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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation) เป็นขบวนการพัฒนาธุรกิจแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยลดอัตรา
ความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ ในช่วงแรกเริ่มของการจัดต้ังวิสาหกิจ พร้อมกับการเร่งให้วิสาหกิจนั้นๆ 
เติบโตอย่างมั่นคง และคงอยู่ตลอดไป เป็นการสร้างงานและความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติในการ
ดำเนินงานการบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ประกอบการใหม่ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการ จะได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดโดยมีบริการปรึกษาแนะนำในลักษณะพี่เล้ียงดูแลผู้รับการบ่มเพาะ เสริมด้วยกิจกรรมเสริมความ
เข้มแข็ง และอื่นๆ การดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงการทำธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินค้าของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดต้ัง
ธุรกิจ และยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง หลังจากหมดระยะเวลาบ่มเพาะไปแล้ว 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ( Business Incubation Center) เป็นสถานท่ีๆถูกจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วยพื้นท่ีขนาดย่อมจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น ภายในบรรยากาศท่ีให้การ
สนับสนุน การให้บริการ พร้อมส่ิงอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็น
รูปแบบของการสร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีการดูแลอย่างใกล้ชิด และให้บริการปรึกษาแนะนำในลักษณะของพี่
เล้ียงทางธุรกิจท่ีจะคอยดูแลผู้ประกอบการใหม่ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจท่ีอยู่ในระยะก่อต้ัง
กิจการ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยอาศัยการแนะนำอย่างใกล้ชิด ท้ังจากทีมท่ีปรึกษาของ
สถาบันฯ และผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จริง การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน การแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจระหว่างสมาชิก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจะเป็นแหล่งศูนย์ รวม
ความรู้ในการจัดทำธุรกิจ และเป็นการช่วยลดต้นทุนในกระบวนการจัดต้ังกิจการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสำหรับธุรกิจใหม่ 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 
เพื่อดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบกาในสถานศึกษา/การส่งเสริมการทำธุรกิจการทำธุรกิจในสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจ
ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยประกอบไปด้วย
โครงการย่อยตามภารกิจ ต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี  2563 

 

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และการประกอบธุรกิจ หน้า 2 
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
3. โครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
4.   โครงการการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

4.1   โครงการธุรกิจร้านอาหาร ST Café  (ธุรกิจเดิม) 
4.2 โครงการธุรกิจงามตาจิวเวอรี่     (ธุรกิจใหม่) 

5.   โครงการการพัฒนาธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุโขทัย 
2.  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 

1.3 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินโครงการ จำนวน 5  
โครงการ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างในการดำเนินธุรกิจ 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อม
ท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
1.4 งบประมาณ 

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับงบประมาณจัดสรร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 110,000 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

 
1.5 สนองนโยบาย/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ  
2. ยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่าง

เรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1.  ทราบถึงผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

2.  การนำผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค มาพัฒนาปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

3.  ผู้บริหารสามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 

4.  นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมท่ี
จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
1.7  การติดตาม แลประเมินผล 
 1.  แบบสอบถาม 
 2.  แผนธุรกิจ 
 3.  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ประจำปี 2563    ผู้ประเมินได้ทำการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว  โดย
มีรายละเอียดดังนี้    

 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เป็นศูนย์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดต้ังขึ้นในทุก 

ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจให้สามารถนาความรู้  ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิง
พาณิชย์ ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้มีการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยประกอบ
ไปด้วยการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 
 

ส่วนที่ 1  การรายงานข้อมูลการดำเนินงาน bic.nawamin.ac.th 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการดำเนินการรายงานข้อมูล
การดำเนินงาน bic.nawamin.ac.th ประกอบด้วย  ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ข้อมูล
งบประมาณท่ีได้รับ  ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ , ข้อมูลแผนธุรกิจท่ีได้
ดำเนินการ หลังจากได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว , ข้อมูลแผนธุรกิจท่ีได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน , ข้อมูลธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ท่ีสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างยังยืน , การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาท่ีกำหนด , ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 
 
ส่วนที่ 2  เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน 
 
ตอนที่ 1  ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีการจัดต้ังสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ  ช้ัน 1 
อาคาร 5 ตึกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีการจัดต้ังสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ  ช้ัน 1 
อาคาร 5 ตึกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เปิดให้บริการท้ังนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากรท้ังภายใน และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจกับบุคคลภายนอก ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 
– 16.00 น.  
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2  การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี , ปฎิทินการปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา , มีการรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานบ่มเพาะฯ การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน และสรุปผลการใช้ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ตอลดจนมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย พร้อมกับมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะฯ 
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ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  

กำหนดให้มีการบรรจุโครงการฯ ไว้ในมาตรฐานการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3  การสนับสนุนของสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการกำหนดการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไว้ใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา , มีการกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ ไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  , ผู้บริหารมีการประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ 
 

สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด 
  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด แข่งขันในระดับจังหวัด คือ การ
แข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
สุโขทัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ และทักษะการนำเสนอขายสินค้า The Marketing 
Challenge ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการ
นำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge   
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ภาพการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ และทักษะการนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย   

 
ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  ประจำปี 2563 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการรวบรวมฐานข้อมูลผู้เรียนท่ี
ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้แก่  

1. นายเกริกพล  เกิดเกตุ เจ้าชองธุรกิจร้านอาหาร ประเภทยำ ร้านปู้ยี่ปู้ยำ By ฟานซัง  
2. นางสาวฐานิดา  อิ่มบู่ เจ้าของธุรกิจ“ไส้รกอกย่าง” ช่ือร้าน น้องแนนไส้กรอก  
3. นายธันยธรณ์  อยู่นคร  เจ้าของธุรกิจธุรกิจลูกช้ินตาหนวด   
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ตอนที่ 2  การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้นำคุณครูท่ีปรึกษาธุรกิจและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย  ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2563  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  โดยการจัดอบรมในภาค
เช้า วิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาสุโขทัย  ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและ
การเขียนแผนธุรกิจ  
 

    
 
ภาคบ่าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ และ

การเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ในหัวข้อการเขียนแผนธุรกิจ โดยคุณครูจินตนา หมื่นวงษ์
เทพ ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และคุณครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

         
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ  และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคตาก และ สวนเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง หมู่บ้านหิวโค้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินศูนย์บ่มเพาะฯ การส่งเสริมการทำธุรกิจของนักศึกษาสู่การสร้างผู้ประกอบการ 
ตลอดจนเรียนรู้การนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจชุมชน 
 

     
 

ภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ   
ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก   

และ สวนเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง หมู่บ้านหิวโค้ว อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  การประเมินคุณภาพ  และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพ  และความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญจากธนาคารกรุงเทพ สาขาสุโขทัย และคุณครูสาขาวิชาการบัญชี และคุณครู
สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินแผนธุรกิจ เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และไดรับเงินทุนสนับสนุนในการประกอบธุรกิจต่อไป 

ผลการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปี  2563  ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน และไดรับเงินทุน
สนับสนุนในการประกอบธุรกิจ  ประกอบด้วย  

1. โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำสาขาวิชาชีพ 
จำนวน 10 ธุรกิจ) 

2.    โครงการธุรกิจร้านอาหาร ST Café (ธุรกิจต่อเนื่อง) สาขาวิชาการตลาด 
3. โครงการธุรกิจงามตาจิวเวลรี่ (ธุรกิจใหม่) การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ สู่เชิง

พาณิชย์ 
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ภาพโครงการการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 

ภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ มีการจัดทำบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามแผนธุรกิจ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานท้ังครูและผู้เรียนแต่ละกลุ่มธุรกิจ  ตอลดจนมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามแผน พร้อมกับมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ดำเนินการธุรกิจอย่างครบถ้วน 
 

      
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ ธุรกิจงามตา จิวเวลรี ่

การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ ในปีการศึกษา 2563  คือ  โครงการธุรกิจงามตาจิวเวลรี่เป็น
ผลงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทหัตถศิลป์ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สู่การพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อ
ศึกษาอนุรักษ์และสืบสานงานสังคโลกสุโขทัยและลวดลายตีนจกศรีสัชนาลัย โดยการสร้างสรรค์ผลงานสังคโลก
ใหม้ีรูปแบบท่ีหลากหลายตามลักษณะสมัยนิยมในรูปแบบของเครื่องประดับท่ีสามารถสวมใส่ได้จริง  โดยนำเอา
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประดิษฐ์คิดด้นสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ยังคงความ
เป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นเครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นสุโขทัยเป็นการพัฒนากระบวนการทาง
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนกลายมาเป็นเครื่องประดับลวดลายสังคโลก ภายใต้แบรนด์   “งามตา จิวเวล
รี่Ngamta Jewelry” 

 

    
 

          

ภาพการดำเนินธุรกิจ“งามตา จิวเวลรี ่ Ngamta Jewelry” 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจจากศึกษาสังคโลกสุโขทัยและลวดลาตีนจกศรีสัชนาลัยและได้สร้างสรรค์
ผลงานเรื่อง เครื่องประดับสังคโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความคิดสร้างสรรค์ การ
เลือกวัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้กับส่ิงประดิษฐ์ให้เหมาะสม ผลิตภัณฑ์เป็นงานท่ีคิดประดิษฐ์จากการประยุกต์
ขึ้นมา การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความโดนเด่นและน่าสนใจ การออกแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ทันสมัย ด้านความคงทน วัสดุท่ีนำมาใช้มีความคงทนทาน ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์
มีขนาดและสัดส่วนท่ีเหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีความคงทนแข็งแรง ด้านความประณีตและสวยงาม ผลิตภัณฑ์มีการ
วาดลงสีให้เกิดลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ การจัดและตกแต่งผลติภัณฑ์มีลวดลายสวยงาม ผลิตภัณฑ์        ถูก
ประดิษฐ์ขึ้นมีความละเอียดและประณีต ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานใน
ชีวิตประจำวันได้จริง ผลิตภัณฑ์สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเพื่ อจำหน่ายได้ เรียง
ตามลำดับ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม  “แผนธุรกิจร้านอาหาร ST Café” 
   

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
เดิม คือ ธุรกิจร้านอาหาร ST Café ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จำหน่ายเต๋ียวเหย่า ราคา
ชามละ 30 บาท เรนโบว์สมูทต้ี จำหน่ายแก้วละ 30 บาท และอิตาเล่ียนโซดา จำหน่ายแก้วละ 25 บาท เปิด
จำหน่ายทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ ลานสุขใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

    
 

    
  

 ภาพการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ST Café   
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ใช้บริการ
ร้านอาหาร ST Café โดยสุ่มตอบแบบสอบถาม  พบว่าการจัดกิจกรรมโครงการธุรกิจร้านอาหาร ST Café 
ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการฯ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมของสถานท่ีจำหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.56   รองลงมา คือ ปริมาณและราคาอาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
4.52 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจในด้านสถานท่ีการจำหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม และ
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ปริมาณและราคาของอาหารมีความเหมาะสม ความหลากหลายของอาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ  4.25 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องให้ธุรกิจร้านอาหาร ST Café มีสินค้าท่ี
หลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดของสถานท่ีในการจำหน่ายอาหาร
และเครื่องด่ืม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือ
ครูที่เก่ียวข้อง 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลากรภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมี
คุณภาพ  โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 

1. การใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา      
การบรูณาการการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา  30202-2102  
ให้กับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาการตลาด  โดยมีครูธนเดช 
แป้นโพธิ์กลาง เป็นผู้สอน จำนวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้  จำนวน  16  คน   

2. การใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลภายนอก
สถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานในวันท่ี 3 กันยายน 2563 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนการจัดทำแฟ้มเอกสารเพื่อรองรับการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ โดยมีคุณครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานจำนวน 16 คน 

3.  ส่ิงท่ีนักศึกษาได้รับจาการเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฯ คือ ศึกษา
เรียนรู้การทำธุรกิจ การวางแผนการขายและการให้บริการลูกค้า การวางแผนกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด สร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพด้านการตลาดให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป  
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ตอนที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1   ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผูเ้รียน 

ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้ประกอบธุรกิจระหว่าง
เรียน จำนวน 15  คน ประกอบด้วยธุรกิจร้านอาหาร ST Café และธุรกิจงามตาจิวเวลรี่  

 

     
จำนวนผู้เรียนท่ีผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของ 

ธุรกิจใน 1ปี การศึกษาท่ีผ่านมา  ได้แก่   
1.  นายเกริกพล  เกิดเกตุ เจ้าของธุรกิจร้านปู้ยี่ปู้ยำ By ฟานซัง ท่ีอยู่  25 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน   

อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64220  
  2.  นางสาวฐานิดา  อิ่มบู่  เจ้าของธุรกิจ“ไส้รกอกย่าง”   ช่ือร้าน น้องแนนไส้กรอก ท่ีต้ัง 97 หมู่ 
4  ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 
  3.  นายธันยธรณ์  อยู่นคร เจ้าของธุรกิจลูกช้ินตาหนวด  97 หมู่ 1 ตำบลคลองตาล อำเภอศรี
สำโรง  จังหวัดสุโขทัย 64120  
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงาน 

 
 การศึกษาผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563 
 
 

3.1  ประชากร 
1.  ประชากร   คือ   นักเรียน นักศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุโขทัย  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563  จำนวน   1,615 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง   คือ  ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากนักเรียน นักศึกษา  คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563 จำนวน  100 ตัวอย่าง  และตอบแบบสอบถาม 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563 ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วย  3  ตอน   คือ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
 

3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.   แจกแบบสอบถาม 
2.  ช้ีแจงการตอบแบบสอบถาม 
3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

          ผู้ประเมินผลได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
มีดังต่อไปนี้ 
           ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตัวเลือก  นำข้อมูล
มาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ แล้วเสนอเป็นตารางประกอบคำอธิบาย 
           ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรม   นำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยแจก
แจงความถี่   เพื่อดูว่าแต่ละมาตราส่วนมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนเท่าใด   ซึ่งกำหนดค่าคะแนนจาก
แบบสอบถามไว้   5   ระดับ คือ 
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ความคิดเห็น    คะแนน 
ดีมาก              5 
ดี          4 
ปานกลาง         3 
พอใช้            2 
ควรปรับปรุง          1 

           นำคะแนนของระดับความคิดเห็นมาหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)      
แปลความหมายของค่าเฉล่ีย ( )  ท่ีคำนวณได้ตามเกณฑ์ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย     ความหมาย 
   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 เกี่ยวกับการดำเนิน         
การจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด ได้นำมาจัดกลุ่ม และเรียงลำดับเป็นลักษณะความเรียง 
 
3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

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

ผลการดำเนินงาน 
 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563  ผู้ประเมินผลได้นำแบบสอบถามท่ีได้รับมา  แจกแจงความถี่ หาค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1   สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา 
 ตอนท่ี 3   ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะ 
 

4.2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1    สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563  โดยจำแนกตามสถานะผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

สถานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ร้อยละ 
ครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
15 
20 

15 
20 

นักเรียน นักศึกษา 65 65 
รวม 100 100 

 
จากตารางท่ี  1   จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563  และสุ่มตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน  
ประกอบด้วย ครู  มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 บุคลากรทางการศึกษา จำนวน  20  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  20 และนักเรียนนักศึกษา  มีจำนวน  65 คน  คิดเป็นร้อยละ  65 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตารางที่ 3  ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ  ในคร้ังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา   ระดับ 
ความคิดเห็น 

 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ   
1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะมีความพร้อม และเหมาะสม 4.38 มาก 
2 มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ 4.21 มาก 
3 มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะ 4.26 มาก 
 การอบรมความรู้การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ   

4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการ
เขียนแผนธุรกิจ 

4.53 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการอบรมสามารถนำไปดำเนินธุรกิจเป็นของตนเองต่อไปใน
อนาคต 

4.48 มาก 

 การศึกษาดูงานเพิ่มพูนทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ   
6 กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการ/การทำธุรกิจ 
4.39 มาก 

7 กิจกรรมการศึกษาดูงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ 4.40 มาก 
 การส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา   

8 การทำธุรกิจมีการวางแผนการทำงาน  และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  

4.51 มาก 

9 การทำธุรกิจมีการประชาสัมพันธ์โครงการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้ 4.10 มาก 
10 การทำธุรกิจเป็นการส่งเสริมการทำงานงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของ

สมาชิก 
4.46 มาก 

11 การส่งเสริมการทำธุรกิจเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน 4.58 มากท่ีสุด 
12 การส่งเสริมการทำธุรกิจมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 4.33 มาก 

 ผลรวม 52.87  
 ค่าเฉล่ียรวม 4.41 มาก 

 
จากตารางท่ี 3    จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและสุ่มตอบแบบสอบถาม  พบว่า

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย  ประจำปี 2563  ภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.58   รองลงมา คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
การเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจในครั้งนี้มีค่าเฉล่ีย 4.53  และการประชาสัมพันธ์โครงการท่ี
หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ  4.10 
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ตอนท่ี 3   ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา  อุปสรรค 

- สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มา
รับบริการค่อนข้างน้อย 

- นักเรียน นักศึกษาขาดความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบในการทำธุรกิจ 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
- สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำ

ธุรกิจจำลอง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำธุรกิจ   
- ควรมีการเชิญนักธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จมาบรรยายให้นักศึกษา เพื่อเป็นกาจุด

ประกายความคิด และเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เช่ียวชาญ 
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บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผล 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

➢  จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563  และสุ่มตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน  ประกอบด้วย ครู  
มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 บุคลากรทางการศึกษา จำนวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  20 และ
นักเรียนนักศึกษา  มีจำนวน  65 คน  คิดเป็นร้อยละ  65 
 
ตอนที่ 2  ข้อมูลผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ 
 ตอนที่ 2.1  ข้อมูลข้อมูลผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563  ภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.58   รองลงมา คือ ท่านมีความรู้
ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจในครั้งนี้มีค่าเฉล่ีย 4.53  และการประชาสัมพันธ์
โครงการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ  4.10 

 
ตอนท่ี 3   ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา  อุปสรรค 
- สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มา

รับบริการค่อนข้างน้อย 
- นักเรียน นักศึกษาขาดความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบในการทำธุรกิจ 

 
 

ข้อเสนอแนะ  
- สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำ

ธุรกิจจำลอง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำธุรกิจ   
- ควรมีการเชิญนักธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จมาบรรยายให้นักศึกษา เพื่อเป็นกาจุด

ประกายความคิด และเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เช่ียวชาญ 
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5.2   อภิปรายผล  
 จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและสุ่มตอบแบบสอบถาม  พบว่าการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
ประจำปี 2563  ภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการส่งเสริม
การหารายได้ระหว่างเรียน  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.58   รองลงมา คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจในครั้งนี้มี ค่าเฉล่ีย 4.53  และการประชาสัมพันธ์โครงการท่ี
หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ  4.10 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563  วิทยาลัยฯควรนำผลการประเมิน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งนี้ไปพิจารณาร่วม ในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจรโอกาสต่อไป 
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การนำผลการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง 
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563 
 
ในการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุโขทัย  ประจำปี 2563 วิทยาลัยฯควรนำผลการประเมิน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปพิจารณาร่วม ในการจัดทำกิจกรรมโอกาสต่อไปดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจำปี 2563  ภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.58   รองลงมา คือ ท่านมีความรู้
ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจในครั้งนี้มีค่าเฉล่ีย 4.53  และการประชาสัมพันธ์
โครงการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ  4.10 

2.  ปัญหา  อุปสรรค  คือ  สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ในการอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้มารับบริการค่อนข้างน้อย นักเรียน นักศึกษาขาดความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบในการทำ
ธุรกิจ 

3.  ข้อเสนอแนะ   ควรมีการพัฒนาสำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนมีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ในการ
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับบริการ  สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษาได้ทำธุรกิจจำลอง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำธุรกิจ  ควรมีการเชิญนัก
ธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จมาบรรยายให้นักศึกษา เพื่อเป็นกาจุดประกายความคิด และเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงจากผู้เช่ียวชาญ 
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