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การวิจัยเรื่องนี้เป็น การวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อประเมิน โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิค
สิงห์บุรี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประเมิน โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และ 3) เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ประชากรหรือกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริห าร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น
64 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากรทางการศึกษา จานวน 26 คน
โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง และ 2) นักเรียนนักศึกษา จานวน 38 คน จากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2564 เป็นกลุ่มที่ใช้สาหรับตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ สถิติที่ใช้
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) หาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของตัว แปร 2 กลุ่มที่เป็นอิส ระต่อกันโดยใช้ สูต ร T-Test โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างที่
มากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจั ยแสดงให้ เห็ นว่ า ผลการประเมิ น โครงการพั ฒ นาศู น ย์บ่ ม เพาะผู้ ประกอบการ
อาชีว ศึกษาสู่มาตรฐาน วิท ยาลัย เทคนิค สิง ห์บุรี 1) ด้า นบริบ ท พบว่าภาพรวมมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ
(X̅ = 4.50, S.D. = 0.55) ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 2) ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (X̅ = 4.52, S.D. = 0.52) ระดับความคิดเห็ น เห็ นด้ว ยอย่างยิ่ง 3) ด้านกระบวนการ พบว่า
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X̅ = 4.56, S.D. = 0.56) ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 4) ด้านผลผลิต
พบว่า ภาพรวมมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ (X̅ = 4.63, S.D. = 0.51) ระดับ ความคิด เห็น เห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง
5) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีต่อโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมื่อพิจารณาภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (X̅ = 4.55, S.D. = 0.53)

ค
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเมื่อพิจารณาตามลาดับได้ดังนี้ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ
ด้านปัจจัยนาเข้า และด้านบริบท การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จาแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มีค่า
เท่ากับเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพศหญิง ที่มีค่าเท่ากับ 4.47
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 ซึ่งเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อ
โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ระหว่างเพศ
แล้ ว พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ โครงการพั ฒ นาศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา
สู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ของเพศชาย และเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญ
ที่ระดับ .05 ตาแหน่งที่แตกต่างกันมีผลทาให้บริบทต่อ โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเพื่อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ าต าแหน่ ง ใดที่ มีบ ริบ ทแตกต่ างกั นบ้ าง ผู้ วิ จัย จึง ท าการเปรี ยบเที ย บรายคู่
ด้วยวิธีการของ LSD เมื่อทาการทดสอบรายคู่และแสดงให้เห็นว่า นักเรียนนักศึกษากับ ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการมีบริบทที่แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินในด้านปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการประเมิน โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สู่มาตรฐาน วิทยาลัย เทคนิ คสิ งห์ บุ รี ส รุปได้ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมเป็นช่ว งวันหยุดควรจัดในช่ว ง
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อวันหยุด 2) การจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่เป็น
กลุ่ มเป้ าหมายให้ กับ ครู นั กเรี ย นนั กศึกษาของวิทยาลั ยเทคนิคสิ งห์ บุรี ได้เ ห็ นถึง ความส าเร็ จของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ 3) นักเรียนนักศึกษาบางกลุ่มไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรมที่จัด ควรมี
การประชาสั มพัน ธ์ในช่ว งกิจ กรรมหน้าเสาธงอย่างต่อเนื่อง และ 4) นักเรียนนักศึกษาไม่ส ามารถ
เข้าร่วมในบางกิจกรรมได้เนื่องจากติดภารกิจในช่วงที่ดาเนินกิจกรรม
คาสาคัญ: การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ, ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา,
สู่มาตรฐาน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

