
  

 
 

         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
ที ่ ฝผ.๔๓.๓/                            วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐                                         
เรื่อง  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล 
        ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
         

 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

สิ่งที่แนบมาด้วย   รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ        จ านวน    ๑   เล่ม 
   
 

ตามท่ี งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ด าเนินการจัด 
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดขึ้นในวันศุกร์      
ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก  เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา นั้น 

 

ในการนี้  เพ่ือการการด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานส่งเสริมผลิตผลฯ จึงใคร่ขอรายงาน 
สรุปผลการประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตามข้ันตอนของ PDCA ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                            (นางสาวพัชรินทร์   หลักหนองบัว) 
                                                                          เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

 
 

    (นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษ์ศา) 
                                                                          หัวหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
 
 

 
 
เรียน   ผู้อ านวยการ 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
               
             (นายวิรัช สุวรรณทา) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 
 

รายงานสรุปผลการประเมิน 
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 



  

 
 

บทสรุปโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 

1. แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 และเป็นเพศหญิง  
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละได้ 

2. แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับการศึกษา ปวช.  จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
3. แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปี

การศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.83 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 

ข้อที่ 7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้เข้าใจโดยง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
ข้อที่  5. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
ข้อที่  3. เนื้อหาการบรรยายแผนด้านการตลาด/เทคนิค(การผลิต)/ การจัดการ(องค์กร,คน)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ควรมีการเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมฯ 
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ 
- วิทยากรควรมีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างการบรรยาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้น ไม่น่าเบื่อ   

สรุป/อภิปรายผล 
      การจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560 
จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยมีนักเรียน นักศึกษาทุกแผนก
วิชาฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด และในการด าเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้แนวทางการจัดท าแผนธุรกิจที่ถูกต้อง ทั้ง
ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านเทคนิคการผลิต และด้านการจัดการองค์กร เพ่ือน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต และสามารถน าไปพัฒนาธุรกิจในอนาคต และการจัดโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะขอน าผล
การวิเคราะห์มูลจากแบบสอบถามไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดโครงการฯ ครั้งต่อไป 

 

 
 
 
 

 

 



  

 
 

ค าน า 

 
  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยงานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 7
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการประกอบธุรกิจอย่างประสบผลส าเร็จ ให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ทุกแผนกวิชาฯ              
ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ทักษะเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจก่อเกิดผู้ประกอบการใหม่ สร้างรายได้
และน าไปพัฒนาเพ่ือสร้างอาชีพต่อไป  
                                                                                           

               
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

            วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 

ชื่อโครงการ  :    อบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล  
เจ้าของโครงการ :   งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายวิรัช  สุวรรณทา  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางสาวกุสุมา     เกศศรีพงษ์ศา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
   นางสาวพัชรินทร์  หลักหนองบัว เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ    
หลักการและเหตุผล  : ตามนโยบายรัฐบาลมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุน ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่นักศึกษาที่ยากจนเพ่ือจัดท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการราย พัฒนาบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถานศึกษา อีกทั้งการสร้างโอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกอบรมความช านาญ ทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งมีความส าคัญมาก เนื่องจากแผนธุรกิจท าให้เจ้าของกลุ่มธุรกิจเข้าใจส่วนประกอบที่
ส าคัญต่าง ๆ ของการด าเนินธุรกิจได้ เช่น การประเมินตลาด การก าหนดกลยุทธ์ตลาด การวิเคราะห์สถานะภาพการเงิน  
เมื่อเจ้าของแผนได้เสร็จสิ้นการเขียนแผนธุรกิจแล้ว ก็อาจตัดสินใจว่าจะด าเนินการตามแผนหรือไม่ทั้งนี้ ขึ้นกับความเป็นไป
ได้ หรือ ผลตอบแทนที่จะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ ดังนั้น งานส่งเสริมผลิตผลฯ วิทยาลัยการอาชีพสตึก จึงได้ด าเนินโครงการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
อาชีวศึกษา โดยได้น านักเรียนนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจของแต่ละกลุ่มต่อไป 
             งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ด าเนินการจัดโครงการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560        
ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเป็น
ผู้ประกอบการ และมีความมั่นใจในการก้าวสู่การประกอบธุรกิจในอนาคต 

จุดมุ่งหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้นักเรียน นักศึกษา 

         2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนธุรกิจ 
  3. เพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่และเพ่ิมโอกาสทางการฝึกอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา    
  4. เพ่ือฝึกประสบการณ์การด าเนินธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงให้นักศึกษา  
วิธีด าเนินกิจกรรม  (ใช้ระบบ PDCA)  

P :  การเตรียมการ 
 1.  เสนอโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ เพ่ือขออนุมัติ 

2.  ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.  จัดท าหนังสือออกขอความอนุเคาระวิทยากร จาก บริษัท ทวีรุ่งยนตรกิจ (สตึก) จ ากัด 
     ท่าน ดร. ศิริพงษ์ วีระภัทรกุล 
 
 



  

 
 

D :  การด าเนินงานการเข้ารว่มการอบรมฯ 
ก าหนดการ 

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล  
และศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจฯ  

ของสถานประกอบการภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2560 
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรดีียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

……………………………………………………………. 
 
เวลา 08.00 - 08.30 น. : ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการอบรมฯ 
เวลา 08.30 - 09.00 น. : พิธีเปิดการฝึกอบรมและการบรรยายพิเศษ 
    : นางสาวกุสุมา เกศศรีพงษ์ศา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ กล่าวรายงาน 

: นายระเบียบ เที่ยงธรรม ผู้อ านวยการฯ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่   
  นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

เวลา 09.00 - 10.00 น. : บรรยายพิเศษการเป็นผู้ประกอบการยุกต์ใหม่ Thailand 4.0 
 โดย ดร. ศิริพงษ์  วีระภัทรกุล  ประธานบริษัททวีรุ่งยนตรกิจ (สตึก) จ ากัด 

เวลา 10.00  -  10.15 น. : พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.15 - 12.00 น. : บรรยายพิเศษ (ต่อ) การด าเนินธุรกิจเพ่ือความส าเร็จ โดย ดร. ศิริพงษ์   

  วีระภัทรกุล ประธานบริษัททวีรุ่งยนตรกิจ (สตึก) จ ากัด 
: มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ และพิธีปิดการอบรม 
: ผู้บริหาร วิทยากร ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ถ่ายภาพร่วมกัน 
  เพ่ือเป็นเกียรติ    

เวลา 12.00 - 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 16.30 น. : แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน จ านวน 2 สถานประกอบการ  

ดังนี้  บริษัท ทวีรุ่งยนตกิจ (สตึก) จ ากัด และบริษัท คูโบต้าศิริพงษ์แมชีน 
เนอรี  

: แผนกวิชาพาณิชการ เข้าศึกษาดูงาน จ านวน 2 สถานประกอบการ  
ดังนี้  สนามนิวไอโมบาย สเตเดี้ยม บุรีรัมย์ และบุรีรัมย์คาสเซิล 

...................................................................... 
 
C : ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ และจากการสังเกตการณ์ 

1. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
2. ประเมินจากการสังเกตการณ์ การสอบถามด้วยวาจา และจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการอบรมฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดการโครงการอบรมฯ 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

A : การรายงานผล 
 สรุปรายงานผลการจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล 

 ประจ าปีการศึกษา 2560 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ เพ่ือการน าผล/ปัญหา/อุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป  

1. ประเภทเงินงบประมาณโครงการฯ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 9,995 บาท ได้แก่ 

ประเภทรายจ่าย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
งบด าเนินงาน 
1. ค่าวิทยากรอบรมฯ 
2. กระดาษ เอ 4 
3. กระดาษหอมแบบแข็ง เอ4  
4. ตลับหมึก(สี) HP Deskjet Ink Advantage 2520 hc 
5. กรอบใส่เกียรติบัตร 
6. อาหารว่าง 
7. อาหารกลางวัน 
8. ป้ายไวนิล (อบรมฯ,ดูงาน) 

 
1 คน x 3 ซม. X 600 บาท 

1 รีม x 105 บาท 
1 ห่อ x 110 บาท 

1 ตลับ X 420 บาท 
4 กรอบ x 120 บาท 

64 คน x 1 มื้อ x 25 บาท  
 64 คน x 1 มื้อ x 70 บาท  

2  ผืน x 500 บาท 

 
1,800 บาท 
105 บาท 
110 บาท 
420 บาท 
480 บาท 

1,600 บาท 
4,480 บาท 
1,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น 9,995 บาท 
 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้เข้าโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา  
2560 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 56 คน ครูที่ปรึกษาฯ จ านวน 7 คน วิทยากร จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 64 คน 
 

แผนกวิชาการบัญชี 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วน้อย ครูที่ปรึกษา  
2 นางสาวปิ่นทิพย์ พรมฮาด นักเรียน นักศึกษา  
3 นางสาวกรวรินทร์ เดชโคตร นักเรียน นักศึกษา  
4 นางสาวนิภาธร ทองด้วง นักเรียน นักศึกษา  
5 นางสาวกานต์วรีณ์ ยินดี นักเรียน นักศึกษา  
6 นางสาวศิราวรรณ์ ยินรัยม์ นักเรียน นักศึกษา  
7 นางสาวศศิธร ประสาร นักเรียน นักศึกษา  
8 นางสาวพิมพ์นิภา ริดพัยสา นักเรียน นักศึกษา  
9 นางสาวสุทธิดา โยมรัมย์ นักเรียน นักศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายธ ารง บริบูรณ์ ครูที่ปรึกษา  
2 นางสาวนนธินี สังข์ทอง นักเรียน นักศึกษา  
3 นางสาวชลธิชา ทาบุตรดา นักเรียน นักศึกษา  
4 นางสาวกนกพร โศกหอม นักเรียน นักศึกษา  
5 นางสาววราพร ชัญถาวร นักเรียน นักศึกษา  
6 นางสาวณิชากร ศรีสมบูรณ์  นักเรียน นักศึกษา  
7 นางสาวสุวนันท์   บุตรอินทร์ นักเรียน นักศึกษา  
8 นางสาวศุรกานต์ ปัดใสทอง นักเรียน นักศึกษา  
9 นางสาวนภารัตน์ มะหานาม นักเรียน นักศึกษา  

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสิทธิศักดิ์  ทันใจ  ครูที่ปรึกษา  
2 นางสาวเบญญาพร ถะเกิงสุข นักเรียน นักศึกษา  
3 นางสาวนิศากร บุตรนาม นักเรียน นักศึกษา  
4 นายนวพล ทองโท นักเรียน นักศึกษา  
5 นายเสริมศักดิ์ มาดี นักเรียน นักศึกษา  
6 นายพันจันท์ ปัญญาฉลาด นักเรียน นักศึกษา  
7 นางสาวราตรี จงรัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
8 นายปณชัย เชิดนาม นักเรียน นักศึกษา  

 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวสุรีรัตน์ งามสะพรั่ง ครูที่ปรึกษา  
2 นางสาววิภาวัลย์ ทะนวนรัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
3 นางสาวสุภาวณี พลทิพย์ นักเรียน นักศึกษา  
4 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักเรียน นักศึกษา  
5 นางสาวอุมาภรณ์ บูชารัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
6 นางสาวมุทิตา นารัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
7 นาสาวอรวิภา อุไรรัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
8 นางสาวกัญญาณัฐ ปานทอง นักเรียน นักศึกษา  
9 นายทิวานนท์ อุไรรัมย์ นักเรียน นักศึกษา  

 
 
 
 
 
 



  

 
 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายธนกฤต สุวรรณกัญญา ครูที่ปรึกษา  
2 นายภานุวัฒน์ แสงรัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
3 นายพีรนันท์ ซิมกระโทก นักเรียน นักศึกษา  
4 นางพงศธร เครือมือ นักเรียน นักศึกษา  
5 นางสาวภานุมาศ วงศ์ศรี นักเรียน นักศึกษา  
6 นางสาวสุรีฉาย ใหญ่รัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
7 นางสาวสุธิดา อาญาเมือง นักเรียน นักศึกษา  
8 นางสาวอุบลวรรณ ชะบังรัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
9 นางสาวอาริยา  ท้วมเจริญ นักเรียน นักศึกษา  

 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลงชื่อรับเกียรติ 
1 นายจตุรงค์ คงแสง ครูที่ปรึกษา  
2 นายธนาธิป ตระกลูรัมย์ นักเรียน นักศึกษา  
3 นายวีรพล ดีปราศัย นักเรียน นักศึกษา  
4 นายพีรพล ข าสัจจา นักเรียน นักศึกษา  
5 นายกฤษฎากรณ์ ภูกะฐิน นักเรียน นักศึกษา  
6 นายวสันต์ ปัจฉิมมา นักเรียน นักศึกษา  
7 นายจุตรพร ฝอยทองร่วง นักเรียน นักศึกษา  
8 นางสาวกุลณัฐน์ คุณแสง นักเรียน นักศึกษา  
9 นางสาวพรรณมาศ ปะพลัง นักเรียน นักศึกษา  

 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายอดิชัย คุ้มแถว ครูที่ปรึกษา  
2 นายกฤติพงษ์ เตณะวัฒน์ นักเรียน นักศึกษา  
3 นายไกรวิทย์ ใต้สุรา นักเรียน นักศึกษา  
4 นายเกียรติศักด์ มาดี  นักเรียน นักศึกษา  
5 นายดุสิต ทองแป้น นักเรียน นักศึกษา  
6 นายประจักร ค าเล็ก นักเรียน นักศึกษา  
7 นายชัยชนะ ลาน้ าเที่ยง นักเรียน นักศึกษา  
8 นายเพิ่มพูน อ่อนทา นักเรียน นักศึกษา  
9 นายเกื้อกลู เทวนุกูล นักเรียน นักศึกษา  

 
 
 
 
 



  

 
 

3. ผลการด าเนินกิจกรรมฯ 
  โดยรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 40 ชุด เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ                      
ของผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้น
ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยมีผลสรุปดังต่อไปนี้ 
 

1.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

20 
20 

20.0 
20.0 

รวม 40 100                                                        

  จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0   และเป็น
เพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละได้ 20.0 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับชั้น 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 31 77.5 

ปวส. 9 22.5 

รวม 40 100 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับการศึกษา ปวช.  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.5 และระดับการศึกษา ปวส.  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัดชมรมวิชาชีพ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

การบัญชี 6 15.0 

คอมพิวเตอร์ 5 12.5 

ช่างยนต์ 6 15.0 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 6 15.0 

ช่างเล็กทรอนิกส์ 5 12.5 

ช่างกลโรงงาน 5 12.5 

ช่างเชื่อมโลหะการ 7 17.5 

รวม 40 100                                                    

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในแผนกวิชาการบัญชี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.3 ต่อมาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ต่อมาแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.3 ต่อมาแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ต่อมาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.4 ต่อมาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3  



  

 
 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1 – 5 ซึ่งหมายถึง
น้อยท่ีสุด ถึงมากที่สุดและก าหนดเกณฑ์เพื่อวัดระดับดังนี้ 
  คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

การแปลความหมายคะแนน แปลค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยใช้หลักของ เบสท์ (Best, 1977:14) ดังนี้ 
คะแนน 4.21 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนน 2.61 – 3.40  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 1.81 – 2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย     S.D.                ระดับความพึงพอใจ 
1. การอ านวยความสะดวกและการจัดเตรียมเอกสารในการรับ
ลงทะเบียน 

4.16 1.441 มากที่สุด 

2. เนื้อหาหัวข้อการบรรยายแผนการลงทุนด้านการเงิน 4.42 .654 มากที่สุด 
3. เนื้อหาการบรรยายแผนด้านการตลาด/เทคนิค(การผลิต)/ การ
จัดการ(องค์กร,คน) 

4.65 .796 มากที่สุด 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวทางในการประกอบธุรกิจ 4.47 1.167 มากที่สุด 
5. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 4.71 .756 มากที่สุด 
6. ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
หัวข้อการอบรมฯ 

4.58 .781 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้
เข้าใจโดยง่าย 

4.78 .746 มากที่สุด 

8. ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ข้อซักถามต่างๆของวิทยากร 4.41 1.207 มากที่สุด 
9. วัน เวลาสถานที่ในการจัดการอบรมฯมีความเหมาะสม 4.35 1.048 มากที่สุด 
10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์
ในการเป็นผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 

4.30 1.176 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.83 .977 มากที่สุด 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ

วงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัย
การอาชีพสตึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.83 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 

ข้อที ่7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้เข้าใจโดยง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
ข้อที่  5. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 



  

 
 

ข้อที่  3. เนื้อหาการบรรยายแผนด้านการตลาด/เทคนิค(การผลิต)/ การจัดการ(องค์กร,คน)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ควรมีการเปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมฯ 
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ 
- วิทยากรควรมีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างการบรรยาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้น ไม่น่าเบื่อ   

 
สรุป/อภิปรายผล 
      การจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560
จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยมีนักเรียน นักศึกษาทุกแผนก
วิชาฯเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด และในการด าเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้แนวทางการจัดท าแผนธุรกิจที่ถูกต้อง ทั้ง
ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านเทคนิคการผลิต และด้านการจัดการองค์กร เพ่ือน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต และสามารถน าไปพัฒนาธุรกิจในอนาคต และการจัดโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะขอน าผล
การวิเคราะห์มูลจากแบบสอบถามไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดโครงการฯ ครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

ภาพกิจโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560 
ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
............................................................. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



  

 
 

ภาพกิจโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2560 
ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
............................................................. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 


