้องการ
ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา และการปฏิ รูประบบการศึกษา ต้องเน้นไปที่การสร้างแรงงานที่มีความรู้
เรื่ องเทคโนโลยี เพื่อสอดคล้ องกับ แนวทางพัฒ นาอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งพลั งที่จะขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจ ของประเทศคือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้ว ยเหตุนี้ การทาให้ ผู้ ป ระกอบการรุ่นใหม่
มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก จะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ
ได้โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นจึงเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา
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นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้านจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จัดการอาชีวะให้
มีมาตรฐานสากล การเรียนรู้จากประสบการณ์ จบแล้วประกอบอาชีพได้ทันที รวมไปถึงการส่งเสริม
และปรับปรุงรูปแบบการให้ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยเน้นให้ทุกคนต้อง
เรียนรู้เพื่อเพิ่มเส้นทางอาชีพ จบออกมาทางานในสถานประกอบการ และสามารถสร้างธุรกิจตนเอง
ได้ กระบวนการขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการเทียบเท่าผลผลิต การจัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้ างทักษะการเป็ นผู้ ประกอบการแก่นั กศึกษาอาชีวะ พัฒนาครู -อาจารย์ ให้ มี ศักยภาพในการเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนากระบวนทัศน์ผู้บริหาร จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา และมีกลยุทธ์ คือสร้าง
เครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ
หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ (One College One Company) (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
2559)
นโยบายและโครงการสาคัญของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นโครงการที่
รับผิดชอบโดยสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริม
พัฒนา SMEs โดยถือเป็นกลยุทธ์สาคัญในการฟื้นฟูและพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้าน
การสร้างผู้ประกอบการใหม่ ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่
และรายเดิม สามารถดารงอยู่และเจริญก้าวหน้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะให้ประเทศ
ไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้เพื่อนามาพัฒนาประเทศต่อไป ในอดีตที่
ผ่านมาผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมุ่งประกอบอาชีพรับเงินเดือนเป็นพนักงานหรื อลูกจ้าง ในขณะที่ผู้ที่มี
การศึ ก ษาไม่ สู ง นั ก มั ก ประกอบอาชี พ อิ ส ระเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง มั ก จะมี พื้ น ฐานความรู้ ไ ม่
เพียงพอที่จะบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันได้
ภายใต้ระบบการค้าเสรียุคใหม่ กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ด้านการ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่และราย
เดิมสามารถดารงอยู่และเจริญก้าวหน้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมุ่งสร้างผู้สาเร็จ
อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ เพื่ อ ก้ า วเข้ า มาเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การ
เสริ มสร้างผู้ ประกอบการใหม่เป็น หัว ใจสาคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามลาดับ ทาให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟื้นตัวและ
มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแนวโน้มของโลกในอนาคต การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี
จะอานวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตและอาชีพใหม่ในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ ม อบให้ ส านั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเป็ น
ผู้ประกอบการใหม่เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลข้างต้นโดยเชื่อมโยงการทางานเชิงบูรณาการกับ

31
หน่วยงาน สถานประกอบการหรือศิษย์เก่า นาประสบการณ์จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ
มาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสนับสนุนผู้เรียนใน
การเป็นผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร นับตั้งแต่การสร้างทักษะ ประสบการณ์อาชีพ เชื่อมโยง
แหล่งทุน และจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สาเร็จ และดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นแหล่งจ้างงาน และสร้างรายได้แก่ประเทศต่อไป มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (สานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2561 ก)
1.1 เพื่อสร้ างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตส านึกในเชิงธุรกิจให้ แก่ผู้ เรียน
อาชีวศึกษา
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาให้มี
ความพร้อมต่อการเป็นศูนย์ฝึกธุรกิจแก่นักศึกษา
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
(1) เชิงปริมาณ
(1.1) ผู้ เรี ยนอาชีว ศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 4,160 คน
(1.2) ผู้ เรี ยนอาชีวศึกษา ได้ รับการส่ งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ ประกอบการมี
องค์ความรู้ในการ ประกอบธุรกิจ นักศึกษาไม่น้อยกว่า 500 คน ครู 100 คน
(1.3) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้พร้อม
ต่อการบ่มเพาะ ธุรกิจแก่ผู้เรียนไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
(2) เชิงคุณภาพ
(2.1) ผู้ เรี ยนอาชีว ศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ
(2.2) ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้า รับการส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการมี
องค์ความรู้ทางธุรกิจ สามารถต่อยอดการพัฒนาอาชีพของตนเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
(2.3) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมในการเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ให้ได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการจริง
2) โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นโครงการซึ่ง
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ดาเนินโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2561
ทริปเปิ้ลอาร์ อะวอร์ด (RRR AWARD) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
และทั ก ษะในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ครู แ ละนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การทาธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้แก่บุคลากรและผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้
สามารถนาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยจัดกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพ
นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจานวน 100 ทีม จากแผนธุรกิจที่
ส่งเข้ารับการคัดเลือกจานวน 255 ทีม โดยจัดอบรมขึ้น ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
16-21 กรกฎาคม 2561 โดยคัดเลือกทีมธุรกิจจานวน 20 ทีม จาก 100 ทีม เข้ารับการอบรมต่อยอด
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เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 เพื่อให้ทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก 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 ได้ลงพื้นที่ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบธุรกิจ
เพื่อให้คาปรึกษาแก่ทีมธุรกิจทั้ง 20 ทีม ก่อนจะดาเนินการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจ
20 ทีม โดยทีมธุรกิจจานวน 20 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ด้านนวัตกรรม
ดีเด่น 7 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตาก, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด,
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี อุ ด รธานี , วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก, วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด) ด้านแผนธุรกิจดีเด่น 6 สถานศึกษา
ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ลพบุ รี , วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาอุ ด รธานี , วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา, วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี , วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคพังงา ด้านผลประกอบการดีเด่น
7 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ , วิทยาลัยการอาชีพเสนา, วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์, วิทยาลัยการอาชีพไชยา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์, วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ,
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
สาหรับปีการศึกษา 2561 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ (นวัตกรรม)
ดีเด่นได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ผลงาน ผลิตและจาหน่ายชุดเสาน้าเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น 3 in 1
รางวัล ชนะเลิ ศ ด้า นการเขี ย นแผนธุ รกิ จดีเ ด่น ได้แ ก่ วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี ผลงาน
ผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากเปลือกมังคุด รางวัลชนะเลิศ ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผลประกอบการ
ดีเด่น ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงาน ขนมพายข้าวเม่า และรางวัลขวัญใจคณะกรรมการ
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผลงาน Chilli The Slim (คุ๊กกี้พริกขี้หนู) (สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2561)
3) โครงการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็ นหน่วยงานหลั กในการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิ ตและพัฒนา
กาลั งคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทัก ษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะ
ให้ มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์
(Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนามา
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒ นาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้าง
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับ
ผู้เรียน ให้สามารถประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
มีการดาเนินโครงการส่ งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกาหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การทาธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา
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เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ,
2561 ข, สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ , 2562 ก และสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ, 2562 ข )
3.1) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา
ที่มีประสิทธิภาพ
3.2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถ
นากลไกการขับเคลื่ อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นประกอบการ หรือ
สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
เป้าหมายโครงการ
(1) เชิงปริมาณ
(1.1) สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ
รัฐบาล จานวน 426 แห่ง มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(1.2) จ านวนผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นใน
สถานศึกษา อาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 8,280 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เปลี่ ยน
เป้าหมายเชิงปริมาณ โดยกาหนดให้จานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมฯ ไม่น้อยกว่า 10,350 คน
(1.3) จ านวนผู้ เรี ยนที่ผ่ านการบ่มเพาะจากศูนย์ บ่มเพาะฯ ส าเร็จการศึกษาแล้ ว
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20 คน
(1.4) มีการนาสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย
ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 5 ธุรกิจ
(2) เชิงคุณภาพ
(2.1) สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล มีศูนย์
บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(2.2) สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ
รัฐบาล มีการส่งเสริม สนั บสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจเดิม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(1) สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(2) ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ขีดความสามารถผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบาลให้ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจเดิม
(3) ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ แล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง
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กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านกาลั งคนอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพด้านต่าง ๆ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้สนับสนุนให้ดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ พัฒนาขีดสามารถนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปปฏิบัติได้จริงสามารถสร้างรายได้
ให้กับตนเองและกระจายรายได้สร้างฐานภาษีให้กับประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับต่อยอด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ สู่เชิงพาณิชย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้จากความสาเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ
เป็นผู้ประกอบการ (RRR Award) ที่มีทีมเข้าร่วมประกวดมากถึง 255 ทีมในปี 2561 และมีขั้นตอน
การประเมินมาเป็นลาดับขั้นในแต่ละรอบ ตั้งแต่รอบ 100 ทีม รอบ 20 ทีม และรอบชิงชนะเลิศแต่ละ
ประเภท ที่สาคัญการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ทุกสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึกษานั้ น เป็นส่วนหนึ่งของประเทศในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านการต่อยอดธุรกิจเดิม หรือดาเนิน
ธุรกิจใหม่ ทั้งยังช่ว ยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ
แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และดารงศักดิ์ ชัยสนิท (2558: 2) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เมื่อมีการประกอบการกันมากขึ้น ประชาชนมีงานทา
และมีรายได้มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว และเมื่อกิจการมีความชานาญ
และมีความสามารถในการผลิต จนเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ สามารถผลิตทดแทน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ต้อ งน าเข้ า จากต่า งประเทศ โดยเฉพาะเมื่อ สามารถผลิ ต จนได้ คุณ ภาพและปริ ม าณ
ที่เพียงพอสาหรับส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศได้ด้วย เป็นผลให้ประเทศสามารถลดการขาดดุล
ลดปริมาณการนาเข้า เพิ่มปริมาณการส่งออก ทาให้ได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออกไหลเข้ามา
มากขึ้นเป็นผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
ความหมายของผู้ประกอบการ
ก่อเกียรติ วิริ ยะกิจ พัฒ นา และดารงศักดิ์ ชัยสนิท (2558: 2) ได้ให้ความหมายของ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งองค์การธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพื่อ
หวังกาไร หรือ ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่มีความคิดที่จะดาเนินธุรกิจ โดยการก่อตั้งธุรกิจขึ้นมา และ
คอยประคั บ ประคองให้ ธุ ร กิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น มานั้ น อยู่ ร อดและมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดไป
(ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และดารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2558)
สุรีรัตน์ มณีกุต (2561: 6) ได้กล่าวว่าผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง ผู้ที่เริ่ม
ก่อตั้งธุรกิจโดยใช้เงินทุนของตัวเอง หรือจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ และนาความรู้ความสามารถที่ได้
ศึกษาเรี ย นรู้ ม าใช้ในการบริ ห ารจั ดการโดยมุ่งหวังผลก าไรและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ใน
ขณะเดียวกันก็พร้อมยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา (2556: 95) ได้ให้ความหมายว่าผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
หมายถึ ง เจ้ า ของกิ จ การ หรื อ ผู้ ที่ คิ ด ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ขึ้ น มาเป็ น ของตนเอง มี ก ารวางแผน
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การด าเนิ น งาน และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ด้ า นด้ ว ยตนเอง โดยมองเห็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ และยอมรั บ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกาไรที่เกิดจากผลการดาเนินงานของธุรกิจตัวเอง
กล่าวโดยสรุป ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผู้ดาเนินธุรกิจของตนเองตามแผน
ธุรกิจที่ได้วางไว้ อาจดาเนินการคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ซึ่งต่างมองเห็นโอกาสความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจ ยอมรับความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นโดยมุ่งหวังผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจ
นั้น
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการของสุรีรัตน์ มณีกุต (2561: 7-8) สรุปได้ ดังนี้
1) มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสาเร็จ (Willingness to Succeed) มีความพร้อมใน
การทางานหนักทั้งกายและใจ ต้องมีการวางแผนและตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดเวลา
2) มีความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) ต้องมีความกล้าหาญในการเผชิญหน้าต่อ
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
3) มีแนวคิดเกี่ยวกับธุร กิจของตนเองอย่างชัดเจน (A Clear Business Idea) สามารถ
เปรียบเทียบการดาเนินธุรกิจของตนเองและคู่แข่งขันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
4) มีแผนงานธุรกิจที่เป็นระบบ (The Business Plan) มีความสามารถในการเขียนแผน
ธุรกิจให้เห็นถึงขึ้นตอนการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จได้อย่างเห็นได้ชัด
5) มีความสามารถในการบริหารการเงิน (Exact Control Finances) มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ทางการเงิน สามารถตรวจสอบงบการเงินของกิจการได้
6) มีความสามารถทางการตลาด (Targeted Marketing) สามารถคาดคะเนสถานการณ์
ทางการตลาด และวางแผนแก้ไขปัญหาทางการตลาด นาพาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะการต่าง ๆ
7) มีแหล่งสนับสนุนที่ดี (Management Support) มีเครือข่ายสนับสนุนงานต่าง ๆ ของ
ธุรกิจอย่างกว้างขวาง
8) มีทักษะในการประสานงาน (Corporation) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นา สามารถ
ประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจได้
9) มีการจัดองค์กรที่เหมาะสม (Clear Company Structure) จัดสายการบังคับบัญชา
ได้เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบการดาเนินธุรกิจ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
10) มีความสามารถมองเห็นสภาพของการแข่งขันในอนาคตได้ (A Step Ahead of the
Competition) เป็ น ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล คาดการณ์ ไ ด้ ว่ า จะปรั บ เปลี่ ย นธุ รกิ จ อย่ า งไรให้
เจริญก้าวหน้า
ส าหรั บ เพ็ ญ ศรี เลิ ศ เกี ย รติ วิ ท ยา (2556: 97-98) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ประกอบการไว้ว่า
1) เน้นการใช้นวัตกรรม (Innovation) สามารถนามาใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได้
2) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ เกิดนวัตกรรม
สร้างความสะดวกสบายและความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ
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3) เน้ น การพัฒ นาทักษะ ความช านาญ (Skill Based) พัฒ นาตนเองให้มีความรู้ความ
ชานาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจอย่างยั่งยืน
4) มี ศั ก ยภาพเชิ ง พาณิ ช ย์ (High potential) มี อั ต ราการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ ของ
อุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยสรุป คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ได้ว่า ผู้ประกอบการต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นในการทางาน อดทนต่อการทางานในสภาวะกดดันได้ดี กล้าคิด
กล้ าเสี่ ย ง กล้ า ตัดสิ น ใจ มีภ าวะผู้ น า มี มนุษยสั มพั นธ์ที่ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีความสามารถทางการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ
โครงการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ตั้ ง ในทุ ก สถานศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ขีดความสามารถของผู้เรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2561 ข)
กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการ
บ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึก ษา หรือผ่านการเรียนในหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ หรือผ่านการดาเนินธุรกิจในโครงการหารายได้ระหว่างเรียน หรือผ่านการ
ดาเนินธุรกิจในรายวิชาโครงการ หรือเข้ารับคาปรึกษาแนะนาจากครูที่ปรึกษาธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาของรั ฐ บาล หรื อ ประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจ ให้ มี
ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
กิจกรรมตามภารกิจของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ดาเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และกาหนดแนวทางการบริหารงานไว้ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน ระดับชาติ
การประเมินผลการดาเนินงาน ระดับภาค
การประเมินผลการดาเนินงาน ระดับจังหวัด
การประเมินผลการดาเนินงาน ระดับสถานศึกษา

ภาพที่ 2 การประเมินผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา
เพื่อส่ งเสริ มการดาเนิ น งานศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึก ษาของสถานศึกษาให้
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้า หมาย และตั ว ชี้ วัด ความส าเร็ จ ส านั ก มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้กาหนดกรอบการดาเนินการไว้ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย กรอบทิศทางและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษา
2. กาหนดแผนการดาเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ตามกิจกรรมส่งเสริมการ
ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดทาเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่ งเสริมการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และแนวทางการรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ
ออนไลน์
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริม
การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยการดาเนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
รู ป แบบที่ 1 การติ ด ตามความก้า วหน้ าการด าเนิน งานศูน ย์ บ่ม เพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยการรายงานผ่านระบบออนไลน์
รูปแบบที่ 2 การติดตามผลการดาเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแบบสอบถาม
รูปแบบที่ 3 การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
6. จั ด ประชุ ม วิ ช าการ การด าเนิ น งานศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย
6.1 กิจ กรรมเชิ ดชู เกี ยรติส ถานศึก ษาต้น แบบที่ มีผ ลสั มฤทธิ์ต ามวัต ถุป ระสงค์ และ
เป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6.2 จัด นิท รรศการแสดงผลงาน นวัต กรรมเด่น ของสถานศึก ษาตามกิจ กรรม
ส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6.3 กิจ กรรมแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ้จ ากสถานศึก ษาต้น แบบที ่ม ีผ ลสัม ฤทธิ ์ต าม
วัต ถุป ระสงค์ และเป้ า หมาย ตามกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การดาเนิ น งานศูน ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมส่ งเสริมการดาเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
8. รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา ต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่เอกสารสรุปผล
การดาเนินงาน
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การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1. โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดังภาพที่ 3
ประธานศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
(ผู้อานวยการวิทยาลัย)
รองประธานศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
(รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาภายนอก

ฝ่ายฝึกอบรม

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ฝ่ายบ่มเพาะ
 ครูที่ปรึกษาธุรกิจ
 ครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน
(ด้านบัญชี/การผลิต/
การตลาด/การจัดการ)

ฝ่ายนวัตกรรม

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาภายใน

ฝ่ายธุรการ

 หัวหน้าแผนกวิชา
 หัวหน้างานวิจัย
 ครูผู้สอนโครงงาน/โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ฯ

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ที่มา: สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2561 ข
2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้าง
2.1 ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้
คาปรึ กษา ร่ ว มกับ คณะกรรมการดาเนินงานกาหนด วิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ กลยุทธ์ และกากับดูแ ล
ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
2.2 รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือประธาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
ดาเนินงานกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้
ได้แก่ หอการค้าจังหวัด ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคาร
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ฯลฯ มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา ร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
ดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
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2.4 คณะกรรมการที่ ปรึ กษาภายใน ประกอบด้ วย รองผู้ อ านวยการฝ่ ายวิ ช าการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้า
แผนกวิชา หัวหน้างาน ครูผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ มีหน้าที่
ให้คาปรึ กษา ร่ วมกับคณะกรรมการดาเนินงานให้ บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนด
2.5 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่
1) ทาหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากาหนด
2) ด าเนิ น การบ่ ม เพาะกลุ่ ม เป้ า หมาย ตลอดจนประสานงานในการจั ด หา
ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
3) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย
4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละ
กลุ่ม
5) รั บ ผิ ด ชอบอาคารสถานที่ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นศู น ย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
6) ดาเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากาหนด
7) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
8) งานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
2.6 ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีหน้าที่
1) ประสานงานในการจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทาตารางการฝึ กอบรม
เชิงปฏิบั ติการตามหลักสูตรของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดหาวิทยากร สร้าง
เครือข่ายธุรกิจ และกาหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ
2) ประสานงานกับแผนกวิชาต่าง ๆ เพื่อรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจในการ
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดอบรมได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
3) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
2.7 ฝ่ายบ่มเพาะ ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (ด้าน
บัญชี ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการจัดการ) มีหน้าที่
1) สรรหา พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ เ รี ย นที่ มี ศั ก ยภาพ หรื อ ผู้ ที่ ส นใจเข้ า รั บ การ
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
2) ทาหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้การดูแลและให้คาแนะนาปรึกษาในการทาธุรกิจ
แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
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3) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการบ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ
4) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
2.8 ครูที่ปรึกษาธุรกิจ มีหน้าที่
1) ให้คาปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียน
ธุรกิจ การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) นิ เ ทศติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ค าแนะน า และช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ดาเนินงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้ านการจัดการธุรกิจ การจัดทาบัญชี
การตลาด การเงิน และอื่น ๆ
3) ประสานงานจั ดหาที่ ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง เพื่อ ให้ คาปรึ กษาปั ญหาเชิง ลึ ก
เฉพาะราย
4) ให้คาปรึกษาแนะนาการจัดทาเอกสารรายงาน สรุปผลการประกอบการ การ
เขียน Best Practice และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา
5) จัดทาแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียน หรือตามเวลา
ที่กาหนด และเมื่อสิ้นสุดการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพื่อทราบ
6) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.9 ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะ) มีหน้าที่
1) ดูแลให้คาปรึกษาในการจัดทาบัญชีของผู้ประกอบการ
2) ให้คาปรึกษาและรับรองการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
และรายงานทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ
3) ให้คาปรึกษาในการจัดสรรกาไรสุทธิของผู้ประกอบการ
4) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.10 ครู ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการผลิ ต (เป็ น ครู ที่ ป รึ ก ษากลางของศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มีหน้าที่
1) ดูแลให้คาปรึกษาด้านการผลิตของผู้ประกอบการ
2) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.11 ครู ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการตลาด (เป็ น ครู ที่ ป รึ ก ษากลางของศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มีหน้าที่
1) ดูแลให้คาปรึกษาด้านการตลาดของผู้ประกอบการ
2) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

42
2.12 ครู ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการจั ด การ (เป็ น ครู ที่ ป รึ ก ษากลางของศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) มีหน้าที่
1) ดูแลให้คาปรึกษาด้านการจัดการของผู้ประกอบการ
2) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.13 ฝ่ายนวัตกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานวิจัย และครูผู้สอน
วิชาโครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือนาไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร
2) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
2.14 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่
1) จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ และเอกสารภายในหน่วยงาน
2) จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3) รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ของสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
4) ให้บริการด้านเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ให้กับ
ผู้เข้ารับบริการและผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
5) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โครงการบริ หารจั ดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548
โดยได้รั บงบประมาณสนั บสนุ นจากสถาบันคีนัน แห่ งเอเชีย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในการอบรมครูเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาการดาเนินธุรกิจ และปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่ม
ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาของตนเอง โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในปี พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และ พ.ศ. 2561 เปลี่ยนชื่อ
เป็น ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตามคู่มือ การปฏิบัติงานศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งอยู่ที่ อาคาร
6 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ติดกับถนนพิศิษฐพยาบาล ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมือง จังหวัด
ชุ ม พร โดยมี จ านวนธุ ร กิ จ ในการดู แ ล 13 ธุ ร กิ จ และมี นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ประกอบด้วย
1. ธุรกิจบัญชีมาร์ท
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2. ธุรกิจทริเปิ้ลพี คอฟฟี่ช้อป
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
ทั้งนี้การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ได้จัดร้านค้าให้แต่ละธุรกิจได้ดาเนินธุรกิจอย่างเป็นเอกเทศต่อกัน โดยมีธุรกิจของผู้เรียนแต่ละร้านอยู่
ชั้นล่างของอาคาร 6 และติดกับถนนด้านหน้าวิทยาลัย ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
กระบวนการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตาม
แนวทางการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังภาพที่ 5
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แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
ผู้ประกอบการใหม่
1
ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสร้าง
10
ผู้ประกอบการใหม่
2
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
3 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ให้กับหัวหน้าแผนกและอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการ

การส่งต่อธุรกิจให้นักเรียน
นักศึกษารุ่นต่อไปดาเนินการ
ประชุมสัมมนา สรุปผล
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
9
การดาเนินธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการดูแลให้
คาปรึกษาแนะนาการ
ดาเนินการธุรกิจ

8

นักเรียน นักศึกษา 7
ดาเนินการประกอบธุรกิจ

4
6

นักเรียน นักศึกษา จัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
และวางแผนดาเนินการประกอบ
ธุรกิจ

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

5
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ภาพที่ 5 กระบวนการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
กิ จ กรรมของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร
ประจาปีการศึกษา 2561 ได้ดาเนินกิจกรรมตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ปี 2561 ดังนี้
1. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) 1/2561
2. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) 2/2561
3. พิจารณาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจในสถานศึกษา (ธุรกิจเดิม) M-Mart
5. สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ส่ งเสริ มการทาธุรกิจในสถานศึก ษา (ธุร กิจใหม่) เติมเต็ ม
บาร์กล้วย
6. โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ (จังหวัดตรัง)
7. นิเทศติดตามการดาเนินธุรกิจ
8. โครงการสัมมนาสรุปผลการดาเนินธุรกิจ 1/2561
9. เข้ารับการประเมินการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะระดับสถานศึกษา
10. เข้ารับการประเมินการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชุมพร
11. เข้ารับการประเมินการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะระดับภาค ภาคใต้
12. เข้ารับการประเมินการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ
จากการดาเนินการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จะเห็นว่าต้องมีการบูรณาการความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ใช้ทักษะในการดาเนินการแบบ
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บูรณาการอย่างหลากหลาย มีกระบวนการในการกากับ นิเทศติดตามการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา
จะมีการประเมินผลการดาเนินงาน พัฒนาผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ เพื่อนาผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในปีการศึกษา 2560 ได้รับผลการประเมินในระดับชาติ
ได้ระดับ 4 ดาว และในปีการศึกษา 2561 ได้รับผลการประเมินในระดับชาติ ได้ระดับ 5 ดาว
(ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, 2562 ข)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความหมายของการบริหารจัดการ
สมคิด บางโม (2558: 59) ได้ให้ความหมายของคาว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน
เงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข ององค์ ก ารและนอกองค์ ก าร เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ประกอบด้ว ย 1) การจัดการเป็นศิล ปะในการใช้คนทางาน
2) การจัดการต้องอาศัย ปัจจัยพื้นฐาน คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ และ 3) การจัดการเป็นการ
ดาเนินงานของกลุ่มคน
ประจวบ กล่อมจิตร (2556: 311) ได้ให้ความหมายของคาว่า การจัดการ การจัดหาในบริบท
ของการจัดการโลจิสติกส์ คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การนาองค์กร การประสานงาน และการ
ควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าขาเข้าทั้ งหมด ได้แก่ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนหลัก ชิ้นส่วน
ประกอบ การบริการ และสินค้าสาเร็จรูป การจัดการ การจัดหา การเชื่อมต่อสมาชิกทั้งหมดใน
ซัพพลายเซน และทาให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าสาเร็จรูปที่ผลิต หรือที่จัดหามาเพื่อธุรกิจ
วรารัตน์ เขียวไพรี (2553: 19) ได้ให้ความหมายของคาว่า การจัดการ (Management) หมายถึง
การใช้ทรัพยากรขององค์การ ได้แก่ คน เงิน เครื่องจักร วัสดุ การตลาด วิธีการ เวลา และขวัญกาลังใจ
ให้บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ โดยใช้กระบวนการบริหาร คือ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การจั ด องค์ ก าร (Organizing) 3) การสั่ ง การ (Leading) และ 4) การควบคุ ม
(Controlling)
สาคร สุขศรีวงศ์ (2553: 26) ได้ให้ความหมายของคาว่า การจัดการ (Management) หมายถึง
การทางานให้ สาเร็ จ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และ การควบคุมองค์กร เพื่อ
บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายองค์การภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 31-32) ได้ให้ความหมายของคาว่า การจัดการ (Management)
หมายถึง กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทากิจกรรมขององค์การ โดย
การดาเนินงานต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ ความร่วมมือจากบุคคล เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
และการดาเนินงานจะมีความเกี่ยวข้องกับ การวางแผน การจัดองค์การ จัดคนเข้าทางาน การชี้นา
และการควบคุม
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รั งสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2549: 13) ได้ให้ ความหมายของค าว่า การจั ดการ (Management)
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การ
ประกอบด้ วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
Williams (2009: 7) ได้ให้ความหมายของคาว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การทางาน
ให้บรรลุโดยอาศัยผู้อื่นทา
Schermerhorn, JR. (2008: 17) ได้ ให้ ความหมายของค าว่ า การบริ หารจั ดการ หมายถึ ง
กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุมการใช้ทรัพยากรทั้งหลายให้
สาเร็จผลตามเป้าหมายที่วางไว้
Robbins & Coulter (2002: 6) ให้ ค วามหมายของค าว่ า การบริ ห ารจั ด การ เป็ น
กระบวนการของการประสานกิจกรรมงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สาเร็จลุล่วง
โดยใช้คนอื่นทา
จากความหมายที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ไว้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง
กระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบที่ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การนา และการ
ควบคุม โดยอาศัยคนและทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์การ
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
กระบวนการบริหารจัดการ
สมคิด บางโม (2558: 71) สรุปว่ากระบวนการบริหารจัดการควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ
PODC ดังนี้
1) การวางแผน (Planning) หมายถึงการจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
จะต้องทาอะไรบ้างและทาอย่างไร เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดหน่ว ยงาน การกาหนดโครงสร้างของ
หน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงานตาแหน่งต่าง ๆ และการกาหนดอานาจหน้าที่ให้ชัดเจน
3) การอานวยการหรื อการชี้น า (Directing) หมายถึ ง การอานวยการ นั บตั้ งแต่ก าร
ตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน
4) การควบคุมติดตามผลการทางาน (Controlling) หมายถึง การควบคุมให้พนักงาน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้ หรือควบคุมให้ทางานตามระเบียบข้อบังคับที่วางไว้
เนตร์ พั ณ ณา ยาวิ ร าช (2553: 3) ได้ ก ล่ าวถึ ง หน้ าที่ พื้ น ฐานทางการบริห ารจั ด การ
ประกอบด้วยกระบวนการจัดการดังต่อไปนี้
1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีทางานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ขององค์การและกาหนดว่าจะทางานนั้นอย่างไร การวางแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของ
องค์การในอนาคตอันใกล้ในระยะสั้น (Short- term) และระยะยาว (Long-term)
2) การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การนาเอาแผนงานที่กาหนดไว้มากาหนด
หน้าที่สาหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การ เป็นการเริ่มต้นของกลไกการนาเอา
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แผนงานไปสู่การปฏิบั ติ บุคลากรในองค์การได้รับการมอบหมายงานที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายโดยงานของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มต่างประสานสอดคล้องกันสู่ความสาเร็จขององค์การ
3) การนา (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้นา และการสื่อสารระหว่างบุคคลใน
องค์การเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้ องการ วัตถุประสงค์ของการนาคือ การเพิ่ม
ผลผลิ ตขององค์การโดยผ่ านแนวคิดทางด้านการให้ ความสาคัญกับคน (Human-oriented work
situations) มากกว่าให้ความสาคัญกับงาน (Task-oriented work situations)
4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าที่ทางการจัดการส าหรับผู้ บริห ารในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นมาตรวัดผลการทางานในองค์การ รวมทั้งการวัดผลการทางานในปัจจุบัน
เพื่อให้มีมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการดาเนินการ มาตรฐานด้านคุณภาพ มีการเปรียบเทียบกับผลงาน
ที่ทาได้เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการทางานให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียสิ้นเปลืองเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ
สาคร สุ ข ศรี ว งศ์ (2553: 26-27) กล่ า วว่ า กิ จ กรรมหลั ก ทางการบริ ห ารจั ด การ
แบ่งออกเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ
1) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การกาหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนกาหนดวิธีการเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ เมื่อเป้ าหมาย วัต ถุป ระสงค์ และวิ ธีการในการทางานชั ดเจนตามขอบเขตที่ก าหนดแล้ ว
ผู้บริหารจึงดาเนินกิจกรรมต่อไป คือ การจัดองค์กร
2) การจัดองค์กร (Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคลากร แบ่งแผนกงาน และจัดสรร
ทรั พยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้ องกับแผนงาน เพื่อให้ องค์กรสามารถดาเนินการตามแผน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3) การชี้นา (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องที่สาคัญ คือ ภาวะผู้นา ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ การพัฒ นาตัว ผู้ บ ริ ห ารเองและการจูงใจ ซึ่ง เกี่ยวข้ องกับ การชั กจูงหรือกระตุ้นให้ ผู้ อื่น ทางาน
ได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ
4) การควบคุม (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรในการดาเนิ นงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กรเป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่กาหนด ดังภาพที่ 6
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การวางแผน กาหนดเป้าหมาย
และวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
การควบคุมการดาเนินงานต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การจัดองค์กร การจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรให้
เหมาะสมกับแผนงาน
การชี้นา ภาวะผู้นาและการจูงใจ
พนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงาน

ภาพที่ 6 กิจกรรมหลักทางการจัดการ 4 ประการ
ที่มา: สาคร สุขศรีวงศ์ (2553: 26-27)
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549: 13-14) กล่าวว่า หน้าที่ในการบริหารจัดการทั่วไป ผู้บริหาร
ที่ประสบความสาเร็จจะต้องทาหน้าที่บริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ
(Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Controlling) ดังภาพที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2

1

การจัดองค์การ
(Organization)
การวางแผน
(Planning)
4

การควบคุม
(Controlling)

3

การนา
(Leading)

ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ทางการจัดการขั้นพื้นฐาน 4 ประการ
ที่มา: รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549: 13-14)
1) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาว่าสิ่งใด
ควรทาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายขององค์การและวิธีการที่จะบรรลุ
เป้าหมายนั้น ๆ
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2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นกระบวนการตัดสินใจว่าใครทางานอะไรและรายงาน
ขึ้นตรงกับใคร เป็นการใช้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม (Staffing) หรือ หมายถึง กระบวนการออกแบบ
งาน การจัดสรรทรัพยากรและการประสานกิจกรรมการทางาน
3) การนา (Leading) เป็นการชักนาให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให้ปฏิบัติงานให้
บรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ารซึ่ ง ในเรื่ อ งของการน านี้ ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งใช้ ห ลั ก การจู ง ใจที่ ดี แ ละ
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสั่งการที่เหมาะสมด้วย หรือ หมายถึง การกระตุ้นจูงใจให้ให้ความพยายาม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4) การควบคุม (Controlling) เป็นขั้นตอนที่บุคคล กลุ่ม หรือองค์การ มีการติดตามการ
ทางานและปฏิบัติการแก้ไข หรือ หมายถึง กระบวนการวัดผลการทางานและการแก้ไข เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
Robbins & Coulter (2002: 6-7) ได้ ร่ ว มกั น เขี ย นหนั ง สื อ ชื่ อ “Management” ในปี
ค.ศ. 2002 โดยกล่าวถึงองค์ประกอบของหน้าที่กระบวนการของการบริหารจัดการไว้ 4 ประการ คือ
1) การวางแผน (Planning)
2) การจัดองค์การ (Organizing)
3) การนา (Leading)
4) การควบคุม (Controlling)
จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุ ปได้ว่า กระบวนการที่จะใช้ ในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยอาชีว ศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัด
องค์กร 3) การนา และ 4) การควบคุม เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้า
สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น บรรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในด้ า นกระบวนการด าเนิ น งานทั้ ง
4 ด้าน มีความหมายดังนี้
1) การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ที่ตั้งไว้
2) การจัดองค์กร หมายถึง การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) การนา หมายถึง การมีภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ และ
การกระตุน้ ให้เกิดการจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
4) การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบกากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้
การบริหารงานระบบวงจร PDCA
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553 : 8-9) กล่าวไว้ว่า สาหรับการศึกษานั้น
ไม่เหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไม่ได้หวังผลกาไรเป็นตัวเงิน แต่ผลที่ได้เป็นคุณภาพในด้านต่าง ๆ
ของคน อย่างไรก็ตามกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาก็สามารถนาแนวคิดและ
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กระบวนการวงจร PDCA คือ การวางแผน ทาตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง
มาใช้ได้โดยปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาคน
การที่ส ถานศึ ก ษาจะจั ด การศึ กษาให้ ดี มีคุ ณ ภาพ เพื่ อ สร้ า งคนที่ มีคุ ณ ภาพนั้ น ก็ เปรี ย บ
เหมือนกับ การสร้างบ้าน โดยคนในบ้านจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องการสร้างบ้านนั้นเพื่อ
ประโยชน์แล้วจึงออกแบบแปลนให้เหมาะสม ต่อจากนั้นจึงลงมือวางรากฐานและดาเนินการก่อสร้าง
ตามแบบแปลน ในระหว่างการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบว่าตรงกับแบบแปลนหรือไม่ วัสดุที่ใช้เป็นไป
ตามข้อกาหนดหรือไม่ มีความมั่นคงเพียงใด ระบบน้าไฟเป็นอย่างไร ถ้าพบสิ่งใดที่เป็นข้อบกพร่อง
ก็ป รับ ปรุ งแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทาให้บ้านที่ก่อสร้างขึ้นมามีความแข็งแรง สวยงาม มั่นคง
ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสร้างบ้าน เพียงแต่การสร้างบ้านนั้น
ต้องใช้สถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาดาเนินการ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เสร็จเลย ไม่ต้องทาต่อ
แต่กระบวนการสร้างคนนั้ น ผู้ที่เป็ นสถาปนิกคือ ครู และผู้บริห าร ซึ่งเป็นบุคลากรภายในจะต้อง
ร่วมกันพัฒ นาเด็กให้มีคุณภาพดีและจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผู้บริหารและครู
ในสถานศึกษามีการร่วมกันกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร
และถ้าจะให้เด็กมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ก็ต้องช่วยกันคิด และช่วยกันวางแผน (Plan) ว่าจะต้องทา
อย่างไร แล้วช่วยกันทา (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act) เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้ นอยู่ตลอดเวลา โดย
ร่วมกันทางานเป็นทีม
วี ร วิ ช ญ์ เลิ ศ ไทยตระกู ล (2554: 23) ได้ ก ล่ า วถึ ง ปรั ช ญาวงจร PDCA ว่ า Dr.William
Edwards Deming ได้พัฒ นาวงจร PDCA ขึ้ นมาจากแนวคิ ดของ Dr. W.A. Shewhart นักควบคุ ม
กระบวนการเชิ งสถิ ติ ที่ Bell Laboratories ในสหรัฐ อเมริ กาที่ ได้ น าเสนอในหนั งสื อ Statistical
Method from the Viewpoint of Quality Control ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก รู้ จั ก ว ง จ ร PDCA ใ น น า ม
Shewhart Cycle จากนั้ น Dr. William Edwards Deming ได้ น าไปพั ฒ นาปรั บ ใช้ ใ นการควบคุ ม
คุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น, 2552 อ้างถึงใน วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล, 2554) เริ่มแรกวงจร PDCA เน้นถึงความสัมพันธ์
ของ 4 ฝ่ าย ในการดาเนิ น ธุรกิจ เพื่อให้ ได้มาซึ่งคุณภาพ และความพึงพอใจของลู กค้า ได้แก่ ฝ่ าย
ออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย ความสัมพันธ์ทั้ง 4 ฝ่ายจะต้องดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้ถือว่า
คุณภาพต้องมาก่อนสิ่งใด ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับ Deming Cycle ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการ
บริ ห ารงาน คือขั้น ตอน การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน (Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ
(Check) และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)
โครงสร้างของวงจร PDCA
เดมมิ่ ง (Deming, 1986) กล่ า วว่ า การจั ด การอย่ า งมี คุ ณ ภาพเป็ น กระบวนการที่
ดาเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ
(PDCA) หรื อ วงจรเดมมิ่ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน คื อ การวางแผนการปฏิ บั ติ ต ามแผนการ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
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Plan คือ กาหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบ เพื่อ
การปรับปรุงให้ดีขึ้น
Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการนาร่องในส่วนย่อย
Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทาผิดพลาดหรือได้
เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง
Act คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่
เป็นไป ตามแผน ให้ทาซ้าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระทาในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
สาหรับ ศิริขวัญ ยิ่งเจริญ (2553: 26) ได้ศึกษาเพิ่มเติมกล่าวว่า ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของ
วงจร PDCA ประกอบด้ว ย "การวางแผน" อย่างรอบคอบ เพื่อ "การปฏิบัติ" อย่างค่อยเป็นค่อยไป
แล้วจึง "ตรวจสอบ" ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติได้มีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนที่ครอบคลุม ถึงการกาหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยระบุวิธีการ
เก็บข้อข้อมูลให้ชัดเจนนอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วกาหนดทางเลือกในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และ
ช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทางาน เงิน เวลา
ฯลฯ โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับกาหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัว โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ ประเภทที่ 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนสาหรับสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือกาลั งจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการ
เตรียมความพร้อมของเราสาหรับสิ่งนั้น ประเภทที่ 2 การวางแผนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการ
วางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดใน
อนาคตได้ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ (DO) ขั้ น ตอนการปฏิบั ติ คื อ การลงมื อปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงตาม
ทางเลือกที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้
ดาเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึง
วินาทีสุดท้ายเพื่อดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุ งในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการ
ทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพื่อจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบทาให้เราทราบว่าการปฏิบัติ
ในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ สิ่งสาคัญก็คือ เราต้องรู้ว่า
จะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สาหรับ
ขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสม (Act) ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณา
ผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตาม
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แผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทาให้เป็นมาตรฐาน
พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม
หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทาให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควร
จะดาเนินการอย่างไรต่อไปนี้ อาทิ มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้น
กว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่
กาหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และวิธดี าเนินการ
P
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
และกลไกการดาเนินงาน

A

D

ดาเนินงานตามแผน
ที่ได้กาหนดไว้

C
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจ

ภาพที่ 8 วงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA
จากภาพที่ 8 แสดงให้ เห็ นถึ ง ระบบการควบคุ มคุ ณภาพ เริ่ มจากการก าหนดเป้ าหมาย
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบและกลไกการดาเนินงาน อย่างครบถ้วน สมคิด บางโม (2557: 238-239) กล่าวว่า
วิธีการบริหารหรือดาเนินการทีมงาน ควรใช้หลักวัฏจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) มี 4 ขั้นตอน คือ
พีดีซีเอ (PDCA) สรุปได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan)
วิธีการบริ ห ารงานจะต้องเริ่มด้ว ยการวางแผนการทางานของทีมงานก่อนเสมอ โดยให้
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย การวางแผนควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ของทีมให้ชัดเจน
2. กาหนดเป้าหมาย (Goal) ของทีมให้ชัดเจน สามารถวัดได้
3. กาหนดภารกิจ (Mission) ของทีมว่ามีอะไรบ้าง
4. กาหนดขั้นตอนวิธีทางาน (Method) ว่าทาอย่างไร
5. แจ้งให้สมาชิกทุกคนในทีมงานทราบ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (Do)
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เมื่อวางแผนแล้วให้ทีมงานนาแผนมาปฏิบัติ ในขั้นนี้ทีมงานควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาเป้าหมาย วิธีทางานตามแผนที่กาหนดไว้ ถ้าไม่สามารถทาได้ต้องสอนหรือฝึกอบรมให้
ก่อน
2. การมอบหมายงานให้ยึดหลักความสามารถและใช้คนให้ตรงกับงาน แต่ถ้าช่วยกันทางาน
ทั้งทีมก็จะดีกว่า
3. ลงมือทาตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแผน
4. เก็บข้อมูลต่าง ๆ ในการทางาน โดยเฉพาะข้อมูลเชิงคุณภาพ
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบการทางานและผลของการทางาน ควรตรวจสอบเป็นระยะแล้วแต่ลักษณะ
ของงาน อาจตรวจสอบทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน หรือทุก ๆ 3 เดือน เพื่อหาข้อบกพร่องและปัญหา
ต่าง ๆ การตรวจสอบควรทาดังนี้
1. ตรวจสอบผลงานว่าได้ปริมาณตามที่กาหนดไว้ในแผนหรือไม่
2. วัดและดูค่าที่วัดว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่
3. ตรวจสอบลักษณะจาเพาะเชิงคุณภาพ
4. ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่กาหนดหรือไม่
ขั้นที่ 4 แก้ไขแล้วปฏิบัติ (Act)
เมื่อตรวจสอบพบข้อบกพร่องให้แก้ไขแล้วนาไปปฏิบัติตามที่ได้แก้ไขแล้ว ในขั้นตอนการ
แก้ไขควรปฏิบัติดังนี้
1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายต้องแก้ที่ต้นเหตุ
2. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วทาการป้องกันเพื่อมิให้ความผิด
นั้นเกิดขึ้นซ้าอีก
3. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบการทางานให้ดีขึ้น
เมื่อวัฏจักรเดมมิง่ หมุนไปหลาย ๆ รอบแล้ว การทางานจะมีประสิทธิภาพที่แน่นอน สามารถ
กาหนดเป็นมาตรฐานเพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติของทีมได้
การบริหารงานเป็นทีม
ปัจจุบันการทางานเป็นคณะหรือการทางานเป็นทีม (Team work) มีความจาเป็นมาก
เพราะ งานในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีปริมาณมาก ผู้รับบริการมีจานวนมหาศาลและ
เป็นผู้บริโภคที่มีความรู้และมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด เครื่องมือและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและ
ยุ่งยากมากขึ้น มีคู่แข่งขันมากขึ้นทุกที การทางานคนเดียวหรือ บริหารงานคนเดียวยากที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ (สมคิด บางโม, 2557: 235)
ความหมายของทีมงานและการทางานเป็นทีม
นักวิชาการได้ให้ความหมายของทีมงานและการทางานเป็นทีมไว้ ดังนี้
สุรีพร พึ่งพุทธคุณ (2550: 18) ให้ความหมายไว้ว่า การทางานเป็นทีม หมายถึง การมี
จุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียว การร่วมมือกันและในบางครั้งทีมยังหมายถึง ความเท่าเทียมกันของ
สมาชิกในทีมด้วย สาหรับ นวลจันทร์ นิเทศวรวิทย์ (2550: 179) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง การ
รวมตัวของบุคคลโดยมีเป้าหมายร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้งานในทีมบรรลุผลสาเร็จ สอดคล้องกับ
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สุเมธ งามกนก (2551: 1) ได้อธิบายว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มาทางานร่วมกัน มีการประสาน
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ประสานงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
นอกจากนี้ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556: 300) กล่าวว่า ทีมงาน (Team work) คือ กลุ่ม
ของสมาชิก ที่มาทางานร่วมกัน ไม่ทุกกลุ่มในองค์การที่รวมกันทางานเป็นทีม แต่ละทีมที่เกิดขึ้นก็คือ
กลุ่มนั่นเอง คุณสมบัติของกลุ่มคล้ายกับทีมตรงที่ว่าสมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในปัจจุบันภาวการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ต้องอาศัยการทางานเป็นทีม
ผู้บริหารที่ดีจึงควรพยายามที่จะทาให้กลุ่มกลายเป็นทีมขึ้นมาเพื่อทางานร่วมกันในทีม ซึ่งทีม หมายถึง
สมาชิกที่มาจากกลุ่มที่มีความแตกต่างกันและใช้ความแตกต่างกันให้เกิดประโยชน์ใ นการทางาน การ
ทางานเป็นทีม หมายถึง ความสาเร็จของผู้บริหารในการประสานการทางานของบุคคลหลายฝ่ายเข้า
ด้วยกัน โดยบรรลุผลสาเร็จ ผู้บริหารต้องทาความเข้าใจในกลุ่มชนิดต่าง ๆ ที่เกิดจากบุคคลในองค์การ
จนกระทั่งพัฒนาการทางานมาเป็นทีมงานรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิติพล ภู ตะโชติ (2557: 150)
ได้ อ ธิ บ ายว่ า ที ม และกลุ่ ม คื อ การรวมตั ว กั น ของบุ ค คลหลาย ๆ คนและมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น มี
ความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจ มีการรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน ร่วมกันปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่ของ
กลุ่มให้บรรลุผล
สาหรับนักการศึกษาต่างชาติ อาทิ เคซส์บอม (Kezsbom, 1990: 51) กล่าวว่า ทีมงาน
หมายถึง การมอบหมายงานพิเศษให้กับกลุ่มบุคคลซึ่งมีเป้าหมายรวมกัน และตระหนักถึงบทบาทที่
ต้องพึ่งพากันในการปฏิบัติงาน และทราบว่าจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละคนให้สัมพันธ์กัน
อย่างไร เพื่อรวมพลังกันในการจะนาความสาเร็จสู่งานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ จอห์นสั น
จอห์นสัน และโฮรูเบค (Johnson, Johnson & Holubec, 1991: 435) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่ม
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมารวมตัวกัน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน แคทเซ็น
เบค และสมิธ (Katzenbach & Smith, 1993: 45) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่มคนจานวนไม่มาก
ที่มีลั ก ษณะเสริ มต่ อกัน โดยต่ างร่ ว มผู ก พันต่อ กันด้ว ยวัตถุ ประสงค์ และเป้าหมายของงานอย่ า ง
เดียวกัน มีแนวทางปฏิบัติงานแบบเดียวกันและต่างมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ร่วมกัน
นอกจากนี้วู๊ดคอค และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) ได้กล่าวว่า ทีม เป็น
กลุ่ มคนที่จะต้องสั มพัน ธ์กัน เพื่อปฏิบัติงานให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ร่ว มกัน ในทรรศนะของ วู๊ดและ
ฟรานซิส เห็นว่า บุคคลจานวน 50 คน ไม่ใช่ทีม ถ้าเขาเหล่านั้นไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและ
ไม่มีเป้าหมายร่วมกัน จะเป็นทีมต่อเมื่อสมาชิกมีกิจกรรมผูกพันกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
ตรงกับความเห็น ของควิน (Quinn, 1996: 178) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่ มของแต่ละคนที่มี
หลายบุคลิก มีการเชื่อมโยงและประสานหน้าที่กัน ทาให้ความคาดหวังของบทบาทกระจายชัด และมี
ความรับผิดชอบของทีม ผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ เดวิส (Davis, 2000:
59) กล่าวว่า การทางานเป็นทีม หมายถึง การทางานที่มุ่งเน้นที่งาน คือ ทางานให้สาเร็จลุล่วง โดย
ทีมงานจะต้องมีการประสานงานให้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีกฎเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น
เพื่อให้การทางานบรรลุผลสาเร็จ
สรุ ป ได้ ว่ า ที ม งานและการท างานเป็ น ที ม หมายถึ ง การที่ บุ ค คลรวมตั ว กั น เป็ น กลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานหรือทางานแบบเดียวกันและต่างมีความรับผิดชอบ
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ร่วมกัน เพื่อให้งานในทีมบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเดีย วกัน มีการประสานงานสร้างความสัมพันธ์
อันดีในกลุ่มทีมงาน จนนั้นบรรลุผลสาเร็จ
ความสาคัญของการทางานเป็นทีม
งานส่วนใหญ่ในองค์การนั้นต้องอาศัยขีดความสามารถของพนักงาน เพราะงานแต่ละงาน
นั้นไม่สามารถทาได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ต้องช่วยกันทาเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เพราะฉะนั้นความสาเร็จ
ในการบริหาร จะอยู่ที่ความสาเร็จของการนาทีมและให้การสนับสนุนพนักงานในการทางานเป็นกลุ่ม
ร่วมกัน การออกแบบและการทางานขององค์การแบบใหม่นั้นต้องการความผูกพันโดยการมอบอานาจ
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ดังนั้นทีมงานจึงเป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับองค์การ
นั ก การศึ ก ษาได้ เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของการท างานเป็ น ที ม ไว้ ดั ง นี้
เซงเก้ (Senge, 2006) ให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม โดยกาหนดไว้ให้เป็นหนึ่งใน 5 ประการ
ของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์การ (Learning Organization) ที่ประกอบด้วย
1. Personnel Mastery มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึง
เป้ า หมายด้ ว ย การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ส่ ว นตน (Personal Vision) เมื่ อ ลงมื อ การท าและต้ อ งมุ่ ง มั่ น
สร้ างสรรค์ จึ งจ าเป็ น ต้ องมี แรงมุ่ งมั่นใฝ่ ดี (Creative Tension) มีการใช้ข้ อมูล ข้อเท็จ จริงเพื่อคิ ด
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
กลุ่มผู้นาต้องเป็นฝ่ายเริ่มเน้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง
4. Team Learn การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม องค์การความมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีสานึก
ร่วมกันว่า เรากาลังทาอะไรและจะทาอะไรต่อไป ทาอย่างไร การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมขึ้นกับ 2 ปัจจัย
คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้นาแก่ผู้นาองค์การ
ทุกระดับ
5. System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการ
เข้า ใจถึงความสั มพัน ธ์ร ะหว่างสิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ ส าคัญของระบบนอกจากมองภาพรวมแล้ ว ต้ องมอง
รายละเอียดของส่ว นประกอบย่ อยในภาพนั้นให้ออกด้ว ยวินัยสามารถแก้ไขปัญหาที่ส ลั บซับซ้อน
ได้เป็นอย่างดี
สาหรับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549: 12) ได้กล่าวว่า องค์การทุกวันนี้จะมีการ
จัดองค์การแบบสูง (Vertical) น้อยลงและมุ่งจัดองค์การเป็นแบบแบน (Horizontal) มากขึ้น ด้วยการ
เพิ่มการทางานในรูปการทางานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งจะสามารถดึงความสามารถด้านสติปัญญา
ของพนักงานออกมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้ สุนันทา เลาหนันทน์ (2549: 64) กล่าวว่า การทางานเป็นทีมมีความสาคัญต่อ
การทางานในองค์การเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยทาให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุ
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เป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมงานยังจะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทางานของหน่วยงาน
นั้นอีกด้วย ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
1. งานบางอย่างไม่สามารถทาสาเร็จเพียงคนเดียวได้
2. หน่วยงานมีความเร่งด่วนที่ต้องการระดมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จทันเวลาตามที่
กาหนด
3. งานบางอย่างต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญจากหลายฝ่าย
4. งานบางอย่างเป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ต้องการความร่วมมืออย่างจริงจัง
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ตรงกับ แนวคิดของ ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง (2554: 33-34) สรุป ความส าคัญของการ
ทางานเป็นทีมไว้ดังนี้
1. มนุษย์ทุกคนมีความจากัดในเรื่องการทางานแต่เพียงคนเดียวให้สาเร็จนั้นย่อมเป็นการ
ยากโดยเฉพาะในงานใหญ่ๆ หรือที่สลับซับซ้อน
2. มนุษย์ทุกคนมีความจากัดและความแตกต่างเรื่องสติปัญญา ความสามารถในการคิดจะ
ทาใดๆ หั ว เดี ย วย่ อมจะสู้ ห ลายหั ว ไม่ ได้ เพราะหลายหั ว สามารช่ ว ยกั น คิด ช่ ว ยกั น ดูใ ห้ ก ว้ างขึ้ น
รอบคอบขึ้น
3. มนุษย์ เป็ นสั ตว์สังคมอยู่อย่างโดดเดี่ยวล าพังไม่ได้ จาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
การที่มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมนี้ก็เพราะมนุษย์มีความต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น
4. การทางานเป็นทีมให้ผลงานที่ดีกว่าการทางานเดียว เนื่องจากการมารวมตัวกันเป็นทีม
นั้นมีความหมายมากกว่าการนาบุคคลมารวมกัน
5. การที่ บุ ค คลได้ มี โ อกาสรวมกลุ่ ม กั น ท างานเป็ น ที ม ช่ ว ยให้ บุ ค คลได้ เ รี ย นรู้ จ ากผู้ อื่ น
เกิดเป็นความเจริญงอกงามแห่งตนขึ้น ในขณะเดียวกันความเจริญส่วนบุคคลก็จะส่งผลให้กลุ่มเจริญ
งอกงามตามไปด้วย
สรุปได้ว่า การทางานเป็นทีมมีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การ เพราะงานส่วนใหญ่ใน
องค์การนั้นต้องอาศัยขีดความสามารถของพนักงาน และงานแต่ละงานนั้นไม่สามารถทาได้ด้ว ยคน
เพียงคนเดียว ต้องช่วยกันทาเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เพราะฉะนั้นความสาเร็จในการบริหาร จะอยู่ที่
ความสาเร็จของการนาทีมและให้การสนับสนุนพนักงานในการทางานเป็นกลุ่มร่วมกัน
หลักการในการทางานเป็นทีม
ทีมงานประกอบไปด้วยกลุ่ มบุคคลหลายประเภทซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านความคิด
ความเป็นอยู่ ความรู้ ความสามารถ ภูมิหลัง วิธีการเข้าถึงปัญหาและสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้นหาก
กลุ่มบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ต้องทางานร่วมกันหรือทางานเป็นทีม ในกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดใน
องค์กรแล้ว หากการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่คานึงถึงหลักการในการทางานเป็นทีมแล้ว การทางานนั้นย่อม
ประสบความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก เพราะหลักการทางานเป็นทีมจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึง
แนวทางในการปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่อยู่ในทีม ได้ช่วยให้การทางานเป็นทีมดาเนินไป
อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผล นักการศึกษาได้เสนอหลักการการทางานเป็นทีมไว้ ดังเช่น วิชัย
โถสุวรรณจินดา (2550: 41-42) เสนอหลักปฏิบัติในการทางานเป็นทีม ดังนี้
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1. ทีมต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอนซึ่งสมาชิกทุกคนยอมรับ
2. ถือความถูกต้องที่ไม่จาเป็นต้องถูกใจ
3. ประนีประนอมโดยมีน้าใจของความช่วยเหลือ เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมกัน
4. อภัยซึ่งกันและกัน
5. อย่าพยายามเอาเปรียบกัน
6. ถือว่าทุกคนมีความสาคัญเท่ากัน
7. เคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนตัวของผู้อื่น
8. อย่าเด่นแต่คนเดียวต้องเด่นทั้งทีม
9. ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นของธรรมดา
10. เมื่อมีปัญหาหรือไม่พอใจอย่าเก็บเอาไว้หรืออย่าไปพูดลับหลัง
11. รู้จักแบ่งงานและประสานงานกัน
12. มีความคิดเป็นอิสระในการทางานพอสมควร
13. ต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของทีมอย่างเคร่งครัด
14. ยอมรับผิดเมื่อทาผิด
15. เมื่อมีการขัดแย้งกันในกลุ่ม ให้ถือว่าเป็นการมองปัญหากันคนละด้าน
นอกจากนี้ เซ็งเก้ (Senge, 2006: 42) ได้เสนอหลักการทางานเป็นทีมไว้ ดังนี้
1. บทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีมมีความเข้าใจอันดีต่อกลุ่ม
2. เข้าใจทักษะของทีมและบทบาทหน้าที่ทั้งหมดขององค์กร
3. เพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกทุกคนในทีมเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ซึ่งทาให้กลุ่มมี
ประสิทธิภาพ
4. มีการสนับสนุนระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มด้วยกัน
5. เข้าใจในกระบวนการกลุ่ม พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อการ
ทางานด้วยกันอย่างใกล้ชิด
6. มีแนวทางการทางานอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นทีม
7. ความสามารถในการใช้ความคิดที่แตกต่างกันให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทาลาย
8. มีความร่วมมือประสานงานกันระหว่างสมาชิก ลดการแข่งขันเพื่อเอาชนะ
9. การเพิ่มสมรรถภาพของกลุ่มในการทางานร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
ส าหรั บ แคทเซนบาชและดั ก ลาส (Katzenbach & Douglas, 1993: 111-116) ได้ เ สนอ
หลักการและแนวทางการสร้างทีมงานดังนี้
1. กาหนดทิศทางอย่างเร่งด่วน สมาชิกทีมต้องการความแน่นอนในการตั้งวัตถุประสงค์และ
ความคาดหวังของทีมซึ่งจะต้องมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่จะเป็นแนวทางในการทางานให้บรรลุผลสาเร็จได้
2. การเลือกสมาชิกทีม ควรจัดให้อยู่บนพื้นฐานของทักษะและศักยภาพที่มีอยู่
3. การประชุมหรือพบปะกันครั้งแรก ต้องทาด้วยความพิถีพิถันด้วยความตั้งใจ เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้เกิดขึ้นมีการกาหนดระยะเวลาให้ทุกคนรู้แน่นอน และมีการย้าเตือนโดยผู้นาทีม
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4. ตั้งกฎและจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติให้ชัดเจน จุดเน้นคือการเปิดเผย จริงใจต่อกัน การ
สร้างให้เกิดความไว้วางใจในกันและกัน และการมีข้อตกลงร่วมกันอย่างมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน
5. จุดมุ่งหมายและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ตั้งขึ้น จะไม่ยึดติดกับผู้บริหาร แต่จะ
ตั้งขึ้นโดยสมาชิกมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความสาเร็จตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้
โดยสรุ ป หลักการทางานเป็นทีม คือ มีการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่ว มกันและ
เป็นไปอย่างชัดเจน สมาชิกทุกคนยอมรับและรับผิดชอบในเป้าหมายนั้น มีการติดต่อสื่อสารกันอย่าง
เปิ ด เผย มี ค วามไว้ เ นื้ อ เชื่ อใจ ร่ ว มมื อ ร่ว มใจและประสานกั น ระหว่า งสมาชิ ก มี การยอมรับ และ
สนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านความคิดและการใช้ความสามารถ มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหา การตัดสิ นใจเกี่ยวกับงานและความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้ การทางานเป็นทีมได้
ดาเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์
องค์ประกอบการทางานเป็นทีม
ทีมเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการทางานเป็นทีม ทีมหรือการ
ทางานเป็ น ทีมจะต้องมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จของทีม มีนักการศึกษาได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการทางานเป็นทีมไว้ดังต่อไปนี้
นิพนธ์ จิตต์ภักดี (2548: 21-23) กล่าวว่า องค์ประกอบของการทางานเป็นทีม โดยอาศัย
หลักการร่วมมือร่วมใจเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านผู้นาทีม องค์ประกอบด้านสมาชิก
ทีม และองค์ประกอบด้านการจัดการทีม
ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2553: 23) กล่าวถึงองค์ประกอบของการทางานเป็นทีมดังนี้
1. องค์ประกอบด้านการวางแนวทางดาเนินการของทีม ประกอบด้วย
1.1 มีเป้าหมายและขั้นตอนชัดเจน
1.2 มีการประสานงานกันเป็นทีม
1.3 ลักษณะและขนาดของกลุ่มที่แยกออกมาจากทีม
1.4 มีแผนงาน และติดตามแผนงานเพื่อให้การทางานเป็นทีมบรรลุเป้าหมาย
2. องค์ประกอบด้านสมาชิกของทีม
2.1 มีความตั้งใจจริงที่จะทางาน
2.2 มีความรู้หรือใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ
2.3 มีความตระหนักในการทางานเป็นทีม
2.4 มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
3. องค์ประกอบด้านตัวผู้นาทีม
3.1 มีความรู้ในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามผล
3.2 มีเทคนิคในการเผชิญต่อความขัดแย้งภายในกลุ่ม และกับตนเอง
3.3 มีเทคนิคการเสริมแรง และสร้างพลังใจ
3.4 แสวงหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ทศพร ประเสริ ฐ สุ ข (2548: 103) กล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบของการท างานเป็ น ที ม
ประกอบด้วย
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1. องค์ประกอบด้านสมาชิกในทีม ประกอบด้วย
1.1 มีเจตนาที่ดีและตั้งใจทางาน
1.2 มีทักษะในการทางาน
1.3 มีความร่วมมือและประสานงานกันอย่างดี
1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. องค์ประกอบด้านผู้นาทีม ประกอบด้วย
2.1 มีผู้นาทีมที่มีความสุข
2.2 มีคุณสมบัติที่ดี
2.3 รู้จักการใช้กระบวนการจูงใจ
2.4 เอาใจใส่ต่อทีมโดยการเพิ่มพูนความรู้ให้สมาชิกในทีม
2.5 ใช้ข้อขัดแย้งเพื่อการเสริมสร้าง
3. องค์ประกอบด้านการจัดรูปแบบกลุ่ม
3.1 มีเป้าหมายชัดเจน
3.2 มีขอบเขตแน่นอน
3.3 มีกลไกย้อนกลับเพื่อปรับปรุงผลงาน
3.4 มีระบบระเบียบที่สมาชิกเข้าใจดี
ทิ ศ นา แขมมณี (2549: 12-13) กล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบของการท างานเป็ น ที ม มี
3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) องค์ ป ระกอบด้ า นผู้ น าที ม ผู้ น าเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ มากในการ
ดาเนินงานของทีม ถ้าขาดผู้นาก็เหมือนขาดแกนกลางในการทางาน 2) องค์ประกอบด้านสมาชิกกลุ่ม
ถ้าผู้ นาดีแต่ส มาชิกไม่เต็มใจปฏิบั ติหรือเข้าใจจุดมุ่งหมายต่างกัน ต่างคนต่างทางานก็จะไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมาย 3) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ถึงแม้ 2 ส่วนหลักจะดี แต่ถ้าไม่มีการวางแผนการ
ทางานที่ดีหรือมีการติดต่อสื่อสารไม่ดีก็จะไม่เกิดผลสาเร็จ
เนตร์ พั ณ ณา ยาวิ ร าช (2556: 302) กล่ า วว่ า ที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประกอบด้ ว ย
1) สมาชิก ในที มมี ความสามารถในการท างาน 2) สมาชิ กมี ความพึ งพอใจในการท างานร่ ว มกั น
3) สมาชิกมีความรู้ ความชานาญในการทางานนั้น 4) การมีสิ่งอานวยความสะดวก 5) การมีอุปกรณ์
ในการทางานอย่างครบถ้วน 6) สมาชิกในทีมงานมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน 7) การมีผู้นาที่ดี 8) การ
มีบ รรทั ดฐานร่ ว มกัน 8) การยอมรับความคิดเห็ นซึ่งกัน และกัน 9) การคานึงถึงผลงานที่ ได้และ
คานึงถึงคุณภาพของงาน
สรุปองค์ประกอบของการทางานเป็นทีม ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการวางแนวทาง
ดาเนินการของทีม องค์ประกอบด้านผู้ นาทีม องค์ประกอบด้านสมาชิกทีม องค์ประกอบด้านการ
จัดการทีม และองค์ประกอบด้านกระบวนการ

รูปแบบการบริหารแบบ IPO (IPO Model)
วีระ บุญญาดีวงศ์ (2553) กล่าวว่า ศักยภาพทุกคนมีมาเต็ม 100 ตั้งแต่กาเนิด แต่คนจานวน
ไม่น้อยที่พอใจแค่ใช้ศักยภาพ 3 – 5% เพราะคิดว่าเท่านี้ก็พออยู่ได้ ไม่ได้เบียดเบียนใคร แต่หารู้ไม่ว่า
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของมนุษย์นั้น ไม่ได้ให้ทาเท่าที่คุณอยากทา แต่ความรับผิดชอบสูงสุดคือ

60
ทาให้เต็มที่ตามศักยภาพที่เรามี ถ้าเราเข้าใจหน้าที่ดีแล้ว เราทุกคนจะรู้ได้โดยอัตโนมัติว่า ถึงเวลาต้อง
เพิ่มศักยภาพแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเมินความเชื่อในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว โดยใช้เทคนิค IPO Model คือ Input
Process Output ถ้าเชื่อว่าทางานน้อย ๆ จะได้ผลงานดี ๆ แสดงว่า ความเชื่อนี้ไม่เน้น Process ซึ่ง
อาจทาให้ละเลย การปล่อยศักยภาพ ซึ่งอาจทาให้งานไม่ดีเท่าที่ควรได้ แต่ถ้าเราคิดว่า งานนี้ต้องใส่ใจ
ในรายละเอียดต้องคาดการณ์ ศึกษาข้อมูลนามาวางแผน และติดตามความคืบหน้าของแผนงาน และ
จุดเสี่ยงทุกขั้นตอน ความทุ่มเทในการทางาน จะเปลี่ยนเป็นคนละเรื่อง และทักษะการเรียนรู้ หรือ
เทคนิคใหม่ ๆ ก็จะไม่เกิด และไม่มีพลังพอที่จะนาศักยภาพในส่วนที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนออกมา ความ
เชื่อต้องอยู่ที่ Process
2. ไม่ว่างานจะสาเร็จ หรือล้มเหลว ทุกครั้งจะต้องมีการคิดแบบวงจร PDCA คือ วางแผน
ลงมือปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุง การคิดแบบวงจรนี้ทาให้เราค้นพบ สาเหตุ หรือองค์ประกอบที่ทา
ให้ประสบความสาเร็จ และพบว่าอะไรคือสาเหตุที่ทาให้ล้มเหลว ถ้าเราได้สาเหตุทั้งสองส่วน เราจะได้
ทักษะมากกว่าผู้อื่นอย่างน้อย 1 เท่าตัว เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดทบทวนในส่วนใด ส่วนหนึ่งเพียง
อย่างเดียว
3. พูดถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ก่อนข้อจากัด การพูดถึงข้อจากัดในทุกเรื่องก่อน แม้ว่าจะ
เป็ น เรื่ องจริ ง แต่ผ ลกระทบจะเป็ นการลดพลั งในการขับเคลื่ อนศักยภาพของเราทุกคน ด้ว ยเหตุ
เพราะว่าคนเราทุกคน โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้าง กินเงินเดือนจะให้ความสาคัญกับอารมณ์ ความรู้สึก
ค่อนข้างมาก พอเราเจออุปสรรคก็ทาให้ ไม่อยากทา หรือพลัดไปก่อน แต่ในขณะที่เราพูดถึงโอกาสจะ
เป็นการสร้างพลังแห่งความร่วมมือที่จะเห็นความสาเร็จหรือความเติบโตมั่นคงที่จะเกิดขึ้น ทาให้
อุปสรรคใหญ่น้อยที่จะพบก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น
4. ทาความเข้าใจเรื่องการคิดเชิงบวกใหม่ การคิดเชิงบวก หรือการมองโลกในแง่ดี มีความ
จาเป็นอย่างมากสาหรับคนที่ต้องการปลดปล่อยศักยภาพ แต่หลายคนมักเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การ
มองในแง่ดี หมายถึงการมองแต่ข้อดี การมองแง่ลบหรือแง่ไม่ดี คือมองแต่ข้อเสีย ข้อจากัด ซึ่งในความ
เป็นจริงนั้น หลักการของการมองเชิงบวก คือ เพิ่ม หรือรักษาโอกาสหรือคุณค่าที่จะได้ ลดความเสี่ยง
ที่จะเกิด ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ PDCA
5. เรียนรู้ทุกวัน ถามหรือหาข้อมูลในเรื่องที่ไม่รู้ หรือยังรู้ไม่พอ เพราะทุกครั้งที่ได้เรียนรู้
เท่ากับเป็นการปลุกความพร้อมในการนาศักยภาพมาใช้ พลังจะเกิดจากการนาการเรียนรู้มาลงมือทา
ทุกครั้ง และทุกครั้ งที่ลงมือทา ศักยภาพจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงไม่แปลกว่าทาไมคนที่ประสบ
ความสาเร็จ มีธุรกิจมากมาย มีเงินมีทองมหาศาล จะติดใจกับเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะท่านเหล่านั้น
ค้นพบว่า ยิ่งเรียนรู้ยิ่งปลดปล่อยศักยภาพของตัวท่านเอง คุณค่าที่เกิดขึ้นก็จะเติบโต และยั่งยืน
พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ (2556) กล่าวว่า แบบจาลอง IPO ประกอบด้วย การประเมินปัจจัย
นาเข้า (Input) ประเมิน กระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิ ต (Output) และประเมินผลลั พธ์
(Outcome) สาหรับงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการประเมินผลของไทยที่ ศึกษาโดย สุมาลี สันติพลวุฒิ และ
คณะ (2550) ได้ใช้แบบจาลอง CIPP เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่ง
แสดงประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการ และท าการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา (Content
Analysis) เพือ่ ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ ส่วนแบบจาลอง
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IPO ที่ Deniz (2002) ได้เสนอเป็นที่ยอมรับในการนามาประเมินผลการฝึกอบรม แบบจาลอง IPO
ประกอบด้วย การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต
(Output) และประเมิน ผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิน
ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ โดยดูว่า ปัจจัยนาเข้า (บุคลากร เวลา งบประมาณ วิธีการ
ศักยภาพ ฯ) จะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัย
นาเข้า คือ การวิเคราะห์รูปแบบวิธีการที่ใช้ในรูปของราคาและกาไร (Cost and Benefit) ที่จะได้รับ
2. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อเริ่มปฏิบัติงานตามแผนจาเป็นต้อง
มี ก ารประเมิ น กระบวนการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback) ส่ ง ต่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้ดาเนินการทุกลาดับขั้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ และเพื่อรวบรวมสารสนเทศสาหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน รวมทั้งเป็นรายงาน
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. การประเมินผลผลิต (Output & Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดและแปล
ความหมายของความสาเร็จ การประเมินผลผลิตจะพิจารณาว่า วัตถุประสงค์ที่กาหนดบรรลุเป้าหมาย
อย่างใด
การประเมินผลโครงการโดยใช้ IPO Model เป็นการประเมินผลโครงการโดยยึดการบรรลุ
ถึงเป้าหมายของโครงการ ภายในระยะเวลาที่กาหนดเป็นหลักดังนั้นการประเมินผลการดาเนินงาน
ของ สถานศึกษาจะใช้ IPO model กับโครงการที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตพื้นฐานของชุมชน
ตัวชี้วัดหลักและการให้ค่าน้าหนักการประเมินด้วย IPO
ประเด็นการประเมิน
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการการบริหาร
โครงการ
ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บุคลากร งบประมาณ และ วัสดุอุปกรณ์
ในการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ การ
บริหารจัดการโครงการ การรายงานผล
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. การนาไปใช้ประโยชน์

คะแนน
30
40
30

เกณฑ์การประเมินผลโครงการ แบ่งเกณฑ์การประเมินผลจากค่าคะแนนรวมของการ
ประเมิน โครงการเป็น 4 ระดับ ดังนี้
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ช่วงคะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 90
80-89
60-79
เท่ากับหรือน้อยกว่า 59

ระดับ
4
3
2
1

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง

กิติยา ตั้งจาตุรันต์ (2561: 2) กล่าวว่า กระบวนการ (Process) เป็นการนาปัจจัยการผลิต
มาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อสร้างผลผลิตให้แก่ลูกค้า (Customer) และนาไปสู่การเกิด Outcome

Outcome
ภาพที่ 9 กระบวนการ IPO
กระบวนการต่าง ๆ คือ Input Process Output (IPO) มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
ทาให้เกิด Value Chain ระหว่างกัน ดังภาพที่ 10
IPO ของหน่วยงาน A
*A ต้องนาความต้องการจาก B มา
พิจารณา เพื่อผลิต Output ให้เป็น
Input
แก่ B
*B เป็นลูกค้าของ A
*A ต้องทาให้เกิด Outcome ต่อ B
เพื่อให้ B เกิดความพึงพอใจ

IPO ของหน่วยงาน A
*A ต้องนาความต้องการจาก B มา
พิจารณา เพื่อผลิต Output ให้เป็น
Input
แก่ B
*B เป็นลูกค้าของ A
*A ต้องทาให้เกิด Outcome ต่อ B
เพื่อให้ B เกิดความพึงพอใจ

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ทาให้เกิด Value Chain ระหว่างกัน
ดัง นั้ น ความสั ม พั น ธ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ ก ารปฏิบั ติ ง านใดๆ จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ที่ ค วาม
ต้องการของลูกค้า (Customer Focus) เพื่อทาให้ผลการดาเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ สิ่งที่
จะนาไปสู่การเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า เริ่มตั้งแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder: S)

63
ปั จ จั ย การผลิ ต (Input: I) กระบวนการ (Process: P) ผลผลิ ต (Output: O)
(Customer: C) เป็นผู้กาหนดความต้องการ Output โดยตรง และกาหนด Input โดยอ้อม

ลู กค้ า

ภาพที่ 11 Value Chain IPO (Input-Process-Output)

บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมสถานศึกษาในสั งกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้ว ยกัน คือ
โรงเรียนการช่างชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2519 แล้วใช้ชื่อใหม่
ว่า “โรงเรียนเทคนิคชุมพร” ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523
มีชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิคชุมพร” และได้เปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่
12 เมษายน 2554 มีรายละเอียดความเป็นมาดังนี้
การศึ กษาสายอาชีพได้ เริ่มต้ นที่จัง หวัดชุ มพร โดยนายประสงค์ รั งสิ วัฒ น์ ต าแหน่ ง
กรรมการจังหวัดในขณะนั้น ได้ใช้สถานที่ใต้ถุนบ้านพักธรรมการจังหวัดเป็นสถานที่เรียน เปิดสอน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร” รับนักเรียน
ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 เข้ า เรี ย นหลั ก สู ต ร 2 ปี นั ก เรี ย นชั้ น ปี ที่ 1
เรี ย นเกี่ย วกับ งานไม้ ส่ ว นชั้ น ปี ที่ 2 เน้นการเรี ยนเกี่ย วกั บงานก่ อสร้า ง ต่อ มาได้ย้ ายมาอยู่ ที่
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตาบลท่าตะเภา บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่เศษ พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อจาก
“โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร” เป็นโรงเรียนช่างไม้ชุมพร สังกัดกรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2499
รวมกับโรงเรียนช่างตัดผมชุมพร ซึ่งเดิมเปิดทาการสอนอยู่ที่ทาการลูกเสือชาวบ้าน (ปัจจุบันคือที่ตั้ง
ร้านลิ้มกวงง้วน) แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างชุมพร” ส่วนโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อ
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“โรงเรียนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร” เปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2484 โดยอาศัย
ที่เรียนของโรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” ซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร “สอาด
เผดิ ม ” เปิ ด ท าการสอนได้ ป ระมาณ 3 เดื อ นก็ ต้ อ งหยุ ด ท าการสอนชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเกิ ด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2485 นายสุจินต์ หิรัญรัตน์ ศึก ษาธิการจังหวัดได้พิจารณาเห็น
ว่าสถานที่เรียนคับแคบ ไม่เหมาะสม จึงได้ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนต่าง ๆ มาช่วยซ่อมแซม
อาคาร ซึ่งมีผู้บริจาคให้เป็นสมบัติของแผนกศึกษาธิการจังหวัด บริเวณถนนพิศิษฐ์พยาบาลพร้อม
ที่ดินประมาณ 5 ไร่เศษ เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วได้เปิ ดทาการสอนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485
ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีชุมพร” และปี พ.ศ. 2517 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้เปิดทาการสอนแผนกวิชา
พณิชยการ และกระทรวงศึกษาธิการได้มีคาสั่งให้ยุบรวมกับโรงเรียนการช่างชุมพรซึ่งมีพื้นที่ติดกัน
และได้ ใ ช้ ชื่ อ ใหม่ ว่ า “โรงเรี ย นเทคนิ ค ชุ ม พร” ปี พ.ศ. 2523 ได้ ป รั บ ปรุ ง และยกฐานะเป็ น
วิทยาลั ย เทคนิ ค ใช้ชื่อว่า “วิทยาลั ยเทคนิ คชุมพร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 แผนกวิช าช่า ง
อุตสาหกรรมได้ย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 (ควนตาโถง) ซึ่งทาให้วิทยาลัยเทคนิค
ชุมพรแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 2 เขต คือ เขต 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล
ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดทาการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 138 หมู่ 8 ถนนอาภากร ตาบลนาชะอัง
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดทาการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม และต่อมาในปี พ.ศ. 2554
ได้มีการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยให้ เขต 1 เป็ นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
และเขต 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลั ย อาชีว ศึก ษาชุ มพร ตั้งอยู่เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์ พยาบาล ตาบลท่าตะเภา
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา โทรศัพท์ 0-7751-1234
โทรสาร 0-7751-1234
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัย อาชีวศึกษาชุมพร จัดการเรียนการสอนตามหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจานวนผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1) จานวนผู้เรียน ระดับ ปวช. จานวน 1466 คน ระดับ ปวส. จานวน 690 คน
รวมทั้งสิ้น 2,156 คน โดยมีนักเรียน นักศึกษาชาย จานวน 500 คน และนักเรียน นักศึกษา
หญิง จานวน 1,653 คน
2) จานวนผู้บริหารและครู 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) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจานวนทั้งสิ้น 42 คน เป็นข้าราชการ
พลเรื อน 1 คน ลู กจ้างประจา 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
ชั้น สู ง (ปวส.) ดั งนี้ ระดั บ ประกาศนียบั ตรวิ ช าชีพ (ปวช.) ประกอบด้ว ย 3 ประเภทวิ ช า ได้แก่
1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานการ
เลขานุการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี) 2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม (MEP, ทวิภ าคี ) สาขางานการท่องเที่ยว และ 3) ประเภทวิช าคหกรรม
ประกอบด้วย สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขางานอาหารและ
โภชนาการ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประกอบด้ ว ย 3 ประเภทวิ ช า ได้ แ ก่
1) ประเภทวิช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ประกอบด้ว ย สาขาวิ ช าการบั ญชี สาขาวิ ช าการบั ญ ชี (ทวิภ าคี )
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด (ม.6 , ทวิภาคี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6 , MEP , ทวิภ าคี) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน สาขาวิชาการจัดการ
สานักงาน (ทวิภาคี) 2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรม
(ทวิภาคี , MEP)สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) และ 3) ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) โดยการดาเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาของวิทยาลัย
อาชีว ศึก ษาชุมพร ได้ กาหนดปรั ช ญา วิสั ยทั ศน์ พั นธกิจ และยุท ธศาสตร์ไว้ดัง นี้ (วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาชุมพร, 2561)
ปรัชญา “ฝีมือเป็นเลิศ วิชาการเป็นเยี่ยม คุณธรรมสูงยิ่ง”
วิสัยทัศน์ “ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้มาตรฐานสากล”
จุดเด่น “พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี IT ภาษา มีคุณภาพและมาตรฐาน”
จุดเน้น คือ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 2) บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบสู่องค์กรคุณภาพ
อัตลักษณ์ “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
เอกลักษณ์ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ”
พันธกิจ มีดังนี้
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
2) ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
3) ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร
ชุมชน และองค์กรภายนอก
5) ส่งเสริม พัฒนาโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
สร้างองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ มีดังนี้
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1) ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
2) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
3) ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
4) เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาคและลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนในทุกระดับ
5) พัฒ นาองค์ความรู้ โครงงาน โครงการวิชาชีพ และวิจัยสู่ นวัตกรรม และต่อยอด
นวัตกรรมทางธุรกิจ
6) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ในการพัฒนาสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 บริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการออก
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
กลยุ ทธ์ ที่ 1.2.4 ส่ งเสริม สนับสนุนให้ จัดระบบการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทาง
การศึกษา
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.2.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะร่ ว มกั บ
สถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกะดับอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
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
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน IT และภาษาต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อการฝึกอบรมและการปฏิบั ติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริม
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุ ทธ์ ที่ 3.2.2 ส่ งเสริม สนับสนุ นการนาผู้ เชี่ ยวชาญด้านวิช าชีพ และภู มิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการ
วิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาด้วยความร่วมมือ ผลิต และ
พัฒนากาลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 4.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพและ
จิตอาสา
ยุทธศาสตร์ 4.2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี
กลยุ ท ธ์ที่ 4.2.1 ส่ ง เสริ ม สนับสนุนการจัด อาชี ว ศึก ษาระบบทวิภ าคี หรือการฝี ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.1.1 ส่งเสริมการจัดทาโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่
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
จากการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายการดาเนินงานแบบร่วมมือ ภายใต้หลักคิดที่ว่า
“ร่ ว มคิด ร่ว มน า ร่ ว มทา ร่ ว มสร้าง” ในการขับเคลื่ อนสถานศึกษาตามหลั ก ปรัช ญา พันธกิจ
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ทาให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีผลงานที่โดดเด่น
ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
การประชุ ม องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 26
ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
1) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ
ปวช.
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่องานบัญชี 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 ครั้งที่ 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
การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี ว ะเกมส์ ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 12 “พิ ษ ณุ โ ลกเกมส์ ” จั ง หวั ด
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
การแข่ ง ขั น การท าบั ญ ชี ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป แบบ Online e-testing ครั้ ง ที่ 8
รอบชิงชนะเลิศ ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2560
รางวัลดีเด่นอันดับ 4 และ รางวัลดีเด่นอันดับ 5 ระดับชาติ
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จากข้ อ มู ล บริ บ ทของสถานศึ ก ษา แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร เป็ น
สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ มี ค รู และบุ ค ลากรเป็ น จ านวนมาก และเป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถพัฒนาผู้เรีย นให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จนเป็นที่ยอมรับในชุมชน ในสังคม และสถานศึกษาจะยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ มี
การบูรณาการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนาไปประกอบอาชีพได้หรือ
เป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคต ดังเช่นโครงการที่ผู้ประเมินได้นาเสนอในหัวข้อต่อไป

โครงการการประยุ กต์ ใช้โ ครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่ อส่ งเสริมการเป็น ผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ปีการศึกษา 2561 ผู้ วิจัยได้เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนา
ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
และส่ งเสริ มให้ มีการน าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มาต่อยอดสู่ เชิงพาณิช ย์โดยใช้กระบวนการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ร ายได้ ใ นระหว่ า งเรี ย นและสามารถน าไปประกอบอาชี พ ได้ ใ นอนาคต โดยมี
รายละเอียดของโครงการ ดังนี้
โครงการการประยุกต์ ใ ช้ โ ครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มการเป็น ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่ เป็นโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการใหม่
2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
และมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
2.1 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่
ตรงตามความต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้า นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ส มรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป และสมรรถนะวิ ช าชี พ อย่ า ง
เต็มศักยภาพ
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2.2 ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในการศึกษาในระบบปกติ และการศึกษาระบบทวิภาคี
ยุทธศาสตร์ที่ 5.5 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและ
เทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.1.1 ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าโครงงาน โครงการวิ ช าชี พ และ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.1.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ
2.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ของผู้สาเร็จการศึกษา
1.2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 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/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.5 ความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
4. ระยะเวลาปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
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5. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์
ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อ
ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาประเทศ มุ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”
ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง “นวั ตกรรม” เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรมไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น (สุวิทย์ เมษิณทรีย์, 2559 ก) ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรงของสั ง คมอั น เกิ ด จากความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้ เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างรุนแรงในปัจจุบัน อาชีพ
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
และปั จ จุ บั น กลุ่ ม เยาวชนไทย กลุ่ ม วั ย รุ่ น และวั ย ท างาน เริ่ ม ต้ น มี ค วามปรารถนาที่ จ ะเป็ น
ผู้ประกอบการมากขึ้น โดยมีทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพผู้ประกอบการ เช่น มองว่ามีความเป็นอิสระ
เป็ นอาชีพที่มีเกีย รติและสามารถสร้างรายได้ รวมถึงความมั่งคั่งให้กับชีวิตอย่างรวดเร็ว กว่าการ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ ประกอบกับปัญหาเรื่องการสร้างงานเพื่อรองรับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ที่แรงงาน
มนุษย์ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร (สุชาติ ไตรภพสกุลและชาคริต พิชญางกูร, 2561)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีนโยบายในการส่งเสริมความรู้
และประสบการณ์ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่ง โดยนาผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาเป็นนวัตกรรมมาต่อยอดสู่ เชิงพาณิชย์ให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้การทาธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน (สานักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา, 2560 ข)
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ที่ส่งเสริมพัฒนาวิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในระยะยาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามนโยบาย
ของ สอศ. จึงได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วนามาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เข้าสู่กระบวนการบ่ม
เพาะของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้จริงและมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และเมื่อจบ
การศึกษาไปแล้วสามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ” ตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยให้ดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกยุคปัจจุบัน
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ ในการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6.2 เพื่อศึกษาผลผลิ ตในการประยุกต์ใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6.2.1 ความพึ ง พอใจของครู แ ละผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6.2.2 เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นด้ า นการเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
6.2.3 เพื่อศึกษาผลผลิตตามเป้าหมายของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่
1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์และสามารถดาเนินธุรกิจได้จริง
2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
4) ผลส าเร็ จของโครงการส่ งเสริมผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษาของวิทยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน ในระดั บ ภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
จานวนไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
7.1.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถดาเนินธุรกิจได้จริง จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ผลงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
7.2.2 ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีคุณภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
7.2.3 ผลผลิตของโครงการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
8. วิธีดาเนินการ
8.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของครูและผู้เรียน
8.2 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
8.4 ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.5 ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
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8.6 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
8.7 ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนิน งานและจัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
9. แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 3 แผนการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ระยะที่ 1 การวางแผนดาเนินการ
(Plan)
1. ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา
ความต้องการของครูและผู้เรียน
2. เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ระยะที่ 2 การดาเนินงาน (Do)
1. ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังนี้
1.1 พัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ในระดับสถานศึกษา
1.3 คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์
ในระดับสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่กาหนด
2. กิจกรรมการคัดเลือกผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรมภายใต้โครงการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
2.3 คัดเลือกผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์

2,000 บาท

มี.ค. – เม.ย.
2561

30,000 บาท

พ.ค. – มิ.ย.
2561

มิ.ย. 2561

ก.ค. 2561

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
-หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
-หัวหน้างานวิจัยฯ

-รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
-งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
-ครูที่ปรึกษาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์

-รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
-หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
-คณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ
มอบหมายหน้าที่
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กิจกรรม
3. ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียนที่มผี ลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ผ่านการคัดเลือกความ
เป็นไปได้เชิงพาณิชย์ตามแผนงานของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3.1 โครงการศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาอื่นและสถาน
ประกอบการ
3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
การตรวจสอบ (Check)
1. การประเมินผลความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจ เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุน
การสนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินงานของทีมธุรกิจที่ได้รับ
การตรวจสอบตามมาตรฐานของ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
การดาเนินการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (Act)
1. ผู้เรียนดาเนินธุรกิจตามมาตรฐาน
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
2. นิเทศติดตามให้คาปรึกษาการ
ดาเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด
3. นาธุรกิจเข้าสู่มาตรฐานระดับภาค
และระดับชาติเพื่อขยายผลและ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
2.

งบประมาณ

ระยะเวลา

14,000 สิงหาคม 2561
5,000 สิงหาคม 2561

2,000

สิงหาคม 2561

38,000 กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ

- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- กรรมการภายนอก 2 คน
- กรรมการภายใน 1 คน
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- กรรมการภายนอก 2 คน
- กรรมการภายใน 1 คน
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ
- ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต
ด้านบัญชี ด้านการตลาด

ตุลาคม 2561 – - รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
กุมภาพันธ์ 2562
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ
- ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต
ด้านบัญชี ด้านการตลาด
68,000 มีนาคม 2562 –
กันยายน 2562
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กิจกรรม
ระยะที่ 3 การประเมินผล
ประเมินผลการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ระยะเวลา

5,500

มีนาคม 2562 –
กันยายน 2562

1. ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มี
ต่อการดาเนินการ
2. คุณภาพผู้เรียนด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
3. ผลผลิตตามเป้าหมายของการ
ดาเนินการ ได้แก่
1) ปริมาณผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือก
ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์และที่
สามารถดาเนินธุรกิจได้จริง
2) ปริมาณผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
3) คุณภาพผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
4) ผลสาเร็จตามเป้าหมายของการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

10. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 202,500 บาท
11. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานและความ
ร่วมมือ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
- หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
- หัวหน้างานวิจัยฯ
- ครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
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ตารางที่ 4 การติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ทเี่ กิด
จากผู้เรียนทั้งหมด
2. จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รับ
การคัดเลือกความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์ และจานวนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ได้รบั เงินสนับสนุนให้
ดาเนินเป็นธุรกิจ
3. จานวนผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม ศึกษาดูงาน
6. จานวนครั้งในการนิเทศติดตามธุรกิจ
7. จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ/
ผ่านมาตรฐานคุณภาพสาหรับ
ผลิตภัณฑ์

วิธีการประเมิน
- เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลจานวน
ผลงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลจานวน
ผลงาน

เครื่องมือ/เกณฑ์
การประเมิน
- แบบบันทึกข้อมูลจานวน
ผลงาน
- แบบบันทึกข้อมูลจานวน
ผลงาน

- เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูลในการดาเนินกิจกรรม

- แบบบันทึกข้อมูลจานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- สอบถามความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน
- บันทึกการนิเทศธุรกิจ
- สังเกตและบันทึกข้อมูล
จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
ยอมรับ/ผ่านมาตรฐาน
คุณภาพสาหรับผลิตภัณฑ์
8. จานวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมย่อย - สังเกตและบันทึกข้อมูลใน
เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนให้ การจัดทากิจกรรม
เป็นที่ยอมรับ
9. ผลสาเร็จของการดาเนินการใน
- เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
ข้อมูล
นานาชาติ

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ
- แบบบันทึกข้อมูล
- แบบบันทึกข้อมูล

- แบบสังเกต
- แบบบันทึก
- แบบบันทึกข้อมูลรางวัล
ต่างๆทีไ่ ด้รับในระดับ
ภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติของครู
และนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์
และการดาเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะ

77
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
ใหม่ได้รับความรู้ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการ
12.2 ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีความรู้และทักษะในการนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นธุรกิจได้จริง
12.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม
12.4 การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพรมีคุณภาพได้รับการยอมรับในสังคม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโดยใช้กระบวนการ IPO
นิยม แสงวงศ์ (2560: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิจัย
นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า
ด้ า นกระบวนการ และด้ า นผลผลิ ต ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า นย่ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า นผลกระทบ
ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดความสาเร็จ ดาเนินการเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ ประเมินโดยผู้บริหาร ครูและนักเรียน นัก ศึกษา ทาการประเมินทั้ง
4 ด้าน ส่วนระยะที่ 2 เมื่อสิ้นสุดโครงการได้ 1 ปี ประเมินโดยผู้บริหารและครู ทาการประเมิน
เฉพาะด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา จานวน 330
คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย นวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ของวิทยาลัย เทคนิ คเดชอุดม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินระยะที่ 1 พบว่า 1) ด้านสภาวะแวดล้อม ผู้บริหารและครู
มีความเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนาเข้า ผู้บริหารและครู
มีความเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการ ผู้บริหารและครู
มีความเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต สาหรับผู้บริหารและครู
มีความเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการถ่ายทอด
ความสาเร็จอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ด และนักเรียน นักศึกษาก็มีความเห็ นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการถ่ายทอดความสาเร็จอยู่ใน
ระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และผลการประเมินโครงการในระยะที่ 2 ด้านผลผลิต สาหรับ
ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านผลกระทบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ส่วนด้านการถ่ายทอดความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับมากเหมือนเดิม
พุฒิ พัฒ น์ ทวีว ชิร พั ฒ น์ และ สุ มาลี สั น ติพ ลวุ ฒิ (2556: บทคัด ย่อ ) ได้ ป ระเมิ นผลการ
ดาเนิ นงานการพัฒ นาผู้ ป ระกอบการให้ เกิดธุรกิจและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ มีกิจกรรมที่ ทาการประเมิน
ทั้งหมด 8 กิจกรรม โดยใช้การประเมิน 3 วิธี ขึ้นกับประเภทกิจกรรม วิธีแรก คือ การประเมินผล
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กิจกรรมการฝึกอบรมตามแบบจาลอง IPO พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยเข้า ระดับการเข้าร่วม
กิจกรรมในการฝึกอบรม และระดับประโยชน์หรือผลลัพธ์ได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง ส่วน
ความเหมาะสมของการด าเนิ น งานของโครงการอยู่ ใ นระดั บ สู ง มาก วิ ธี ที่ ส อง คื อ การประเมิ น
ประสิ ทธิผ ลของทุ กกิจ กรรม พบว่ า มีป ระสิ ท ธิผ ลของผลผลิ ต และประสิ ทธิผ ลของผลลั พธ์ อยู่ใ น
ระดับสูงและระดับค่อนข้างต่า ตามลาดับ วิธีที่สาม คือการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า อัตราส่วน
ระหว่างต้นทุน-ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพตามเป้าหมายมีระดับประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ผลการ
วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น -ผลประโยชน์ ของโครงการด้ า นเศรษฐศาสตร์ ใ ห้ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ เท่ า กั บ
8,380,966 บาท อัตราส่ วนระหว่างประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.10 และอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ เท่ากับร้อยละ 40.99 ซึ่งสูงกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 10
ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการ
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษา
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 5 กลุ่มคณะวิชา โดยผู้วิจัยใช้การประเมินเชิงระบบ (IPO Model)
ของ Hart Editor (2002) โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา กลุ่มคณะวิชาละ 80 คน รวมจานวน
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยที่มีการทดสอบเครื่องมือด้วยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องและคานวณค่าความเชื่อมั่ นของการประเมินโดยใช้สูตรสัมประสิทธิและประมวลผลโดย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการวิจัย พบว่ า 1) ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากที่สุ ด ส่ ว นใหญ่เคยเข้าร่ ว มขบวนพาเหรดการเปิ ด ตั ว โครงการบริการอนามั ยการเจริ ญพั นธุ์
กิจกรรมการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกั บการให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ และกิ จกรรมของสโมสร
นักศึกษาการลงพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการก็เพื่อนาความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กั บการเรียนและการใช้ชีวิต การใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเปิด
โลกทัศน์/รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง/เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ความรอบรู้อื่น ๆ ประโยชน์ที่
ได้ รั บ จากเข้ า ร่ ว ม คื อ การได้ รั บ ข้ อ มูล ความรู้ ที่ จ าเป็ น ต่ อการเรี ย น การท ากิ จ กรรมและการใช้
ชี วิ ต ประจ าวั น ท าให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละการรู้ เ ท่ า ทั น ผู้ ค น และเป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สารหรื อ
แลกเปลี่ย นแสดงความคิดเห็น ตามลาดับ 2) การเปิดรับข่าวสารการประชาสั มพันธ์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามจากโครงการด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ พบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการจากสื่อ
ประเภทแฟนเพจ/เฟสบุ๊ก RANGSIT UNIVERSITY, THAILAND/เฟสบุ๊กกรุ๊ปข่าวสารมหาวิทยาลั ย
รังสิตมากที่สุด รองลงมา คือ วารสาร “สารรังสิต” และโปสเตอร์ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดยรับใน
รูปแบบข่าวสารแจ้งเพื่อทราบและภาพข่าวประชาสั มพันธ์เกี่ยวกบกับกิจกรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว ด้าน
วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร คือ เพื่อนาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กั บการเรียน
การทากิจกรรม และการใช้ชีวิตประจาวัน และเพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวิธีเปิดรับเฉพาะข้อมูลข่าวสารหรือความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะที่อยู่ ในความสนใจเท่านั้น และ 3) ความ
พึงพอใจที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิ ต โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ ย 4.39 เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความ
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พึงพอใจด้านปั จจัยน าเข้ามากที่สุ ด รองลงมา คือ ผลผลิต และกระบวนการ ตามล าดับ กล่าวคือ
3.1) ด้านปัจจัยนาเข้าอยูในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.47 โดยพึงพอใจเรื่องกิจกรรมการให้ความรู้ด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์สอดคล้องกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการเรียน การทา
กิจกรรม และการใช้ชีวิตประจาวัน 3.2) ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 โดยพึงพอใจเรื่อง
การเกิดความสั มพัน ธ์อัน ดีแ ละการสร้างเครือข่ายในกลุ่ มเยาวชนต่อ การดูแลซึ่งกั นและกั น และ
3.3) ด้านกระบวนการอยูในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.34 โดยพึงพอใจเรื่องการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย เช่น กิจ กรรมให้ ความรู้แบบกลุ่ มใหญ่/กลุ่ มย่อยการสั มมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นิทรรศการการแจกถุงยางอนามัย/ยาคุมกาเนิด การลงพื้นที่ไปทากิจกรรมกับคนภายนอกองค์กร
สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ (2556: บทคัดย่อ) ได้จัดทาโครงการประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ประจาปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน เพื่อเป็น ข้อมูล การพัฒ นาการให้ บริการสาธารณะที่ ส อดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน โดยทาการประเมิน 2 ระดับ คือ การประเมินประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการประเมินระดับโครงการพัฒนารายยุทธศาสตร์ การดาเนินงานสารวจข้อมูลโดยใช้วิธีศึกษาจาก
เอกสาร โครงการฯ สอบถามประชากรตัวอย่าง ที่เป็นผู้รับบริการจากงานบริการสาธารณะ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์ใน 8 อาเภอของจังหวัด
ล าพู น จ านวน 955 ตั ว อย่ า ง และสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการตามแผนพั ฒ นาฯ
ตรวจสอบ และสังเกตจากการดาเนินกิจกรรมและผลการดาเนินงานจริง ผลการศึกษาพบว่า องค์การ
บริ หารส่ ว นจั งหวัดล าพูน ให้ ความส าคัญกับการผลั กดันหรือขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการบริห าร
จัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุด ขณะที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการ
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพประชาชน ได้ รั บ ความส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาต่ าที่สุ ด การจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปีสาหรับปี 2556 สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของ
ชุมชนและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ในประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร และการส่ งเสริมการท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้เท่าที่ควร โดยยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มากนัก การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปียังมีประสิทธิผลน้อย เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ ปัจจัยจากฝ่าย
การเมือง และสถานการณ์ปั ญหาที่เปลี่ ยนแปลง ผลการประเมินโครงการรายยุทธศาสตร์โ ดยใช้
ตัวแบบ IPO (IPO Model) พบว่า โครงการที่ถูกคัดเลือกเป็นตัว แทนยุทธศาสตร์ เป็นโครงการที่มี
ดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และสามารถตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ การดาเนินงานโครงการส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือทั้งจากประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามพึงพอใจในการติดต่องานกับ อบจ.ลาพูนใน
ภาพรวมระดับมาก (ร้อยละ 72.2) โดยมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการติดต่อประสาน
งานระดับปานกลาง (ร้อยละ 69.1) ด้านศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรและด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวกในระดับมาก (ร้อยละ 70.9 และ 74.6 ตามลาดับ) ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน โดยองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดล าพูนควรดาเนิ นงานจัดหา หรือจัดจ้างบุคลากรมา
ดาเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลการดาเนิน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค อาทิ เพิ่มมาตรการนาแผนไปปฏิบัติให้มากขึ้น ให้ความสาคัญต่อด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การติดตามสถานการณ์มลพิษ และด้านการศึกษามากขึ้น
สมบูรณ์ ชาวชายโขงและลาปาง แม่นมาตย์ (2558: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์
สารสนเทศที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎ งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินคุณภาพมหาวิ ทยาลัยราชภัฎ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์มิติและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎ และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ใช้ผลิตสารสนเทศเพื่อประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธี การวิเคราะห์
เอกสารการประเมินคุณภาพของหน่ วยงานประเมินทั้งในประเทศและระดับสากล ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) QS Intelligence Unit (QS), Times Higher
Education (THE), National Taiwan University (NTU) และ Shanghai Ranking Consultancy
(SRC) โดยกาหนดกรอบการประเมินผลภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบไอพีโ อ (IPO Model:
Input-Process-Output) ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎมีมิติการประเมินคุณภาพ 5 มิติคือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สั งคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ากัน 74 ตัว จากทั้งหมด 94 ตัว มีสารสนเทศที่ใช้ตอบ
ตัวชี้วัดทั้งหมด 56 ตัว คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 40 ตัว มีสารสนเทศ ที่ใช้ตอบ 55 ตัว และตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 34 ตัว มีสารสนเทศที่ใช้ตอบ 1 ตัว เนื่องจากมีโครงสร้างการประเมิน เหมือนกันแต่มีค่าของ
คะแนนเท่านั้นที่ต่างกันและพบว่ามีกลุ่มข้อมูลที่ผลิตสารสนเทศทั้งหมด 9 กลุ่ม คือ 1) ข้อมูลอาจารย์
2) ข้อมูลนักศึกษา 3) ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์4) ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่งาน วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 5) ข้อมูลศิษย์เก่า 6) ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 7) ข้อมูลงบประมาณ 8)
ข้อมูลคะแนนผลการประเมินของตัวชี้วัด และ 9) ข้อมูลเกณฑ์การประเมินสาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยดังกล่าว จะเป็นข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อพั ฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎต่อไป
ชัยยศ ดารงกิจโกศล 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) เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการประเมินหลักสูตร
การจั ดการเรี ย นการสอนโดยสถานศึกษา และ 2) เพื่อพัฒ นาและหาประสิทธิภ าพของหลั ก สู ตร
ฝึกอบรมผู้ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
อมรรัตน์ จันวัฒนะ (2558: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัด
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 2) ศึกษาเปรียบเทียบการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จาแนกตาม
ตาแหน่งหน้าที่ และ 4) รวบรวมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP MODEL) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบเจาะจง
เฉพาะผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เพื่ อ การศึ ก ษาได้ แ ก่
คณะกรรมการดาเนิ น งานศู น ย์บ่ มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และนักเรียน
นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ จานวนทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ส ถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ค่า
F-test ผลการประเมินพบว่า 1) ด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ด้าน
กระบวนการในการดาเนินโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต
ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 5) ผลการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินโครงการ
จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา ครูที่ปรึกษาธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ ในการประเมิ นโครงการโดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกัน ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐ านและเมื่อพิ จารณาเป็นรายด้านพบว่ า ครู
ที่ป รึก ษาธุ ร กิจ มี ความคิ ดเห็ น ด้ า นกระบวนการมากกว่า คณะกรรมการด าเนิ นงานศู น ย์บ่ ม เพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ
สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้ประกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มประเภทกิ จ การสถานบริ ก ารสปาในจั ง หวั ด ชลบุ รี กั บ
ขี ด ความสามารถอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ รั บ บริ ก าร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะหรื อ
ขีดความสามารถที่มีอยู่จริงและขีดความสามารถที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ
สปาในจั งหวัดชลบุรี อันเป็ นที่พึงประสงค์ของผู้ รับบริการ โดยประชาการที่ใช้ในการศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการสถานบริการสปาในจังหวัดชลบุรีจานวน 12 คน และลูกค้าของสถานประกอบการ
สปาจ านวน 14 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามขี ด ความสามารถที่ ใ ห้
ผู้ป ระกอบการประเมิน ตนเองและขีดความสามารถที่พึงประสงค์จะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า ต่ อ ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการสถานบริ ก ารสปา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบรรยายข้อมูล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ป ระกอบการเพศหญิ ง มี ขี ด ความสามารถมากกว่ า เพศชายเล็ ก น้ อ ย
ผู้ประกอบการที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีขีดความสามารถมากที่สุด ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจสปา
ต่ ากว่ า 1 ปี มี ขี ด ความสามารถมากที่ สุ ด และผู้ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี
ขีดความสามารถมากที่สุด เมื่อพิจารณาขีดความสามารถหลักรายด้านพบว่า ผู้ประกอบการมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความสะอาด การใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ มีจรรยาบรรณในอาชีพและทักษะ
การบริการเป็นอย่างดี ลูกค้าประทับใจในคุณสมบัติด้านการบริการมากที่สุด และลูกค้าประทับใจใน
คุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าน้อยที่สุด ขีดความสามารถทั่วไปรายด้านพบว่า ผู้ประกอบการ
มี ค วามสามารถในการจั ด การ ความสามารถในการฝึ ก อบรมพนั ก งานเป็ น อย่ า งดี แต่ ยั ง ขาด
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ความสามารถด้านการตลาด การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และการสร้างเครือข่าย ในภาพรวม
แล้ ว สมรรถนะหรื อ ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการมี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ ขี ด ความสามารถที่
พึงประสงค์จากความคิดเห็นของลูกค้า
สิริ บู รณ์ ไร่ ใหญ่ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดทาโครงการฝึ ก
ทักษะประสบการณ์วิชาชีพ (หารายได้ระหว่างเรียน) นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อม การดาเนินโครงการ ผลผลิตและ
ผลลั พธ์ของโครงการ กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงการมีความพร้อมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน คือมีความพร้อมในระดับดาเนินโครงการได้ มีการกาหนดแนวทางในการดาเนินโครงการ
ชัดเจนโดยใช้ห ลัก PDCA มีการจัดสถานที่ การจัดโครงการที่เหมาะสมเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
มีความเพียงพอในด้านวัสดุ อุปกรณ์ 2) การดาเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ ในการนา
โครงการลงสู่การปฏิบัติมีความคล่องตัว การดาเนินการสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
3) ผลลั พ ธ์/ ผลกระทบ ผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิน โดยผู้ ร่ว มกิจ กรรมสามารถนาความรู้มาใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้ และโดยภาพรวมนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก
สุ ธี ร า อะทะวงษา (2555: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น
ผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และ 2) เปรียบเทียบรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย จาแนกตามประเภทและ
ขนาดของวิสาหกิจ ข้อมูลในการศึกษาส่วนแรกมาจากการสัมภาษณ์และการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการรวม 26 ราย ส่วนที่สองได้จาก
แบบสอบถามการปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นจริงในวิสาหกิจจากผู้ประกอบการจานวน 752 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Eindows และวิเคราะห์ตัวแบบ
สมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) รูปแบบ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องคุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และลั ก ษณะของสถาน
ประกอบการที่ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันตาม
ประเภทของวิสาหกิจ ซึ่งแบ่งเป็ นภาคการผลิต การค้า และการบริการ โดยภาคการผลิตและ
ภาคการค้ า มี รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ หมื อ นกั น คื อ คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการมี
ความสั มพั น ธ์ท างตรงกับ ลั กษณะสถานประกอบการและการเจริญเติบ โต ส่ ว นภาคการบริการ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะของ
สถานประกอบการ 2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางแตกต่างจาก
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รูปแบบความสัมพันธ์ของวิสาหกิจขนาดย่อม โดยวิสาหกิจขนาดกลางลักษณะของสถานประกอบการ
เท่านั้นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ขณะที่สิ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมคือ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ จากรูปแบบความสัมพันธ์ของวิสาหกิจตามขนาดและประเภท
สรุ ป ได้ ว่ า ตั ว แปรร่ ว มที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ส าหรั บ คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น
ผู้ ป ระกอบการได้ แ ก่ การท างานเชิ ง รุ ก และการวิ เ คราะห์ ต ลาดและคู่ แ ข่ ง ส่ ว นลั ก ษณะของ
สถานประกอบการคือ องค์การมีการทางานเชิงรุก กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมองค์การ
ชญาภัทร์ กี่อาริ โ ยและคณะ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒ นาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของ
ผู้ป ระกอบการวิสาหกิจ ชุมชนที่ได้รับรางวัล วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศและระดับจังหวัด
ภาคกลาง เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลาง และเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการ
วิจัยเชิงคุณภาพคือ ประธานวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศและ
ระดับจั งหวัดภาคกลาง 10 แห่ง และกลุ่ มผู้ ทรงคุณวุฒิที่เข้ าร่ว มประชุมสนทนากลุ่ม 12 คน
ใช้การเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือผู้เชี่ยวชาญประธาน
วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จานวน 120 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้
1) ภาวะผู้นา 2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเอง 3) การจัดทาแผนวิสาหกิจชุมชน
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
บริ ห ารการตลาด (9) การจั ดการสิ นค้า (10) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (11) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (12) การถ่ายทอดความรู้ (13) การกาหนดทิศทางและเป้าหมาย (14) การวางแผน
การดาเนินงาน (15) การมีส่วนร่วมของสมาชิก (16) การประเมินผลและการติดตาม (17) การ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (18) การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (19) การติ ด ต่ อ
ประสานงานภายในและภายนอก (20) การสร้ างเครือ ข่า ย (21) ความรับ ผิ ด ชอบต่ อหน้า ที่
(22) ความรับผิดชอบต่อชุมชน และ (23) จริยธรรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุดทั้งรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบ
สุชาติ ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยเชิง
สาเหตุต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวัยทางานเริ่มต้นของไทย
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ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาติในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
สั ง คมของประเทศไทย นอกเหนื อ จากการลดปั ญ หาการว่ า งงานในกลุ่ ม เยาวชน ความเป็ น
ผู้ประกอบการยังก่อให้เกิดการสร้างงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม อันนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ งานวิจั ยอาศัย ข้อมูลจากโครงการ Global Entrepreneurship Monitor ในช่ว ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 กับกลุ่มตัวอย่างเยาวชนและวัยทางานเริ่มต้นไทยอายุ 18 – 34 ปี
ทั่ว ประเทศไทยจ านวน 4,840 ตัว อย่ าง ด้ว ยเทคนิ คการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยจิตวิทยาด้านความเชื่อมั่นในตนเอง การมองเห็ นโอกาสทางธุรกิจ ความกล้า
ที่จ ะเสี่ ย ง และทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพผู้ ประกอบการส่งผลทางบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่เครือข่ายความเป็นผู้ประกอบการส่งผลทางบวกต่อการ
เป็นผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มวัยทางานเริ่มต้นอายุระหว่าง 25 – 34 ปี แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติกับ
กลุ่มเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 24 ปี เมื่อพิจารณากลุ่มปัจจัยประชากรศาสตร์พบว่า เพศหญิง
มีแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มากกว่าเพศชาย และระดับการศึกษาส่งผลลบต่อการเป็น
ผู้ป ระกอบการรุ่น เยาว์ของกลุ่มตัวอย่ างเยาวชน และวัยทางานเริ่มต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ในขณะที่ระดับรายได้ของครอบครัวไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับทั้งสองกลุ่ม
เยาวลั ก ษณ์ เคลื อ บมาศ (2551: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาความส าคั ญ ของการเป็ น
ผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยพบว่า ในปัจจุบันมีหลายหน่ วยงานทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจคาว่า “การเป็นผู้ประกอบการ” (Entrepreneurship) มากขึ้น
ทั้งนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs คาว่า “การประกอบการ”
เริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม 3 ด้าน คือ
การริเริ่ม การจัดการ และการยอมรับความเสี่ยงหรือความล้มเหลว ทั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
ได้ให้ความหมายของการประกอบการที่แตกต่างกันไป โดยสามารถสรุปความหมายของการเป็น
ผู้ประกอบการว่า หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า โดยใช้เวลาให้ คุ้มค่าและ
พอเพียง ประกอบกับการเงิน จิตวิทยา ความเสี่ยงทางสังคม รวมถึงการรับผลที่ได้จากเงินลงทุน
ความพึงพอใจ และความเป็ น อิส ระ นอกจากนี้ผู้ ประกอบการยังมีบทบาทส าคัญในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ เพราะการดาเนิ นกิจกรรมของการประกอบการคือ สิ่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ SMEs และมุ่ ง สร้ า งวั ฒ นธรรมหรื อ สั ง คมผู้ ป ระกอบการ
ให้แพร่หลาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้และขีดความสามารถ และ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้
ศิริพร ยาวิชัย (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
คณะบริ หารธุร กิจ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทัศนคติและความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ตลอดจนศึกษาถึงความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย
และภาครัฐช่วยส่ งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ย
แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่าง จานวน 343 คน ผลการศึกษาพบว่า สาขาวิชาที่ศึกษา อาชีพของบิดา
มารดา ประสบการณ์ ใ นการหารายได้ ด้ ว ยตนเองและประสบการณ์ ใ นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
การประกอบธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับความต้องการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา แต่ตัวแปรด้าน
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เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้นักศึกษายังมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการ และมี ค วามต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ เพิ่ ม รายวิ ช าที่ เ น้ น การเป็ น
ผู้ประกอบการและเพิ่มชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายกับ
ผู้ประกอบการและส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ และต้องการให้
หน่ ว ยงานของภาครัฐ จั ดหาแหล่ งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่า และให้ การสนับสนุนด้านข้อมูล ทาง
การตลาดแก่นักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ
กฤษติญา มูล ศรี (2556: บทคัด ย่อ ) ได้ วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒ นานัก ศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์สามประการ
คือ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการทัศนคติและการรับรู้ความเป็นไปได้ในการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา (2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและองค์ความรู้ที่จาเป็น
ในการประกอบการจากผู้ ป ระกอบการ (3) เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ ประชากรที่ใช้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่ศึกษาอยู่ในโปรแกรม
วิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ และการจั ด การทั่ ว ไป คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เพชรบู ร ณ์
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประเด็นในการพัฒนาดังนี้ 1) การพัฒนาบุคลิกภาพและ
สร้างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 2) การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ 3) การ
สร้ างการรั บ รู้ ความเป็ น ไปได้ในการเป็นผู้ ประกอบการ 4) การให้ ความรู้เกี่ยวกับแหล่ งเงินทุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 5) การให้ความรู้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ณั ฐวุ ฒิ วิ เศษ (2557: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าวิ จั ยเรื่ อง คุ ณลั กษณะและความตั้ งใจที่ จะเป็ น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและความตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นสาขาการเป็ น
ผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาที่มีภูมิหลังต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกชั้นปี จานวน 200 ราย โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบสมมติฐาน 2 กลุ่ม
ใช้ T- test และทดสอบความแตกต่าง 3 กลุ่มขึ้นไปใช้ F – test ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 13 ด้าน
แตกต่างกัน 2) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับความตั้งใจที่จะ
เป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน
งานวิจัยต่างประเทศ
ชิ ลเดรส (Childress, 1990: 280-A) ได้ ท าวิ จั ยเรื่ อง ผลของการท าโครงงานวิ ทยาศาสตร์
ต่อ การเปลี่ ย นแปลงระดั บ พุท ธิ ปั ญญาของวั ย รุ่ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น นั ก เรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย จ านวน 73 คน แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม กลุ่ ม ที่ ห นึ่ ง ก าหนดให้ ต้ อ งท าโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่สองอาจเลือกทาโครงงานวิทยาศาสตร์หรือไม่ทาก็ได้ และกลุ่มที่สามไม่ต้องทา
โครงงานวิทยาศาสตร์
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ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการพัฒนาทางสติปัญญาตามทฤษฎีของเพียเจต์ ของนักเรียน
ทั้ ง 3 กลุ่ ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ก าหนดให้ ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์เอง ไม่มีความแตกต่างกันของพัฒนาการทางสติปัญญาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซูบอทนิ ค (Subotnik, 1992: 317-A) ได้ ทาวิจั ยเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ เชิงวิ ทยาศาสตร์ :
พฤติกรรมการคิดค้นแก้ปัญหาของผู้ชนะการประกวดปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ ของเวสติงส์เฮาส์
ปี 1991 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชนะการประกวดปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ จานวน 146 คน ซึ่งแบ่ง
ตามเพศ ประเภทของโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และความอิสระในการที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่เลือกในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์เอง ไม่ปฏิเสธที่จะ
ทาโครงงานวิทยาศาสตร์หลาย ๆ เรื่อง จนกว่าจะได้เรื่องที่จะทาจริง ๆ 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ช่วยเลือก
เรื่องที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกมากกว่าครู 3) กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นหญิงและผู้ที่เลือกทาโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แสดงความห่วงใยต่อผลกระทบทางสังคมต่อ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โกรแมน (Gorman, 1995) ไดศึกษาผลการสอนในวิชา “สิ่งประดิษฐและการออกแบบ”
หรื อ “Invention and Design” โดยมี วัต ถุ ประสงคของการศึ กษาคื อ 1) เพื่อ พั ฒ นาความเขาใจ
ในกระบวนการสรางสรรคเทคโนโลยี 2) เพื่อสรางสมดุลระหวางความเชี่ยวชาญและทักษะของบุคคล
ในกลุ มที่มาจากตางสาขา และ 3) เพื่อสงเสริมนักเรียนในการพัฒนาเปาหมายการออกแบบ และ
ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการกลุมตนเอง ผูวิจัยไดใชวิธีการสอนการสรางสิ่งประดิษฐและการ
ออกแบบในกลุมผูเรียนตางสาขา คือ สาขาวิศวกร สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร โดยการ
จัดสภาพแวดลอมแบบกลุ มรวมมือ มีรูปแบบของกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก การปฏิบัติโครงงาน
เกี่ยวกับสิ่ งประดิษฐทางโทรศัพท แบบจาลองคอมพิวเตอรสาหรับการสอนขับรถ บานประหยัด
พลังงาน และระบบการตัดสินใจเลือกยาบนพื้นฐานความตองการของลูกคา
ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาผลงานและขอเสนอแนะของผูเรียน กิจกรรมการปฏิบัติ
โครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐทางโทรศัพท เปนกิจกรรมที่ช วยใหผู เรียนเกิดความเขาใจในเรื่องการ
สรางสรรคสิ่งประดิษฐมากที่สุด ในขณะที่กิจกรรมแบบจาลองคอมพิวเตอรสาหรับการสอนขับ รถ
ชวยใหผูเรียนมีการใชระหวางทักษะและความเชี่ยวชาญของสมาชิกในกลุมมากที่สุด และกิจกรรมการ
เรียนรูทาใหผูเรียนมีการกาหนดเปาหมายของตน และจากการประเมินรายวิชา พบวา ผูเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เพราะเปนวิชาที่ทาทายและมีโอกาสไดทางานเปนกลุมจากผูเรียนตางสาขา
เมสั น (Mason, 1995: 3376-A) ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ครูเป็นผู้ริเริ่ม และนักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ 7 และ 8 ของ
นักเรียนมัธยมเมืองออตตาวา จานวน 285 คน ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ มที่ 1
ครู เ ป็ น ผู้ ก าหนดโครงงานให้ นั ก เรี ย นท า กลุ่ ม ที่ 2 นั กเรี ย นเป็ นผู้ ก าหนดโครงงานเอง กลุ่ มที่ 3
กลุ่มควบคุมซึ่งไม่ต้องทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ดาเนินการทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2) การทาโครงงานทางวิทยาศาสตร์มีผลทางบวกเล็กน้อยต่อ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาย 3) โครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ครูเป็นผู้กาหนดให้ทามีความสาเร็จและ
สมบูรณ์มากกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเป็นผู้เลือกทาเอง
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เฟอร์กูสัน (Ferguson, 1997) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาของเด็กในชนบทของรัฐเนบราสกา
ในการศึกษาดังกล่าว จะมีทั้งโปรแกรมการพัฒนาภูมิปัญญาและคิดสร้างสรรค์ โดยการนาเด็กออกไป
หาประสบการณ์นอกสถานที่ พบกับผู้ประกอบอาชีพระดับท้องถิ่น พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ
ชุมชน เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ แปลกและก้าวไกลด้านภูมิปัญญา หลังจากทาการทดลองดังกล่าวรวม
5 สัปดาห์ แล้วทาการประเมินผลพบว่า เด็กสามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความคิดของ
ตนเองได้ดีกว่าการศึกษาอยู่ภายในโรงเรียน
เซส บาแรนดอลและดั ล ซี (Seth B. Barandon and Dulce F. Atian, 2016) พบว่ า การ
ประเมินมีบทบาทสาคัญ ในการทาให้การศึกษามีคุณภาพในสามด้านของการศึกษา การประเมินถือว่า
เป็นหนึ่งในประเด็นสาคัญนอกเหนือจากหลักสูตรและการสอน ดังนั้น นักการศึกษาต้องให้รางวัลแก่
เทคนิคการประเมินในห้องเรียน การศึกษาเชิงพรรณนานี้กาหนดระดับของการรับรู้ และขอบเขตของการ
ใช้เทคนิคการประเมินในห้องเรียน โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยรัฐใน Bicol ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน
76 คนถูกเลือกแบบสุ่ม ทั้งจากลูกจ้างประจา และสัญญาจ้างของคณะซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูล โดยการ
ตอบแบบสอบถามผลการวิจัย พบว่า คณาจารย์ได้รับรู้ถึงเทคนิคการประเมินในระหว่างเรียน และเทคนิค
การประเมินผลสรุป นอกจากนั้น คณาจารย์ก็ได้ใช้ทั้งเทคนิคการประเมินระหว่างเรียน และเทคนิคการ
ประเมินผลสรุ ปผลการทดสอบสหสัมพันธ์ของเพียร์สั น แสดงให้เห็ นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก
ระหว่างระดับการรับรู้ และขอบเขตของการใช้เทคนิคการประเมินจากผลการวิจัย พบว่า ระดับการรับรู้
ของคณาจารย์สูงกว่า ระดับการใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียนมาตรการที่เสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน คือ การฝึกอบรมในการประเมิน ในห้องเรียน
โดยผู้เชี่ย วชาญ จากภายนอกการติดตามผลอย่างเข้มข้น หลังจากการฝึกอบรมและการสังเกตการณ์ใน
ชั้นเรียน
จากการศึกษางานวิจัยและรายงานผลการดาเนินการโดยใช้กระบวนการ IPO และงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้องกับ การส่ งเสริ มผู้ เรี ย นเป็นผู้ ประกอบการ พบว่า การรายงานผลการดาเนินงานโดยใช้
กระบวนการ IPO เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการดาเนินการที่เป็นระบบ
ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น ความเหมาะสมของ
กระบวนการ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินการ และการศึกษาผลผลิตว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้หรือไม่ ผู้วิจัยจึงนามาใช้เป็นแนวทางการประเมินการดาเนินการในครั้งนี้ ส่วนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มีความ
เชื่ อ มั่ น ตนเอง มองเห็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ กล้ า เสี่ ย ง และยั ง พบว่ า มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ โดยมองว่ามีความเป็นอิสระ เป็นอาชีพที่มีเกียรติและสามารถสร้างรายได้ รวมถึง
ความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้อย่างรวดเร็วกว่าการประกอบอาชีพอื่น ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลสาคัญ
ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และโดยเฉพาะผู้เรียนสายอาชีพอย่างผู้เรียนอาชีวศึกษา
ให้เป็ นผู้ประกอบการได้โดยเร็วหลังจบการศึกษา ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการจาเป็นของ
ผู้เรียนและสนองตามนโยบายของรัฐบาล และของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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กรอบแนวคิดการบริหาร
จากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการส่งเสริม
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นจะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ดังนั้นผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะดาเนิน
การศึกษา เรื่อง การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัย อาชีว ศึกษาชุมพร ซึ่งผู้ วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการดาเนินการตามรูปแบบ IPO (IPO
Model) ได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)
โดยกาหนดกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 12

89
1.ศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
หลักการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบ IPO
(IPO Model)
ปัจจัยเบื้องต้น (Input)
1) ความพร้อมของครูในการดาเนินการ
2) คณะกรรมการในการดาเนินการ
3) การได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรภายใน
วิทยาลัย
4) ความเพียงพอของงบประมาณ
5) ความเพียงพอของวัสดุและอุปกรณ์
6) ความพร้อมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7) ความพร้อมของการจัดทาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
8) ความพร้อมในการพัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์เข้าสู่เชิงพาณิชย์
9) ความพร้อมในการวัดผลและประเมินผลการพัฒนา
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
กระบวนการ (Process)
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการ
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเป็นไปได้
ของโครงงานสู่เชิงพาณิชย์
4) การกาหนดกิจกรรมพัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
5) การจัดกิจกรรมวัดและประเมินผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
6) การจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กาหนดไว้ใน
โครงการ
7) การประเมินความเป็นไปได้ของโครงงานสู่เชิง
พาณิชย์
8) การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
9) การกากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
10) การนาข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาในการดาเนินงาน

ผลผลิต (Output)
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
1. ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาจากการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4. ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่
1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการ
คัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
4) ผลสาเร็จของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ภาพที่ 12 แสดงกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษา โดยมีขั้นตอนตามลาดับดังนี้
1. รูปแบบการศึกษาและกรอบรายละเอียดในการศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบกำรศึกษำและกรอบรำยละเอียดในกำรศึกษำ
1. ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปในการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ศึกษาความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3. ศึ ก ษาความเหมาะสมด้ า นกระบวนการด าเนิ น งานของการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4. ศึกษาผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
4.1 ความพึงพอใจของครูต่อ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4.3 ผลสั มฤทธิ์ของผู้เรี ยนด้านการเป็น ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4.4 ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่
1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทผี่ ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
4) ผลส าเร็ จ ของการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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กรอบรายละเอียดในการศึกษาการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 แสดงรายละเอียดกรอบการศึกษาการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วัตถุประสงค์
กำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาสภาพ
ทั่วไปของ
สถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาปัจจัย
เบื้องต้นของการ
ประยุกต์ใช้
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ
3. เพื่อศึกษา
กระบวนการ
ดาเนินงาน ฯ

ประเด็น
กำรศึกษำ

แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ กำรวิเครำะห์
ที่ใช้ใน
ในกำรศึกษำ
ข้อมูล
กำรศึกษำ
ความเหมาะสม
- ครู
แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลี่ย
ของสถานศึกษา
2. ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความเหมาะสม
- ครู
แบบสอบถาม 1. ค่าเฉลี่ย
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
2. ค่าส่วน
ที่ใช้ในการ
เบี่ยงเบน
ดาเนินการ
มาตรฐาน
ความเหมาะสม
ด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน

4. เพื่อศึกษาผลผลิต 1) ความพึงพอใจ
ของการ
ของครูต่อการ
ประยุกต์ใช้
ดาเนินงานฯ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อ 2) ความพึงพอใจ
ส่งเสริมการเป็น
ของผู้เรียนต่อ
ผู้ประกอบการ
การดาเนินงาน
อาชีวศึกษา
วิทยาลัย
3) ผลสัมฤทธิ์
อาชีวศึกษาชุมพร
ของผู้เรียนด้าน
การเป็น
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ของ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ชุมพร

- ครู

แบบสอบถาม

1. ค่าเฉลี่ย
2. ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ค่าเฉลี่ย
2. ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. คะแนน
เฉลี่ย
2. ค่าร้อยละ

ครู

แบบสอบถาม

ผู้เรียน

แบบสอบถาม

- งานวัดผล
และ
ประเมินผล
- งานศูนย์
บ่มเพาะการ
เป็นผู้
ประกอบ
การ
อาชีวศึกษา

- แบบบันทึก 1. ค่าร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน
- แบบบันทึก
ผลสัมฤทธิ์
ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

เกณฑ์กำร
พิจำรณำ

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากข้อ
คาถามที่มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3.51 ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากข้อ
คาถามที่มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3.51 ขึ้นไป

พิจารณาจาก
ค่าร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนกับ
เป้าหมาย

92
ตำรำงที่ 5 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
กำรศึกษำ

ประเด็น
กำรศึกษำ

4. เพื่อศึกษาผลผลิต 4)ผลผลิตของการ
ของการ
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
โครงงานฯ
โครงงาน
ได้แก่
วิทยาศาสตร์เพื่อ 4.1) ปริมาณ
ส่งเสริมการเป็น
ผลงาน
ผู้ประกอบการ
โครงงาน
อาชีวศึกษา
วิทยาศาสตร์ที่
วิทยาลัย
เข้าสู่เชิง
อาชีวศึกษาชุมพร
พาณิชย์
(ต่อ)
. 4.2) ปริมาณ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด

แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้
ที่ใช้ใน
ในกำรศึกษำ
กำรศึกษำ

งานศูนย์
บ่มเพาะผู้
ประกอบ
การ
อาชีวศึกษา

กำรวิเครำะห์
ข้อมูล

แบบติดตาม ค่าร้อยละ
ปริมาณ
ผลงาน
โครงงานที่เข้า
สู่เชิงพาณิชย์

งานวิจัยและ แบบติดตาม
พัฒนา
ปริมาณ
ผลงาน
โครงงาน

ค่าร้อยละ

4.3) คุณภาพของ
ผลงาน
โครงงาน
วิทยาศาสตร์

งานวิจัยและ แบบติดตาม
พัฒนา
คุณภาพ
ผลงาน
โครงงาน

ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ

4.4) ผลสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ในระดับภาค
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

- งานวิจัย
และพัฒนา
- งานศูนย์
บ่มเพาะ
ผู้ประกอบ
การ
อาชีวศึกษา

วิเคราะห์เชิง
เนื้อหา

แบบรายงาน
ผลสาเร็จของ
การ
ดาเนินงาน

เกณฑ์กำร
พิจำรณำ

พิจารณาจากค่า
ร้อยละของ
ปริมาณโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับ
เป้าหมาย
พิจารณาจากค่า
ร้อยละของ
ปริมาณโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับ
เป้าหมาย
พิจารณาเทียบ
กับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพผลงาน
โครงงาน
วิทยาศาสตร์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
ประชำกร ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1. ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561 จานวน 64 คน
2. ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2561 จานวน 1,123 คน
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กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2561 จานวน 56 คน
ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จานวน
291 คน รวมทั้งสิ้น 347 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie,
R., V. & Morgan, D., W. 1970: 607-610) และทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รวมจานวนทั้งสิ้น 11 ฉบับประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ
2. แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ฉบับ
3. แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จานวน 1 ฉบับ
4. แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์จากงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จานวน 1 ฉบับ
5. แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน จานวน 1 ฉบับ
6. แบบติดตามคุณภาพผลงานโครงงาน จานวน 1 ฉบับ
7. แบบรายงานผลสาเร็จของการดาเนินงานฯ จานวน 1 ฉบับ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อศึกษำสภำพทั่วไปในกำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร
ฉบั บ ที่ 1 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ สภาพทั่ ว ไปในการด าเนิ น งานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทั่วไปในการดาเนินงานการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิด
2. เพื่อศึกษำกำรบริหำรจัดกำรกำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมกำร
เป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อ ปัจจัยเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย
3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นระดับความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิด
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ฉบั บ ที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ กระบวนการในการด าเนิ น งานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อ กระบวนการในการดาเนินงานการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตอนที่ 3 ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิด
3. เพื่อศึกษำผลผลิตที่ได้จำกกำรประยุกต์ใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็น ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงาน ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิด
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจต่อ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ทยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาชุมพร ตอนที่ 3 ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นคาถามแบบ
ปลายเปิด
ฉบับที่ 6 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จากงานวัดผลและประเมินผล
ฉบับที่ 7 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จากงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ฉบับที่ 8 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์ จากงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ฉบับที่ 9 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน จากงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ฉบับที่ 10 แบบติดตามคุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน จากงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ฉบับที่ 11 แบบรายงานผลสาเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ศึกษำ
แบบสอบถำม ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5 มีกระบวนการสร้าง ดังนี้
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1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน งานการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ รูปแบบการบริหารแบบ IPO
(IPO Model) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. กาหนดกรอบแนวคิด ขอบข่ายเนื้อหาและข้อคาถามในการสร้างเครื่องมือ
4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิด การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
5. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้ อ หา (Content Validity) เพื่ อความถู ก ต้ องและความชั ด เจนของภาษา ขอบเขตของเนื้อ หาที่
ต้องการวัด ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการศึกษา ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์
5.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
5.3 เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
(รายนามผู้เชี่ยวชาญ ภาคผนวก ก)
6. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ย วชาญ และหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และ
ปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถาม ทั้ง 5 ฉบับ
ดังนี้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค)
ฉบั บที่ 1 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ สภาพทั่ ว ไปในการด าเนิ น งานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
ฉบั บ ที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ กระบวนการในการด าเนิ น งานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริ มการเป็น ผู้ ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.80-1.00
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริ มการเป็น ผู้ ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.80-1.00
7. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
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แบบสอบถามฉบับที่ 1– 4 นาไปทดลองใช้ กับครูจานวน 50 คน ที่วิทยาลัย เทคนิคชุมพร ซึ่งเป็น
วิทยาลัยที่มีสภาพการบริหารและบริบทใกล้เคียงกัน ส่วนแบบสอบถามฉบับที่ 5 นาไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียน จานวน 100 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้คือผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ในปีการศึกษา 2560 จากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (Coefficient Alpha) ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามฉบับที่ 1-5 ดังนี้ (รายละเอียด ภาคผนวก ค)
ฉบั บที่ 1 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ สภาพทั่ ว ไปในการด าเนิ น งานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
ฉบั บ ที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ กระบวนการในการด าเนิ น งาน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ทยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
ฉบับที่5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.80
การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามทั้งหมด 5 ฉบับ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็น แบบมาตร
ประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating scale) โดยก าหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนตามระดั บความคิ ดเห็ น ดั ง นี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2540 : 86)
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

ให้คะแนนหรือน้าหนักคะแนนเป็น 5
ให้คะแนนหรือน้าหนักคะแนนเป็น 4
ให้คะแนนหรือน้าหนักคะแนนเป็น 3
ให้คะแนนหรือน้าหนักคะแนนเป็น 2
ให้คะแนนหรือน้าหนักคะแนนเป็น 1

ฉบับที่ 6-7 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีลักษณะเป็นแบบสรุปค่าเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียน จาแนกตามแผนกวิชา และเป็น
แบบสรุปค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจาก
การประเมินผลการดาเนินธุรกิจของผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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ฉบับที่ 8 -10 เป็นแบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์จาก
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และแบบติดตามคุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จาก
งานวิจั ยและพัฒ นานวัตกรรม ตามลาดับ ซึ่งเครื่องมือทั้ง 3 ฉบับนี้จะมีลักษณะเป็นแบบสรุป
จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในปีการศึกษา 2561 ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์ ที่
เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินของสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ตามลาดับ
ฉบับที่ 11 แบบรายงานผลสาเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีลักษณะเป็นแบบสรุปผลงานที่เกิดขึ้นกับครูและ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการ โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น รางวัล
จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา รางวัลจากการประกวดแผนธุรกิจ รางวัล
จากการประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และรางวัลหรือ
ผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่เกิดกับครู เช่น การได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เป็นต้น

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดระยะเวลาในการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เริ่มดาเนินการ ระหว่างเดือน พฤษภาคมถึง
มิถุนายน 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ให้ครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นผู้ตอบ
2. ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการเริ่ม
ดาเนินการระหว่าง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ให้
ครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นผู้ตอบ
3. ศึ กษาผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึ กษา วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาชุมพร เริ่ม ดาเนิ นการระหว่าง ตุลาคม 2561 ถึง
กุมภาพันธ์ 2562 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 - 5 ให้ครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ตอบ
หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) ใช้เครื่องมือ ฉบับที่ 6 – 7 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากงานวัดผลและประเมินผล เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการ
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2) ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ฉบั บ ที่ 8 แบบติ ด ตามปริ ม าณผลงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ ข้ า สู่
เชิงพาณิชย์จากงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากงานศูนย์
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
3) ใช้เครื่องมือ ฉบับที่ 9 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) ใช้เครื่องมือ ฉบับที่ 10 แบบติดตามคุณภาพผลงานโครงงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
5) ใช้เครื่องมือ ฉบับที่ 11 แบบรายงานผลสาเร็จของการดาเนินงาน เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และครูผู้ร่วม
ดาเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการ ดังนี้
1. แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับครูผู้สอน ผู้เรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ผู้วิจัยแบบสอบถามด้วยตัวเอง
2. ผู้วิจัยติดตาม และรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของครูผู้สอน ผู้เรียน ได้ครบตามจานวน
ที่ต้องการ แล้วนามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลการศึกษาด้านสภาพทั่วไป ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ ตามความ
คิดเห็นของครู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121)
4.51-5.00 หมายถึง ครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
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. ข้อมูลการศึกษาผลผลิตที่ได้จากการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มี ต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ ย กาหนดเกณฑ์ ดัง นี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2554 : 121)
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4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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 ผลผลิ ต ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นด้ า นการเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของผู้ เ รี ย น 2) ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ านการเป็น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ กษาของผู้ เ รี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กาหนดเกณฑ์การประเมิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 22)
คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน
หมายถึง ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
คะแนน
50-54 คะแนน
หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
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
เกณฑ์ในการตัดสิ นผลการประเมิน พิจาณาจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไป และผลต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีเ่ พิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เกณฑ์พิจารณาผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนน ประเมินผลการดาเนินธุรกิจเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (ดัดแปลงจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ , 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

100
คะแนน

0-49

คะแนน

หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
อยู่ในระดับปรับปรุง
2.3 ผลผลิ ต ด้ า นปริ ม าณผลงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของจานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เทียบกับ
เป้าหมายของโครงการ เกณฑ์การผ่านที่ร้อยละ 80 ส่วนเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนประยุกต์จากเกณฑ์การตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษาดังนี้ (สานักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา, 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 ผลผลิตด้านผลสาเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเนื้อหา (Text Analysis)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย
ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดังนี้
สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1) การหาค่าร้อยละ (percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 101)
ดังนี้


เมื่อ

P
f
N

=

f
 100
N

แทน
แทน
แทน

ร้อยละ
ความถี่ที่ต้องการแปลง
จานวนความถี่ทั้งหมด
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2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 102) ดังนี้


เมื่อ

Χ
=



X
N

N

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
คะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

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

 2

 ΧΧ

S =
เมื่อ

N 1

S
X

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนแต่ละตัว
แทน ค่าเฉลี่ย

N
แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม

แทน ผลรวมของคะแนน
4) หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบประเมินความคิดเห็นและ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เรียน ใช้สูตรดัชนีค่าความ สอดคล้อง (IOC) (กรมวิชาการ,
2545 : 167) ดังนี้
R
IOC = 
N

เมื่อ

IOC

แทน
 R แทน
N
แทน

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ

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

2
n   S i 
1 

n  1 
S t2 

 แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
n แทน จานวนข้อของเครื่องมือ
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S i2
S t2

แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
แบบบันทึกข้อมูล แบบติดตามและแบบรายงานผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3. ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านกระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4. ผลการศึ กษาผลผลิ ตของการประยุ กต์ ใ ช้โ ครงงานวิ ทยาศาสตร์ เ พื่ อส่ งเสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
4.1 ความพึงพอใจของครูต่อ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4.3 ผลสั มฤทธิ์ของผู้ เรี ยนด้านการเป็น ผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษาจากการดาเนิน การ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร
4.4 ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่
1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทผี่ ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
4) ผลส าเร็ จ ของการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ประเมิน
จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และตัวอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง


แทน

S.D. แทน

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

รวม

2
54
56

3.57
96.43
100

รวม

6
49
1
56

10.71
87.50
1.79
100

รวม

4
12
34
6
56

7.14
21.43
60.71
10.72
100

รวม

93
198
291

31.96
68.04
100

ครูผู้สอน (n = 56)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10 – 19 ปี
20 – 29 ปี
30 ปีขึ้นไป
ผู้เรียน (n = 291)
1. เพศ
ชาย
หญิง
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สถานภาพ
2. ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม
3. แผนกวิชา
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
รวม

จานวน

ร้อยละ

184
107
291

63.23
36.77
100

86
15
24
112
16
1
2
35
291

29.55
5.15
8.25
38.49
5.50
0.34
0.68
12.04
100

จากตารางที่ 6 ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ครูผู้สอน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 96.43) ระดับการศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ 87.50) และมีประสบการณ์การทางาน 20-29 ปี
(ร้อยละ 60.71) ผู้เรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.04) เป็นผู้ เรียนระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) (ร้อยละ 63.23) และศึกษาในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ร้อยละ 38.49)
1.2 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปรากฏผลดังตารางที่ 7 - 8
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมสภาพทั่วไปในการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตามความคิดเห็นของครู
(n = 56)
รายการ

x̅

ระดับความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประยุกต์ใช้

โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2560- พ.ศ.2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2
และยุทธศาสตร์ที่ 3
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการมี
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2561
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. ความจาเป็นของการดาเนินการ
5. การประชาสัมพันธ์การดาเนินการ
6. แผนการดาเนินการมีความชัดเจน
7. การชี้แจงทาความเข้าใจในแผนการดาเนินการ
8. กาหนดกิจกรรมการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
9. ความพร้อมของผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการ
10. การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน นักศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

4.80

.40

มากที่สุด

5.00

.00

มากที่สุด

4.94

.22

มากที่สุด

4.67
3.80
4.28
3.76
4.16

.47
.81
.73
.73
.75

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.82

.38

มากที่สุด

4.91
4.51

.28
.25

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินสภาพทั่วไป พบว่าครูมีความคิดเห็ นว่า สภาพทั่ว ไปในการ
ดาเนิน การมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด (x̅ = 4.51, S.D. = .25) เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การดาเนินการมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2561
(x̅ = 5.00, S.D. = .00) รองลงมาคื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของการด าเนิ น การมี ค วาม
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (x̅ = 4.94, S.D. = .22) และการมีส่วนร่วมของ
ครูและนักเรียน นักศึกษา (x̅ = 4.91, S.D. = .28) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสม
น้ อ ยสุ ด แต่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ มากคื อ การชี้ แ จงท าความเข้ า ใจในแผนการด าเนิ น การ (x̅ = 3.76,
S.D. = .73)
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ตารางที่ 8 แสดงความถี่ของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
รายการ

f

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินการให้มากกว่านี้
2. ควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจในแผนการดาเนินการให้มากขึ้น
3. ครูและผูเ้ รียนมีความพร้อมในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์

6
5
13

จากตารางที่ 8 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของครูที่มีต่อสภาพทั่วไปใน
การดาเนินการ พบว่า ครูและผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ (f = 13) ควรมี
การประชาสัมพันธ์การดาเนินการให้มากกว่านี้ (f = 6) และควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจในแผนการ
ดาเนินการให้มากขึ้น (f = 5)
2. ผลการศึ ก ษาความเหมาะสมด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ของการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จากการศึกษาความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพรตามความคิดเห็นของครู
(n = 56)
รายการ
1. คณะกรรมการดาเนินการมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ
2. บุคลากรมีจานวนเพียงพอต่อการดาเนินงานจัดกิจกรรม
ต่างๆ
3. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และโครงงานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
4. ครูผู้สอนมีจานวนเพียงพอในการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
5. อาคาร สถานที่ ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา

ระดับความเหมาะสม
S.D. ความหมาย
x̅
4.94

.22

มากที่สุด

4.67

.47

มากที่สุด

4.25

.74

มาก

4.35

.72

มาก

4.10

.59

มาก
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(n = 56)
รายการ
6. สิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม
เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เนต เป็นต้น
7. งบประมาณในการดาเนินงานมีเพียงพอต่อการดาเนินการ
8. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมีเพียงพอและมีความพร้อมใน
การปฏิบัติกิจกรรม
9. ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษามี
ความพร้อมในการส่งเสริมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เข้าสู่เชิงพาณิชย์
10. การได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความเหมาะสม
S.D. ความหมาย
x̅
2.60
.67
ปานกลาง
2.46

.50

น้อย

2.07

.25

น้อย

4.26

.75

มาก

4.82

.38

มากที่สุด

3.85

.22

มาก

จากตารางที่ 9 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าปัจจัยเบื้องต้น
ในการดาเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ คณะกรรมการดาเนิน การมี
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจั ดการ (x̅ = 4.94, S.D. = .22) รองลงมาคือการได้รับความ
ร่วมมือ สนับสนุนจากครูและบุคลากรของสถานศึกษา (x̅ = 4.82, S.D. = .38) และบุคลากรมี
จานวนเพียงพอต่อการดาเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ (x̅ = 4.67, S.D. = .47) ตามลาดับ ส่วนข้อที่
มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมีเพียงพอและมีความพร้ อมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม (x̅ = 2.07, S.D. = .25)
ตารางที่ 10 แสดงความถี่ของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
รายการ
1. ควรมีการจัดแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นกว่านี้
2. ควรหาหน่วยงานภายนอก สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนให้จัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
3. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมใน
การพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
4. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
จัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

f
10
3
8
5
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จากตารางที่ 10 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของครูที่มีต่อการดาเนินการ
ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ควรมีการจัดแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นกว่า
นี้ (f = 10) สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ (f = 8) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถจัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (f = 5) และควรหาหน่วยงานภายนอก สถานประกอบการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้จัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (f = 3)
3. ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านกระบวนการของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จากการศึ ก ษาความเหมาะสมด้ า นกระบวนการของการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รายละเอียดดัง
ตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านกระบวนการของการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตามความคิดเห็นของครู
(n = 56)
รายการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดประกวดผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
5. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรียมการ
ดาเนินการ
6. จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
7. วัดและประเมินผลการเรียนเป็นระยะ ๆ ทั้งก่อน
ระหว่างการปฏิบตั ิและหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
โครงงาน

ระดับความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
x̅
4.80
.40
มากที่สุด
4.96

.18

มากที่สุด

4.91

.28

มากที่สุด

4.60

.49

มากที่สุด

4.17

.74

มาก

4.48

.50

มาก

3.85

.81

มาก
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
(n = 56)
รายการ
8. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถานประกอบการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา
9. จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษาระดับสถานศึกษาเพือ่ ประเมินคุณภาพ
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เมือ่ สิ้นสุดการปฏิบัติ
โครงงาน
10.จัดกิจกรรมการประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
ของโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
11.จัดกิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนที่มีผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
12. จัดกิจกรรมคัดเลือกแผนธุรกิจของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้และ
สนับสนุนทุนให้ดาเนินธุรกิจในสถานศึกษา
13. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
14. ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

x̅

ระดับความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย

2.35

.48

น้อย

4.94

.22

มากที่สุด

4.08

.79

มาก

4.05

.81

มาก

4.67

.47

มากที่สุด

4.60
4.08
4.33

.56
.79
.36

มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาความเหมาะสมด้านกระบวนการ พบว่าครูมีความคิดเห็นว่า
กระบวนการในการด าเนิ น การมีค วามเหมาะสมอยู่ในระดั บมาก (x̅ = 4.33, S.D. = .36) เมื่ อ
พิ จ ารณาผลการประเมิ น รายข้ อ มี ค วามเหมาะสมระดั บ มากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนิน งานจั ดประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา
(x̅ = 4.96, S.D. = .18) รองลงมาคือจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษาเพื่อประเมิน คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงงาน
(x̅ = 4.94, S.D. = .22) และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานการประเมิ น ความเป็ น ไปได้
เชิงพาณิชย์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ (x̅ = 4.91, S.D. = .28) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีระดับความ
เหมาะสมน้อยที่สุดคือ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (x̅ = 2.35, S.D. = .48)
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ตารางที่ 12 แสดงความถี่ของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
รายการ
1. ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์
2. ควรประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิง
พาณิชย์ให้นักเรียน นักศึกษาทราบมากขึ้น
3. ควรหาทุ นสนั บสนุ นให้ นั กเรียนน าผลงานโครงงานวิ ทยาศาสตร์พั ฒนา
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้หลาย ๆ ธุรกิจ
4. กระบวนการในการดาเนินการพัฒนาธุรกิจจากผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ดีมาก ควรดาเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ทุกปี

f
4
6
11
12

จากตารางที่ 12 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของครูที่มีต่อการดาเนินการ
ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการในการดาเนินการพัฒนาผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ดีมาก ควรดาเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ทุกปี (f = 12) ควรหาทุนสนับสนุนให้
นักเรียนนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนาเป็นธุรกิจได้หลาย ๆ ธุรกิจ (f = 11) ควรประชาสัมพันธ์
โครงการการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ให้นักเรียน นักศึกษาทราบมากขึ้น (f = 6)
และควรเปิ ดโอกาสให้ หน่ วยงานภายนอก สถานประกอบการเข้ามามีส่ วนร่วมในการพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ (f = 4)
4. ผลการศึกษาผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
4.1 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จากการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รายละเอียดดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูต่อการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
(n = 56)
รายการ
1. การมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินการให้สาเร็จตาม
เป้าหมาย
2. การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสม
3. ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้จัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
4. ความร่วมมือช่วยเหลือกันของครูในการดูแลผู้เรียนให้
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์
5. สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
6. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
7. ผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการมีความรู้และทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
8. การบูรณาการความรู้และทักษะในศาสตร์ตา่ ง ๆ ใน
การพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
9. การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานให้ทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
10. การดาเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

x̅

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ความหมาย

4.67

.47

มากที่สุด

4.57

.49

มากที่สุด

4.48

.50

มาก

4.82

.38

มากที่สุด

4.85

.35

มากที่สุด

4.07

.80

มาก

4.00

.85

มาก

4.23

.68

มาก

2.41

.49

น้อย

4.98
4.31

.13
.40

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 13 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของครู ต่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พบว่าครูมี
ความพึงพอใจต่อการดาเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31, S.D. = .40) เมื่อพิจารณา
ผลการประเมิ น รายข้ อ มี ค วามเหมาะสมระดั บ มากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ การด าเนิ น การนี้
มีป ระโยชน์ กับ ผู้ เรี ย นอาชีว ศึกษา (x̅ = 4.98, S.D. = .13) รองลงมาคือ สถานศึกษาสนับสนุ น
ส่ งเสริ มการจั ดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน (x̅ = 4.85, S.D. = .35) และความร่ว มมื อ
ช่วยเหลือกันของครูในการดูแลผู้เรียนให้ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ (x̅ = 4.82,
S.D. = .38) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ดาเนินการ
ให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งในและนอกสถานศึกษา (x̅ = 2.41, S.D. = .49)
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รายการ
1. ควรประชาสัมพันธ์การดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้ นาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไปพัฒนาเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ครูและผู้เรียน
ทราบผลการดาเนินโครงการให้มากกว่านี้
2. การดาเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนมาก ควรดาเนินการต่อเนื่องไป
เรื่อย ๆ ทุกปี

f
8
10

จากตารางที่ 14 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของครูต่อความพึงพอใจใน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาชุมพร พบว่า การดาเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนมาก ควรดาเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ
ทุกปี (f = 10) และควรประชาสัมพันธ์การดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้นาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ไปพัฒนาเป็ นผู้ ประกอบการอาชีวศึกษาให้ ครูและผู้เรียนทราบผลการดาเนินโครงการให้ มากกว่านี้
(f = 8)
4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รายละเอียดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
(n = 291)
รายการ
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
3. ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้คาปรึกษา
แนะนา ช่วยเหลือในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
4. สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน

x̅

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ความหมาย

3.62

.73

มาก

4.64

.58

4.03

.63

มาก

4.78

.46

มากที่สุด

มากที่สุด
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(n = 291)
รายการ
5. การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ทาให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแก้ปัญหาและทักษะการคิดสร้างสรรค์
6. การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับสถานศึกษามีความเหมาะสม
7. การจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์มคี วามเหมาะสม
8. การจัดกิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนที่มี
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ผา่ นการคัดเลือกความ
เป็นไปได้เชิงพาณิชย์มีความเหมาะสม
9. คุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
10.ผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการมีความรู้และทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
11.ผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการมีความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
12.ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้ประกอบการได้จริง
13.ผู้เรียนสามารถวางแผนการทางานร่วมกันในการ
วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่าง
เรียน
14.ผู้เรียนที่ร่วมดาเนินการมีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้
15.การดาเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ความหมาย
x̅
4.78

.41

มากที่สุด

4.79

.40

มากที่สุด

4.71

.45

มากที่สุด

4.27

.71

มาก

3.50

.68

มาก

4.13

.69

มาก

4.23

.93

มาก

4.50

.59

มากที่สุด

4.68

.57

มากที่สุด

3.97

.75

มาก

4.98
4.37

.14
.17

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 15 ผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้ เ รียนต่ อการประยุก ต์ใช้ โ ครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มการเป็ นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.37, S.D. = .17) เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ การดาเนินการนี้
มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา (x̅ = 4.98, S.D. = .00) รองลงมาคือการจัดกิจกรรมประกวด
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ สถานศึ ก ษามี ค วามเหมาะสม (x̅ = 4.79, S.D. = .40) และ
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน (x̅ = 4.78, S.D. = .46)
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ คุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน (x̅ = 3.50, S.D. = .68)
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1.
2.
3.
4.

รายการ
ควรให้เวลาในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มากกว่านี้
ควรมีทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
ควรประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์
ให้มากขึ้นอีก
ควรเพิ่มจานวนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ธุรกิจให้มากขึ้นอีก

f
25
16
8
12

จากตารางที่ 16 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เรียนต่อความพึงพอใจ
ในการดาเนินการ พบว่า ควรให้เวลาในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ (f = 25)
ควรมีทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น (f = 16) ควรเพิ่มจานวนผลงานที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ธุรกิจให้มากขึ้นอีก (f = 12) และควรประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นอีก (f = 8)
4 3. ผลสัมฤทธิ์ ของผู้เ รี ยนด้า นการเป็น ผู้ ประกอบการอาชีวศึ กษาโดยประยุ กต์ใ ช้
โครงงานวิทยาศาสตร์
ในการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นด้ า นการเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์นั้น ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าวิ ทยาศาสตร์และผลการด าเนินธุรกิจของผู้ เรียนจากการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยแยกวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยดาเนินการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ที่เข้าร่วมดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ในปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 2560 ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
แผนกวิชา
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561

70.17
65.93

78.37
72.06

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

8.20
6.13

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561

68.20
62.40

78.01
78.44

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

9.82
16.05
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แผนกวิชา
3. การตลาด
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
6. อาหารและ
โภชนาการ
7. แฟชั่นดีไซน์
8. ธุรกิจดอกไม้
ค่าเฉลี่ยรวม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

59.55
70.23

73.88
77.57

14.34
7.35

61.97
67.92

75.42
75.51

13.45
7.59

62.98

75.47

12.49

61.55

78.23

16.68

59.92

76.49

16.58

61.63

76.93

15.30

70.20
60.00
64.87

74.52
72.00
75.05

4.32
12.00
10.17

63.94

77.09

13.15

จากตารางที่ 17 จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) โดยภาพรวมในปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 75.05 อยู่ในระดับ
ดีมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 64.87 อยู่ในระดับ
น่าพอใจ ปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2560 โดยเพิ่มขึ้นร้อ ยละ
10.17 ส่ ว นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
โดยภาพรวมในปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 77.09 อยู่ในระดับดีมาก
ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนร้อยละ 63.94 อยู่ในระดับน่าพอใจ
ปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2560 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.15
2) ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการ ผู้วิจัยได้
ประเมินจากการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยดัดแปลงจากเกณฑ์การดาเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งประเมินโดยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ ครูที่ปรึกษาจานวน
4 คน (ที่ปรึกษาด้านบัญชี ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการจัดการ รวม 5 คน แล้วนามา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย คานวณค่าร้อยละ เทียบกับเกณฑ์ ผลปรากฏดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วม
ดาเนินการ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
(n = 5 )
รายการ
1. การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งไม่น้อยกว่า 2 เดือน

ระดับการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ร้อยละ
ความหมาย
x̅
5.00
100.00
ดีมาก
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
(n = 5 )
รายการ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การจัดทาบันทึกการประชุมทีมดาเนินธุรกิจ
การจัดทาแบบลงเวลาปฏิบตั ิงาน
การบันทึกการนิเทศ ติดตามการดาเนินธุรกิจ
การจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สดใหม่อยู่เสมอ
การออกแบบและจัดการร้านค้าให้ทันสมัย
การจาหน่ายสินค้าที่หลากหลายช่องทาง
การจัดทารายงานการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้า
10. การจัดทารายงานผลการประกอบธุรกิจ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ร้อยละ
ความหมาย
x̅
3.00
60.00
ดี
4.00
80.00
ดีมาก
4.00
80.00
ดีมาก
5.00
100.00
ดีมาก
3.00
60.00
ดี
3.00
60.00
ดี
4.00
80.00
ดีมาก
4.00

80.00

ดีมาก

5.00
4.00

100.00
80.00

ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นด้ า นการเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100 มีจานวนเท่ากัน 3 รายการ ได้แก่ ด้านการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 เดือน การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย และการจัดทารายงานผลการประกอบ
ธุรกิจ ส่ว นรายการที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุ ด แต่อยู่ในระดับดีมี 2 รายการได้แก่ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สดใหม่อยู่เสมอ และการออกแบบและจัดการร้านค้าให้ทันสมัย
4.4 ผลผลิตตามเป้าหมายของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อการส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ผู้วิจัย ได้ดาเนิ น การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ
4 ประเด็น ได้แก่
1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
และที่สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้จริง
จากการด าเนิ น การคั ด เลื อ กผลงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้
เชิงพาณิชย์เข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจแล้ว
ให้ทุนสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ในปีการศึกษา 2561 ผลปรากฏดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ และ
เข้าร่วมดาเนินธุรกิจในศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2561 แยกตามแผนกวิชา
จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
แผนกวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
6. อาหารและโภชนาการ
7. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
8. คหกรรมศาสตร์
รวม

ผ่านการคัดเลือก
มีความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์

เข้าร่วมอบรม
แผนธุรกิจ

ผ่านการคัดเลือก
แผนธุรกิจ

เข้าร่วมดาเนิน
ธุรกิจใน
ศูนย์บ่มเพาะ

1
1
2
3
-

1
1
2
2
-

2
1
-

-

5
12

4
10

2
5

1
1

จากตารางที่ 19 พบว่า ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความ
เป็นไปได้เชิงพาณิชย์ มีจานวน 12 ผลงาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในเป้าหมายของการดาเนินการ
คือ 10 ผลงาน พบว่าเป็นไปตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 และที่เข้าร่วมอบรมเขียนแผนธุรกิจมี
จานวน 10 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ จานวน 5 ผลงาน และ
นาผลงานเข้าร่วมดาเนินธุรกิจได้จริงในศูนย์บ่มการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีจานวน 1 ผลงาน
ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในเป้าหมายของการดาเนิน การคือสามารถดาเนินธุรกิจได้จริงอย่างน้อย
1 ผลงาน พบว่าเป็นไปตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100
2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
จากการที่ผู้วิจัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2561
มีจานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
แยกตามแผนกวิชา
แผนกวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
6. อาหารและโภชนาการ
7. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
8. คหกรรมศาสตร์
รวม

จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวม

23
6
7
32
5

9
3
20
7

23
15
10
52
12

11
2
86

1
40

12
2
126

จากตารางที่ 20 พบว่า จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีจานวนทั้งสิ้น 126 ผลงาน ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เป้ าหมายของการด าเนิ น การที่ ก าหนดไว้ คือ 100 ผลงานพบว่ าเป็ นไปตามเป้ า หมายของการ
ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเมื่อพิจารณาจานวนผลงานตามแผนกวิชาพบว่า แผนกวิชาที่มี
ผลงานมากที่สุด 3 ลาดับแรกคือ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีจานวน 52 ผลงาน รองลงมาคือ
แผนกวิช าการบั ญชี จานวน 23 ผลงาน และแผนกวิชาการเลขานุการ จานวน 15 ผลงาน
ตามลาดับ ส่วนแผนกวิชาที่มีจานวนผลงานน้อยที่สุดคือแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ คือ ไม่มีผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการจัดการ
เรียนการสอนเมื่อพิจารณาคุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผลงานใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษา
แต่งตั้งขึ้น ผลปรากฏดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2561 แยกตามแผนกวิชา
แผนกวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
อาหารและโภชนาการ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
คหกรรมศาสตร์
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์
ร้อยละ
ความหมาย
x̅
77.00
77.00
ดีมาก
68.75
68.75
ปานกลาง
66.42
66.42
ปานกลาง
78.96
78.96
ดีมาก
65.66
65.66
ปานกลาง
70.18
70.18
ดี
65.49
65.49
ปานกลาง
70.35
70.35
ดี

จากตารางที่ 21 พบว่าคุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
ทั้ง หมดโดยภาพรวมมีคุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาของสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ของการดาเนินการที่ตั้งไว้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ จึงถือว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายของการดาเนินการ และสรุปได้ว่าผลผลิตของการดาเนินการด้านคุณภาพของผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
4) ผลส าเร็ จ ของการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงการวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.1) รางวัล จากการประกวดผลงานโครงงานวิท ยาศาสตร์ มีจ านวนผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัล ผลปรากฏดังตาราง
ที่ 22
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ตารางที่ 22 จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ และรางวัล
ที่ได้รับ ปีการศึกษา 2561
จานวน
จานวน
การประกวด ระดับชั้น ผลงานที่เข้า ผลงานที่
ร่วมประกวด ได้รับรางวัล

ปวช.

10

3

ปวส.

10

2

ปวช.

1

1

ปวส.

2

2

ปวส.

1

1

ระดับจังหวัด

ระดับภาค

ระดับชาติ

รางวัลที่ได้รับ
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ อศจ.ชุมพร
ชื่อผลงาน พาสต้าผัก
- รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ อศจ.ชุมพร
ชื่อผลงาน ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่
- ชมเชย ระดับ อศจ. ชุมพร ชือ่ ผลงาน
บาร์กล้วยกรอบ
- ชนะเลิศ ระดับ อศจ. ชุมพร
ชื่อผลงานการพัฒนาเก้าอี้จากเปลือกไข่และ
เปลือกหอย
- รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ อศจ.ชุมพร
ชื่อผลงานโลชัน่ สมุนไพรป้องกันริ้นทะเล
รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ชื่อผลงาน
พาสต้าผัก
- ชนะเลิศระดับภาค ชื่อผลงานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากเปลือกไข่และเปลือกหอย
- เหรียญเงินระดับภาค ชื่อผลงานโลชั่น
สมุนไพรป้องกันริ้นทะเล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ
ชื่อผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จาก
เปลือกไข่และเปลือกหอย

จากตารางที่ 22 พบว่าผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการ ได้รับ
รางวัล ในระดับชาติจ านวน 1 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 ระดับชาติในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและระดับจังหวัดคือผลงาน
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากเปลือกไข่และเปลือกหอย ซึ่งเป็นผลงานของผู้เรียนระดับชั้น ปวส.
ส่วนในระดับภาคมีผลงานที่ได้รับรางวัลจานวน 3 ผลงาน และในระดับจังหวัดมีผลงานที่ได้รับรางวัล
จานวน 5 ผลงาน ตามลาดับ
4.2) รางวัล จากการดาเนินธุ รกิจของผู้ เรียนที่เข้าร่ว มดาเนินการ โดยมีผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และได้รับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร คือ
ธุรกิจบาร์กล้วย ตราเติมเต็ม ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ร่วมกับแผนกวิชาการตลาด ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากสังคมและ
ผู้ บ ริ โ ภคคื อ ได้ รั บ มาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุ ข และสามารถผลิ ต และจ าหน่ า ย
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ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยเป็นธุรกิ จที่พัฒนาจากนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน จากนั้นจึง
นาผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมการประเมินในระดับ จังหวัด
ระดับภาคและระดับชาติ โดยได้รับรางวัลดังนี้
- ระดั บ จั ง หวั ด รางวั ล ผลการด าเนิ น งานศู น ย์ บ่ ม เพาะการเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 3 ดาว
- ระดับ ภาค ภาคใต้ รางวั ล ผลการดาเนิน งานศู นย์ บ่มเพาะการเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 4 ดาว
- ระดับชาติ รางวัลผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว
4.3) รางวัลที่เกิดกับครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจ คือ
ได้รั บทุนไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ ณ ประเทศสิ งคโปร์ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยมี ค รู ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ไ ด้ รั บ ทุ น ในการไปศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ ประจาปีการศึกษา 2561 คือ นางสาวเครือวัลย์
วัฒนาทิพยธารงค์ ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจบาร์กล้วย ตราเติมเต็ม
และทาหน้าที่หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุม พร เดิ น ทางไปศึ กษาดู งานแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ณ ศูน ย์ ITE ประเทศสิ งคโปร์
ระหว่างวันที่ 4 – 15 มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา 12 วัน จากนั้นได้กลับมาขยายผลให้กับ
ครูในประเทศ โดยมีครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข้าร่วมรับการขยายผลการจัดการเรียนรู้ จานวน
2 คน คือนางเสาวลักษณ์ บุญชื่น และนางสาวรัชนก พรหมมิตร
จากการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สามารถสรุปผลโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 แสดงสรุปผลการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ที่
1
2
3
4

การประเมินผลรายด้าน
ด้านสภาพทั่วไป
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
4.1 ความพึงพอใจของครูต่อ
การดาเนินการ
4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการดาเนินการ

ค่าเฉลี่ย
4.51
3.85
4.33

การแปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก

4.30

มาก

4.37

มาก

ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ

เกณฑ์การ
ผ่าน
x̅≥3.51
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
ที่
4
(ต่อ)

การประเมินผลรายด้าน
4.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน ระดับ ปวช.
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน ระดับ ปวส.

ค่าเฉลี่ย

การแปลผล

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

ปี 2561
75.05%
ปี 2560
64.87%
ปี 2561
77.09%
ปี 2560
63.94%

เพิ่มขึ้น
10.17%

ผ่าน

เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 10

เพิ่มขึ้น
13.15%

ผ่าน

3) ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ
80.00%
อาชีวศึกษา
4.4 ผลผลิตตามเป้าหมาย
ของการดาเนินการ
1) ผลผลิตด้านปริมาณของ เป้าหมาย 10
โครงงานที่ผ่านการ
ผลงาน
คัดเลือกความเป็นไปได้ ผลที่เกิดจริง
เชิงพาณิชย์
12 ผลงาน
2) ผลผลิตด้านปริมาณของ เป้าหมาย 1
โครงงานที่สามารถ
ผลงาน
ดาเนินธุรกิจได้จริง
ผลที่เกิดจริง 1
ผลงาน
3) ผลผลิตด้านปริมาณของ
เป้าหมาย
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ 100 ผลงาน
เกิดขึ้นจริงจากการเรียน ผลที่เกิดจริง
การสอน
126 ผลงาน
4) ผลผลิตด้านคุณภาพของ
เป้าหมายมี
โครงงานวิทยาศาสตร์
คุณภาพดี
ของผู้เรียน
5) ผลผลิตด้านความสาเร็จ
มีรางวัลใน
ของการดาเนินการ
ระดับภาค
ระดับชาติ
และนานาชาติ
ภาพรวมผลการประเมิน

เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 80

ระดับดี

ผ่าน

เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผ่าน

เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 80

เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผ่าน

เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 80

เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผ่าน

เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 80

เทียบกับ
เป้าหมาย มี
คุณภาพดี
เทียบกับ
เป้าหมาย
มีผลสาเร็จ
ตาม
เป้าหมาย

ผ่าน

เกณฑ์การ
ผ่านร้อย
ละ 70
มีรางวัลใน
ระดับภาค
และ
ระดับชาติ

ผ่าน

ผ่านทุกด้าน
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จากตารางที่ 23 สรุปผลการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่ งเสริมการเป็น
ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึกษา วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาชุมพร ทั้ง 4 ด้า น พบว่า โดยภาพรวมมีผ ลการ
ประเมินผ่านการประเมินทุกด้าน โดยสภาพทั่วไปมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51)
รองลงมาคือด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.34) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33)
และด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85) โดยผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ความ
พึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อการดาเนินการอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา
2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 มากกว่าร้อยละ 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ส่วนผลสัมฤทธิ์
ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.00 และผลผลิตในด้านปริมาณ
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในการดาเนินการร้อยละ 100 และผลผลิตด้าน
ความสาเร็จของการดาเนินการทั้งครูและผู้เรียนที่ร่วมดาเนินการได้รับรางวัลทั้งในระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ จากการประเมินผลการดาเนินการโดยภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าทุกด้านมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปในการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 2) ศึกษาความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 3) ศึกษาความเหมาะสมด้าน
กระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 4) ศึกษาผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
4.1) ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 4.2) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ การประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 4.3) ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 4.4) ผลผลิตตามเป้าหมาย
ของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่ (1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้
เชิ งพาณิ ช ย์ (2) ปริ ม าณผลงานโครงงานวิท ยาศาสตร์ ของผู้ เรี ยน (3) คุณ ภาพผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน (4) ผลสาเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
โดยใช้รูปแบบการบริห ารแบบ IPO (IPO Model) โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษา 4 ด้าน
ประกอบด้วย สภาพทั่วไป ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต
(Product) กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครู และผู้ เรียน วิทยาลั ย อาชีวศึกษาชุมพร
ปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 347 คน จาแนกเป็นครู จานวน 56 คน และผู้เรียน จานวน 291 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 5 ฉบับ
และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน จานวน 1 ฉบับ แบบบันทึก
ข้อมูลผลสั มฤทธิ์ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึกษาของผู้ เรียน จานวน 1 ฉบับ แบบติดตาม
ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์จานวน 3 ฉบับ และแบบรายงานผลสาเร็จของการดาเนินการ
จานวน 1 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 สาหรับครู ถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพทั่วไปใน
การดาเนินงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 2 สาหรับครู
ถามเกี่ยวกับการความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยเบื้องต้น ในการดาเนินงานลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ น แบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดั บ ฉบั บ ที่ 3 ส าหรั บ ครู ถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ
กระบวนการในการดาเนินงานลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 4
สาหรับครู ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
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การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ และฉบับ 5 สาหรับผู้เรียน ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 6 แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน
ลักษณะเป็นแบบสรุปคะแนนร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 7
แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ลักษณะเป็นแบบสรุป
คะแนนร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ฉบับที่ 8 -10 แบบติดตาม
ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์ ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
ที่ เ กิ ด จากการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ และแบบติ ด ตามคุ ณ ภาพผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ลักษณะเป็นแบบสรุป จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ฉบับที่ 11 แบบรายงานผลสาเร็จของการดาเนินการ มีลักษณะเป็นแบบสรุปผลงานที่เกิดขึ้ นกับครู
ผู้ เรี ย นที่เข้ าร่ ว มดาเนิ น การเกี่ย วกับรางวัล ต่ าง ๆ ที่ ได้รับ เช่น รางวัล จากการเข้าร่ ว มประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา รางวัลจากการประกวดแผนธุรกิจ รางวัลจากการประเมินผลการ
ด าเนิ น งานศู น ย์ บ่ ม เพาะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา และรางวั ล หรื อ ผลตอบแทนการ
ปฏิบัติงานที่เกิดกับครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึก ษา วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาชุม พร ในภาพรวม ครู มี ความคิ ดเห็ น ว่ ามี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
สามลาดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อ ส่ งเสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึ กษา วิท ยาลั ยอาชีว ศึ กษาชุมพรมีค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบั ติร าชการของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2561 รองลงมาคือ วั ตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการดาเนินการมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการมีส่วน
ร่วมของครูและนักเรียน นักศึกษา ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมน้อยสุด แต่ยังอยู่ใน
ระดับมากคือ การชี้แจงทาความเข้าใจในแผนการดาเนินการ
2. ผลการศึกษาด้านปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ คณะกรรมการดาเนิน งานมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ รองลงมา
คือการได้รับความร่ วมมือ สนั บสนุนจากครูและบุคลากรของสถานศึกษา และบุคลากรมีจานวน
เพียงพอต่อการดาเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
คือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมีเพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรม
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3. ผลการศึกษาด้านกระบวนการของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 3
ลาดับแรก ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับ สถานศึกษา รองลงมาคือจั ดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีว ศึกษาระดับ
สถานศึกษาเพื่อประเมิน คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงงาน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินความเป็นไปได้ของโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์
ตามล าดับ ส่ วนข้อที่มีร ะดับ ความเหมาะสมน้อยที่สุ ด คือ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
4. ผลการศึกษาผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
4.1 ความพึงพอใจของครูตอ่ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรพบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการดาเนิน การโดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาผลการดาเนินการรายข้อ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุ ด
3 ลาดับแรก ได้แก่ การดาเนิ นการนี้มีประโยชน์กับผู้ เรียนอาชีวศึกษา รองลงมาคือสถานศึกษา
สนับสนุนส่งเสริมการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และความร่วมมือช่วยเหลือกันของครูใน
การดูแลผู้เรียนให้ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีระดับความ
เหมาะสมน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น การให้ ท ราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษา สรุป ได้ว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการดาเนิน การอยู่ในระดับ มาก และผ่ านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้
4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการดาเนินการรายข้อ มีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ การดาเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา รองลงมาคือ
การจั ด กิ จ กรรมประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ สถานศึ ก ษามี ค วามเหมาะสม และ
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีระดับ
ความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ คุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
4.3 ผลสั มฤทธิ์ ของผู้ เรี ยนด้ านการเป็ นผู้ ประกอบการอาชี ว ศึ กษาโดยประยุ กต์ ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานนั้น พบว่า
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ ยร้อยละของคะแนนมากกว่าปี
การศึกษา 2560 ร้อยละ 10.17
4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนมากกว่า
ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 13.15

128
4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก
4.4 ผลผลิ ต ตามเป้ า หมายของการด าเนิ น การด้ า นปริ ม าณผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และผลสาเร็จของการดาเนินการพบว่า
4.4.1 ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์ มีจานวน 12 ผลงาน เทียบกับเป้าหมายของการดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
จานวนผลงานที่สามารถดาเนินธุรกิจได้จริงในศูนย์บ่มการเป็น ผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีจานวน 1
ผลงาน เทียบกับเป้าหมายของการดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100
4.4.2 ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ข องผู้เรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการ
จัดการเรียนการสอนจานวน 126 ผลงาน เทียบกับเป้าหมายของการดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ
100
4.4.3 คุ ณ ภาพของผลงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ข องผู้ เ รี ย น โดยภาพรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
4.4.4 ผลสาเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
พบว่า
1) ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรี ยนที่เข้าร่วมดาเนินการ ได้รับ
รางวัล ในระดับชาติจ านวน 1 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 ระดับชาติในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและระดับจังหวัดคือผลงาน
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากเปลือกไข่และเปลือกหอย ซึ่งเป็นผลงานของผู้เรียนระดับชั้น ปวส.
ส่วนในระดับภาคมีผลงานที่ได้รับรางวัลจานวน 3 ผลงาน และในระดับจังหวัดมีผลงานที่ได้รับรางวัล
จานวน 5 ผลงาน ตามลาดับ
2) รางวัลจากการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับรางวัลระดับ 3 ดาวในระดับจังหวัด ระดับ 4 ดาว
ในระดับภาค ภาคใต้ และรางวัลระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
3) ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจได้รับทุ นไปศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ จานวน 1 คน

อภิปรายผล
1. จากผลการศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พบว่า การดาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก นามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ ผลการดาเนินการทั้งหมด พบว่า ผลการศึกษาโดยภาพรวมของการ
ดาเนินการอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) สภาพทั่วไป 2) ด้านผลผลิต
3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านปัจจั ยเบื้อ งต้น โดยทุกด้ านผ่ านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่ผ ล
การศึกษาเป็ นเช่น นี้อาจเนื่องมาจาก การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นี้เป็นการดาเนินการที่ตอบสนองความต้องการ
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ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนอาชีวศึกษาอยู่ในช่วงวัยของเยาวชน คืออายุระหว่าง 15 – 24 ปี จาก
การสารวจพบว่าเยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 4.3 ในขณะที่
อัตราการว่างงานในกลุ่มผู้ใหญ่อายุมากกว่า 25 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 0.3 (สุชาติ ไตรภพสกุล
และชาคริต พิช ญางกูร, 2561) ซึ่งอัตราการว่ างงานในกลุ่ มเยาวชนสู งกว่ากลุ่ มผู้ใหญ่ จึงเป็น
แรงผลักดันให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ริเริ่มมองหาอาชีพอิสระ หรือการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม โดยผลักดันการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมขึ้น ซึ่งการดาเนินการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงเป็นการ
ดาเนินการที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและความต้องการของเยาวชนในยุคปัจจุบัน จึงทา
ให้การดาเนินการนี้ได้รับความสนใจทั้งจากครูและผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ การดาเนินไปได้
อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับความช่วยเหลื อร่วมมือกันของผู้ร่วมดาเนิน การทุกฝ่าย และความมี
คุณภาพของบุ คลากรในองค์กรทั้งด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ดาเนินงาน
จะเห็นได้จากข้อมูลสถานภาพของครูในสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีประสบการณ์ในการทางานอยู่ในช่วง 20 – 29 ปี และผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
เป็นผู้ เรีย นในระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ ชาติ
ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร (2561) ที่พบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มในการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่ น เยาว์มากกว่าเพศชาย เนื่ องจากกลุ่ ม เยาวชนมีความมั่นใจในตัว เองสู ง ยังขาดประสบการณ์
ทางธุ ร กิ จ และอาจไม่ เ คยล้ ม เหลวมาก่ อ น จึ ง ท าให้ มี ค วามกล้ า ที่ จ ะเสี่ ย งในการลงทุ น ดั ง นั้ น
การมองเห็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ ของผู้ เ รี ย นกลุ่ ม เยาวชน ประกอบกั บ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของครู จึง อาจส่งผลต่อคุณภาพในการดาเนิน การ ทาให้ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายของการดาเนินการในระดับมาก
2. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึกษา วิ ทยาลั ยอาชีว ศึกษาชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ซึ่งผล
การศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการดาเนินการนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน และสนองกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของชาติเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยผลักดันการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (สุชาติ ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร, 2561) นอกจากนี้การ
ดาเนินการยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาอาชีวศึกษาในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา
มีรายได้ระหว่างเรียน” และนโยบายในด้านการพัฒนาคุณภาพ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ให้ทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
การเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียน (สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2560 ก) ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
พัฒนานวัตกรรมและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ ตามพันธกิจของสถานศึกษา ข้อ 5) ส่งเสริมพัฒนาโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และในเป้าประสงค์ข้อ 5) พัฒนาองค์ความรู้ โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์และ
วิจัยสู่นวัตกรรมและต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, 2561) และจากข้อมูล
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การศึกษาความต้องการจาเป็นของผู้เรียนในด้านการเป็นผู้ประกอบการโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม พบว่า
ผู้เรียนมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, 2560) จึง
นาไปสู่การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ต้นสังกัด และผู้เรียน
ความสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการดาเนินการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ์ (2556) ที่กล่าวว่า การประเมินบริบท (Context
Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความต้องการจาเป็น (Need) ปัญหา (Problem) คุณสมบัติที่มี
ค่า (Assets) และโอกาส (Opportunities) ที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งนาไปสู่การออกแบบ
โครงการ แผนงาน และการให้บริการที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้ ซึ่งผลการประเมินนาไปใช้เพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการให้เหมาะสม และมีความสัมพันธ์กับแผนงานของโครงการ และใช้เพื่อเป็นโอกาส
ในการขอรับทุนหรือจัดทาสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ซึ่งผลการประเมินด้านบริบทของโครงการนี้
ยังสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของอดุลชัย โคตะวีระ (2554) ที่ได้ทาการประเมินโครงการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางการประกอบเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ในด้าน
บริบทของโครงการพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และโครงการมีความต้องการและความจาเป็นที่ต้องจัดฝึกอบรมสูงมาก และยังสอดคล้อง
กับผลการประเมินโครงการของสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ (2558) ที่พบว่าผลการประเมินด้านบริบทของ
โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามความคิดเห็น
ของครูมีความเหมาะสมในระดับมาก
3. ผลการศึกษาด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร ในภาพรวมครู มี
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทางานมาอย่างชานาญ มีบุคล ากร
จานวนมากเพราะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ และบุคลากรยังมีความรักในองค์กร ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ จนประสบความสาเร็จสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรจึ ง มี ค วามพร้ อ มในการด าเนิ น โครงการต่ า ง ๆ ใน
สถานศึกษา นอกจากการมีบุคลากรที่มีปริมาณเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการทางานแล้ว การ
บริหารจัดการขององค์กรก็มีความสาคัญ ผู้ วิจัยในฐานะผู้อานวยการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ได้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้ ห ลั ก การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ภายใต้ ห ลั ก คิ ด ในการขั บ เคลื่ อ น
สถานศึ ก ษาคื อ “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มน า ร่ ว มท า ร่ ว มสร้ า ง” จึ ง ท าให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ได้ ด้ ว ยดี
นอกจากนี้แล้วการดาเนินการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดในการดาเนินการพัฒนา
นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ และงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึกษา ท าให้ การด าเนิ น การมีความพร้ อมในด้ านงบประมาณในระดับ หนึ่ ง
แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าผลการศึกษาด้านปัจจัยเบื้องต้นในรายการงบประมาณในการดาเนินงาน
มีเพียงพอต่อการดาเนินงาน และวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมีเพียงพอ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับที่น้อย ทั้งนี้เนื่อ งจากถ้าเปรียบเทียบงบประมาณ
ในการสนับสนุนการจั ดทาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในระดับ
สถานศึกษาเพียง 30,000 บาท เทียบกับจานวนผลงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจานวน 126 ผลงานนั้น
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จึงเป็ นงบประมาณที่ต่ามาก แต่อย่างไรก็ตามครูผู้ส อนวิทยาศาสตร์ และผู้ เรียนได้บริหารจัดการ
งบประมาณอย่างประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานและผลงานของ
ผู้เรียนถือเป็นชิ้นงานส่วนหนึ่งในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มีการวัดประเมินผลให้คะแนนผลงาน
และน าไปเป็ นส่ ว นหนึ่งในการประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้ว ย ผู้ เรียนจึงได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินงานส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและส่วนหนึ่งจากโครงการ และผู้เรียนทางานร่วมกัน
เป็นทีม ทีมละ 5 - 6 คน ซึ่งเมื่อประเมินค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคลแล้วไม่จัดว่าเป็นภาระต่อผู้เรียน
มากนัก หากผลงานของผู้เรียนได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ที่สู งขึ้น สถานศึกษาจะสนั บ สนุ น การดาเนิน การให้ ทั้งหมดต่อไป ซึ่งผลการประเมินดั งกล่ าวนี้
สถานศึกษาได้นามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานการต่อไป แต่อย่างไรก็ตามจะเห็น
ว่าผลการศึกษาด้านปัจจัยเบื้องต้นของการดาเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ที่กาหนดไว้ ผลการศึกษาด้านปัจจัยเบื้องต้นของการดาเนิน การนี้ส อดคล้ องกับผลการ
ประเมินของนิยม แสงวงศ์ (2560) ที่ได้ทาการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และพบว่าผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการอยู่
ในระดับ มาก โดยพบว่าโครงการมีการนิเทศ กากับติดตามการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการประเมินของสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ (2558) ที่พบว่า
ผลการประเมิน ด้านปั จ จั ย เบื้ องต้ นของโครงการส่ งเสริมการใช้ แหล่ งเรียนรู้ภ ายในและภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ มีความเหมาะสมในระดับมากเช่นกัน
4. ผลการศึกษาด้านกระบวนการของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในการดาเนินการนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามวงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (W.Edwards Deming, 2004) โดยแบ่งระยะการดาเนิน การออกเป็น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การวางแผน (Plan) ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนในการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนคิดค้นขึ้นมาพัฒนาสู่
เชิงพาณิชย์ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ ประชุม
ชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนิน การ และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ระยะที่ 2 การดาเนินงาน (Do) มีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา กิจกรรมการคั ดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็น
ไปได้เชิงพาณิชย์ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การอบรมเขียนแผนธุรกิจ การตรวจสอบ
(Check) โดยการประเมินแผนธุรกิจ การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ การนาผลมา
ปรับปรุงแก้ไข (Action) โดยมีการนิเทศติดตามให้คาปรึกษาแก่ธุรกิจ การนาผลการดาเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ระยะที่ 3 การประเมิน ผล โดยมีการประเมินผลผลิ ตของการดาเนิน การตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ได้แก่ ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อการดาเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้าน
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และผลผลิตตามเป้าหมายของการดาเนิน การ ประกอบด้ว ย
ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลื อกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์และสามารถ
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พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริง ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน คุณภาพของผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์และผลสาเร็จของการดาเนิน การได้แก่รางวัลต่าง ๆ ที่ครูและผู้เรียนที่เข้าร่วม
ดาเนินการได้รับทั้งในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จากการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ตามวงจรคุ ณ ภาพ PDCA และจากความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยท าให้ ผ ลการศึ ก ษาด้ า น
กระบวนการในการดาเนิน การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นิยม แสงวงศ์ (2560)
ที่ประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และ
พบว่าผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สาคร ศิริวัฒนา
โรจน์ (2558) ที่ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ และพบว่าผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก
และยังสอดคล้องกับอดุลชัย โคตะวีระ (2554) ที่พบว่าการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางการประกอบเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากเช่นกัน
5. ด้านผลผลิตของการดาเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
5.1 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผล
การศึกษาของจักรภพ เนวะมาตย์ (2560) ที่ได้ทาการประเมินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิค
ตาก สั ง กั ดส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา โดยประเมินผลโครงการด้านผลผลิ ตของ
โครงการเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของครู ผู้ ส อนต่ อ การนิ เ ทศภายในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ตาก พบว่ า
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึกษา วิทยาลั ยอาชีว ศึ กษาชุม พร โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก ทั้ง นี้
เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าว เป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนรุ่นใหม่
ที่มีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น โดยมองว่ามีความเป็นอิสระ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ
และสามารถสร้างรายได้ รวมทั้งความมั่งคั่งให้ กับชีวิตอย่างรวดเร็วกว่าการประกอบอาชีพอื่น ๆ
ประกอบกับปัญหาเรื่องการสร้างงานเพื่อรองรับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีการลดจานวนการจ้างงานลง
ด้วยความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทาให้มนุษย์ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรต่าง ๆ
ประกอบกับการที่เยาวชนมีอัตราการว่างงานสูงขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ริเริ่มมองหา
อาชีพอิสระหรือการเป็นผู้ประกอบการ (สุชาติ ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร, 2561) และ
ผลของการศึกษายังสอดคล้องกับสิ ริบูรณ์ ไร่ใหญ่ (2555) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดทา
โครงการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ (หารายได้ระหว่างเรียน) นักศึกษาแผนกวิชาการขายและ
การตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในการทาโครงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ (2558)
ที่ท าการประเมิน โครงการส่ งเสริ มการใช้ แหล่ ง เรี ยนรู้ภ ายในและภายนอก วิ ทยาลั ยการอาชี พ
นครสวรรค์ ด้านผลผลิตของโครงการในส่วนของความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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5.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาชุมพร โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
5.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิ ทยาศาสตร์ของผู้เรียน จากผลการศึกษา
พบว่า ปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับ ผลการเรียนดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 75.05 และปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนอยู่ในระดับผลการเรียนน่าพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 64.87 ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ
10.17 ส่วนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ผลการเรีย นดี มาก มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย 77.09 และปี การศึ ก ษา 2560
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับผลการเรียนน่าพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 63.94 ค่าคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.15 สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ (2558)
ที่ได้ทาการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอก วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ และพบว่าด้านผลผลิตของโครงการในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
หมวดวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.79 และปีการศึกษา 2557 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.65 ค่าของ
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 87.32 และปีการศึกษา 2557 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.88 ค่าของคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.44
5.3.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เริ่มจากกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
มี ก ารคั ด เลื อ กผลงานที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว น าเข้ า สู่ ก ระบวนการบ่ ม เพาะการเป็ น
ผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
บ่มเพาะได้แก่ การนานักศึกษาทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเห็น
ประสบการณ์จริงของผู้ดาเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว จากนั้นจึงจัด
กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ทาการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ แล้วจึงพิจารณาทุน
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจให้ดาเนินธุรกิจภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาธุรกิจและครูที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้านบัญชี
ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ที่จะคอยให้คาแนะนาปรึกษาและดูแลนิเทศ กากับ
ติดตามการดาเนินงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และฝ่ายบริหารได้นิเทศ กากับติดตามครูที่ดูแลธุ รกิจ
อีกทีหนึ่ง กระบวนการนี้จะดาเนินไปจนเสร็จสิ้นใน 1 ภาคเรียน จากนั้นจึงดาเนินการประเมินผล
สั มฤทธิ์ข องผู้ เรี ย นด้ านการเป็ น ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ กษา ซึ่ งผลที่เ กิดขึ้ นท าให้ ผู้ เรี ยนสามารถ
วางแผนการดาเนินธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดทาบัญชีรายรั บ รายจ่าย การรายงานผลการ
ดาเนินธุรกิจได้ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (คู่มือการดาเนินงาน
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ศูนย์บ่มเพาะฯ สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ , 2562 ก) ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัย
ของสิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประเภทกิจการสถานบริการสปา ในจังหวัดชลบุรีกับขีดความสามารถอันพึงประสงค์
ของผู้รับบริการ พบว่า ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ มีจรรยาบรรณในอาชีพ และมี
ทักษะการให้ บ ริ การเป็ น อย่ างดี แต่ขาดลั ก ษณะด้านการตลาดและการสร้างเครือข่าย และยั ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชญาภัทร์ กี่ อาริโย และคณะ (2559) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องรูปแบบ
การพัฒ นาศักยภาพผู้ป ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่ มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย 5
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ภาวะผู้นา ความรู้ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเอง การจัดทาแผนวิสาหกิจ
ชุมชน การสื่อสารและการประสานงาน และคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของวรรณี ชลนภาสถิต (2552) เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบการว่าต้องมีความรู้ กล้าสู้
กล้าเสี่ยง จึงจะทาให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
5.4 ด้านผลผลิตตามเป้าหมายของการดาเนินการ จากผลการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มการเป็น ผู้ ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาชุมพร พบว่า
1) จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์มี
จานวน 12 ผลงาน ตามเป้าหมายของการดาเนิน การคือ 10 ผลงาน และสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้จริงจานวน 1 ผลงาน ตามเป้าหมายของการดาเนินการคือ 1 ผลงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการดาเนินการที่วางไว้ 2) จานวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
จ านวน 126 ผลงาน เป้ าหมายของการดาเนิน การที่กาหนดไว้คือ 100 ผลงาน เป็นไปตาม
เป้ าหมายของการดาเนิ น การที่ว างไว้ 3) คุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้ เรีย น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ได้คะแนนร้อยละ 70.35) ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4) มีรางวัล
ในระดับภาค ระดับชาติ และระดั บนานาชาติที่เกิดขึ้นกับครูและผู้ เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการ ได้แก่
4.1) รางวัล ชนะเลิ ศระดับ ภาค ภาคใต้ และรางวัล รองชนะเลิ ศอันดับ 1 ระดับชาติ ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 4.2) รางวัลการประเมินผล
การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับชาติ
5 ดาว และ 4.3) ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจบาร์กล้วย ตราเติมเต็ม
ซึ่งเป็นผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกจากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ทุนไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ
ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ผลสาเร็จของการดาเนินการที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
มีการวางแผนในการดาเนิ น งานที่ดี เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง (W.Edwards
Deming, 2004) ดังที่กล่าวมาแล้ว และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ ตามโครงการ ประกอบกับการได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากครูและผู้เรียนของวิทยาลัยอาชี วศึกษาชุมพร ทาให้การดาเนิน การเป็นไปตามแผนการ
ดาเนิ น งานที่กาหนดไว้ นอกจากนี้แล้ ว ครู และผู้ เรี ยนยังเห็ นความส าคัญและประโยชน์ของการ
ดาเนินการดังจะเห็นได้จากข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความคิดเห็น
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ของครูและผู้เรียนที่แสดงความคิดเห็นว่า การดาเนินการนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนมากควรดาเนินการ
ต่อเนื่องไปอีกเรื่อย ๆ ทุกปี ซึ่งการเห็นประโยชน์และความส าคัญของการดาเนิน การนี้อาจเป็น
แรงผลักดันให้ทุกฝ่ายตั้งใจทางานจนทาให้ การดาเนิน การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ์ (2556) ที่กล่าวว่า การประเมินผลผลิตก็เพื่อสอบวัด
ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่าตอบสนองหรือบรรลุความต้องการจาเป็นของผู้รับ
ประโยชน์หรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตยังต้องประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ตั้งใจ ทั้งที่เป็ น ทางบวกและทางลบด้ว ย และยังสามารถขยายขอบเขตของการประเมิน
ผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์ระยะยาวได้อีกด้วย ทั้งนี้เทคนิควิธีการที่ใช้ในการประเมินผลผลิตมิได้กาหนดไว้
อย่างเป็นแบบแผนตายตัว แต่ผู้ประเมินต้องใช้วิธีการที่หลากหลายร่วมกันเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ในการศึกษาผลลัพธ์ทั้งหมดของสิ่งที่ได้รับการประเมิน นอกจากนี้แล้วผลการศึกษาด้านผลผลิตตาม
เป้าหมายของการดาเนินการนี้ยังสอดคล้องกับนิยม แสงวงศ์ (2560) ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริม
การท าวิ จั ย นวั ตกรรมและสิ่ ง ประดิ ษฐ์ ของวิ ทยาลั ยเทคนิค เดชอุ ดม โดยพบว่ าด้ านผลผลิ ตของ
โครงการผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด และยังพบอีกว่าผลการประเมินในระยะ 2 หลังสิ้นสุดโครงการไปแล้ว 1 ปี ผลการ
ประเมิ น โดยภาพรวมยั ง อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ข้ อ ที่ ค วรพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม คื อ ด้ า นการถ่ า ยทอด
ความสาเร็จสู่ชุมชนและสังคม ควรเพิ่มให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 สนับสนุนงบประมาณด้านความเพียงพอของวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิน กิจกรรม นาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
ที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและการจัดประชุมชี้แจง
การดาเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องตามลาดับ
1.3 มีการส่ งเสริ มการเป็นผู้ประกอบการอาชีว ศึกษาของวิทยาลั ยอาชีว ศึกษาชุมพร
ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยให้ครู นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับหัวข้อการศึกษาต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ การส่ งเสริมสมรรถนะอาชีพให้ กับผู้เรียนระบบทวิภ าคี
ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒ นาศักยภาพผู้ เรียนด้านภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียนหลักสูตร MEP (Mini English Program) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
- หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
- แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
ที่
1

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ
รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ

2

ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ

3

ว่าที่ร้อยตรีกิตติ บรรณโศภิษฐ์

4

นายสมบูรณ์ ชดช้อย

5

ดร.เปรมฤดี ดายศ

6

นายวิวัฒน์ รอดเกิด

7

นางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง

ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตปะทิว
ผู้อานวยการ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ผู้อานวยการ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
อดีตข้าราชการครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และครูผู้ทรงคุณค่า
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลาปาง
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
*****************************************
ฉบับที่ 1 สาหรับครู
คาชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น ต่อสภาพทั่วไปในการดาเนินการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นข้อสนเทศในการพิจารณาการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตรงตามข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดอย่ างครบถ้วนสมบูร ณ์ทุกข้อ โดยการทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือช่องระดับความ
คิดเห็น คาตอบของท่านจะถูกวิเคราะห์และนาเสนอในภาพรวมจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งต่อตัวท่าน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน
10 ข้อ
ตอนที่ 3 ปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และปัจจัยความสาเร็จด้านสภาพทั่วไป
ในการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนตอบโดยเสรี
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
นายอานวย นวลจันทร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 2.1 ปริญญาตรี
 2.2 ปริญญาโท
 2.3 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์ในการสอน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10-19 ปี
 20-29 ปี
 30 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทั่วไปในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รายการ
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 2
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการมีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจาปี
งบประมาณ 2561
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ความจาเป็นของการดาเนินการ
5. การประชาสัมพันธ์การดาเนินการ
6. แผนการดาเนินการมีความชัดเจน
7. การชี้แจงทาความเข้าใจในแผนการดาเนินการ
8. กาหนดกิจกรรมการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
9. ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
10. การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน นักศึกษา

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
................................... .............................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................. ...............................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................... ..........................................................
................................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
*****************************************
ฉบับที่ 2 สาหรับครู
คาชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยเบื้องต้นของการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นข้อสนเทศในการพิจารณาดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผลงาน
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร
2. ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตรงตามข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ โดยการทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือช่องระดับความ
คิดเห็น คาตอบของท่านจะถูกวิเคราะห์และนาเสนอในภาพรวมจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งต่อตัวท่าน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 ปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และปัจจัยความสาเร็จด้านปัจจัย
เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนตอบโดยเสรี
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
นายอานวย นวลจันทร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 2.1 ปริญญาตรี
 2.2 ปริญญาโท
 2.3 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์ในการสอน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10-19 ปี
 20-29 ปี
 30 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รายการ
1. คณะกรรมการดาเนินการมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการ
2. บุคลากรมีจานวนเพียงพอต่อการดาเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ
3. ครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และโครงงานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
4. ครูผู้สอนมีจานวนเพียงพอในการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
5. อาคาร สถานที่ ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
6. สิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษามีเพียงพอและเหมาะสม เช่น
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เนต เป็นต้น
7. งบประมาณในการดาเนินงานมีเพียงพอต่อการดาเนินการ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 2( ต่อ(
รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

8. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมีเพียงพอและมีความพร้อมใน
การปฏิบัติกิจกรรม
9. ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการใหม่ของสถานศึกษามีความพร้อม
ในการส่งเสริมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าสู่เชิงพาณิชย์
10. การได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
................................... .............................................................................................................................
................................................................. ...............................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................... ..........................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................. ...............................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................

น้อย
ที่สุด
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
*****************************************
ฉบับที่ 3 สาหรับครู
คาชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินงานของ
การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นข้อสนเทศในการพิจารณาดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาผลงานการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตรงตามข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ โดยการทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือช่องระดับความ
คิดเห็น คาตอบของท่านจะถูกวิเคราะห์และนาเสนอในภาพรวมจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งต่อตัวท่าน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด จานวน 14 ข้อ
ตอนที่ 3 ปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และปัจจัยความสาเร็จในด้าน
กระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนตอบโดย
เสรี
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
นายอานวย นวลจันทร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

169
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 2.1 ปริญญาตรี
 2.2 ปริญญาโท
 2.3 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์ในการสอน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10-19 ปี
 20-29 ปี
 30 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รายการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดประกวดผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินความเป็นไป
ได้ของโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจากผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
5. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรียมการ
ดาเนินการ
6. จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
7. วัดและประเมินผลการเรียนเป็นระยะๆ ทั้งก่อน ระหว่าง
การปฏิบัติและหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติโครงงาน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 2 (ต่อ(
รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

8. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและสถานประกอบการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา
9. จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงงาน
10.จัดกิจกรรมการประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของ
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
11.จัดกิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนที่มีผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
12. จัดกิจกรรมคัดเลือกแผนธุรกิจของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่
สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้และสนับสนุนทุนให้ดาเนิน
ธุรกิจในสถานศึกษา
13. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
14. ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
................................... .............................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
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................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................... ..........................................................
................................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
......................................................................... .......................................................................................
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
*****************************************
ฉบับที่ 4 สาหรับครู
คาชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นข้อสนเทศในการพิจารณาดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผลงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร
2. ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตรงตามข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ โดยการทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือช่องระดับความ
คิดเห็น คาตอบของท่านจะถูกวิเคราะห์และนาเสนอในภาพรวมจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งต่อตัวท่าน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน
10 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในการดาเนินงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนตอบโดยเสรี
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
นายอานวย นวลจันทร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 2.1 ปริญญาตรี
 2.2 ปริญญาโท
 2.3 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์ในการสอน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10-19 ปี
 20-29 ปี
 30 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. การมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินการให้สาเร็จตาม
เป้าหมาย
2. การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสม
3. ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
4. ความร่วมมือช่วยเหลือกันของครูในการดูแลผู้เรียนให้
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์
5. สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
6. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
7. ผู้เรียนที่เข้าร่วมดาเนินการมีความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
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ตอนที่ 2 (ต่อ(
รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

8. การบูรณาการความรู้และทักษะในศาสตร์ต่าง ๆ ในการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์
9. การประชาสัมพันธ์การดาเนินการให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
10. การดาเนินการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
................................... .............................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................. ...............................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................. ...............................................................................................
................................... .............................................................................................................................
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
**********************************************
ฉบับที่ 5 สาหรับผู้เรียน
คาชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการดาเนินการ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นข้อสนเทศในการพิจารณาดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผลงานการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร
2. ขอความร่วมมือให้ ท่านตอบแบบสอบถามตรงตามข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดอย่ างครบถ้วนสมบูร ณ์ทุกข้อ โดยการทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือช่องระดับความ
คิดเห็น คาตอบของท่านจะถูกวิเคราะห์และนาเสนอในภาพรวมจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งต่อตัวท่าน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน
15 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะในการดาเนิน การประยุกต์ใช้โ ครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลักษณะข้อ
คาถามเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนตอบโดยเสรี

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
นายอานวย นวลจันทร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.(
 3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.(
3. แผนกวิชา
 3.1 แผนกวิชาการบัญชี
 3.2 แผนกวิชาการเลขานุการ
 3.3 แผนกวิชาการตลาด
 3.4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3.5 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 3.6 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 3.7 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
 3.8 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการพัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
3. ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้คาปรึกษาแนะนา
ช่วยเหลือในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
4. สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน
5. การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ทาให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แก้ปัญหาและทักษะการคิดสร้างสรรค์
6. การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ
สถานศึกษามีความเหมาะสม
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ตอนที่ 2 (ต่อ(
รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

7. การจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์มีความเหมาะสม
8. การจัดกิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจให้ผู้เรียนที่มีผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์มีความเหมาะสม
9. คุณภาพของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
10.ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
11.ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
12.ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการได้จริง
13. ผู้เรียนสามารถวางแผนการทางานร่วมกันในการวางแผน
ธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
14. ผู้เรียนที่ร่วมโครงการมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้
15. โครงการนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
................................... .............................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................. ...............................................................................................
................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................... ..........................................................
................................................................................................................................................................
................................... .............................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
-

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ
หนังสือตอบรับการทดลองใช้เครื่องมือ
ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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179

180
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 1 ความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สาหรับครู)
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ค่า

ข้อที่

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

คนที่
6

คนที่
7

รวม

1
2

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

7
7

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

3

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

4

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

6
7

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

8

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

9

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

10

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

IOC

แปลผล
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สาหรับครู)
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ค่า

ข้อที่

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

คนที่
6

คนที่
7

รวม

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

2

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

3

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

4

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

6
7

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

8

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

9

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

10

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

IOC

แปลผล
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สาหรับครู)
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ค่า

ข้อที่

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

คนที่
6

คนที่
7

รวม

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

2

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

3

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

4

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

6
7

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

8

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

9

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

10

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

11

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

12

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

13

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

14

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

IOC

แปลผล
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 4 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ค่า

ข้อที่

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

คนที่
6

คนที่
7

รวม

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

2

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

3

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

4

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

6
7

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

8

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

9

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

10

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

IOC

แปลผล

184
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ค่า

ข้อที่

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

คนที่
6

คนที่
7

รวม

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

2

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

3

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

4

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

6
7

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

8

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

9

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

10

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

11

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

12

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

13

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

14

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

15

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

7

1.00

ใช้ได้

IOC

แปลผล
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 1 ความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการดาเนินการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สาหรับครู)
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
50
50.0
Excludeda
50
50.0
Total
100
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.795

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10

Scale Mean if
Item Deleted
38.3600
37.9800
38.4600
37.7400
37.5600
37.4000
37.4200
37.9000
38.2600
37.8200

N of Items
10

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
35.909
.426
.786
35.734
.595
.762
35.151
.469
.779
36.074
.512
.772
37.313
.495
.774
42.449
.163
.806
40.942
.296
.794
39.806
.346
.790
32.441
.766
.736
37.906
.658
.764
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สาหรับครู)
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid

50
Excludeda
50
Total
100
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

50.0
50.0
100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.835

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10

Scale Mean if
Item Deleted
36.3600
35.9800
36.5000
36.1400
35.7200
36.6400

N of Items
10

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
52.398
.344
.840
51.408
.538
.818
53.357
.361
.836
49.796
.636
.809
55.022
.546
.822
45.623
.723
.797

36.0400

53.958

.418

.829

36.5800
36.6400
35.9200

47.840
47.541
52.483

.651
.646
.474

.806
.806
.824
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินงานของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สาหรับครู)
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid

50
Excludeda
50
Total
100
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

50.0
50.0
100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.891

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
b9
c10

Scale Mean if
Item Deleted
52.3000
51.9200
52.4400
52.0800

N of Items
14
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
112.173
.357
.895
110.769
.536
.885
113.272
.380
.893
108.157
.642
.881

51.6600

115.576

.558

.886

52.5800
51.9800
52.5200
52.5800
51.8600

101.555
112.224
103.561
103.514
112.409

.746
.520
.728
.706
.470

.875
.886
.876
.877
.888
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 4 ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid

50
Excludeda
50
Total
100
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.833

50.0
50.0
100.0

N of Items
10

Item-Total Statistics

d1

Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
36.2400
52.227
.346
.839

d2

35.9200

51.340

.537

.817

d3

36.4000

53.143

.368

.833

d4

36.1000

49.724

.630

.808

d5
d6

35.6400

54.970

.540

.821

36.5800

45.636

.724

.795

d7

36.0000

53.878

.411

.828

d8

36.5400

47.723

.639

.806

d9

36.5600

47.476

.643

.805

d10

35.8200

52.355

.473

.823

189
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ฉบับที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid

100
Excludeda
0
Total
100
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.803

15

100.0
.0
100.0
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Item-Total Statistics

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15

Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Deleted
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
54.3700
84.538
.379
.807
53.9900
81.788
.531
.794
53.8700
90.296
.212
.816
53.8800
77.076
.691
.781
53.7100
77.824
.656
.784
52.7600
96.406
-.022
.822
53.5800
86.428
.330
.810
53.4700
91.545
.267
.812
54.1700
79.233
.644
.786
53.4600
88.413
.492
.802
54.2300
80.138
.523
.795
53.2800
91.739
.351
.809
54.0600
83.916
.404
.805
54.0700
83.035
.474
.799
53.6400
85.950
.347
.809

ภาคผนวก ง
โครงการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
-

โครงการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร
คาสั่งดาเนินงานตามโครงการ
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โครงการการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมการเป็น ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ลักษณะโครงการ (  ) โครงการใหม่ เป็นโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
และมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
2.1 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579
() ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่
ตรงตามความต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
() ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาศั กยภาพก าลั ง คนด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากาลังคนด้านอาชี วศึกษาให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ส มรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป และสมรรถนะวิ ช าชี พ อย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ
2.2 ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา
() ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในการศึกษาในระบบปกติ และการศึกษาระบบทวิภาคี
() ยุทธศาสตร์ที่ 5.5 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและ
เทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.1.1 ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าโครงงาน โครงการวิ ช าชี พ และ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.1.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ
2.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
() มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ของผู้สาเร็จการศึกษา
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1.2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 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/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.5 ความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชน
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

4. ระยะเวลาปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
5. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์
ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อ
ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาประเทศ มุ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”
ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง “นวั ตกรรม” เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรมไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น (สุวิทย์ เมษิณทรีย์, 2559) ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของสังคมอันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทาให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานย่างรุนแรงในปัจจุบัน อาชีพผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของธุรกิจเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ และปัจจุบันกลุ่ม
เยาวชนไทย กลุ่มวัยรุ่นและวัยทางาน เริ่มต้นมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น โดยมี
ทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพผู้ประกอบการ เช่น มองว่ามีความเป็นอิสระ เป็นอาชีพที่ มีเกียรติและ
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สามารถสร้างรายได้ รวมถึงความมั่งคั่งให้กับชีวิตอย่างรวดเร็วกว่าการประกอบอาชีพอื่นๆ ประกอบ
กับปัญหาเรื่องการสร้างงานเพื่อรองรับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ที่แรงงานมนุษย์ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร
(สุชาติ ไตรภพสกุลและชาคริต พิชญางกูร, 2559)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีนโยบายในการส่งเสริมความรู้
และประสบการณ์ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่ง โดยนาผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาเป็นนวัตกรรมมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้การทาธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการ
ขึ้นในประเทศไทย ที่ส่งเสริมพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเป็นกลไกสาคัญ
ในการฟื้นฟู และพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในระยะยาว วิทยาลัยอาชีว ศึกษาชุมพร เป็น
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน
ในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามนโยบายของ สอศ. จึงได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วนามา
พัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดาเนินธุรกิจได้จริงและมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถพัฒนา
ตนเองให้มีทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ และเมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบธุรกิจของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ
“มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ” ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้ดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกยุค
ปัจจุบัน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ ในการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6.2 เพื่อศึกษาผลผลิตในการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6.2.1 ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มีต่อในการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6.2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
6.2.3 เพื่อศึกษาผลผลิตตามเป้าหมายของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้แก่
1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์และสามารถดาเนินธุรกิจได้จริง
2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
3) คุณภาพผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
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4) ผลส าเร็ จของโครงการส่ งเสริมผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษาของวิทยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน ในระดั บ ภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
จานวนไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
7.1.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อการประยุกต์ใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
7.2.2 ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีคุณภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
7.2.3 ผลผลิตของโครงการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
8. วิธีดาเนินการ
8.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของครูและผู้เรียน
8.2 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
8.4 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
8.5 ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.6 ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
8.7 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการ
8.8 ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนิน งานและจัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
9. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ระยะที่ 1 การวางแผนดาเนินการ
(Plan)
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
ความต้องการของครูและผูเ้ รียน

2,000 บาท

มี.ค. – เม.ย.
2561

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
-หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
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แผนการดาเนินงาน (ต่อ)
กิจกรรม
2. เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
ระยะที่ 2 การดาเนินงาน (Do)
1. ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังนี้
1.1 พัฒนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ในระดับสถานศึกษา
1.3 คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์
ในระดับสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่กาหนด
2. กิจกรรมการคัดเลือกผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรมภายใต้โครงการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
2.คัดเลือกผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์
3. ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนที่มผี ลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านการ
คัดเลือกความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
ตามแผนงานของศูนย์บ่มเพาะผู้
ประการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
-หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

30,000 บาท

พ.ค. – มิ.ย.
2561

-รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
-งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
-ครูที่ปรึกษาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์

มิ.ย. 2561

ก.ค. 2561

- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- คณะกรรมการที่วิทยาลัย
มอบหมายหน้าที่
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แผนการดาเนินงาน (ต่อ)
กิจกรรม
3.1 โครงการศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาอื่นและสถานประกอบการ

งบประมาณ

ระยะเวลา

14,000 สิงหาคม 2561

3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

5,000 สิงหาคม 2561

การตรวจสอบ (Check)
1. การประเมินผลความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจ เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุน

2,000 สิงหาคม 2561

2. การสนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินงานของทีมธุรกิจที่ได้รับ
การตรวจสอบตามมาตรฐานของ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
การดาเนินการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (Act)
1. ผู้เรียนดาเนินธุรกิจตามมาตรฐาน
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
2. นิเทศติดตามให้คาปรึกษาการ
ดาเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด
3. นาธุรกิจเข้าสู่มาตรฐานระดับภาค
และระดับชาติเพื่อขยายผลและ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ระยะที่ 3 การประเมินผล
ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์
1. ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนที่มี
ต่อโครงการ
2. คุณภาพผู้เรียนด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

38,000 กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- กรรมการภายนอก 2 คน
- กรรมการภายใน 1 คน
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานฯ
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- กรรมการภายนอก 2 คน
- กรรมการภายใน 1 คน
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ
- ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต
ด้านบัญชี ด้านการตลาด

ตุลาคม 2561 – - รองผู้อานวยการฝ่าย
กุมภาพันธ์ 2562 แผนงานฯ
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- ครูที่ปรึกษาธุรกิจ
- ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต
ด้านบัญชี ด้านการตลาด
68,000 มีนาคม 2562 –
กันยายน 2562
5,500 มีนาคม 2562 –
กันยายน 2562

- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
- รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ
-หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
-หัวหน้างานวิจัยฯ
-ครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
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3. ผลผลิตตามเป้าหมายของโครงการ
ได้แก่

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

แผนการดาเนินงาน (ต่อ)
1)
2)
3)
4)

กิจกรรม
ปริมาณผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือก
ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
ปริมาณผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
คุณภาพผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ผลสาเร็จของโครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดย
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
--หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
- หัวหน้างานวิจัยฯ
- ครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

10. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 202,500 บาท
11. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ/เกณฑ์
การประเมิน

1. จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกิด
จากผู้เรียนทั้งหมด

-เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลจานวน
ผลงาน

แบบบันทึกข้อมูลจานวน
ผลงาน

2. จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รับ
การคัดเลือกความเป็นไปได้เชิง
-เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลจานวน
พาณิชย์ และจานวนโครงงาน
แบบบันทึกข้อมูลจานวน
ผลงาน
วิทยาศาสตร์ที่ได้รบั เงินสนับสนุนให้
ผลงาน
ดาเนินเป็นธุรกิจ
3. จานวนผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ - เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก - แบบบันทึกข้อมูลจานวนผู้
การเขียนแผนธุรกิจสาหรับ
ข้อมูลในการดาเนินกิจกรรม เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
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4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม ศึกษาดูงาน
6. จานวนครั้งในการนิเทศติดตามธุรกิจ

- สอบถามความพึงพอใจของผู้ - แบบสอบถามความพึง
เข้ารับการฝึกอบรม
พอใจ
- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน
- บันทึกการนิเทศธุรกิจ

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ
- แบบบันทึกข้อมูล

การติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7. จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ/
ผ่านมาตรฐานคุณภาพสาหรับ
ผลิตภัณฑ์
8. จานวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมย่อย
เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนให้
เป็นที่ยอมรับ
9. ผลสาเร็จของโครงการในระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิธีการประเมิน
- สังเกตและบันทึกข้อมูล
จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
ยอมรับ/ผ่านมาตรฐาน
คุณภาพสาหรับผลิตภัณฑ์
- สังเกตและบันทึกข้อมูลใน
การจัดทากิจกรรม
-เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูล

เครื่องมือ/เกณฑ์
การประเมิน
- แบบบันทึกข้อมูล

- แบบสังเกต
- แบบบันทึก
-แบบบันทึกข้อมูลรางวัล
ต่างๆทีไ่ ด้รับในระดับภาค
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติของครูและ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์และการ
ดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
ใหม่ได้รับความรู้ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการ
12.2 ผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีความรู้และทักษะในการนาผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นธุรกิจได้จริง
12.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษ
าชุมพรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
12.4 การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพรมีคุณภาพได้รับการยอมรับในสังคม

200

201

202

203

204

ภาคผนวก จ
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
-

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา
การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
การทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่นๆ
การอบรมเขียนแผนธุรกิจ
การนิเทศติดตามการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
การเข้าร่วมประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

206
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง

การทดลองโดยใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันริ้นทะเล

207
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้

การทดลองเพื่อผลิตเครื่องสาอาง เช่น ครีมบารุงผิว เจลล้างมือ ฯลฯ เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน

208
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา

209

210

211

212

213

214

215
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ประธานและคณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน

216

นักศึกษาเจ้าของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่นาผลงานเข้าร่วมการประกวด

ตัวอย่างการจัดแผงแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน

217
กิจกรรมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์

คณะกรรมการประเมินความเป็ นไปได้เชิงพาณิชย์ของโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของโครงงานวิทยาศาสตร์

218

การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนเจ้าของผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นาเสนอผลงาน

219
กิจกรรมการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่นๆ

220
กิจกรรมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
ให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

221
กิจกรรมการประเมินแผนธุรกิจและการพิจารณาจัดสรรงบเพื่อการดาเนินธุรกิจ

222

223
กิจกรรมการนิเทศติดตามการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

224
กิจกรรมการสัมมนาสรุปผลการดาเนินธุรกิจของผู้เรียน

225
กิจกรรมการเข้าร่วมประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

226

227

ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- รายงานการสารวจความคิดเห็นของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการโดยประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ 1-5
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 และ 2561
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของผู้เรียน
- แบบบันทึกรายงานผลจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2561
- แบบบันทึกรายงานผลการประเมินคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์เกณฑ์มาตรฐาน
- แบบบันทึกรายงานผลจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
- แบบรายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในปีการศึกษา 2561
- แบบสรุปผลความสาเร็จของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
- รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- รางวัลผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
- รางวัลของครูที่เข้าร่วมโครงการ

229
รายงานการสารวจความคิดเห็นของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ
โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์

230

231

232

233

234
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนคิดค้นขึ้นมาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
ปีการศึกษา 2560
Statistics
Sex
N

Valid

Lavel

Department

200

200

200

0

0

0

Missing

เพศ
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ปวช.

74

37.00

37.00

37.00

ปวส.

126

63.00

63.00

100.00

Total

200

100.00

100.00

ระดับการศึกษา

Valid

ปวช.
ปวส.
Total

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
148
74.00
74.00
74.00
52
26.00
26.00
100.00
200
100.00
100.00
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แผนกวิชา

Valid การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
อาหารและโภชนาการ
แฟชั่นดีไซด์
ธุรกิจดอกไม้
Total

a1
a2
a3
a4
a5
a6
total
Valid N (listwise)

Frequency Percent Valid Percent
67
33.50
33.50
15
7.50
7.50
24
12.00
12.00
42
21.00
21.00

Cumulative
Percent
33.50
41.00
53.00
74.00

16

8.00

8.00

82.00

28
4
4
200

14.00
2.00
2.00
100.0

14.00
2.00
2.00
100.0

96.00
98.00
100.0

Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum
200
2.00
3.00
200
3.00
4.00
200
2.00
3.00
200
1.00
4.00
200
1.00
4.00
200
2.00
4.00
200
2.00
3.33
200

Mean Std. Deviation
2.5000
.50125
3.5300
.50035
2.3400
.47490
2.4450
.69959
2.5000
.77004
2.4650
.52932
2.6300
.37739
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
Statistics
เพศ
N

Valid
Missing

การศึกษา

ประสบการณ์

56

56

56

0

0

0

Frequency Table
เพศ

Valid ชาย
หญิง
Total

Frequency Percent
2
3.57
54
96.43
56 100.00

Cumulative
Valid Percent
Percent
3.57
3.57
96.43
100.00
100.00

การศึกษา
Frequency Percent
Valid ปริญญาตรี
6
10.71
ปริญญาโท
49
87.50
ปริญญาเอก
1
1.79
Total
56 100.00

Valid
Cumulative
Percent
Percent
10.71
10.71
87.50
98.21
1.79
100..0
100..0
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ประสบการณ์
Frequency Percent
Valid ต่ากว่า 10 ปี
4
7.14
10-19
12
21.43
20-29
34
60.71
30 ปีขึ้นไป
6
10.72
Total
56 100.00

Valid
Cumulative
Percent
Percent
7.14
7.14
21.43
28.57
60.71
89.28
10.72
100.00
100.00

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพทั่วไปในการดาเนินการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Descriptive Statistics
N
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
totala
Valid N
(listwise)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Minimum Maximum Mean
4.00
5.00 4.8036
5.00
5.00 5.0000
4.00
5.00 4.9464
4.00
5.00 4.6786
3.00
5.00 3.8036
3.00
5.00 4.2857
3.00
5.00 3.7679
3.00
5.00 4.1607
4.00
5.00 4.8214
4.00
5.00 4.9107
4.10
5.00 4.5179

Std.
Deviation
.40089
.00000
.22721
.47125
.81842
.73148
.73833
.75743
.38646
.28774
.25663
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร
Descriptive Statistics
N
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
totalb
Valid N
(listwise)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Minimum Maximum Mean
4.00
5.00 4.9464
4.00
5.00 4.6786
3.00
5.00 4.2500
3.00
5.00 4.3571
3.00
5.00 4.1071
2.00
4.00 2.6071
2.00
3.00 2.4643
2.00
3.00 2.0714
3.00
5.00 4.2679
4.00
5.00 4.8214
3.50
4.20 3.8571

Std.
Deviation
.22721
.47125
.74468
.72434
.59325
.67900
.50324
.25987
.75054
.38646
.22390
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการดาเนินงานของการ
ประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Descriptive Statistics
N
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14
totalc
Valid N
(listwise)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Minimum Maximum Mean
4.00
5.00 4.8036
4.00
5.00 4.9643
4.00
5.00 4.9107
4.00
5.00 4.6071
3.00
5.00 4.1786
4.00
5.00 4.4821
3.00
5.00 3.8571
2.00
3.00 2.3571
4.00
5.00 4.9464
3.00
5.00 4.0893
3.00
5.00 4.0536
4.00
5.00 4.6786
3.00
5.00 4.6071
3.00
5.00 4.0893
3.79
4.86 4.3304

Std.
Deviation
.40089
.18726
.28774
.49281
.74118
.50420
.81861
.48349
.22721
.79262
.81842
.47125
.56177
.79262
.36791
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5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
5.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Descriptive Statistics
N
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
totald
Valid N
(listwise)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Minimum Maximum Mean
4.00
5.00 4.6786
4.00
5.00 4.5714
4.00
5.00 4.4821
4.00
5.00 4.8214
4.00
5.00 4.8571
3.00
5.00 4.0714
3.00
5.00 4.0000
3.00
5.00 4.2321
2.00
3.00 2.4107
4.00
5.00 4.9821
3.70
4.80 4.3107

Std.
Deviation
.47125
.49935
.50420
.38646
.35309
.80582
.85280
.68732
.49642
.13363
.40167

56

5.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

N

Valid
Missing

Statistics
เพศ
การศึกษา
291
291
0
0

แผนก
291
0
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เพศ
Frequency Percent
Valid ชาย
93
31.96
หญิง
198
68.04
Total
291 100.00

Valid
Cumulative
Percent
Percent
31.96
31.96
68.04
100.00
100.00

การศึกษา
Frequency Percent
Valid ปวช
184
63.23
ปวส
107
36.77
Total
291 100.00

Valid
Cumulative
Percent
Percent
63.23
63.23
36.77
100.00
100.00

แผนกวิชา

Valid บัญชี
เลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
Total

Frequency Percent
86
29.55
15
5.15
24
8.25
112
38.49

Valid
Cumulative
Percent
Percent
29.55
29.55
5.15
34.70
8.25
42.95
38.49
81.44

16

5.50

5.50

86.93

1
2
35
291

.34
.68
12.04
100.0

.34
.68
12.04
100.0

87.28
87.96
100.0
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2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Descriptive Statistics
N
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
totala
Valid N
(listwise)

291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291

Minimum Maximum Mean
3.00
5.00 3.6254
3.00
5.00 4.6460
3.00
5.00 4.0344
3.00
5.00 4.7835
4.00
5.00 4.7801
4.00
5.00 4.7973
4.00
5.00 4.7182
3.00
5.00 4.2715
3.00
5.00 3.5017
3.00
5.00 4.1340
3.00
5.00 4.2302
3.00
5.00 4.5052
3.00
5.00 4.6838
3.00
5.00 3.9794
4.00
5.00 4.9794
3.80
4.87 4.3780

Std.
Deviation
.73384
.58881
.63695
.46742
.41491
.40274
.45065
.71331
.68669
.69919
.93877
.59522
.57209
.75630
.14235
.17984
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แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 และ 2561

244

245

246

247

248

249

250
แบบบันทึกรายงานผลจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2561

251

252

253

254

แบบบันทึกรายงานผลการประเมินคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

255

256

257

258

259

260
แบบบันทึกรายงานผลจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270
แบบรายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในปีการศึกษา 2561

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280
แบบสรุปผลความสาเร็จของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร โดยประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

1. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคใต้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ
2. รางวัลผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
- รางวัลระดับ 3 ดาว ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
- รางวัลระดับ 4 ดาว ในระดับภาค ภาคใต้
- รางวัลระดับ 5 ดาว ในระดับชาติ
3. รางวัลของครูที่เข้าร่วมโครงการ
- ครูได้รับการคัดเลือกจาก สอศ. ให้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนในการศึกษาดูงาน ณ
ประเทศสิงคโปร์ จานวน 1 คน

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304
โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

305
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ของครูที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

306

307

308

309

310

311

312

ภาคผนวก ช
การเผยแพร่ผลงานการศึกษา
-

การเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา
การเผยแพร่ผลงานโดยการจัดนิทรรศการและนาเสนอผลงานในที่ประชุม
การเผยแพร่ผลงานไปยังสถานศึกษาต่างๆ ผ่านทางสารบรรณ E-office
การขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพรจากหน่วยงานต่าง ๆ

314
การเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา

เผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

315
การเผยแพร่ผลงานโดยการจัดนิทรรศการและนาเสนอผลงานในที่ประชุม
ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง

316

317

318

319
ภาพกิจกรรมการนาเสนองานวิจัย
ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง

นายอานวย นวลจันทร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
นาเสนอผลการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

320
ภาพกิจกรรมการนาเสนองานวิจัย
ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง

คณะครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเข้ารับฟังการนาเสนอผลงานวิจัย

นายอานวย นวลจันทร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ถ่ายภาพร่วมกับคณะ
ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

321
การเผยแพร่ผลงานโดยการจัดนิทรรศการและนาเสนอผลงานในที่ประชุม
ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร

322

323

324
ภาพกิจกรรมการนาเสนองานวิจัย
ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร

นายอานวย นวลจันทร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นาเสนอผลการวิจัย
ให้กับคณะครูวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

325
ภาพกิจกรรมการนาเสนองานวิจัย
ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร

นายอานวย นวลจันทร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและ
คณะครูวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะที่เข้ารับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาเสนอผลงานวิจัย

326
การนาเสนอผลงานวิจัยในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจาปีการศึกษา 2561

นายอานวย นวลจันทร์ นาเสนอผลงานการประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
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เกียรติบัตรการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

329
การเผยแพร่ผลงานไปยังสถานศึกษาต่างๆ ผ่านทางสารบรรณ E-office
ผู้วิจัยได้ทาการจัดส่งเอกสารเผยแพร่ผลงานโดยการส่งเผยแพร่ไปยัง สถานศึกษาต่างๆ ทั่ว
ประเทศ จานวน 426 แห่ง และได้รับเอกสารตอบรับการเผยแพร่และแบบประเมินความคิดเห็นต่อ
คุณ ภาพผลงานกลั บ มาจ านวน 145 แห่ ง ผู้ วิจั ย ได้น าผลการประเมิ น ความคิด เห็ น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งจากการเผยแพร่ผ่านทางสารบรรณ E-office และการเผยแพร่โดยการนาเสนอ
ผลงานวิจั ย ในที่ ป ระชุ มและการจั ดแสดงนิ ท รรศการ รวมทั้ งสิ้ น จานวน 218 ฉบั บ มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผล โดยสามารถสรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ได้ดังนี้
ตารางภาคผนวกที่ 1 สถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (n=218)
สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
รวม

จานวน
52
26
82
22
19
17
218

ร้อยละ
23.9
11.9
37.6
10.1
8.7
7.8
100.0

จากตารางภาคผนวกที่ 1 พบว่ า สถานศึ ก ษาที่ ต อบแบบสอบถามจ านวน 218
สถานศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิค จานวน 52 แห่งคิดเป็นร้อยละ 23.90 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จ านวน 26 แห่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 11.90 วิ ทยาลั ย การอาชี พ จานวน 82 แห่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 37.60
วิทยาลัยสารพัดช่าง จานวน 22 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10.10 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จานวน
19 แห่ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.70 สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ จ านวน 17 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.80
ตามลาดับ
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบตอบรับที่ได้รับการตอบรับจานวน
218 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางภาคผนวกที่ 2
นาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่า
เฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ที่ตอบ
แบบตอบรับ (n=218)
รายการประเมิน
ระดับความ
̅
S.D.
𝑿
คิดเห็น
1. หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ
4.63
.53
มากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ของการดาเนินการมีความชัดเจน
4.66
.54
มากที่สุด
3. เครื่องมือและวิธีดาเนินการวิจัยเหมาะสม
4.71
.52
มากที่สุด
4. ผลการวิจัยสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย
4.68
.48
มากที่สุด
5. ผลการวิจัยมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
4.55
.49
มากที่สุด
6 นาเสนอผลการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.63
.50
มากที่สุด
7. แนวทางการดาเนินการวิจัยสามารถนาไปใช้
4.74
.47
กับสถานศึกษาอื่นได้
มากที่สุด
8. ผลงานวิชาการสามารถนาไปใช้ในการขยายผล
4.62
.51
การดาเนินการโครงการอื่นๆ ได้
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.65
.34
มากที่สุด
จากตารางภาคผนวกที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.65, S.D.=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยสามอันดับแรก ได้ดังนี้ แนวทางการดาเนินการวิจัยสามารถ
นาไปใช้กับสถานศึกษาอื่นได้ ( X =4.74, S.D.=0.47) รองลงมาคือ เครื่องมือและวิธีดาเนินการ
วิจัยเหมาะสม ( X =4.71, S.D.=0.52) และผลการวิจัยสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย ( X =
4.68, S.D.=0.48)
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอื่นๆ
1. เป็นผลงานวิชาการที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคนของประเทศไทยในยุค
ปัจจุบัน
2. เป็นผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ควรจัดทารูปเล่มหรือ ซีดี เพื่อเผยแพร่และเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น
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ผลการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นต่อผลงานทางวิชาการจากการตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
Collage
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid วิทยาลัยเทคนิค

52

23.9

23.9

23.9

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

26

11.9

11.9

35.8

วิทยาลัยการอาชีพ

82

37.6

37.6

73.4

วิทยาลัยสารพัดช่าง

22

10.1

10.1

83.5

วิทยาลัยเกษตรฯ

19

8.7

8.7

92.2

อื่นๆ

17

7.8

7.8

100.0

Total

218

100.0

100.0

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
total
Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
218
3.00
5.00 4.6330
.53728
218
3.00
5.00 4.6651
.54543
218
3.00
5.00 4.7110
.52930
218
3.00
5.00 4.6835
.48555
218
4.00
5.00 4.5505
.49859
218
3.00
5.00 4.6376
.50968
218
3.00
5.00 4.7431
.47816
218
3.00
5.00 4.6239
.51322
218
3.62
5.00 4.6560
.34370
218

332
หนังสือเผยแพร่ผลงานผ่านทางสารบรรณ E-office และแบบตอบรับผลงาน
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334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367
การขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจากหน่วยงานต่างๆ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิจกรรม
สถานที่
วันที่

วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ท่ า แซะศึ ก ษาดู ง านการด าเนิ น งาน ศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
21 สิงหาคม 2561
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิจกรรม
สถานที่
วันที่

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะศึกษาดูงานการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
21 สิงหาคม 2561
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิจกรรม
สถานที่
วันที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาดูงานการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4 กันยายน 25621
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิจกรรม
สถานที่
วันที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาดูงานการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4 กันยายน 25621

372

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ภูมิลำเนำ

นายอานวย นวลจันทร์
23 มกราคม พ.ศ. 2504
49 หมู่ 4 ตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
80120

ประวัติกำรศึกษำ
2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
2526 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมและวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเชื่อมและโลหะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา
2550 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ประวัติกำรทำงำน
2527 ครู 2 ระดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร
2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร
2539 อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร
2540 อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร
2544 อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร
2547 อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร ทาหน้าที่ผู้ช่วย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
2548 ครู อันดับ คศ. 2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร ทาหน้าที่
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
2549 รองผู้อานวยชานาญการ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
2550 รองผู้อานวยการชานาญการ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร
2551 ผู้อานวยการชานาญการ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง
2553 ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง
2554 ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร
2555 ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2556 ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ปัจจุบัน ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

