
รายงานผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2560 
วันพุธที่ 28  มิถุนายน  2560 

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ  าสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
และ สวนนายด า อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

1. โครงการ  
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2560 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 2.1 นางนฤมล  แย้มศรี  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและคงวามร่วมมือ 

2.2 นางสุวารี  บุญทรง  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
 2.3 คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ 
  

3. วันด าเนินการ  
วันพุธที่ 28  มิถุนายน  2560 

 

4. สถานที่   
4.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ  าสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
4.2 สวนนายด า อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 

5. ลักษณะโครงการ สอดคล้องกับ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร ปีงบประมาณ 2560 พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ข้อที่ 1 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ
ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. ปฏิบัติตาม 
ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยา ที่ 233/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 กิจกรรมที่ด าเนินการ :  การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ปีงบประมาณ  2560  ซึ่งจัดขึ นในวันพุธที่ 28  มิถุนายน  2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ  าสิงห์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร และสวนนายด า อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

วันพุธที่ 28  มิถุนายน  2560 
 นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพไชยาเวลา 07.00 น. และเวลา 07.30 น. 
เดินทางออกจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา โดยรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ ถึง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ  า
สิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ  าสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร สถาน
ที่ตั ง 18 หมู่ 1 ต าบลถ  าสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรโทร.  093-5780281 ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น           ปี  
2555  มาตรฐานสินค้า OTOP 5 ดาว รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กาแฟถ  า
สิงห์ เป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ที่มีอยู่ในท้องถิ่นปลูกในพื นดินที่มีแร่ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ กาแฟที่ได้จากการเก็บ
เกี่ยวเมื่อน ามาผ่านกรรมวิธีการสีสดหรือสีระบบเปียกที่มีการคัดแยกเมล็ดกาแฟ 
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อย่างพิถีพิถันเมื่อน าเมล็ดกาแฟแห้งมาคั่วจึงได้กาแฟที่มีรสเข้ม หอม เกษตรกรจึงได้รวมกลุ่มกันแล้ว

น ามาแปรรูปเป็นกาแฟคั่ว กาแฟบด และกาแฟปรุงส าเร็จรูปผสมดอกค าฝอย ภายใต้ชื่อว่า “กาแฟถ  าสิงห์” 
เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร      

เวลา 14.30 น. – 15.30๐ น. ศึกษาดูงาน ณ สวนนายด า อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เยี่ยมชมการด าเนินธุรกิจ
ต่าง ๆ ส้วมที่ดีท่ีสุดของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และบรรจุภัณฑ์แบบต่าง ๆ และเดินทางถึงวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา เวลา 17.00 น.  

7.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเป็นนักเรียน นักศึกษาของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา จ านวน 40 คน รายละเอียด ดังนี  

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั น แผนกวิชา 
1 นางสาวกนกวรรณ  เครือรัตน์ ปวช.2 บัญชี 
2 นางสาวขวัญจิรา  เครือรัตน์ ปวช.2 บัญชี 
3 นางสาวสุดารัตน์  แสงจันทร์ ปวช.3/1 บัญชี 
4 นางสาววิมลสิริ  บุญรอด ปวช.3/1 บัญชี 
5 นางสาวศิริลักษณ์  ล ายาว ปวช.2/2 บัญชี 
6 นางสาวศศิธร  วัฒนะวัชระ ปวช.2/2 บัญชี 
7 นางสาวธันชนก  ศักดิ์จันทร์ ปวช.2/2 บัญชี 
8 นางสาวนันทิพร  รักพินิจ ปวช.2/2 บัญชี 
9 นางสาววณิชชา  พินเศษ ปวช.2/2 บัญชี 
10 นางสาวเสาวลักษณ์  จิ๋วสุวรรณ ปวช.2 การตลาด 
11 นางสาวธัญยาณี  ดอนพจน์ ปวช.2 การตลาด 
12 นางสาวณัฐนิชา  อุ้ยสกุล ปวช.2 การตลาด 
13 นางสาวอรญา  นาคบุญช่วย ปวช.2 การตลาด 
14 นายนันทวุฒิ  ใกล้ชิด ปวช.3 การตลาด 
15 นางสาวขนิษฐา  คงนุ่น ปวช.3 การตลาด 
16 นางสาววาริษา  ขนอม ปวช.3 การตลาด 
17 นางสาวจันทนา  ราชสุข ปวช.3 การตลาด 
18 นางสาววีนัสฐกาญจน์  แว่นแก้ว ปวช.3 การตลาด 
19 นายศุภชัย  แซ่ติ ง ปวช.3 การตลาด 
20 นางสาวพันธ์ฤดี  เทียมยม ปวช.3 การตลาด 
21 นางสาวภัทราภรณ์  สุขสงค์ ปวช.3 การตลาด 
22 นางสาวจุฬาลักษณ์  กาญจนประทุม ปวช.3 การตลาด 
23 นางสาวพัชรินทร์  สมบัติบุญ ปวช.3 การตลาด 
24 นายตันติกร  พิศวุวรรณ ปวส.1 คอมพิวเตอร์ฯ 
25 นายพีรพล  เกิดแป้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์ฯ 
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ที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั น แผนกวิชา 
26 นางสาวกัญญารัตน์  ศรีนาค ปวช.2 กาตลาด 
27 นางสาวปณัฐติยา  หวันมุดา ปวช.2 กาตลาด 
28 นายธันวา  พรหมแป้น ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ 
29 นายณัฐพนธ์  พิบูล ปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ 
30 นางสาวนริศรา  พรตศาสตร์ ปวช.2 กาตลาด 
31 นายอรรพล  สองแก้ว ปวช.3 กาตลาด 
32 นางสาวกัลยาณี  คล้ายปักษี ปวช.3 กาตลาด 
33 นายณัฐกิตติ์  แพน้อย ปวช.1/1 ช่างยนต์ 
34 นายดลวัตร  จ่าทอง ปวช.1/1 ช่างยนต์ 
35 นายขจรเดช  สุปันตี ปวช.2/2 ช่างยนต์ 
36 นายอนุสรณ์  มากเกลี ยง ปวช.2/2 ช่างยนต์ 
37 นายณรงค์ศักดิ์  ภักดีเรือง ปวช.2/2 ช่างยนต์ 
38 นายไชยวัฒน์  วาสิงห์ ปวช.2/2 ช่างยนต์ 
39 นายสาวธนัญญา  อินนุพัฒน์ ปวช.3 กาตลาด 
40 นางสาวผานิกา  ทองวิเศษ ปวช.3 กาตลาด 

 
ครูที่ปรึกษาธุรกิจ จ านวน ๒ คน รายละเอียด ดังนี  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง แผนกวิชา 
1 นางเพียงใจ  ทองสาลี ครู คศ.2 บัญชี 
2 นางประกาย  ใสสะอาด ครู คศ.1 การตลาด 

7.3 ค่าใช้จ่าย  
ในการจัดโครงการโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ  

2560 ในครั งนี  มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 11,720 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี  

- ค่าเบี ยเลี ยงนักเรียน 40 คน จ านวน 1 วัน ๆ ละ 100 บาท  
- ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 40 คน ๆ ละ 160 บาท   
- ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ชิ น ๆ ละ 500 บาท 

4,000 
6,720 
1,000 

รวมเงินทั งสิ น 11,720 
 

7.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ 
7.4.1 ผู้ เข้ารับการบ่มเพาะได้เ พ่ิมพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการ ได้เห็นการท างานของ

ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ 
7.4.2 ผู้เข้ารับการบ่มเพาะเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ การบริหารจัดการ การผลิต 

การตลาดและการบริหารเงินทุน 
7.4.3 ได้สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
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8.  ปัญหาและอุปสรรค  
-ไม่มี- 
 

9.  ข้อเสนอแนะ 
จากข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ปีงบประมาณ  2559 ดังนี  

ที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ต้องการศึกษาดูงานแบบค้างคืน และมีสถานที่ดูงานมากกว่านี  ๘ 
2 ต้องการศึกษาดูงานเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกเสื อผ้า เบเกอรี่  ผลิตภัณฑ์ 

OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่าง ๆ ธุรกิจจักรสาน 
๖ 

3 ต้องการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรืออ่ืน ๆ  ๕ 
4 อยากให้ใช้เวลาแต่ละแห่งให้มากกว่านี  ๔ 
5 ต้องการศึกษาดูงานที่ วอศ. สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หุ่นขี ผึง ๓ 
6 ต้องการศึกษาดูงานการท าภาพโลหะเทียม และ ภาพเรซิ่น  

ณ บ้าน ผอ.ดอกธูป  พุทธมงคล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
๒ 

7 อยากกินอาหารฟรีจากท่ีที่เข้าศึกษาดูงานบ้าง ๒ 
8 ศึกษาการปลูกพืช การเลี ยงสัตว์ ๑ 
9 ต้องการให้จัดแบบท BUSINESS ENGLISH CAMP ๑ 
10 ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน ๑ 

จากข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 2559 นักเรียนที่เข้ารับการบ่มเพะต้องการ ปีงบประมาณ  2560 ศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา จึงไดน้ าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน นักศึกษา และ
ครูวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวน 42 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพืช การเลี ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่าง ๆ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ  าสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร และสวนนายด า 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ  2560 ดังนี  
 

ที ่ รายการ ความถี่ 
1 ควรจัดโครงการศึกษาดูงานเป็นประจ าทุกปี 2 
2 อยากไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ 3 
3 อยากไปดูโครงการช่างหัวมัน 3 
4 อยากไปดูงานของวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 
5 ได้ความรู้มาก ชอบที่กาแฟบ้านถ  าสิงห์ 1 
6 ควรพาไปดูหลายๆ ที่ 1 
7 อยากไปดูงานที่จังหวัดภูเก็ต 1 
8 ควรให้เวลามากกว่านี  1 
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ที ่ รายการ ความถี่ 
9 อยากไปดูสวนสับปะรด 1 
10 ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 1 
11 ควรมีกิจกรรมแบบนี อีกในเดือนตุลาคม 1 
12 ควรมีความพร้อมให้มากกว่านี  1 
13 เวลาในการพักกินข้าวน้อย 1 

 

สรุปผลการประเมิน 
 การจัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  ปีงบประมาณ  2560 นี  จัดขึ น     
ในวันพุธที่ 28  มิถุนายน  2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ  าสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร และสวนนายด า 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวน 
42 คน มีความคิดเห็นเฉลี่ยต่อรายการต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมครั งนี  ซึ่งแปลผลความพึงพอใจในระดับ มาก
ที่สุด จ านวน 7 รายการ โดยคิดค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 4.61 ค่า S.D. = .060 ดังนั น จึงสรุปได้ว่า ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ  2560 ประสบความส าเร็จใน
การจัดโครงการครั งนี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


