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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation) เป็นขบวนการพัฒนาธุรกิจแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยลดอัตรา
ความล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจ ในช่วงแรกเริ่มของการจัดต้ังวิสาหกิจ พร้อมกับการเร่งให้วิสาหกิจนั้นๆ 
เติบโตอย่างมั่นคง และคงอยู่ตลอดไป เป็นการสร้างงานและความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติในการ
ด าเนินงานการบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ประกอบการใหม่ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการ จะได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดโดยมีบริการปรึกษาแนะน าในลักษณะพี่เล้ียงดูแลผู้รับการบ่มเพาะ เสริมด้วยกิจกรรมเสริมความ
เข้มแข็ง และอื่นๆ การดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการด าเนินธุรกิจประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงการท าธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินค้าของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดต้ัง
ธุรกิจ และยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง หลังจากหมดระยะเวลาบ่มเพาะไปแล้ว 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ( Business Incubation Center) เป็นสถานท่ีๆถูกจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วยพื้นท่ีขนาดย่อมจ านวนหนึ่งเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น ภายในบรรยากาศท่ีให้การ
สนับสนุน การให้บริการ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็น
รูปแบบของการสร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีการดูแลอย่างใกล้ชิด และให้บริการปรึกษาแนะน าในลักษณะของพี่
เล้ียงทางธุรกิจท่ีจะคอยดูแลผู้ประกอบการใหม่ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจท่ีอยู่ในระยะก่อต้ัง
กิจการ ให้สามารถด าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยอาศัยการแนะน าอย่างใกล้ชิด ท้ังจากทีมท่ีปรึกษาของ
สถาบันฯ และผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จริง การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน การแบ่งปันประสบการณ์การท าธุรกิจระหว่างสมาชิก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจะเป็นแหล่งศูนย์ รวม
ความรู้ในการจัดท าธุรกิจ และเป็นการช่วยลดต้นทุนในกระบวนการจัดต้ังกิจการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564
เพื่อด าเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให้กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา/การส่งเสริมการท าธุรกิจการท าธุรกิจในสถานศึกษา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจ
ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยประกอบไปด้วย
โครงการย่อยตามภารกิจ ต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
3. โครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
4.  โครงการการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

4.1 โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะฯ ประจ าสาขาวิชาชีพ  
      จ านวน 11 ธุรกิจ) 
4.2 โครงการธุรกิจร้าน ST Café  (ธุรกิจใหม่)สาขาวิชาการท่องเท่ียวและโรงแรม 
4.3 โครงการธุรกิจงามตาจิวเวลรี่ (ธุรกิจต่อเนื่อง) การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  
      สู่เชิงพาณิชย ์

5.   โครงการการพัฒนาธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
หรือครูท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาผลการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย 

2.  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 
1.3 เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ด าเนินโครงการ จ านวน 5  
โครงการ ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน และนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างในการด าเนินธุรกิจ 

เชิงคุณภำพ 
  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อม
ท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
1.4 งบประมำณ 

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับงบประมาณจัดสรร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 125,000 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
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1.5 สนองนโยบำย/เป้ำหมำย/ยุทธศำสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ  
2. ยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานท า มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่าง

เรียน ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
   1.  ผลการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

2.  การน าผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค มาพัฒนาปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

3.  ผู้บริหารสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 

4.  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมท่ี
จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
1.7  กำรติดตำม แลประเมินผล 
 1.  แบบสอบถาม 
 2.  แผนธุรกิจ 
 3.  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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บทที่ 2 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ประจ าปี 2564    ผู้ประเมินได้ท าการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจัดโครงการดังกล่าว  โดย
มีรายละเอียดดังนี้    

 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เป็นศูนย์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดต้ังขึ้นในทุก 

ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจให้สามารถนาความรู้  ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิง
พาณิชย์ ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้มีการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยประกอบ
ไปด้วยการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 
 

ส่วนที่ 1  กำรรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำน bic.nawamin.ac.th 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 รำยงำนกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการด าเนินการรายงานข้อมูล
การด าเนินงาน bic.nawamin.ac.th ประกอบด้วย  ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ข้อมูล
งบประมาณท่ีได้รับ  ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ , ข้อมูลแผนธุรกิจท่ีได้
ด าเนินการ หลังจากได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว , ข้อมูลแผนธุรกิจท่ีได้ด าเนินการ
อยา่งต่อเนื่องจากปีก่อน , ข้อมูลธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ท่ีสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยังยืน , การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาท่ีก าหนด , ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 
 
ส่วนที่ 2  เอกสำร/หลักฐำน/ร่องรอย กำรด ำเนินงำน 
 
ตอนที่ 1  ศักยภำพศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะผูป้ระกอบกำรอำชีวศึกษำ  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีการจัดต้ังส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ  ช้ัน 1 
อาคาร 5 ตึกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีการจัดต้ังส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ  ช้ัน 1 
อาคาร 5 ตึกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เปิดให้บริการท้ังนักเรียน นักศึกษา บุคลากรท้ังภายใน 
และให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจกับบุคคลภายนอก ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.  
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2  กำรบริหำรงำนของหัวหน้ำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี , ปฎิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา , มีการรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานบ่มเพาะฯ การด าเนินธุรกิจของผู้เรียน และสรุปผลการใช้ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ตอลดจนมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย พร้อมกับมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะฯ 
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ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ก าหนดให้มีการบรรจุโครงการฯ ไว้ในมาตรฐานการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 

 
ตัวบ่งชี้ที่  3  กำรสนับสนุนของสถำนศึกษำ 
  สถานศึกษามีการก าหนดการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไว้ใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา , มีการก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ ไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  , ผู้บริหารมีการประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ 
 

   
 

สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนให้มีกำรส่งแผนธุรกิจเข้ำร่วมประกวด 
  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด แข่งขันในระดับจังหวัด คือ การ
แข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
สุโขทัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ และทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge  ระดับภาคเหนือ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge  ระดับชาติ 
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ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

เป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ 
 

        
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
 

         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge  

ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge  

ระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
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ตอนที่ 2  กำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน ด้ำนกำรอบรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้น าคุณครูท่ีปรึกษาธุรกิจและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม
โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ใน
วันท่ี 21 สิงหาคม 2564  ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet  โดยการจัดอบรมในภาคเช้า 
วิทยากร คือ คุณสาวิตรี เพ็งยา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารออมสิน เขตสุโขทัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
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ภาคบ่าย โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ในหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ โดยคุณครูจินตนา หมื่นวงษ์เทพ ครูวิทยาลัยการอาชีพ
ศรีส าโรง และคุณครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ตลอดจนคณะครูสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
ในการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อฝึกปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 
 

           
 

          
 

         
 

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันท่ี 21 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2  กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน (ด้ำนกำรศึกษำดูงำน) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ       

เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ร้านกาแฟ SLOW BAR 
การส่งเสริมการท าธุรกิจของนักศึกษาสู่การสร้างผู้ประกอบการ โดยนักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติการท ากาแฟ เรียนรู้
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการด้านต้นทุน การบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จ 

 

         
 

         
 

        
 

ภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ   
ณ ร้านกาแฟ SLOW BAR 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรประเมินคุณภำพ  และควำมเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ด าเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพ  และความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญจากธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย และคุณครูสาขาวิชาการบัญชี และคุณครู
สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินแผนธุรกิจ เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และไดรับเงินทุนสนับสนุนในการประกอบธุรกิจต่อไป 

ผลการประเมินแผนธุรกิจ ประจ าปี  2564  ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับเงินทุน
สนับสนุนในการประกอบธุรกิจ  ประกอบด้วย  

1. โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะฯ ประจ าสาขาวิชาชีพ 
จ านวน 11 ธุรกิจ) 

2.    โครงการธุรกิจร้าน HT Café (ธุรกิจต่อเนื่อง) สาขาวิชาการท่องเท่ียวและโรงแรม 
3. โครงการธุรกิจงามตาจิวเวลรี่ (ธุรกิจใหม่) การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์          

สู่เชิงพาณิชย์ 
 

                       
ภาพโครงการการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 

ภายใต้การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

                     
ภาพการเปิดบัญชีธนาคารออมสิน ให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 

โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะฯ ประจ าสาขาวิชาชีพ จ านวน 11 ธุรกิจ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  กำรสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจ 
  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ มีการจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตด าเนินการตามแผนธุรกิจ มีก ารแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานท้ังครูและผู้เรียนแต่ละกลุ่มธุรกิจ  ตอลดจนมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามแผน พร้อมกับมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ด าเนินการธุรกิจอย่างครบถ้วน 
 

              
 

            
ภาพการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา 

และครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
 

ภำพโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจในสถำนศึกษำ 
(ศูนย์บ่มเพำะฯ ประจ ำสำขำวิชำชีพ จ ำนวน 11 ธุรกิจ) 

        
    สาขาวิชาการตลาด : ธุรกิจข้าว/ย าไก้ซี๊ด   สาขาวิชาการตลาด : ธุรกิจหม่าล่ากันป่ะ 
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ภำพโครงกำรสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจในสถำนศึกษำ 
(ศูนย์บม่เพำะฯ ประจ ำสำขำวิชำชีพ จ ำนวน 11 ธุรกิจ) 

 

      
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ : ธุรกิจสังคโลกสร้างสรรค์              สาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ : ธุรกิจ SUK ชาบัวสมุนไพร 
 

            
   สาขาวิชาการบัญชี : ธุรกิจเครื่องจักรสานไผ่    สาขาวิชาการจัดการส านักงาน : ธุรกจิเลิฟล่ีช็อป 
               ภูมิปัญญในท้องถิ่น       (เครื่องส าอาง) 
 

                
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก : ธุรกิจกล้วยฉาบกราฟิก    สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้ฯ : ธุรกิจ Home Flowers 
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ภำพโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจในสถำนศึกษำ 
(ศูนย์บ่มเพำะฯ ประจ ำสำขำวชิำชีพ จ ำนวน 11 ธุรกิจ) 

 

                
สาขาวิชาการท่องเท่ียว : ธุรกิจร้านกาแฟST Café  สาขาวิชาการโรงแรม : ธุรกิจสุกี้โรลโอเวอร์ 
 

        
    สาขาวิชาแฟช่ันดีไซส์ : ธุรกิจหน้ากากผ้า           สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล : ธุรกิจเฟิร์สกาแฟสด 
            ลายเอกลักษณ์สุโขทัย 
 

          
สาขาวิชาอาหารฯ  : ธุรกิจซอสมายองเนสผสม   สาขาวิชาอาหารฯ  : ธุรกิจซอสมายองเนสผสม 
       แกงมัสมั่นเสริมแป้งกล้วยน้ าว้าดิบ                                แกงมัสมั่นเสริมแป้งกล้วยน้ าว้าดิบ 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี  2564 

 

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และการประกอบธุรกิจ หน้า 16 
 

ตัวบ่งชี้ที ่5  กำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจใหม่  “ธุรกิจร้ำน ST Café จ ำหน่ำยกำแฟสด และอำหำรว่ำง” 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใหม ่คือ ธุรกิจร้านST Café สาขาวิชาการท่องเท่ียวและโรงแรม ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
จ าหน่ายกาแฟสด เช่น กาแฟดริป/อเมริกาโน่ แก้วละ 30 บาท อเมริกาโน่ส้ม/ลาเต้/คาปูชิโน่/มอคค่า/ลาเต้ 
คาราเมล แก้วละ 35 บาท เนสกาแฟ แก้วละ 25 บาท โกโก้/มัทฉะลาเต้/ชาไทย/นมสดคาราเมล แก้วละ 30 
บาท อิตาเลียนโซดา/น้ าผ้ึงมะนาวโซดา/แดงมะนาวโซดา แก้วละ 25 บาท เฟรนซ์ฟรายส์/นักเก็ตไก่ จานละ
20 บาท เปิดจ าหน่ายทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ ลานสุขใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย 

                 
 

          
 ภำพกำรด ำเนินธุรกิจร้ำน ST Café   

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ใช้บริการร้าน    
ST Café โดยสุ่มตอบแบบสอบถาม  พบว่าการจัดกิจกรรมโครงการธุรกิจร้าน ST Café ภายใต้โครงการศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการฯ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.28 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
4.52   รองลงมา คือ ปริมาณและราคาอาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.50 และค่าเฉล่ียต่ า
ท่ีสุด ความหลากหลายของอาหารและเครื่องด่ืม คือ  4.17 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องให้ธุรกิจ
ร้าน ST Café มีสินค้าท่ีหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ เช่น ชุดอาหารเช้า หรือ ของหวานฮันนี่โทส 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  กำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจต่อเนื่อง ธุรกิจงำมตำ จิวเวลรี ่
การด าเนินงานตามแผนธุรกิจต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2564  คือ  โครงการธุรกิจงามตาจิวเวลรี่เป็น

ผลงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทหัตถศิลป์ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สู่การพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปี 2564 เพื่อ
ศึกษาอนุรักษ์และสืบสานงานสังคโลกสุโขทัยและลวดลายตีนจกศรีสัชนาลัย โดยการสร้างสรรค์ผลงานสังคโลก
ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายตามลักษณะสมัยนิยมในรูปแบบของเครื่องประดับท่ีสามารถสวมใส่ได้จริง  โดยน าเอา
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประดิษฐ์คิดด้นสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ยังคงความ
เป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นเครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นสุโขทัยเป็นการพัฒนากระบวนการทาง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนกลายมาเป็นเครื่องประดับลวดลายสังคโลก ภายใต้แบรนด์“งามตาจิวเวลรี่   
Ngamta Jewelry” 

 

            
 

             
ภำพกำรด ำเนินธุรกิจ“งำมตำ จิวเวลรี ่ Ngamta Jewelry” 

  ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความคิดสร้างสรรค์    
การเลือกวัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้กับส่ิงประดิษฐ์ให้เหมาะสม ผลิตภัณฑ์เป็นงานท่ีคิดประดิษฐ์จากการ
ประยุกต์ขึ้นมาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความโดนเด่นและน่าสนใจ มีความทันสมัย วัสดุท่ีน ามาใช้มีความคงทน 
ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์มีขนาดและสัดส่วนท่ีเหมาะสม ด้านความประณีตและ
สวยงาม ผลิตภัณฑ์มีการวาดลงสีให้เกิดลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นมีความละเอียดและ
ประณีต ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์สามารถน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวันได้จริง ผลิตภัณฑ์สามารถ
เคล่ือนย้ายได้สะดวก ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเพื่อจ าหน่ายได้ เรียงตามล าดับ 
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ภำพกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจ 
ที่ได้รับงบประมำณจัดสรรตำมโครงกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจในสถำนศึกษำ 

 

           
 

                       
 

             
 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการ
นิเทศติดตามการด าเนินธุรกิจ ท่ีได้รับงบประมาณจัดสรรตามโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าเสนอผลงาน และรายงานผลการด าเนินธุรกิจ โดยจะมีคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามคอยใหค้ าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ และใหแ้นวทางในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  กำรใช้ธุรกิจในสถำนศึกษำเป็นแหล่งกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพครูที่ปรึกษำธุรกิจหรือ
ครูที่เก่ียวข้อง 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลากรภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณภาพ  โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 

1. การใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา      
การบรูณาการการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา  30202-2102  
ให้กับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาการตลาด  โดยมีครูธนเดช 
แป้นโพธิ์กลาง เป็นผู้สอน จ านวนนักเรยีน นักศึกษา ท่ีเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้  จ านวน 37  คน   

2. การใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ประกอบด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินธุรกิจ
ของศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนการจัดท าแฟ้มเอกสารเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ โดยมีคณะผู้บริหาร 
คณะครู เข้าศึกษาดูงาน 

 

           
 

           
ภาพการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก : วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง  
เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินธรุกิจของศูนย์บ่มเพาะฯ 
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กำรพัฒนำศักยภำพครูที่ปรึกษำธุรกิจ หรือครูที่เก่ียวข้อง 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุโขทัย 

 

              
คุณครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา “การตลาดออนไลน์ Onling Marketing” ระดับภาคเหนือ  

 

                
คุณครูปวีณา  นพนรินทร์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ NEXT MOVE AFTER PANDEMIC 

ก้าวต่อไปในโลกการตลาด ปรับธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19  
 

                    
คุณครูกฤษกรณ์ มีท้วม เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการอนนไลน์  

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ของกำรบ่มเพำะผู้เรียนสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของกำรบ่มเพำะผูเ้รียน 
 

1.1  จ ำนวนผูเ้รียนที่ผ่ำนกำรอบรมฯ และประกอบธุรกิจระหว่ำงเรียน  
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้ประกอบธุรกิจระหว่าง

เรียน จ านวน 11 สาขาวิชา มีนักเรียนนักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจระหว่างเรียน จ านวน 85  คน 
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1.2  จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรบ่มเพำะจำกศูนย์บ่มเพำะฯ ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถเป็นเจำ้ของธุรกิจ 
ใน 1ปี กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  ประจ ำปี 2564 ได้แก่   
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการรวบรวมฐานข้อมูลผู้เรียนท่ี

ผ่านการบ่มเพาะ และส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้แก่  
1. นางสาวฐิติรัตน์ ธรรมวงค์ เจ้าของธุรกิจร้านสตอเบอรี่ โยเกิร์ต ท่ีอยู่  336 ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบล

ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 เบอร์โทร 092-0376275  
2. นางสาวบัวชมพู  แพทย์บุญจันทร์ ร้านหม่าล่า สถานท่ีจ าหน่าย 115 หมู่2 ต าบลตาลเต้ีย อ าเภอ

เมือง จังหวัดสุโขทัย  เบอร์โทร 083-2670279 
3. นางสาวกฤษณา  เพิ่มสุข ร้านเค้กหวานก าลังดี สถานท่ีจ าหน่าย ตลาดซ.8 อ าเภอสรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย  เบอร์โทร 099-6979233  
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

 
 การศึกษาผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ประจ าปี 2564 
 
 

3.1  ประชำกร 
1.  ประชากร   คือ   นักเรียน นักศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุโขทัย  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  จ านวน   1,615 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง   คือ  การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากนักเรียน นักศึกษา  คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564 จ านวน  100 ตัวอย่าง  และตอบแบบสอบถาม 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564 ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วย  3  ตอน   คือ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
ตอนท่ี 3  ข้อมลูความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
 

3.3  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.   แจกแบบสอบถาม 
2.  ช้ีแจงการตอบแบบสอบถาม 
3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 
3.4  กำรวิเครำะหข์้อมูล 

          ผู้ประเมินผลได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
มีดังต่อไปนี้ 
           ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตัวเลือก  น าข้อมูล
มาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ แล้วเสนอเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 
           ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดกิจกรรม   น าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยแจก
แจงความถี่   เพื่อดูว่าแต่ละมาตราส่วนมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนเท่าใด   ซึ่งก าหนดค่าคะแนนจาก
แบบสอบถามไว้   5   ระดับ คือ 
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ควำมคิดเห็น    คะแนน 
ดีมาก              5 
ดี          4 
ปานกลาง         3 
พอใช้            2 
ควรปรับปรุง          1 

           น าคะแนนของระดับความคิดเห็นมาหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)      
แปลความหมายของค่าเฉล่ีย ( )  ท่ีค านวณได้ตามเกณฑ์ดังนี้ 

  ค่ำเฉลี่ย     ควำมหมำย 
   4.50  ขึ้นไป     มากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49    มาก 
   2.50 – 3.49     ปานกลาง 
   1.50 - 2.49     น้อย 
                         1.49  ลงมา            น้อยท่ีสุด 

       ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนิน         
การจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด ได้น ามาจัดกลุ่ม และเรียงล าดับเป็นลักษณะความเรียง 
 
3.5  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 

1. ค่าร้อยละ ( % )  
2. ค่าเฉล่ีย  (  ) 
3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 
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บทที่ 4 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
4.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  ผู้ประเมินผลได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับมา  แจกแจงความถี่ หาค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แล้วน าเสนอขอ้มลูในรูปตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1   สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา 
 ตอนท่ี 3   ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะ 
 

4.2   ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1    สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564 โดยจ าแนกตามสถานะผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

สถำนะผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ร้อยละ 
ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
22 
10 

22 
10 

นกัเรียน นักศึกษา 68 68 
รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี  1   จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  และสุ่มตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน  
ประกอบด้วย ครู  มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  10 และนักเรียนนักศึกษา  มีจ านวน  68 คน  คิดเป็นร้อยละ  68 
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ตอนที่ 2   ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์บ่มเพำะผูป้ระกอบกำรอำชีวศึกษำ  
ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในครั้งนี้ 
 

ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ   ระดับ 
ควำมคิดเห็น 

 ส ำนักงำนศูนย์บ่มเพำะฯ   
1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะมีความพร้อมในการใหบ้ริการและมีความเหมาะสม 4.53 มากท่ีสุด 
2 มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ในการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มารับบริการ 4.16 มาก 
3 มกีารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะ 4.20 มาก 
 กำรอบรมควำมรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรเขียนแผนธุรกิจ   

4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการ
เขียนแผนธุรกิจ 

4.67 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการอบรมสามารถน าไปด าเนินธุรกิจเป็นของตนเองต่อไปใน
อนาคต 

4.35 มาก 

 กำรศึกษำดูงำนเพิ่มพูนทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร   
6 กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการ/การท าธุรกิจ 
4.27 มาก 

7 กิจกรรมการศึกษาดูงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจ 4.32 มาก 
 กำรสง่เสริมกำรท ำธุรกิจในสถำนศึกษำ   

8 การท าธุรกิจมีการวางแผนการท างาน  และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  

4.24 มาก 

9 การท าธุรกิจมีการประชาสัมพันธ์โครงการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้ 4.12 มาก 
10 การท าธุรกิจเป็นการส่งเสริมการท างานงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของ

สมาชิก 
4.41 มาก 

11 การส่งเสริมการท าธุรกิจเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน 4.56 มากท่ีสุด 
12 การส่งเสริมการท าธุรกิจมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 4.42 มาก 

 ผลรวม 52.25  
 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.35 มำก 

 
จากตารางท่ี 2    จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและสุ่มตอบแบบสอบถาม  พบว่า

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย  ประจ าปี 2564  ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.67 
รองลงมา คือ การส่งเสริมการท าธุรกิจเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน มค่ีาเฉล่ีย 4.56  และการท าธุรกิจมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้  มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ  4.12 
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ตอนที่ 3   ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา  อุปสรรค 

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลท าให้เป็นอุปสรรค
การด าเนินธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา 

- จังหวัดสุโขทัย มีแหล่งการเรียนรู้ด้านธุรกิจในการเข้าศึกษาดูงานค่อนข้างน้อย 
- การจัดเกบ็เอกสารด้านการเงิน ของนักศึกษายังไม่เป็นระบบ 
- งบประมาณในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา มีจ านวนจ ากัด และไม่

เพียงพอต่อการส่งเสริมธุรกิจครบทุกสาขาวิชา 10 สาขาวิชา 
ข้อเสนอแนะ  

- การสร้างองค์ความรู้เรื่อง การตลาดออนไลน์ (การขายออนไลน์) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจของนักศึกษา 

- การจัดหาแหล่งเงินทุน ส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการเป็น
เจ้าของธุรกิจหลังจากส าเร็จการศึกษา 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผล 
ตอนที่ 1  สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

➢  จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  และสุ่มตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน  ประกอบด้วย ครู  
มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  10 และ
นักเรียนนักศึกษา  มีจ านวน  68 คน  คิดเป็นร้อยละ  68 

 
ตอนที่ 2  ข้อมูลผลกำรประเมินควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินโครงกำรศูนย์บ่มเพำะฯ 

➢  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
4.67 รองลงมา คือ การส่งเสริมการท าธุรกิจเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.56  และการท า
ธุรกิจมีการประชาสัมพันธ์โครงการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้  มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ  4.12 

 
ตอนที่ 3   ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา  อุปสรรค 
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลท าให้เป็นอุปสรรค

การด าเนินธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา 
- จังหวัดสุโขทัย มีแหล่งการเรียนรู้ด้านธุรกิจในการเข้าศึกษาดูงานค่อนข้างน้อย 
- การจัดเกบ็เอกสารด้านการเงิน ของนักศึกษายังไม่เป็นระบบ 
- งบประมาณในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา มีจ านวนจ ากัด และไม่

เพียงพอต่อการส่งเสริมธุรกิจครบทุกสาขาวิชา 10 สาขาวิชา 
ข้อเสนอแนะ  

- การสร้างองค์ความรู้เรื่อง การตลาดออนไลน์ (การขายออนไลน์) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจของนักศึกษา 

- การจัดหาแหล่งเงินทุน ส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการเป็น
เจ้าของธุรกิจหลังจากส าเร็จการศึกษา 
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5.2   อภิปรำยผล  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 4.35 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผน
ธุรกิจ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.67 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  รองลงมา คือ การส่งเสริมการท าธุรกิจเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน 
มีค่าเฉล่ีย 4.56  แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน แต่ยัง
ขาดการท าประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ จึงส่งผลให้มี
ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ  4.12 และควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน รวมถึงการจัดท า
บัญชีรายรับรายจ่าย งบก าไรขาดทุน ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เรื่อง การตลาดออนไลน์ (การขายออนไลน์) 
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจของนักศึกษา 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  วิทยาลัยฯควรน าผลการประเมิน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งนี้ไปพิจารณาร่วม ในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโอกาส
ต่อไป อาทิเช่น 

1. การสร้างองค์ความรู้เรื่อง การตลาดออนไลน์ (การขายออนไลน์) ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย งบก าไรขาดทุน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจของนักศึกษา 

2. การจัดหาแหล่งเงินทุน ส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจหลังจากส าเร็จการศึกษา 

3. งบประมาณในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา มีจ านวนจ ากัด และไม่เพียงพอ
ต่อการส่งเสริมธุรกิจครบทุกสาขาวิชา จ านวน 10 สาขาวิชา 
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กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนไปใช้ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุง 
โครงกำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย  ประจ ำปี 2564 

 
ในการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  

ประจ าปี 2564 วิทยาลัยฯควรน าผลการประเมิน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปพิจารณาร่วม ในการจัดท ากิจกรรมโอกาสต่อไปดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 4.35 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผน
ธุรกิจ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.67 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  รองลงมา คือ การส่งเสริมการท าธุรกิจเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน 
มีค่าเฉล่ีย 4.56  แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน แต่ยัง
ขาดการท าประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ จึงส่งผลให้มี
ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ  4.12 และควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน รวมถึงการจัดท า
บัญชีรายรับรายจ่าย งบก าไรขาดทุน ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เรื่อง การตลาดออนไลน์ (การขายออนไลน์) 
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจของนักศึกษา 

2.  ปัญหา  อุปสรรค  คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลท าให้เป็น
อุปสรรคการด าเนินธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา  จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งการเรียนรู้ด้านธุรกิจในการเข้าศึกษาดู
งานค่อนข้างน้อย การจัดเก็บเอกสารด้านการเงินของนักศึกษายังไม่เป็นระบบ งบประมาณในการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจในสถานศึกษา มีจ านวนจ ากัด และไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมธุรกิจครบทุกสาขาวิชา 10 
สาขาวิชา 

3.  ข้อเสนอแนะ   ในการจัดการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี 2564  วิทยาลัยฯควรน าผลการประเมิน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งนี้ไปพิจารณาร่วม ในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
โอกาสต่อไป อาทิเช่น  

3.1 การสร้างองค์ความรู้เรื่อง การตลาดออนไลน์ (การขายออนไลน์) ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย งบก าไรขาดทุน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจของนักศึกษา 

3.2 การจัดหาแหล่งเงินทุน ส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อการเป็น
เจ้าของธุรกิจหลังจากส าเร็จการศึกษา 

3.3 งบประมาณในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา มีจ านวนจ ากัด และไม่
เพยีงพอต่อการส่งเสริมธุรกิจครบทุกสาขาวิชา จ านวน 10 สาขาวิชา 

 
 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจ าปี  2564 

 

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และการประกอบธุรกิจ หน้า 31 
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