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๑. ชื่อเรื่อง รูปแบบการฝกึทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

๒. ชื่อผู้ศึกษา นางฉวีวรรณ จันทรชิต 

  ครูชาํนาญการพิเศษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

๓.  ความสาํคัญของรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จะต้องดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถ
ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาต้อง

ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผน 
แก้ปัญหา และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่ง
ใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานอ่ืน มี
ส่วนร่วมที่ เ ก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ กําหนดจุดประสงค์สาขาวิชาการตลาดท่ี
สําคัญ คือ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ทักษะทางสังคม และการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการ
วิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ
การตลาด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี สามรถปฏิบัติงาน
การตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินัย เป็นผู้มีความรับผิดขอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 
 ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจําแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งในภาค

เรียนที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม 

(รหัสวิชา ๓๒๐๒ ๒๐๐๗) ตามแผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

โดยหลักสูตรกําหนดมาตรฐานรายวิชาไว้ดังน้ี ๑) เขียนโครงการจัดต้ังร้านค้าปลีกขนาดย่อม ๒) เขียนแผน

ธุรกิจ (Business Plan) ๓) เขียนแผนการตลาด ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) และ ๔) จัดกิจกรรมส่วนผสมการ

ส่งเสริมการขาย รายวิชาน้ีมีจํานวนหน่วยกิตรวม ๓ หน่วยกิต เวลาเรียนทฤษฎี ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์           

(๓ - ๐ - ๓) ซึ่งผู้เรียนคือนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. ๒ สาขาวิชาการตลาด จากการวัดผลประเมินผลท่ีผ่านมา
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ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการเขียนแผนธุรกิจตามองค์ประกอบที่กําหนด ส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านการเขียนแผนธุรกิจอยู่ในระดับตํ่า และขาดความกระตือรือร้นในการนําแผนธุรกิจสู่การประกอบธุรกิจใน
สถานศึกษา 

 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งรายวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม 

(รหัสวิชา ๓๒๐๒ ๒๐๐๗) ในหลักสูตรเดิมของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ได้ปรับ

เปลี่ยนเป็นรายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม (รหัสวิชา ๓๒๐๒ ๒๑๐๑) มีจํานวนหน่วยกิตรวม ๓ หน่วย

กิต เวลาเรียนรวม ๔ ช่ัวโมง แยกเป็นทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง ปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง (๒ – ๒ – ๓) กําหนดจุดประสงค์

รายวิชาไว้ดังน้ี ๑) เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ๒) มีทักษะการ

เขียนแผนธุรกิจและปฏิบัติงานธุรกิจขนาดย่อม ๓) มีความตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดย่อม และ ๔) มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริหารธุรกิจขนาดย่อม 
 ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานธุรกิจขนาดย่อมใน
สถานศึกษา โดยสร้างรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจสําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ และสามารถทําธุรกิจขนาดย่อมในสถานศึกษาได้ตามจุดประสงค์รายวิชาที่
หลักสูตรกําหนด เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กรอบแนวคิดของรปูแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของแผนธุรกิจ การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยได้
กําหนดกรอบแนวคิดศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ ดังภาพต่อไปน้ี 
 

รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

๑. การกําหนดองค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
๒. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. การจัดการเรียนการสอน 
๔.การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการฝกึทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 
๕.การวัดผล ประเมินผล และรายงานผลการฝึก
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

๑.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ
ของนักศึกษา 
๒.ผลประกอบการจากการทําธุรกิจขนาดย่อมใน
สถานศึกษาของนักศึกษา 

 

ภาพท่ี ๑ แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา เรื่องรูปแบบการฝึกทักษะการเขยีนแผนธุรกิจ 
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๕. กระบวนการสร้างรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

 การศึกษาเรื่องรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจแบ่งการศึกษาเป็น ๔ ขั้นตอน ในแต่ละ
ขั้นตอนได้กําหนดวิธีการศึกษาไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ๕.๑ ขั้นตอนท่ี ๑ การศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการฝึกทักษะ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา โดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของแผนธุรกิจ การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๕.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนในรูปแบบการฝึกทักษะ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจตามขั้นตอนการฝึก ได้แก่ การกําหนดองค์ประกอบ
ของแผนธุรกิจ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ การวัดผลและประเมินผลการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ และการรายงานผลการฝึกทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 

 ๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ โดยการนําเสนอผู้เช่ียวชาญ
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการฝึกทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ โดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญ คือ ครูผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมที่มีประสบการณ์ในการทํา
หน้าที่ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ หรือครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษาในการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ หรือ
ประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน ๗ คน 

 ๕.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การนํารูปแบบไปใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ โดยดําเนินการฝึกทักษะนักศึกษาตามรูปแบบที่กําหนด และประเมินผลการใช้รูปแบบการฝึกทักษะการ

เขียนแผนธุรกิจ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การประเมินจากการสอบถามนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. ๒ สาขาวิชา

การตลาดท่ีได้รับการฝึกทักษะตามรูปแบบจํานวน ๔๐ คน ๒) การประเมินจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. ๒ สาขาวิชาการตลาด ก่อนกับหลังการใช้

รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ๓)การประเมินจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

การบริหาร ธุรกิจขนาดย่อม ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. ๒ สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ซึ่งใช้รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบริหารธุรกิจค้า

ปลีกขนาดย่อมของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. ๒ สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่ง

ไม่ได้ใช้รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ และ๔)การประเมินจากผลประกอบการจากการทําธุรกิจ
ขนาดย่อมในสถานศึกษาของนักศึกษา 
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การดําเนินการศึกษาทั้ง ๔ ขัน้ตอนดังกล่าว แสดงได้ดังภาพต่อไปน้ี 
  
 
  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด
หลักการทฤษฎีเก่ียวกับ
รูปแบบการฝึกทักษะ 
 
การวิเคราะห์เน้ือหาโดย
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร ท่ี
เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
 
 
 

๑.องค์ประกอบของแผน
ธุรกิจ      

๒.การจัดทําแผนการจัด 
การเรียนรู้ 

๓.การจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

๔.การวัดผลและประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
การกําหนดรายละเอียด
และขั้นตอนในรูปแบบการ
ฝึกทักษะ 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของรูปแบบการฝึกทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจตาม
ขั้นตอนการฝึก 
 
 

๑.การกําหนดองค์ประกอบ
ของแผนธุรกิจ 

๒ .การจัดทําแผนการจัด 
การเรียนรู้ 

๓.การจัดการเรียนการสอน 

๔ .การจัดประสบการณ์
และ   กิ จก ร รมการฝึ ก
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

๕.วัดผล ประเมินผลและ
รายงานผลการฝึกทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
การสร้างรูปแบบการฝึก
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 
 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
สอดคล้อง ความเหมาะสม
และความเป็น ไปได้ของ
รูปแบบการฝึกทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 
 
สอบถามผู้ เ ช่ียวชาญ คือ
ค รู ผู้ ส อ นป ร ะ เ ภท วิ ช า
พ า ณิ ช ย ก ร ร ม ที่ มี
ประสบการณ์ ในการทํ า
ห น้ าที่ ค รู ที่ ป รึ กษาแผน
ธุรกิจหรือครูผู้ควบคุมทีม
นักเรียนนักศึกษาในการ
แข่งขันทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจหรือประสบการณ์  
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องจํานวน ๗ 
คน 

ขั้นตอนที่ ๔ 
ก า ร นํ า รู ป แ บ บ ไ ป ใ ช้ แ ล ะ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการฝึก
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 
การนํารูปแบบการฝึกทักษะไปใช้
กับนักศึกษาระดับช้ันปวส .  ๒ 
สาขาวิชาการตลาดในภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
๑ .สอบถามนักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส .๒ สาขาวิชาการตลาด ที่
ได้รับการฝึกทักษะตามรูปแบบ 
จํานวน ๔๐ คน 
๒.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจของ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช้ั น  ป ว ส .๒ 
สาขาวิชาการตลาดก่อนกับหลัง
การใช้รูปแบบการฝึกทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ 
๓.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการบริหารธุรกิจ
ขนาดย่อมของนักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กับผลสั มฤท ธ์ิทางการ เ รี ยน
รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาด
ย่อมของนักศึกษาระดับช้ันปวส.
๒ สาขาวิชาการตลาดภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. ประเมินผลประกอบการจาก
ก า ร ทํ า ธุ ร กิ จ ข น า ด ย่ อ ม ใ น
สถานศึกษาของนักศึกษา 
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ภาพท่ี ๒ แสดงขั้นตอนการศึกษาเรื่องรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

๖. ประโยชน์ของรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน สถานศึกษา ชุมชนหรือท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ ดังต่อไปน้ี 

 ๖.๑ ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ 

  ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ วางแผนการดําเนินธุรกิจทั้งด้านการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และการเงิน ซึ่งสามารถนําความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

  ๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้จากการเขียนแผนธุรกิจไปใช้ในการประกอบ
อาชีพอิสระในรูปแบบของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม หลังสําเร็จการศึกษาได้ ซึ่งเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
ประกอบอาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

  ๖.๑.๓ นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่หรือให้คําแนะนําปรึกษาบุคคลอ่ืน ๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

 ๖.๒ ประโยชน์ต่อครูผู้สอน ได้แก่ 

  ๖.๒.๑ ครูผู้สอนสามารถนํารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจไปเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ๖.๒.๒ ครูผู้สอนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทําหน้าที่ครูที่ปรึกษาแผน
ธุรกิจหรือครูผู้ควบคุมทีมนักศึกษาเข้าประกวด แข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจให้ประสบความสําเร็จใน
โอกาสต่อไป 

  ๖.๒.๓ ครูผู้สอนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลสู่ชุมชน สังคม ได้อย่าง
กว้างขวางในการทําหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ หรือที่ปรึกษาธุรกิจ (Service Provider)  

 ๖.๓ ประโยชน์ต่อสถานศึกษา ได้แก่ 

  ๖.๓.๑ สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาที่มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจตามมาตรฐาน
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการได้ตามเป้าหมายการจัดการ
อาชีวศึกษา 

  ๖.๓.๒ สถานศึกษาสามารถใช้รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

  ๖.๓.๓ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาในการ
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้แผนธุรกิจเป็นแนวทางได้ 
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๖.๔ ประโยชน์ต่อชุมชน หรือท้องถ่ินและประเทศชาติ ได้แก่ 

  ๖.๔.๑ ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีนํารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึ้นไป 

  ๖.๔.๒ ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ไปขยายผลแก่ชุมชนหรือท้องถิ่น ทําให้มี
ผู้ประกอบการที่มีความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจ ส่งผลให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. ผลการศึกษารูปแบบ การฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ พบว่า  

 ๗.๑ ลักษณะของรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ มีลักษณะเป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันต้ังแต่ขั้นตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดท้าย ดังต่อไปน้ี 

  ๗.๑.๑ การกําหนดองค์ประกอบของแผนธุรกิจ ประกอบด้วยองค์ประกอบรองดังต่อไปน้ี 

 ๑) ภาพรวมธุรกิจ  

      ๒) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ (SWOT Analysis)   

 ๓) ปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จ 

      ๔) แผนการจัดการ        

๕) แผนการตลาด  

๖) แผนการผลิต 

๗) แผนการเงิน     

๘) ธรรมาภิบาล  

 ๗.๑.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบรองดังต่อไปน้ี 

๑) การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา 

๒) การกําหนดหน่วยการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

๓) การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔) การกําหนดสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

๕) การกําหนดเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผล 

๖) การกําหนดกิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 

๗) การจัดทําบันทึกหลังการสอน 
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๗.๑.๓ การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบรองดังต่อไปน้ี 

๑) การจัดการเรียนการสอนให้มีเน้ือหาสาระและกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

๒) การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ 

๓) การช้ีแจงรายละเอียดการเรียนการสอน กิจกรรมการฝึกทักษะ และการวัดผล
ประเมินผล  

๔) การดําเนินการวัดทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาก่อนเรียน (Pre – test)  
๕) การให้ความรู้แก่นักศึกษาตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ 
๖)การดําเนินการวัดทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาหลังเรียน (Post – test) 

๗.๑.๔ การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจประกอบด้วย
องค์ประกอบรองดังต่อไปน้ี 

๑) การจัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

๒) การจัดสื่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

๓) การฝึกทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๔) การฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจตามองค์ประกอบที่กําหนด 

๕) การฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจในส่วนขององค์ประกอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ิมเติม 

๖) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการรวมกลุ่มกันทํา
ธุรกิจขนาดย่อมในสถานศึกษาจากการเขียนแผนธุรกิจ  

๗) การฝึกทักษะกระบวนการจัดการธุรกิจขนาดย่อมตามแผนธุรกิจ 

๘) การให้นักศึกษารายงานผลการประกอบการในการทําธุรกิจขนาดย่อมใน
สถานศึกษา 

๗.๑.๕ การวัดผลประเมินผล และรายงานผลการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ประกอบด้วย
องค์ประกอบรองดังต่อไปน้ี 

๑) ครูผู้สอนกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน   
การสอนอาชีวศึกษา  

๒) ครูผู้สอนกําหนดสัดส่วนคะแนนแต่ละองค์ประกอบของแผนธุรกิจอย่างเหมาะสม 

๓) ครูผู้สอนกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลอย่างหลากหลาย 

๔) ครูผู้สอนกําหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเขียนแผน
ธุรกิจและการทําธุรกิจขนาดย่อมในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๕) ครูผู้สอนรวบรวมผลการประเมินแล้วจัดทําข้อมูลแสดงให้นักศึกษาทราบ 
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๖) ครูผู้สอนนําผลการประเมินที่อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ไปพิจารณาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักศึกษาต่อไป 

  ๗.๒ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการฝึกทักษะการ
เขียนแผนธุรกิจ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทุกองค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบรอง ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบหลัก ๓๕ องค์ประกอบรอง 

๗.๓ การสอบถามนักศึกษาระดับชั้นปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับการฝึกทักษะ

ตามรูปแบบ จํานวน ๔๐ คน พบว่าระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษา

ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย ๒.๖๘๑ และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๔๙๙ ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น คือ 

๔.๐๑๓ และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๔๑๗ และพบว่า ค่าสถิติ t มีค่า ๑๔.๘๖๒ ค่า Sig (๒ tailed) มี

ค่า ๐.๐๐๐ แสดงว่า ความรู้ ความสามารถ และทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาก่อนและหลังมี

ความสัมพันธ์กัน และเพ่ิมขึ้นหลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๗.๔ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษา

ระดับชั้นปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ก่อนกับหลังการใช้รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ พบว่า 

ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ๔๓.๗๘ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๘.๖๗๕ ส่วนหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นคือ 

๗๑.๙๘ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๗.๔๖๘ และพบว่า ค่าสถิติ t มีค่า ๒๘.๑๙๖ ค่า Sig (๒ tailed) มีค่า 

๐.๐๐๐ แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน และมีคะแนนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๗.๕ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ของ

นักศึกษาระดับชั้นปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาระดับชั้นปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าคะแนน 

ทีเฉลี่ย (Average T Score) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีค่าเท่ากับ ๔๒.๑๖ ส่วนคะแนน ทีเฉลี่ย 

(Average T Score) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีค่าเท่ากับ ๕๗.๐๗ แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมของนักศึกษาระดับช้ันปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด ที่ใช้รูปแบบการฝึก

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ มีคะแนนทีเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ๑๔.๙๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๗  
๗.๖ การประเมินผลประกอบการ จากการทําธุรกิจขนาดย่อมในสถานศึกษา ของ

นักศึกษา  พบว่าร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาระดับช้ันปวส.๒ สาขาวิชาการตลาด สามารถทําธุรกิจขนาดย่อม

ในสถานศึกษาได้จํานวน ๘ กลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มละ ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน 
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๘. ข้อเสนอแนะ 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

๘.๑. ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรแนะนําให้ครูผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง นํา
รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ไปใช้ในการพัฒนาการทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักเรียน 
นักศึกษา เน่ืองจากเป็นรูปแบบที่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างมีระบบ และสามารถนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดผลได้จริง 

 ๘.๑.๒. ครูผู้สอน ควรศึกษาและนํารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา 
ซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะสําคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดอาชีวศึกษา ที่
ให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู่การประกอบ
อาชีพทั้งการจ้างงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

๘.๒. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 ๘.๒.๑ ควรศึกษาเร่ืองรูปแบบการพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาในด้านอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

๘.๓.ข้อเสนอแนะที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา 
 เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้เรียนรู้การดําเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ 

และได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอนดังต่อไปน้ี 

 ๘.๓.๑ ในการใช้รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจน้ัน ครูผู้สอนจะต้อง
ดําเนินการตามกระบวนการขององค์ประกอบทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองให้ครบถ้วน เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษาตามเป้าหมาย 

 ๘.๓.๒. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียน 
นักศึกษา ครูผู้สอนต้องมีความมุ่งมั่น และครูผู้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องประสานความร่วมมือกับ
บุคลากรในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในการดําเนินการตาม
กระบวนการของรูปแบบการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 


