
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
1. ช่ือสถานศึกษา        วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก    จังหวัด           สระบุรี      

2. ช่ือแผนธุรกิจ   ธุรกิจ Handwash charcoal                                                      
3.ธุรกิจเริ่มด าเนินต้ังแต่ ปี งบประมาณ          2561                                                                        
4.งบประมาณท่ีขอรับจัดสรรเงินอุดหนุน      3,000       บาท 
5. ปัจจุบนัสถานะของธุรกิจรายได้ระหว่างเรียน   

 ด าเนินธุรกิจอยู ่   อยู่ในระหว่างด าเนินการ           ไม่ได้ด าเนินธุรกิจ 

6. รายละเอียดสินค้าหรือการบริการ ผลิตและจ าหน่ายสบู่เหลวล้างมือสูตรชาร์โคล มะกรูด และมะนาว                                                            

7. รายช่ือนักเรียน นักศึกษาผู้ประกอบธุรกิจ 

1) ช่ือ – สกุล นางสาวจันทร์จิรา    ขวัญฌถื่อน                                                            
ช้ัน / สาขาวิชา  ปวส. 1 การบัญชี        
2) ช่ือ – สกุล นางสาวประภัสสร  แพทย์เสลา       
ช้ัน / สาขาวิชา ปวส. 1 การบัญชี         
3) ช่ือ – สกุล นางสาวเกศกนก  ภูครองตา       
ช้ัน / สาขาวิชา ปวส. 1 การบัญชี         
4) ช่ือ – สกุล นางสาวเมพิยา   เผ่าต๊ะใจ          
ช้ัน / สาขาวิชา ปวส. 1 การบัญชี         
5) ช่ือ – สกุล นางสาวกัญชลิกา ไชยชนะ        
ช้ัน /สาขาวิชา ปวส. 1 การบัญชี         

ช่ือครูท่ีปรึกษาแผนธุรกิจ  นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ     โทรศัพท์        098-2289196      .   
8. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้ความรู้ในการเรียนบริหารธุรกิจมาประกอบอาชีพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ  
 
 
 
 
 
 



 

9. โครงสร้างองค์กร (แสดงแผนภูมิองค์กร และระบุช่ือ , หน้าท่ีความรับผิดชอบ ของแต่ละบุคคลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การแบ่งหน้าที่งาน 
ผู้จัดการ 

ท าหน้าท่ี : วางแผนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดฐานลูกค้า การออกผลิตภัณฑรูปแบบ
ใหม่ๆ การกระจายสินค้าไปตามจุดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย  ก าหนดนโยบายการบริหารงาน
ในฝายตาง ๆ ให้สอดคลองกับแผนงานในแตละชวงอยางเหมาะสมก าหนด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้จากการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
 

รองผู้จัดการ 
ท าหน้าท่ี : น าแผนงานท่ีได้วางแผนไว้ไปสู่วิธีการปฏิบัติ ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้

ระบบงานท่ีได้ก าหนดไว้ไปสู่เป้าหมายให้ได้อย่างชัดเจน 
 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ท าหน้าท่ี วางแผนการเงินตามงบประมาณท่ีน ามาลงทุนและจดบันทึกเพื่อน ามาบันทึกบัญชีพร้อมท้ัง 

รวบรวมเอกสารทางการเงิน เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อน ามาประกอบการบันทึกรายการและค านวณราคา
ต้นทุน จุดคุ้มทุน ในการตั้งราคาเพื่อน าไปจ าหน่าย พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 

 

ฝ่ายการผลิต/จัดซ้ือ 
ท าหน้าท่ี จัดหาวัตถุดิบส าหรับการผลิต รวมไปถึง  บรรจุภัณฑ์ อุปกรณและเครื่องมือตางๆ การจัดส่ง

วัตถุดิบ ควบคุมประมาณสินคคงคลังให้มจี านวนท่ีเหมาะสม 
 

ฝ่ายการขาย/การตลาด 
ท าหน้าท่ี ดูแลรับผิดชอบสายงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ งานด้านการวางแผนการขาย งาน

ส่งเสริมการขายท้ังหมด ท้ังการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย งานโฆษณา       รวมถึงการวิจัยตลาด
วิเคราะห์ผู้บริโภคส าหรับการวางแผนส่งเสริมการขายและ การออกผลิตภัณฑ์ใหมอ่ีกดว้ย 

 

 
 
 
 

นางสาจันทร์จิรา ขวัญฌถ่ือน 
ผู้จัดการ 

 
 นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ ์

ครูที่ปรึกษา 
 
 

นางสาวเกศกนก ภูครองตา      
แผนกการเงิน 

 
 

นางสาวประภัสสร แพทย์เสลา     
แผนกจัดซื้อ 

 
 

นางสาวเมพิยา เผ่าต๊ะใจ 
แผนกการขาย 

 
 

นางสาวกัญชลิกา ไชยชนะ 
แผนกผลิต 

 
 



 

10. รายงานผลการด าเนินงาน 
ชื่อธุรกิจ Handwash charcoal 
รายงานสถานะ รายรับ – รายจ่าย 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
ยอดเงินคงเหลือยกมา 1 กุมภาพันธ์ 2561 
 เงินสด              2,282.00 
 เงินฝากธนาคาร                           0             2,282.00 
 
บวก รายรับ 
 ขายสบู่เหลว                                     1,040                     1,040.00 
  รวมรายรับ                    3,322.00 
หัก รายจ่าย 
 จ่ายค่าแรง                 750 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์                  1,078 
  รวมค่าใช้จ่าย                 1,828.00  
รายได้ สูงกว่า ค่าใช้จ่าย                  1,494.00 
 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 เงินสด                        0.00   
 เงินฝากธนาคาร          1,498.00     
  รวม          1,498.00 
 
10. การติดตามผลและประเมินผล 
 10.1 เครื่องมือท่ีใช้ (แบบสอบถาม) พร้อมผลการประเมิน  
 10.2 รูปภาพประกอบการด าเนินธุรกิจ พร้อมอธบิายใต้ภาพ 
 
 

       
 
 
 
 
 

 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ธุรกิจ Hand wash charcoal 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

1. เพศ         ชาย                  หญิง 
          2. อายุ     ต่่ากว่า 20 ปี      21-25 ปี   26-30 ปี   31 ปีข้ึนไป 

3. การศึกษา  ปวช.        ปวส          ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท        ปริญญาเอก 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1.  นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจขนาด
ย่อมได้ 

     

๒. นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้
ผลิตภัณฑ์ 

     

๓. ได้ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี      

๔. สร้างนิสัยท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษาในการรักษา
ความสะอาดของร่างกาย 

     

5. สมาชิกมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      

6. ระยะเวลาในการท่ากิจกรรมมีความเหมาะสม      

7. อุปกรณ์ ในการใช้มีความเหมาะสมและพอเพียง      
8. สามารถน่ากิจกรรมท่ีร่วมมือกันไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน 

     

9. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่ากิจกรรม      
10. โครงการนี้เหมาะสมท่ีจะด่าเนินการต่อไป      
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .............................................
....................................................................................................................................................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

 

 

 



 

การประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ธุรกิจ Handwash charcoal 

 
การประเมินผลครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องความพึงพอใจด่าเนินกิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่าง

เรียน ธุรกิจ Hand wash charcoal โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กโดยท่าการเก็บข้อมูล จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง โดยน่าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
วิเคราะห์ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ผลสรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. ผลสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ธุรกิจ Hand wash charcoal ของ นักเรียน -นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รวมแล้วจ่านวน 100 คน โดยผลสรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ่านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ่าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 33 33.0 
หญิง 67 67.0 
รวม 100 100.0 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ่านวน 67 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
67.0 รองลงมาเป็นเพศ ชายจ่านวน 33 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 33.0 ตามล่าดับ 
 

ตารางที่  ๒ แสดงจ่านวนผู้ตอบแบสอบถามจ่าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่่ากว่า 20 ปี 65 65.0 

21-25 15 15.0 
26-40 13 13.0 

41 ปีขึ้นไป 7 7.0 
 รวม 100.0 

 

จากตารางท่ี ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ต่่ากว่า 20 ปี จ่านวน 65 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 65.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 21-25 ปี จ่านวน 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล่าดับ 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ่านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ่าแนกตามระดับ 
 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) รวม 
ปวช. 65 65.0 
ปวส. 28 28.0 

ปริญญาตร ี 7 7.0 
รวม 100 100 



 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระดับการศึกษา ระดับ ปวช. จ่านวน 65 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 65.0 ระดับ ปวส. 28 คิดเป็นร้อยละ 28.0 และระดับปริญญาตรี จ่านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.00  ตามล่าดับ  
 

๒.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ ตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียนธุรกิจ 
Handwash charcoal 
ล าดับ รายการประเมิน Mean S.D. ความหมาย 

๑. นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้ 4.5200 .50212 มากท่ีสุด 
๒. นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ 4.5200 .50212 มากท่ีสุด 
๓. ได้ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี 4.5200 .50212 มากท่ีสุด 
๔. สร้างนิสัยท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษาในการรักษาความ

สะอาดของร่างกาย 
4.5000 .54123 มาก  

๕. สมาชิกมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.4000 .61955 มาก 
6 ระยะเวลาในการท่ากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.4900 .50014 มาก 
7 อุปกรณ์ ในการใช้มีความเหมาะสมและพอเพียง 4.4900 .55949 มาก 
8 สามารถน่ากิจกรรมท่ีร่วมมือกันไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับ

ชุมชน 
4.5200 .50212 มากท่ีสุด 

9 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่ากิจกรรม 4.5000 .50252 มากท่ีสุด 
10 โครงการนี้เหมาะสมท่ีจะด่าเนินการต่อไป 4.8400 .36845 มากท่ีสุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.5310 .33354 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหารายได้ระหว่างเรียนธุรกิจ Hand 
wash charcoal 
หมายเหตุ 

เกณฑ์การจัดล่าดับค่าเฉล่ียในการวัดระดับความส่าคัญของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้
ก่าหนดให้ค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ การแปลความหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้มีอันตรภาคช้ันเท่ากัน คือ  0.50               
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) 

       ระดับคะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย 
4.51 – 5.00    มากท่ีสุด 

  3.51 -  4.50    มาก 
  2.51 -  3.50    ปานกลาง 
  1.51 -  2.50    น้อย 
  1.00 -  1.50    น้อยท่ีสุด 

 
 
 
 



 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนธุรกิจ Hand wash charcoal 
 

 จากการด่าเนินโครงการรายได้ระหว่างเรียนธุรกิจ Hand wash charcoal ของนักเรียน -
นักศึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ด่าเนินการสรุปผล   ดังนี้ 
  1. สรุปผล 
  2. ข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผล 

1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ่านวน 100 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.0 เพศชาย ร้อยละ 33.0   มีอายุต่่ากว่า 20 ปี จ่านวน 65 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
65.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 21-25 ปี จ่านวน 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.0  

 
1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการหารายได้ระหว่างเรียนธุรกิจ Hand wash charcoal 

พบว่า  ความพึงพอใจรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.5310 ,S.D.= .33354) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้เหมาะสมท่ีจะด่าเนินการต่อไป อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (Mean=4.8400, S.D.= .36845) รองลงมานักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้ 
นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (Mean=4.5200 , S.D.= .50212) ตามล่าดับ 
 
2. ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รูปภาพประกอบการด าเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอเพื่อขอรับการคดัเลือกแผนธุรกิจ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เข้าอบรมการเขียนแผนธรุกิจ 

 

 



 

 

รูปภาพประกอบการด าเนินธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

   

เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปภาพประกอบการท ากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
นายพีระ   ไชยรุตม์ ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน  หัวหน้าฝ่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตร องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เข้าร่วม ลงนามจับคู่ธุรกิจกับ สบู่เหลวล้างมือชาร์โคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตส่ิงประดิษฐท่ีมีการ
จับคู่ธุรกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในงานการขับเคล่ือน ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม 
 
 
 
 



 

รูปภาพประกอบการท ากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือชาร์โคลส่งขายท่ี สหกรณ์ อสค. และฝ่ายท่องเท่ียว อสค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
 

                           นางสาวจันทร์จิรา   ขวัญเถถื่อน  
                นักศึกษาเจ้าของผลงาน 
       
                  นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ 
                               ครูท่ีปรึกษา 

          ร้านสหกรณ์ อสค. จ ากัด           ฝ่ายท่องเที่ยว อสค. 



 

 


