
บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้ประเมินได้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอ
ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบรายงาน ดังต่อไปนี้ 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ครั้งนี้ ผู้ประเมินขอน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
        ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  ตอนที่ 5 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  5.1 ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  
      5.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  
  5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
      5.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
  5.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
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  5.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมขึ้นหลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้ประเมินได้น าแบบสอบถามจ านวน 6 ฉบับ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้สอน จ านวน 29 คน รวมจ านวน 31 คน และ ผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 158 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 189 คน แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์
สถานภาพโดยค่าสถิติพ้ืนฐาน แยกตามสถานภาพ ปรากฏผลดังตารางที่ 13 
 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (n=31) 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
 

20 
11 

 
 

64.52 
35.48 

รวม 31 100 
2. ระดับการศึกษา  
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

 
20 
9 
2 

 
64.52 
29.03 
6.45 

รวม 31 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่   
         ผู้บริหารสถานศึกษา 2 6.45 
         ครูผู้สอน 29 93.55 

รวม 31 100 
4. ประสบการณ์การท างาน 
         ต่ ากว่า  10  ปี 
         10 – 19  ปี 

 
3 
7 

 
9.68 
22.58 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
         20 – 29  ปี 
         30  ปีขึ้นไป 

16 
5 

51.61 
16.13 

รวม 31 100 
ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (n=158) 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
 

90 
68 

 
 

56.96 
43.04 

รวม 158 100 
  

2. อายุ    
        ต่ ากว่า  30  ปี 
        30 – 39  ปี 
        40 – 49  ปี 
        50 – ปี ขึ้นไป 

 

 
12 
84 
58 
4 

 

 
7.59 
53.16 
36.71 
2.53 

รวม 158 100 

 
 จากตารางที่ 13 ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 64.52) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 35.48) ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
(ร้อยละ 64.52) รองลงมาปริญญาโท (ร้อยละ 29.03) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 
93.55) เป็นผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 6.45) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 20 - 29 ปี 
(ร้อยละ 51.61) รองลงมาคือ 10 - 19 ปี (ร้อยละ 22.58) ส่วนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์     
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.96) เพศหญิง (ร้อยละ 43.04) และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 
ปี (ร้อยละ 53.16) รองลงมา คือ 40 – 49 ปี (ร้อยละ 36.71)   

ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านบริบท  
             การประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีรายละเอียดการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 14 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
     สถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านบริบทของโครงการ (n = 31) 

 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

S.D.  
  ความต้องการของการท าโครงการ            

1. ต้องการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0   

4.05 0.73 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

2. ต้องการให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมไปต่อยอด
ประกอบอาชีพประสบความส าเร็จ  

4.45 0.84 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

3. ต้องการให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมแปลกใหม่ที่เกิด
จากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดย
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 

4.14 0.71 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

4. ต้องการเพ่ิมจ านวนเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 

4.43 0.78 มาก   3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.27 0.27 มาก    3.50 ผ่าน 

  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์      

5. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

3.95 0.72 มาก    3.50 ผ่าน 

6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

4.41 0.91 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล 

4.28 0.68 มาก    3.50 
 

ผ่าน 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
8. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.39 0.65 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

3.84 0.94 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 
ที่ก าหนดภายใต้โครงการ 

3.82 0.82 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.12 0.64 มาก    3.50 ผ่าน 

 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

    
 

 

11. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ 
SME 4.0 

4.32 1.19 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

12. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียน
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบ
ผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0 

4.35 1.08 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อ
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

4.48 1.13 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 
 
 
 
 

S.D.
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

14. วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 

4.52 0.99 มาก 
ที่สุด 

   3.50 
 

ผ่าน 

15. วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 

4.55 0.85 มาก 
ที่สุด 

   3.50 
 

ผ่าน 

16. วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 เพ่ือเพ่ิมจ านวน
เครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
เพ่ิมข้ึน หลังด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

4.26 1.29 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.41 0.91 มาก    3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวมด้านบริบท 4.26 0.11 มาก    3.50 ผ่าน 
 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการ
ประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.26, S.D. = 0.11) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ( = 4.41, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ ความต้องการ
ของการท าโครงการ ( = 4.27, S.D. = 0.27) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ ( = 4.25, S.D. = 0.64) ตามล าดับ ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 พิจารณาประเด็นความต้องการของการท าโครงการ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือต้องการให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมไปต่อยอด
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ประกอบอาชีพประสบความส าเร็จ (  = 4.45, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ต้องการเพ่ิมจ านวน
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  (  = 4.43, S.D. = 
0.71) และต้องการให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมแปลกใหม่ที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0  
( = 3.14, S.D. = 0.71) ตามล าดับ 
 ประเด็นความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ( = 4.41, 
S.D.= 0.91) รองลงมาคือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (  = 4.39, S.D.= 0.65) และวัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบายการสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ( = 4.28, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
 ประเด็นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่  SME 
4.0 (  = 4.55, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  (  = 4.52, S.D. = 0.99) และ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
( = 4.48, S.D. = 1.13) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  

             การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล       
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีรายละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูลแสดง ดังตารางที ่15   
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ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร  
     สถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (n = 31) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

S.D.  
  ความเหมาะสมของบุคลากร           

1. ความเหมาะสมของครูผู้สอนที่รับผิดชอบ
โครงการ 

4.45 0.68 มาก    3.50 ผ่าน 

2. ความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถใน
การด าเนินงานของบุคลากร  

4.10 0.87 มาก    3.50 ผ่าน 

3. ความเหมาะสมของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ 

4.35 0.87 มาก    3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.20 0.41 มาก    3.50 ผ่าน 

   ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ      

4. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับการบริหารโครงการ 

4.25 0.61 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

5. งบประมาณมีความเหมาะสมเพ่ือการ
ด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.45 0.71 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.35 0.54 มาก    3.50 ผ่าน 

 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที ่      

6. อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.31 0.89 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

7. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

4.15 0.72 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.23 0.56 มาก    3.50 ผ่าน 

 ความเหมาะสมของวัสดุ และอุปกรณ์       

8. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 

3.75 0.74 มาก    3.50 
 

ผ่าน 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
9. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุน

การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความ
เหมาะสมกับความต้องการ 

4.31 0.85 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

10. อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการด าเนินงานกิจกรรม
ภายใต้โครงการ 

4.49 0.67 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.18 0.46 มาก    3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวมปัจจัยเบื้องต้น 4.24 0.28 มาก    3.50 ผ่าน 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในการ

ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =  4.24, S.D. = 
0.28)  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ ( = 4.35, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ความ
เหมาะสมของอาคารสถานที่ ( = 4.23, S.D. = 0.56) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเหมาะสม
ของวัสดุ อุปกรณ์ ( = 4.18, S.D. = 0.46) ตามล าดับ ซ่ึงทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด
ไว้ 

เมื่อพิจารณาประเด็นความความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อ
ทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของครูผู้สอนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ( = 4.45, S.D. = 0.68) รองลงมา 
คือ ความเหมาะสมของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ ( = 4.35, S.D. = 0.87) 
แ ล ะ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ด้ า น ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร  
( = 4.10, S.D. = 0.57) ตามล าดับ 

ประเด็นความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งบประมาณมีความเหมาะสมเพ่ือการด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ       
( = 4.45, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการบริหาร
โครงการ ( = 4.25, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 

S.D.
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ประเด็นความเหมาะสมของอาคารสถานที่ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คืออาคาร/สถานที่ภายในสถานมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ      
(  = 4.31, S.D.= 0.89) รองลงมา คือสถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ ( = 4.15, S.D.= 0.72) ตามล าดับ 

ประเด็นความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ ( = 4.49, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ วัสดุ/อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความเหมาะสมกับความต้องการ ( = 4.31, 
S.D. = 0.85) และวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน
กิจกรรมภายใต้โครงการ ( = 3.75, S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านกระบวนการ 

 การประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 16  
 

ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านกระบวนการของโครงการ (n = 31) 

 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
 การวางแผน (Plan)      

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันวาง
แผนการด าเนินงานของโครงการ 

4.48 0.65 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

2. การประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานของโครงการ 

4.45 0.55 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 3. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.99 0.77 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

4. การจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

4.15 0.74 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.26 0.44 มาก    3.50 ผ่าน 

S.D.
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

ข้อที่  
  

รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

    
 การด าเนินการ (Do)      

5. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

4.05 0.58 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

6. การประสานงานและขอความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผิดชอบ 

4.25 0.68 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

7. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเกิดความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

4.35 0.64 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

8. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ
การด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

4.15 0.67 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.20 0.41 มาก    3.50 ผ่าน 

 การติดตามและประเมินผล (Check)      

9. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ 

4.41 0.73 มาก    3.50 ผ่าน 

10. การประชุมวางแผนติดตามและประเมินผล
ตามกิจกรรมของโครงการ 

4.15 0.87 มาก    3.50 ผ่าน 

11. การประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรม 4.45 0.71 มาก    3.50 ผ่าน 

12. การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 4.27 0.85 มาก    3.50 ผ่าน 

13. การสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม 4.38 0.88 มาก    3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.33 0.21 มาก    3.50 ผ่าน 

  การปรับปรุงและแก้ไข (Act)      

14. การน าเอาปัญหาและอุปสรรคจากการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าที่ประชุม
เพ่ือหาทางแก้ไข 

4.11 0.84 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

S.D.
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

ข้อที่  
  

รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
15. การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพ่ือหาทาง

แก้ปัญหาในการด าเนินงานตามโครงการ 
4.35 0.77 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

16. มีการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ 

4.17 0.84 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

17. จัดให้มีรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหา
และอุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ 

4.24 0.73 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.21 0.34 มาก    3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวมกระบวนการ 4.25 0.27 มาก    3.50 ผ่าน 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในด้าน

กระบวนการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D.= 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดตามและ
ประเมินผล (  = 4.33, S.D. = 0.20) รองลงมา คือ การวางแผน ( = 4.26, S.D. = 0.44) และ 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การด าเนินการ ( = 4.20, S.D. = 0.41) ตามล าดับ ซึ่งทุกประเด็นผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

เมื่อพิจารณารายประเด็น ประเด็นการวางแผน พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินงานของโครงการ ( = 
4.48, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ การประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงานของโครงการ 
(  = 4.45, S.D. = 0.55) และ การจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
( = 4.15, S.D. = 0.74) ตามล าดับ 

ประเด็นการด าเนินการ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ ( = 4.35, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ 
( = 4.25, S.D. = 0.68) และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม
ของโครงการ ( = 4.15, S.D. = 0.67) ตามล าดับ 

S.D.
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ประเด็นการติดตามและประเมินผล พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรม ( = 4.45, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ (  = 4.41, S.D. = 0.73) และ การ
สรุป และรายงานการจัดกิจกรรม ( = 4.38, S.D. = 0.88) ตามล าดับ 

ประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ปัญหาในการด าเนินงานตามโครงการ  ( = 4.35,      
S.D. = 0.77) รองลงมา คือ จัดให้มีรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้
รับทราบ ( = 4.24, S.D. = 0.73) และ การสรุป และมีการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับ ( = 4.17, S.D. = 0.84) ตามล าดับ  

 

ตอนที่ 5 ผลการประเมินด้านผลผลิต 
             การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีรายละเอียดการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 17-22 

 5.1 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 ดังตารางที่ 17 

 
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน

กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 (n = 158) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

S.D.  
1. การใช้นวัตกรรมโดยน าเอาแนวความคิดใหม่

หรือการน าประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ใน
รูปแบบใหม่ 

4.41 0.83 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 2. ความรู้ความเข้าใจในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ 

4.49 0.88 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างานอย่าง
เป็นระบบ 

4.32 0.87 มาก    3.50 
 

ผ่าน 
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
4. การวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการท า

บัญชี 
4.08 0.84 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจ 3.98 0.77 มาก    3.50 ผ่าน 

6. การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวคิดและวางแผนโดย
ใช้กลยุทธ์ในการวิ เคราะห์ที่ เรียกว่า SWOT 
Analysis 

4.35 0.78 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกิจการ
และแหล่งการเงินของผู้ประกอบการ  

4.29 0.85 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
การตลาด และการแข่งขัน  

4.25 0.78 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

9. การจัดหาทรัพยากรบุคคล ด้านจ านวน คุณภาพ
และความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

4.11 0.71 มาก     3.50 
 

ผ่าน 

10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ก าไร และการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ของการผลิต 

4.05 0.87 มาก    3.50 ผ่าน 

  ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 0.35 มาก    3.50 ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 
4.23, S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ ( = 4.49, S.D. 
= 0.88) รองลงมา ได้แก่ การใช้นวัตกรรมโดยน าเอาแนวความคิดใหม่หรือการน าประโยชน์จากสิ่งที่มี
อยู่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ (  = 4.41, S.D. = 0.83) และการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวคิดและ
วางแผนโดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT Analysis ( = 4.35, S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
ซึ่งพบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  

S.D.
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 5.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0 ดังตารางที่ 
18 
 

ตารางท่ี 18 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  
                (n = 12)  
 

ที ่ ชื่อ-สถานที่อยู่ ผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จ 
1 นางวรรณา จันทร์ที  ผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูปจากกล้วย 
2 นางสมพร วงษ์ภา  ผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูปจากปลา 
3 นางกุหลาบ ขุนพิลึก  ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
4 นางสาวจันทร์จิรา สุระดม  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าท ามือ 
5 นางอัญชัน ชวดเปีย  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันท์ 
6 นางนิตยา จันทรานุสรณ์  ผลิตภัณฑ์เศษวัสดุจากผา้ 
7 นางสมหมาย รัตนวงค์  ผลิตภัณฑ์จากกาบตาล 
8 นางประมวล เชิดวงษ์สูง  ผลิตภัณฑ์จักสาน 
9 นางนาฎน้อย เชื้อฉ่ าหลวง  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
10 นางทองลา นัทศรี  ผลิตภัณฑ์งานใบตองเรียนแบบธรรมชาติ 
11 นายนิทัศน์ จันทร  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านไร่ 
12 นางบุญช่วย ลิ่มทอง  ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรส้มซ่า 

 
 จากตารางที่ 18 แสดงจ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ 
SME 4.0 จากแบบรายงาน พบว่า มีจ านวน 12 คน โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ 
จ านวน 10 คน จึงสรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 ดังตารางที่ 19  
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ตารางท่ี 19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่ม 
  หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (n = 158) 
 

ข้อที่  
ความพึงพอใจของผู้เรียน 

กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
1. การส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 

4.31 0.78 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

2. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมโดยน าเอา
แนวความคิดใหม่หรือการน าประโยชน์จาก
สิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ 

3.50 0.82 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 3. มีความรู้ความเข้าใจในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ 

3.60 0.78 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

4. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ 

4.35 0.77 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

5. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้โครงการ 

3.80 0.83 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

6. ครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นผู้มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับเรื่องที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 

3.75 0.78 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 7. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้
ค าปรึกษาและให้ก าลังใจเป็นอย่างดีต่อการ
เรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

3.60 0.75 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนด
แนวคิด การวางแผน และการท า 

แผนธุรกิจ 

3.85 0.75 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

S.D.
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ข้อที่  
ความพึงพอใจของผู้เรียน 

กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ

กิจการและแหล่งการเงินของผู้ประกอบการ 
3.88 0.65 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน การตลาด และการแข่งขัน 

4.25 0.87 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 0.47 มาก    3.50 ผ่าน 
 

 จากตารางที่ 19 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ ( = 4.35, S.D. = 0.77) รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ( = 4.31, S.D. = 0.78) และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การตลาด และการแข่งขัน ( = 4.25, S.D. = 0.87) ตามล าดับ ซึ่ง
พบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

5.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี    
ดังแสดงในตารางที่ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

S.D.



 158 

ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร 
  สถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  (n = 31) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
1. มีการจัดท าแผนงานและกิจกรรมภายใต้

โครงการอย่างเป็นระบบ 
4.41 0.78 มาก    3.50 

 
ผ่าน 

2. กิจกรรมของโครงการแต่ละกิจกรรมมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 

4.48 0.62 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 3. กิจกรรมของโครงการมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.30 0.58 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

4. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความ
สะดวก มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.35 0.77 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

5. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้โครงการ 

3.89 0.83 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

6. ครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นผู้มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับเรื่องที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 

4.35 0.68 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้
ค าปรึกษาและให้ก าลังใจเป็นอย่างดีต่อการ
เรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

4.17 0.75 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 8. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติ
กิจกรรมภายใต้โครงการ ครอบคลุม ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้ให้มีประสิทธิภาพ 

4.26 0.75 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

  

S.D.
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
แปล
ผล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 


 

 
9. การประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจการ

ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.38 0.65 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

10. การนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.25 0.87 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.19 มาก    3.50 ผ่าน 

 

 จากตารางที่ 20 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D.= 0.19) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมของ
โครงการแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ( = 4.48, S.D. = 0.62) รองลงมา ได้แก่ มีการ
จัดท าแผนงานและกิจกรรมภายใต้โครงการอย่างเป็นระบบ (  = 4.41, S.D. = 0.78) และการ
ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง  ( = 4.38, 
S.D. = 0.65) ตามล าดับ ซึ่งพบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 5.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
   ผลจากแบบรายงานจ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ดัง
ตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น 
                กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0     
 

ที ่ ผลิตภัณฑ์และสินค้า 
กลุ่มหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

หนึ่งต าบล 
สถานที่จ าหน่าย 

1. ขนมกล้วยแซบสมุนไพร  กลุ่มแม่บ้านน้ ารอบ  กลุ่มแม่บ้านน้ ารอบ 
กลุ่มอ าเภอลานสัก 

2. กล้วยอบเนย,กล้วยปรุงรส กลุ่มแม่บ้านน้ ารอบ กลุ่มแม่บ้านน้ารอบ 
กลุ่มอ าเภอลานสัก 

3. ปลาแรดยอ,ปลาแรดเส้น,ข้าว
เกรียบปลาเส้น 

กลุ่มแม่บ้านสะแกกรัง กลุ่มแม่บ้านสะแกกรัง 
OTOP อ าเภอเมืองอุทัยธานี 

4. กระเป๋าผักตบชวาบุผ้า กลุ่มแม่บ้านท่าชะอม บ้านท่าชะอม 
5. กระเป๋าผ้าท ามือ กลุ่มแม่บ้านต าบล 

บ้านเก่า 
ตลาดถนนคนเดิน จังหวัด
อุทัยธานี, 
กลุ่มแม่บ้าน ต าบลบ้านเก่า 

6. พวงหรีดดอกไม้จันท์ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ว่าการอ าเภอหนองขาหย่าง 
7. พรมปูรถยนต์จากเศษผ้า กลุ่มแม่บ้านดงขวาง กลุ่มแม่บ้านดงขวาง 

OTOP อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
8. 
 

โซฟากาบตาล กลุ่มจักสานบ้านดงพระ
พระธาตุ 

กลุ่มหมู่บ้านดงพระธาตุ 
OTOP อ าเภอทัพทัน 

9. เปลจากไม้ไผ่ กลุ่มจักสานบ้านดงพระ
พระธาตุ 

กลุ่มหมู่บ้านดงพระธาตุ 
OTOP อ าเภอทัพทัน 

10. นาฬิกาผ้าทอ กลุ่มแปรรูปผ้าทอบ้านไร่ OTOP อ าเภอบ้านไร่ 
11. แจกันดินเผาประดับผ้าทอมือ กลุ่มแปรรูปผ้าทอบ้านไร่ OTOP อ าเภอบ้านไร่ 
12 
 

งานบายศรีเรียนแบบธรรมชาติ
ใบตอง 

กลุ่มแม่บ้านวังทอง ต าบลบ้านบึง อ าเภอลานสัก  
จังหวัดอุทัยธานี 

13. เครื่องแต่งกายจากผ้าทอมือ กลุ่มผ้าทอมือบ้านไร่ OTOP อ าเภอบ้านไร่ 
14. 

 
ยาดมสมุนไพรจากส้มซ่า,ลูก
ประคบจากส้มซ่า 

กลุ่มบ้านเนื้อร้อน ตลาดถนนคนเดิน จังหวัด
อุทัยธานี, กลุ่มแม่บ้านเนื้อร้อน 
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 จากตารางที่ 21 พบว่า จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  มีจ านวน    
14 รายการ โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 10 รายการ จึงสรุปว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ 
 5.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ดังตาราง     
ที่ 22 

 

ตารางที่ 22 แสดงจ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

 

ที ่ ชื่อกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ 
1 กลุ่มแม่บ้านน้ ารอบขนมแปรรูปจากกล้วย ต าบลน้ ารอบ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
2 กลุ่มแม่บ้านสะแกกรังอาหารแปรรูปจากปลาแรด ต าบลสะแกกรัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
3 กลุ่มแม่บ้านท่าชะอมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง  

จังหวัดอุทัยธานี 
4 กลุ่มแม่บ้านต าบลบ้านเก่ากระเป๋าผ้าท ามือ ต าบลบ้านเก่า อ าเภอหนองฉาง  

จังหวัดอุทัยธานี 
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันท์ ต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง 

จังหวัดอุทัยธานี 
6 กลุ่มแม่บ้านดงขวางผลิตภัณฑ์เศษวัสดุจากผ้า ต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหย่าง  

จังหวัดอุทัยธานี 
7 กลุ่มจักรสานดงพระธาตุ ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน  

จังหวัดอุทัยธานี 
8 กลุ่มแปรรูปผ้าทอบ้านไร่ ต าบลสะน า อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
9 กลุ่มแม่บ้านวังทองงานใบตองเรียนแบบธรรมชาติ ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
10 กลุ่มผ้าทอมือบ้านไร่ ต าบลสะน า อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
11 กลุ่มบา้นเนื้อร้อนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรส้มซ่า ต าบลหนองพังค่า อ าเภอหนองขาหย่าง 

จังหวัดอุทัยธานี 
12 กลุ่มบ้านหลังเขาผลิตภัณฑ์หมูร้า ต าบลห้วยคต อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ 
13 กลุ่มแม่บ้านห้วยขาแข้งผลิตภัณฑ์หมูฝอย ต าบลห้วยขาแข้ง อ าเภอ.ลานสัก จังหวัด

อุทัยธานี 
14 กลุ่มแม่บ้านเขาปฐวี ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ต าบลตลุกดู ่อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
15 กลุ่มแม่บ้านต าบลทัพทันน้ าพริกแมงดา ต าบลทัพทัน อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้สูงอายุ ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน  

จังหวัดอุทัยธานี 
17 กลุ่มแม่บ้านพลวงสองนางผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจาน ต าบลพวงสองนาง อ าเภอทัพทัน  

จังหวัดอุทัยธานี 
18 กลุม่แม่บ้านหลังเขาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม ต าบลห้วยคต อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น หลังด าเนิน

โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 18 กลุ่ม โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 15 กลุ่ม จึง
สรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยภาพรวมทั้งโครงการ 

    สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยภาพรวมทั้งโครงการ ดังแสดง
ในตารางที่ 23 
 

ตารางท่ี 23 แสดงสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
               เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
                 

ข้อที่ การประเมินผลรายด้าน ผลการวัด 
การ    

แปลผล 
ผล 

การประเมิน 
เกณฑ์ 

การประเมิน 
1 ด้านบริบท  = 4.26 

S.D. = 0.11 
มาก ผ่าน   3.50 

2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น  = 4.24 
S.D. = 0.28 

มาก ผ่าน   3.50 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
                 

ข้อที่ การประเมินผลรายด้าน ผลการวัด 
การ    

แปลผล 
ผล 

การประเมิน 
เกณฑ์ 

การประเมิน 
3 ด้านกระบวนการ  = 4.25 

S.D. = 0.27 
มาก ผ่าน   3.50 

4 ด้านผลผลิต     
 4.1 ความรู้ ความเข้าใจของ

ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 = 4.23 
S.D. = 0.35 

มาก ผ่าน   3.50 

 4.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบ
ผลส าเร็จเข้าสู ่SME 4.0 

จ านวน 12 คน สูงกว่า
เกณฑ์ 

ผ่าน เกณฑ์การผ่าน 
จ านวน 10 คน 

  4.3 ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อ
การเข้าร่วมโครงการ 

 = 3.89 
S.D. = 0.47 

มาก ผ่าน   3.50 

 4.4 ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนต่อ
โครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

 = 4.28 
S.D. = 0.19 

มาก ผ่าน   3.50 

 4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และ
สินค้า ที่เกิดจากการ
เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

จ านวน  
14 รายการ 

สูงกว่า
เกณฑ์ 

ผ่าน เกณฑ์การผ่าน 
10 รายการ 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
                 

ข้อที่ การประเมินผลรายด้าน ผลการวัด 
การ    

แปลผล 
ผล 

การประเมิน 
เกณฑ์ 

การประเมิน 
 4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่
เพ่ิมข้ึน หลังด าเนิน
โครงการ 

จ านวน 18 
กลุ่ม 

สูงกว่า
เกณฑ์ 

ผ่าน เกณฑ์การผ่าน 
15 กลุ่ม 

ภาพรวมผลการประเมิน ผ่านทุกด้าน 

 
           จากตารางที่ 23 สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จากแบบสอบถาม 
ทั้ง 4  ด้าน พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินผ่านการประเมินทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านบริบท ( = 4.28 , 
S.D.= 0.11 รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ ( = 4.25 , S.D.= 0.27) และด้านปัจจัยเบื้องต้น 
( = 4.24, S.D.= 0.28) ตามล าดับ และผลการประเมินจากแบบรายงาน พบว่า ทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์ 
ดังนั้นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ )   
 


