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บทคัดย่อ   

การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีวัตถุประสงค ์เพ่ือ 1) ประเมินบริบท
ของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 3) ประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4) ประเมินผลผลิตของ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   4.1) ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 4.2) จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบ
ผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0 4.3) ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 4.4) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4.5) 
จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 4.6) จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประชากร ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 คน กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 
265 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 29 คน กลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ
และแบบรายงาน จ านวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีสรุปได ้ดังนี้ 



ข 
 

 1. ผลการประเมินบริบท โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  
 2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  
 3. ผลการประเมินกระบวนการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย  
    4.1 ความรู้ ความเข้าใจของผู้ เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
     4.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0 มี
จ านวน 12 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 4.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีจ านวน 14 รายการ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 18 กลุ่ม ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  
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บทที่ 1    

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 

 ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง 
ประชาชนทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้
มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว มีการสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูน
รายได้ ตลอดจนการพ่ึงพาตนเอง โดยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ เยาวชน สตรี ประชาชนใน
หมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ สมเกียรติ วันทะนะ (2558: 16) นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มุ่ง
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพ ตามความ
เหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และฝึกอาชีพให้เยาวชนให้มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้างความช านาญและประสบการณ์
ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านให้ มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค รวมถึงเพ่ือสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้ในมาตรา 8 
การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 
29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม       
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557: 14-15) และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการ
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ฝึกอบรมวิชาชีพ 1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 2) มุ่งผลิต
และพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล อาชีวะ
วัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพสามารถพัฒนาก าลังคนให้มีอาชีพได้อย่าง
หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560) กล่าวว่า ในด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการส าหรับบุคคลทั่วไปหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยค านึงถึง
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ได้รับมอบหมายจาก  กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินงานตาม
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์
ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาชีพที่ขาดแคลน
ก าลังคน มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to 
Employment: Vocational Boot Camp” เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New Engine of Growth ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 และยังสอดรับกับโครงการสานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ 
“คุณธรรม” โดยเรียกว่า “SEE: Skills, English, Ethics” นอกจากนี้รัฐบาลโดยกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานยังได้ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ซึ่ง SME ถือเป็นหนึ่งในฐานส าคัญ
ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ว่าด้วย “การพัฒนาประเทศ
มุ่งสู่ Thailand 4.0” โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม SME กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
และวิสาหกิจชุมชน ดังที่ รุจน์จิณี สุภวิรีย์ (2561: 33) กล่าวถึง กิจกรรมคลินิกประสิทธิภาพแรงงาน
สัญจร กิจกรรมประชุมเครือข่ายเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน กิจกรรมให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ SME กลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน  
 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การแก้ปัญหาการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนในระดับฐานราก เพ่ือให้ประชาชน
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สามารถประกอบอาชีพและสามารถพ่ึงตนเองได้ ซึ่งส่งผลให้ชุมชนหรือต าบลนั้น ๆ มีความเข้มแข็ง 
ด ารงตนอยู่ได้ด้วยความสงบสุข มุ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะคว าม
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่น 
สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ กรมพัฒนาชุมชน (2553: 12) ปัจจุบันปัญหา
และอุปสรรคของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สรุปจากงานวิจัยของ นิภา ทองก้อน (2558: 4-5); 
อัญชัญ จงเจริญ (2558: 10); สุภาพร พรมมะเริง (2561: 7-9) พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ของสินค้า ด้านตลาดเพ่ือจ าหน่ายและเงินทุน 
มีการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น ขาดช่องทางการจัดจ าหน่ายในต่างประเทศ ขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และไม่มีกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้า ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ในด้าน
การตลาด หรือการวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์เท่าที่ควร สอดคล้องกับ คลาอุส และ เฟรเดอริก 
(Krauss & Federich, 2000: 104-130) ที่ได้ศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศซิมบับเว 
พบว่า การวางแผนและการปฏิบัติ เชิงรุก (Reactiveness) เป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ กลยุทธ์การวางแผนอย่างสมบูรณ์ และวางแผนเฉพาะสิ่งส าคัญ รวมถึงการแสวงหา
โอกาส มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านวิชาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้เรียนหรือผู้ที่เข้า
รับการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนที่เป็นผู้เรียนและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการด าเนินงานตาม
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาคนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนก าลังคน รวมทั้งยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0   
การด าเนินงานวิทยาลัยมีปัญหาคล้ายกับปัญหาระดับประเทศดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจ
ของงานหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  (2561) ที่ได้ส ารวจความต้องการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านความรู้และทักษะอาชีพของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2561 
พบว่า กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีความต้องการช่วยเหลือและส่งเสริมแหล่งฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการ
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พัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP และการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงความต้องการช่วยเหลือและส่งเสริมด้านความรู้และทักษะอาชีพ และระดับ      

ความต้องการ ของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

 

ควำมต้องกำรช่วยเหลือและส่งเสริม 
 

  S.D. 
ระดับ 

ควำมต้องกำร 
1. แหล่งฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   ของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2. การฝึกอบรมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน    
   ชุมชนที่สามารถน าไปต่อยอดในงานอาชีพได้ 
3. การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP   
4. ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเพ่ือจ าหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์ OTOP 
5. ความรู้ด้านการวางแผนและกลยุทธ์ทีส่ามารถ 
   ดึงดูดลูกค้า 
6. การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก OTOP 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
8. แหล่งเงินทุนและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   ในต่างประเทศ 

4.77 
 

4.48 
 

4.76 
4.67 

 
4.44 

 
4.72 
4.74 

 
4.67 

0.94 
 

0.89 
 

0.93 
0.87 

 
0.84 

 
0.88 
0.92 

 
0.91 

มากที่สุด 
 

มาก  
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก  

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

รวม 4.66 0.53 มำกที่สุด 
 

ที่มา : งานหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี, 2561 

 จากสภาพ ปัญหา และความต้องการดังกล่าว วิทยาลัยจึงจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกัน
แก้ปัญหาและพัฒนาส่งเสริมกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถมีแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นและด าเนินการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งให้เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีขึ้น ซึ่งเป็น
โครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นแก่กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และในการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
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บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ผู้ประเมินซึ่งเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและรับผิดชอบโครงการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการประเมินโครงการ
ดังกล่าว โดยผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบซิป (CIPP Model) ด้วยเหตุผลคือ 
เพ่ือท าให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ คือ สภาพบริบทของโครงการ 
(Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ (Product) ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จะท าให้ได้ข้อมูลที่
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และจะมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเฉพาะผู้เรียนหรือผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร  
 การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
 2. เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

     
ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร  

 การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
       ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งด าเนินการใน
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ปีการศึกษา 2562 ตามกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ 1) กิจกรรมฝึกอบรมวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาสู่ SME 4.0 2) กิจกรรมฝึกอบรมวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์จากธรรมชาติและงานประดิษฐ์
ตามสมัยนิยมสู่ SME 4.0 3) กิจกรรมฝึกอบรมวิชาเครื่องดื่มสมุนไพรและขนมไทยยอดนิยม 4) กิจกรรม
ฝึกอบรมท าขนมปังนวดมือสไตล์ญี่ปุ่น และ 5) กิจกรรมฝึกอบรมงานบายศรีวิจิตรปากชาม 

  รูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983: 123) ดังนี้  

 1. การประเมินด้านบริบท (Context) เป็นการตรวจสอบประเมินความเหมาะสม ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยเหนือ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของการจัดท าโครงการ     

 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อันจะท าให้โครงการนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยความเหมาะสมด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร/
สถานที่ และวัสดุ/อุปกรณ์   

 3. การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ (Process) เป็นการตรวจสอบประเมินผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน ส าหรับการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
ครั้งนี้ ประเมินในด้านการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข   

 4. การประเมินผลผลิต (Product) เป็นการตรวจสอบผลประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 

 4.1 ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  

 4.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  
 4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
 4.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพ

ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
  4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
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  4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมขึ้นหลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่  SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
ประกอบด้วย 
    1. ประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน   
ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 รวม 33 คน 
และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 265 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 298 คน  
    2. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 29 รวม 31 คน 
และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 158 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 189 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ของบุญชม ศรีสะอาด (2554: 42-
43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)   

 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรประเมินโครงกำร 
    ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน
ระหว่าง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

 1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน (Pre-valuation) เป็นการตรวจสอบประเมิน
ความเหมาะสม ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยเหนือ 
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของการ
จัดท าโครงการ และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อันจะท า
ให้โครงการนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หรือที่เรียกว่า การศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) ระยะเวลาประเมิน ตั้งแต่ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
  2. การประเมินผลโครงการระหว่างด าเนินงาน (On-going Evaluation) เป็นการประเมิน 
โครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ การตรวจสอบ
ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน ส าหรับการประเมิน โครงการส่งเสริม



8 
 

วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ครั้งนี้ ประเมินในด้านการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการ
ปรับปรุงแก้ไข ประเมินระหว่าง ธันวาคม 2561 – กรกฎาคม 2562   
 3. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post-evaluation) เป็นการประเมิน
ว่าผลของการด าเนินงานนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่ และประเมินผล
กระทบของโครงการ ระยะเวลาประเมินระหว่าง สิงหาคม – กันยายน 2562 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1. กำรประเมินแบบซิป (CIPP Model) หมายถึง การประเมินที่แบ่งมิติการประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า ( Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินที่ด าเนินการตามกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการได้สารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจ 

 2. กำรประเมินโครงกำร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่า นโยบาย/
แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ โดยน าผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เพ่ือหาค าตอบถึงผลหรือประสิทธิผลการจัดท าโครงการ และพิจารณาบ่งขี้ให้ทราบถึงจุดเด่น
หรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินงานต่อไปหรื อจะยุติการ
ด าเนินงานโครงการ  
 3. ประสิทธิภำพแรงงำน หมายถึง สัดส่วนระหว่างผลผลิตกับแรงงาน เป็นการวัด
ความส าเร็จของแรงงาน สามารถวัดประสิทธิภาพการผลิตโดยส่วนรวม ประสิทธิภาพแรงงานช่วยให้
เข้าใจถึงแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและช่วยให้สามารถหาระดับความต้องการ
ก าลังคนได้ นอกจากนั้น การเพ่ิมขึ้นในประสิทธิภาพแรงงานท าให้เกิดผลหลายประการ เช่น ท าให้
สินค้าราคาถูก มีการจ้างงานมากข้ึน เป็นเครื่องมือในการต่อรองขอเพ่ิมค่าแรงงาน เป็นต้น 
 4. SME 4.0 หมายถึง ธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบดิจิทัลครบวงจร มีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการพัฒนาจนถึงเครื่องจักรสามารถสื่อสารกันเองได้ ส่งข้อมูล
ระหว่างกันได้ ซึ่งจะน ามาสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่อิง
กับงานวิจัยและพัฒนา เป็นธุรกิจที่ท าน้อยได้มาก ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ อย่างแท้จริง สามารถแข่งขันได้
ในระดับโลก 
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 5. กำรประเมินโครงกำรส่งเสริมวิชำชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพแรงงำนสู่ SME 4.0 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี หมายถึง การตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยประเมินด้วยการยึดวิธีเชิงระบบ (System 
Approach) ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร่วมประเมิน 
ด าเนินการร่วมกันตั้งแต่ 1) ร่วมกันประเมินก่อนด าเนินโครงการในด้านบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 2) 
ร่วมกันประเมินระหว่างด าเนินการในด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 3) ร่วมกันประเมินหลังด าเนิน
โครงการในด้านผลผลิต โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

 5.1 กำรประเ มินด้ ำนบริบท (Context)  หมายถึ ง  การตรวจสอบประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของความต้องการที่จ าเป็นของการท าโครงการ ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามตัวชี้วัดดังนี้ 

 5.1.1 ควำมต้องกำรจ ำเป็นของโครงกำร หมายถึง ความต้องการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เห็นความจ าเป็นของการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 5.1.2 ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ หมายถึง ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5.1.3 ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของโครงกำร หมายถึง ความเข้ากันได้
หรือความถูกต้องพอเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละข้อ เพ่ือท าให้โครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ประสบผลส าเร็จ 

 5.2 กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ใน
การด าเนินงานโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ซึ่งจะท าให้โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ อาคาร/สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 5.2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา รวมทั้งความพร้อมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมของจ านวนผู้ร่วมโครงการ และการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเริ่มโครงการ 

  5.2.2 ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง ความเพียงพอของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ว่ามีความ
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ และมีงบประมาณเหมาะสมเพ่ือการด าเนินการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ 

 5.2.3 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ หมายถึง ความพร้อมของอาคาร และ
สถานที่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือการจัดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
  5.2.4 ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ หมายถึง ความ
เหมาะสมเพียงพอ และความสอดคล้องของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 5.3 กำรประเมินกระบวนกำร (Process) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

  5.3.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การตรวจสอบการวางแผนการด าเนินงาน การ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการวางแผนการ
ด าเนินงาน การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   

   5.3.2 การด าเนินการ (Do) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ การสนับสนุน
และจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
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    5.3.3 การติดตามและประเมินผล (Check) หมายถึง การตรวจสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในด้านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ การประชุมวางแผนติดตาม
และประเมินผล ทั้งการประเมินระหว่างด าเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การสรุป 
และรายงานการจัดกิจกรรม 

  5.3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม ได้น าผลการประเมินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ประเมินผลแล้วมา
พัฒนาหรือแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น โดยการน าปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าที่
ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ปัญหา และการรายงานผลการ
ด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 5.4 กำรประเมินผลผลิต (Product) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานในระดับใด โดยประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ 
ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเมินตามตัวชี้วัดดังนี้ 

 5.4.1 ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  
      5.4.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  
  5.4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
      5.4.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
  5.4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
  5.4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมข้ึนหลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

6. โครงกำรส่งเสริมวิชำชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
แรงงำนสู่ SME 4.0 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี หมายถึง โครงการที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ได้ส่งเสริมและด าเนินการ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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พันธกิจของสถานศึกษา และเป็นการเน้นการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ 1) กิจกรรมฝึกอบรมวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวาสู่ SME 4.0 2) กิจกรรมฝึกอบรมวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์จากธรรมชาติ
และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมสู่ SME 4.0 3) กิจกรรมฝึกอบรมวิชาเครื่องดื่มสมุนไพรและขนมไทย
ยอดนิยม 4) กิจกรรมฝึกอบรมท าขนมปังนวดมือสไตล์ญี่ปุ่น และ 5) กิจกรรมฝึกอบรมงานบายศรี
วิจิตรปากชาม 

7. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง รองผู้อ านวยการที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 8. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการที่ท าหน้าที่สอน และลูกจ้างชั่วคราวที่
ท าหน้าที่สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
 9. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น ในปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาวิชาชีพ
ระยะสั้น 
 2. กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามความต้องการ เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
 3. กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน
ตลาดผ่านกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน รองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 
 4. สารสนเทศที่ได้รับจากการประเมิน จะช่วยให้ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา น าไปปรับใช้
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของโครงการ   
 6. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งมีบริบทคล้ายคลึงกัน ได้น าข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ ใน



13 
 

การพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0  
 7. สถานศึกษามีจ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึน  
 8. สถานศึกษามีจ านวนสมาชิกกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมและไปต่อ
ยอดประกอบอาชีพประสบความส าเร็จ  
 



บทที่ 2   

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้ประเมินได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2. สาระส าคัญของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่      
SME 4.0 

3. โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ      
            5. รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
   6. บริบทของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 8. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ  
 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

 การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการฝึก
ทักษะอาชีพระยะสั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการส าหรับบุคคลทั่วไปหรือส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินงานตามนโยบายส่งเสริมและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนก าลังคน มีการจัดท า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment: Vocational 
Boot Camp” เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษา 
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังสอดรับกับโครงการ
สานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการ
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ฝึกอบรม เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” โดยเรียกว่า “SEE: Skills, English, 
Ethics” ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560) 
 1. หลักการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น  
     การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธีการศึกษาตามศักยภาพ ความสนใจ และ
ความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษามีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต
ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนั้น มีความแตกต่างไปจากการพัฒนาหลักสูตรทั่วไป 
จะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน ดังที ่ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ (2551: 6-25) ขั้นแรกคือ ส ารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น ขั้นที่สอง ก าหนดคุณลักษณะ
อาชีพที่ต้องการ ขั้นที่สาม วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะด้านทักษะ ขั้นที่สี่ วิเคราะห์
งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ ขั้นที่ห้า เขียนพฤติกรรมปลายทางและพฤติกรรมย่อย 
ขั้นที่หก ก าหนดค าอธิบายและมาตรฐานรายวิชา ขั้นที่เจ็ด ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ  และขั้น
สุดท้ายขั้นที่แปดคือ ขออนุมัติหลักสูตร 
  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2551: 3-4) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพไทย และการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะ
เป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะส าหรับการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนื่องจากเป็นงานอาชีพเฉพาะทาง ซึ่ง
ต้องวิเคราะห์งานที่ท ากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะท่ีผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติตามมาตรฐาน
สมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ  
  การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ในปี 2560 ได้ด าเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาก าลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ New Engine of Growth (S-Curve, 
New S-curve), Super Cluster และ Thailand 4.0 เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” โดย
เรียกว่า “SEE” ทั้งในหลักสูตร Growth Engine (First S-Curve, New  S-Curve, Thailand 4.0 Super 
Cluster) และหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่ Skills: ทักษะการท างาน เกิดจากการที่ผู้เข้า
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ฝึกอบรมได้รับการพัฒนาและลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการ 
ภายใต้การดูแลของครูและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยผลิตคนให้มีศักยภาพตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง English: ภาษาอังกฤษ จะเน้นฝึกภาษาอังกฤษส าหรับ
อาชีพต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับอากาศยาน ภาษาอังกฤษส าหรับการเดินเรือ ภาษาอังกฤษใน
เรื่องของหุ่นยนต์ รวมทั้งจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน  Echo Vocational ส าหรับเด็กอาชีวะได้ฝึก
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Ethics: คุณธรรม จะเน้นให้มีการปลูกฝังด้านคุณธรรมตลอดช่วงเวลาของ
การฝึกอบรม ตามแนวคิด  “Work Hard be Nice” เพ่ือให้ได้ก าลังคนที่มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้        
ตรงเวลา และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม โดยเปิดสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประชาชนที่
ต้องการน าความรู้ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งาชีพอิสระ ซึ่ง
เปิดสอนกว่า 2,000 หลักสูตร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve อาทิ 
หลักสูตรงานบ ารุงรักษาจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (big bike) หลักสูตรเทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก 
หลักสูตรเทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบ ารุง หลักสูตรอาหารแห่งอนาคต เป็นต้น และกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve อาทิ หลักสูตรหุ่นยนต์ส าหรับกระบวนการผลิต หลักสูตรการตรวจ
ซ่อมใหญ่วงล้อและระบบเบรกอากาศยาน หลักสูตรงานควบคุมหลอดไฟบ้านผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบสมองกลฝังตัว 
  กล่าวโดยสรุป หลักการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธีการศึกษาตามศักยภาพ 
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยทางการศึกษามีโอกาสเข้ามาศึกษาหา
ความรู้ตลอดชีวิตตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะส าหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

 2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 
  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น พ.ศ. 2560 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
และมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
    การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้.น หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้และการฝึกทักษะ
อาชีพระยะสั้น ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการส าหรับบุคคลทั่วไปหรือส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
    การจัดการศึกษา หมายความว่า การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
    สถานศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย
มาตรฐาน 4 ด้าน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ คือ 
  มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณธรรม มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะของหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจและ
สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับผู้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวบ่งชี้คือ 
    ตัวบ่งขี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาและ
หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในการน าความรู้ ความสามารถไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 6 
ตัวบ่งชี้ คือ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกดั 
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    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาและ
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงานและของกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะเข้า
รับการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งขี้ คือ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน            
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
  ทั้งนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาก าหนด 
  กล่าวโดยสรุป มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 
2560เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้เป็นเกณฑ์
ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการ  
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จัดการศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
                แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐาน จัดท าขึ้นโดยส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย และการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
ในระดับสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะ
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ  โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เนื่องจากเป็นงานอาชีพ
เฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์งานที่ท ากันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพ ระบุสมรรถนะท่ีผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ  เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งในระดับชุมชน  ท้องถิ่นและระดับชาติ 
วัลลภา อยู่ทอง (2558: 13-14) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบ โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และค านึงถึงการ
ที่นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยน
อาชีพใหม่ การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(2551: 3-25) ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
     การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จึงยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ  ไม่เน้น
เป้าหมายเชิงปริมาณแต่เน้นเชิงคุณภาพและให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดด้วยการน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา ส าหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่ง
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในส่วนของการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิด
ภูมิคุ้มกันต่อคนและสังคมโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานรองรับการแข่งขันของประเทศ 
  ปัจจุบันประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความถนัด ตามความสนใจและได้รับการ
บริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 
ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ โดยให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และประสานความร่วมมือกับบุคลากรใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  ในการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีศักยภาพ โดยยกระดับ
ทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีทักษะที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไป ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น มีการเรียนการสอนด้านภาษา
มากขึ้น  มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและครูผู้สอนควรสอนวิชาการควบคู่กับการสอนจริยธรรม 
รวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหน่วยผลิตบุคลากรและ
สถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้บุคลากร ดังนั้น นโยบายการศึกษาด้านวิชาชีพจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 
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รวมทั้งให้ผู้ศึกษามีความรู้ลึกและกว้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งการบูรณาการระเบียบวินัยเข้า
ด้วยกัน และจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
  เนื่องจากหลักสูตรเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงต้องมี
การกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ก าหนดให้ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
มีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ ตรงตามความต้ องการ
ของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน
ด าเนินการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน   

 

สาระส าคัญของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 

 1. สาระส าคัญของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
     โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) ของไทย 
ส านักงานพัฒนาชุมชน (2554: 5-6) ได้นิยาม “โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ว่าหมายถึง 
โครงการที่ก าหนดขึ้นภายใตนโยบายแกไขปญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์หลักของแต่ละหมู่บ้านที่ใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาทองถิ่นให้มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล การพ่ึงตนเอง คิดอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์   
ดังกล่าวไม่ได้ หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริหาร 
ดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษา ภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้เพ่ือให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้มี 
จุดเด่นจุดขายทีรู่้จักกันแพรห่ลายไปท่ัวประเทศและทั่วโลก 
  กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ (2552: 14) ได้ระบุไว้ว่า “โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”  
เกิดจากรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการจัดให้มี 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product) และก าหนดระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ขึ้น ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และ
แผนแม่บทในการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การ
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คัดเลือกและข้ึนบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต าบล รวมทั้งสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ประเทศไทยได้แนวคิด“หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” จากจังหวัดโออิตะ (OITA) ประเทศ 
ญี่ปุน ซึ่งนายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ เป็นผู้ด าเนินการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
จนประสบผลส าเร็จเป็นทีรู่้จักกันดีทั่วโลก แตเ่ดิมจังหวัดโออิตะเป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวซู อยู่ทาง
ตอนใต้ของญี่ปุน ใกล้กับประเทศไต้หวันและเกาหลี ซึ่งเป็นเขตที่ประชาชนยากจนและล้าหลัง 
เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรมีเพียงร้อยละ 10 และโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักด้อยกว่า 
จังหวัดอ่ืนๆ ท าให้มีปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน จากปัญหานานาประการดังกล่าว ท าใหน้าย 
โมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พยายามทุ่มเทและวางแนวทาง “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
โดยเน้นให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลัก 1 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตและทรัพยากร 
ของทองถิ่น สุชาดา อรุณรักถาวร (2554) 

 แนวคิดและหลักการ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
     โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งหวังให้กลุ่มราษฎรได้มีอาชีพ มีงานท า  
มีรายได้ มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ ด้วยการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผู้บริโภคยอมรับได้
ด้วยตนเองในต าบล โดยที่ราษฎรยังคงอยู่ในท้องถิ่นและด าเนินการอย่างยั่งยืน หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ความหมายว่าหนึ่งต าบลมีผลิตภัณฑ์เดียว ซึ่งในแต่ละต าบลจะมีผลิตภัณฑ์หลาย
ผลิตภัณฑ์ก็ได้ แต่ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดหนึ่งอย่าง (Product Champion) หรือ
บางผลิตภัณฑ์อาจมีรวมกัน 2-3 ต าบลที่อยู่ใกล้เคียงกัน ผลิตภัณฑ์ยังรวมถึงการบริการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อม การแสดงศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ตลอดจนการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีจุดเด่น มีจุดขายที่
มีลักษณะแพร่หลายให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีตราสัญลักษณ์โครงการเป็นปลา
ตะเพียนใบลานสาน มีธงชาติไทยลู่ลมขวามอยู่ตรงกลาง มีกรอบวงกลมล้อมรอบปลาตะเพียนใบลาน 
พร้อมชื่อโครงการทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ มีความหมายถึงความพากเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้รู้
ความเป็นเอกลักษณ์ของไทย และแสดงให้เห็นว่าสินค้ามีความประณีตในการผลิต 
     แนวคิดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดที่เน้นขบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์
ในแต่ละหมู่บ้าน หรือต าบล แนวคิดนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์  
(Product) โดยมีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การผลิต การบริการจัดการ 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดสากล 
โดยที่ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงตนเอง (Self – Reliance) เป็นหลัก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนี้
จ าเป็นต้องอุทิศพลังกาย (Energy) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และความปรารถนา (Desire) ที่
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จะใช้ทรัพยากรที่หาพบในท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือที่จะเกิดการสร้างสรรค์รายได้ นอกจากนี้เป็นการสืบ
สานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป และ
วางรากฐานที่ส าคัญของประเทศและสังคมไทย 
    นอกจากนี้เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลัก 1 ประเภท เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรท้องถิ่น ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้น เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชน เกิดการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง นับเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่อาศัย
หมู่บ้านเป็นหน่วยพัฒนา (Unit of Development) 
    ดังนั้น “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
โดยมีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิต  
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาชนบทและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชน สามารถยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่น และจุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้รู้จักแพร่หลายไป
ทั่วประเทศและท่ัวโลก 

 การด าเนินงานตามนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 เป้าหมายการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  1) มุ่งมั่นให้กลุ่มราษฎรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการบริการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสามารถจ าหน่ายได้ 
     1.1 มุ่งม่ันให้กลุ่มราษฎรมีจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถใน
การหริหารจัดการ มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงกัน จนเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมของ
ชุมชนแบบยั่งยืนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
     1.2 มุ่งม่ันให้กลุ่มราษฎรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ และ
ในธุรกิจที่ด าเนินการ และสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป 
  2) หลักการพ้ืนฐาน 
    2.1 หลักการที่ 1 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) เน้น
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรบาน มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวัฒนธรรม เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งใน
และต่างประเทศ 
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    2.2 หลักการที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเอง และรู้จักคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Self Reliance Creativity) ใช้ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ โดยมีการระดม
ความคิดเห็นเพ่ือหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี ให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะของต าบลแต่ละต าบล 
    2.3 หลักการที่  3 ส่งเสริมการสร้างคน สร้างทรัพยากร (Human Resorce 
Development) ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตวิญญาณที่เชื่อมั่นว่าจะต้องท าได้ Can do spirit เช่น 
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถขายได้ในท้องถิ่นและในต่างประเทศ โดยรัฐจะต้องมี
บทบาทในการพัฒนาให้ประชาชนมีการพัฒนาทางด้านความรู้ในการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ในการ
ท างาน ความสามารถในการวางแผน การผลิต การบริการ และการตลาด 
  3) ยุทธศาสตร์ 
    เพ่ือสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินโครงการ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คือ กระทรวง
อุตสาหกรรมจะมีบทบาทที่มุ้ งเน้นในการสนับสนุนทางด้านวิชาการด้วยการพัฒนาความรู้  
ความสามารถในด้านการผลิต ด้านการจัดการ และด้านการตลาดของคนในท้องถิ่นตามบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
    3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด สนับสนุนการศึกษาวิจัยตลาด การวางแผนการตลาด 
ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
    3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน ช่วงวางแผนด้านการเงินการประสานงานในการติดต่อ
หาแหล่งทุน ตลอดจนส่งเสริมด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
    3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต เสนอแนะปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น มีการ
แนะน าเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพ่ือยกระดับให้ทันกับต่างประเทศ ช่วยในด้านประสิทธิภาพใน
การผลิตและการลดต้นทุนเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
    3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์การ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กร โดยการ
จัดวางระบบบัญชีและการเงินให้มีมาตรฐาน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานละบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารโครงการไปสู่มาตรฐานโลก นอกจากนี้ต้องแนะน าให้
มีการจัดระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
    3.5 ยุทธศาสตร์ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน าให้มีระบบ
ข้อมูลข่าวสารเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการให้มากขึ้นในทุกระบบองค์กร ตลอดจนมีการติดต่อสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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    3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ศึกษาด้านความเป็นไปได้ด้านการตลาด
ต่างประเทศ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการติดต่อและวางเครือข่าย รวมทั้งจัดแสดงสินค่าในตลาด
ต่างประเทศท้ังหมด 
    3.7 ยุทธศาสตร์ด้านการประสานงานการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
มีการประสานงานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมาร่วมมือกัน เพ่ือแก้ไขเงื่อนไข 
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  4) กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 8 ประเภท ดังนี้ 
    4.1 กลุ่มสินค้า แยกเป็น 5 ประเภท 
     4.1.1 อาหาร รายการอาหารส าเร็จรูป อาหารแปรรูป 
     4.1.2 ผ้า รายการผ้าและสิ่งทอทุกชนิด 
     4.1.3 จักสาร รายการเครื่องจักรสานและหัตถกรรมประเภทจักสานทุกชนิด 
     4.1.4 ศิลปะประดิษฐ์ รายการที่ใช้ศิลปะทุกประเภท เช่น การแกะสลัก 
     4.1.5 เครื่องใช้ทั่วไป รายการเครื่องใช้ทั่วไป เครื่องเงิน เครื่องเขิน 
    4.2 กลุ่มวัฒนธรรม สถานที่ และบริการ แยกเป็น 3 ประเภท 
     4.2.1 ศิลปวัฒนธรรม รายการที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรม 
     4.2.2 สถานที่แหล่งท่องเที่ยว รายการสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
     4.2.3 การบริการ รายการที่ให้บริการ เช่น ช่างต่าง ๆ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
  5) กลไกและแนวทางการด าเนินงาน 
     เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบาย “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการหนึ่งต าบล   
หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2544 ซึ่งได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กอ.นตผ.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรอง
คณะกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการโดย
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    5.1 ก าหนดให้นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการด าเนินงาน “หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” เพ่ือให้การจัดท าแผนงานและงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการประสานงาน
กันอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
    5.2 ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ
ต าบลที่จะอยู่ในบัญชี “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” 
    5.3 ศึกษา เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีการสนับสนุนและ
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แต่งตั้งก าหนดให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนภารกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์”  

 บทบาท ภารกิจของกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1) บทบาทในการประชาคม ค้นหาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลพื้นฐานการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มคน ชุมชน มีกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด อ าเภอ และกิ่งอ าเภอ) เป็นหน่วยงานหลัก และมี
หน่วยงานสนับสนุน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  2) บทบาทในการส่งเสริมการผลิต วัตถุดิบ คุณภาพของวัตถุดิบการแปรรูป ผลิตภัณฑ์
การศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงาน
สนับสนุนคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) บทบาทในการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ มีกระทรวง
อุตสาหกรรมและ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุนคือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  4) บทบาทในการส่งเสริมการตลาด การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า มีกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน คือ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการ
ท่องเที่ยว และ NECTEC 
  5) บทบาทในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
การออกแบบ มีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนเป็นหน่วยงานหลัก และ
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มีหน่วยงานสนับสนุนคือ กระทรวงอุตสาหกรรม ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสภาวิจัย 
  6) บทบาทในการประชาสัมพันธ์ มีส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลัก และมี
หน่วยงานสนับสนุน คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว และ 
กระทรวงมหาดไทย 
  7) บทบาทในการติดตามประเมินผล กระทรวงมหาดไทย มีส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสภาวิจัยแห่งชาติ 
  8) บทบาทในการวิเทศสัมพันธ์รับความช่ วยเหลือด้านเทคนิค และเงินทุนจาก
ต่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน มีส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลัก และ
มีหน่วยงานสนับสนุน คือ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมวิเทศสหการ 

 นโยบายรัฐบาล 
    คณะกรรมการ อ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แหงชาติ (2551: 13) กล่าวว่า 
ประเทศไทยเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ขึ้น เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยคณะกรรมการ กอ.นตผ. มีอ านาจหน้าที่ในการ ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการด าเนินงาน “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ก าหนด มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต าบล รวมทั้งสนับสนุนให้การ ด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ  
     โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีแนวคิดที่เน้น 
กระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน หรือต าบล เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้แต่ละชุมชนได้น าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มี 
จุดเด่น มีมูลค่าเพ่ิมและเป็นที่ต้องการของตลาดออกจ าหน่าย เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้น 
เศรษฐกิจชุมชน พร้อมจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านแห่งละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน โดย 
ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จาก 
ชุมชนออกขายสู่ตลาดกว้าง เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น และยึดหลักการพ่ึงตนเองของชุมชน โดยรัฐบาลได้ มอบหมาย
ให้คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) เป็นหน่วยก ากับดูแลโดย มี 
รองนายกรัฐมนตรี นายปองพล อดิเรกสาร เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการจ านวน 9 คณะ          
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันบริหารโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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    รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่ารัฐบาลจะจัดให้มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วย เหลือใน
ด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 
    นโยบายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้มีนโยบายในการด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมรส่วนร่วมในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
    โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑมีปรัชญาในการด าเนินโครงการ คือ สร้างความเจริญ
แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่      
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมี 
หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ  
    1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)  
    2) พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self – Reliance – Creativity)  
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) 
    จากนโยบายของรัฐที่แถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดวย 
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงานตามโครงการ 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 
    1) สร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนในระดับรากหญ้า 
    2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
(Self Reliance) 
    3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) และจัดการทรัพยากร
ในทอ้งถิ่น 
    4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
    5) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ  (Self Creativity) เป็นการสร้างเศรษฐกิจ
รากฐานให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ 
เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  
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 หนวยงานที่เกี่ยวของและวิธีการด าเนินการ 
    ประเทศไทยรับแนวคิดการด าเนินโครงการ OTOP มาจากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน็โครงการ
หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Product: OVOP) และน ามาปรับใช้กับประเทศไทย 
โดยภาครัฐเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องม ีดังนี้ 
    คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) มีกลไกการ
บริหารที่เชื่อมโยงกันลงไปถึงระดับพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กอ.นตผ. ซึ่งจัดขึ้นแล้วตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 
2544 ประกอบด้วยกลไกหารบริหารงานดังนี้  
    1) คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   
     คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ    
5 คณะ ได้แก่  
     1.1 คณะอนุกรรมการบริหาร มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเลขานุการ มีหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ประสาน 
แผนงานและพิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ  
     1.2 คณะอนุกรรมการส่ งเสริมการผลิต มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
เป็นประธาน มีหน่าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของปัจจัยการผลิตและ 
ผลิตภัณฑ์ 
     1.3 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาด มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายด้านตลาด ส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และส่ งเสริมการคุ้มครอง 
ทรัพย์สินทางปญัญา  
     1.4 คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีปลัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีหน้าที่ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ไดม้าตรฐาน  
     1.5 คณะอนุกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็น
ประธาน มีหน้าที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่นของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประสานงาน
และติดตามการด าเนินงานของระดับท้องถิ่น  
    2) กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
เชื่อมโยงไปสู่การด าเนินงานโครงการ OTOP กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ด าเนินการส่งเสริมการด าเนินงาน OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนเป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ รวมทั้งเป็นอนุกรรมการบริหาร อนุกรรมการส่งเสริมการผลิต อนุกรรมการส่งเสริมการตลาด 
อนุกรรมการ มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ อนุกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ นตผ.
ระดับภูมิภาค พัฒนาการจังหวัดเป็นอนุกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ นตผ.จังหวัด และ
พัฒนาการอ าเภอ เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ นตผ.อ าเภอ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 ซึ่งขั้นตอน
การด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีดังนี ้
     ขั้นตอนที่ 1 ระดับต าบลมีหน้าที่หลักในกระบวนการจัดเวทีประชาคม เพ่ือคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต าบลให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบในท้องถิ่น และแผนชุมชน  
     ขั้นตอนที่ 2 ระดับมีหน้าที่ในการจัดล าดับผลิตภัณฑ์เด่นจากต าบลต่าง ๆ ของอ าเภอ 
การบูรณาการแผนและงบประมาณเพ่ือให้การสนับสนุน 
     ขั้นตอนที่ 3 ระดับจังหวัด มีหน้าที่หลักในการจัดล าดับผลิตภัณฑ์ดีเด่นอ าเภอต่าง ๆ 
ของจังหวัด การบูรณาการแผนและงบประมาณเพ่ือให้การสนับสนุน 
     ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ระดับส่วนกลาง มีหน้าที่หลักในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทการด าเนินการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก/ขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต าบล และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือการสนับสนุนให้ การ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท 
    3) กระทรวงการต่างประเทศ  
     กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (2552) ได้สรุปไว้ว่า กระทรวงการต่างประเทศมี 
บทบาทกับ OTOP ดังนี้  
     3.1 กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสนับสนุนโครงการ OTOP ในด้าน การส่งเสริม
การตลาด การจัดจ าหน่ายสินค้า การกระจายสินค้า และการรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจาก
ต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สนับสนุนผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าในต่างประเทศ เพ่ือขยายตลาดในต่างประเทศ  
     3.2 กระทรวงการต่างประเทศยังมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน (OTOP) ในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจต่าง ๆ และเทคโนโลยีกับต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน
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โครงการวิจัยของต่างประเทศ ตลอดจนผลการวิจัยพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้
กรอบความร่วมมือกับต่างประเทศในการขอรับทุนการศึกษาวิจัยร่วม การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน
ไทยเข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ในขณะเดียวกันก็ผลักดันการขยายตลาดโดยแสวงหา
ลู่ทางและสร้างโอกาสในการเปิดตลาดใหม่และสร้างพันธมิตรให้ผูประกอบการไทย โดยใช้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ตลอดจนให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(สอท.) สถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) ต่าง ๆ ทั่วโลกเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้ซื้อ และข้อมูลความ     
ต้องการของตลาด รวมทั้งมาตรการการกีดกันทางการค้าการลงทุนต่าง ๆ ให้วิสาหกิจชุมชนรับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการปรับตัวเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
     3.3 ในปีงบประมาณ 2548 กระทรวงฯได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของประเทศไทย
ส าหรับการด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ สอท. และ สกญ. ทั่วโลกจ านวน 10 โครงการ 
อาทิ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของ สอท. ณ กรุงปราก โครงการน านักธุรกิจออสเตรเลียที่
ประสงคจ์ะน าเข้าสินค้า OTOP และเข้าร่วมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเดินทางมาชมสินค้าในประเทศ
ไทยของ สกญ. ณ นครซิดนีย์ โครงการน าฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้าในอาบูดาบี และผู้สื่อข่าวไป  
ร่วมงาน OTOP to the World 2005 ของ สอท. ณ กรุงอาบูดาบี เป็นตน 
     3.4) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาดโครงการ OTOP ได้อนุมัติให้กระทรวงการ   
ต่างประเทศด าเนินโครงการ The Ambassador Living and Dining: OTOP Style ในปีงบประมาณ 
2549 โดยใช้เงินงบประมาณจากคณะกรรมการอ านวยการโครงการหนึ่ งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมบทบาทของเอกอัครราชทูต (ออท.) และกงสุลใหญ่ (กสญ.) ทั่วโลก ใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในบรรดานักการทูต และ
บุคคลส าคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศนั้น ๆ โดยจะน าสินค้า OTOP มาใชในรูปแบบของ
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 

 ขั้นตอนการด าเนินงานการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP 
Product Champion: OPC)   
    การด าเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP Product 
Champion: OPC) เป็นโครงการตามนโยบายการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
จัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1-5 ดาว) ที่จะ 
น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อยาง 
เหมาะสม ซึ่งการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยนั้นได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดย 
กรมพัฒนาชุมชนในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมการด าเนิน 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ยึดแนวทางการส่งเสริมใหผลิตภัณฑ์ 
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OTOP ของแต่ละชุมชนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสามารถส่งออกได้ 
สามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้โดยจะคัดสรรจากสินค้ าสุดยอดของจังหวัด ภาค 
และประเทศ 
    กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  
    ในปี พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดกระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยออก 
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ คณะอ านวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ. 2551 และ 
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
    ขั้นตอนที่1 ระดับอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ/เขตในกทม. ท าหน้าที่รับสมัครผลิตภัณฑ์ที่เขาคัดสรร 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ตรวจสอบการจัดประเภท ผลิตภัณฑ์
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พิจารณาให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลและตามลักษณะตัวผลิตภัณฑ์จากนั้น  
ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์การให้ค่าคะแนนและตัวผลิตภัณฑ์ให้จังหวัด/กทม.  
    ขั้นตอนที่2 ระดับจังหวัด/กทม.  
      1) ระดับจังหวัด ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
OTOP กลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ทบทวนการให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ ในกรณีมีการ
ปรับการให้คา่คะแนนผลิตภัณฑ์ให้ระบุเหตุผลประกอบในเอกสารสรุปการให้คะแนน จากนั้นส่งข้อมูล
ผลิตภัณฑ์การให้ค่าคะแนนและตัวผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มจังหวัด  
      2) ระดับกทม. ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
OTOP กลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ทบทวนการให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ในกรณีมีการ
ปรับการให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ให้ระบุเหตุผลประกอบในเอกสารสรุปการให้คะแนน จากนั้นส่ง         
ข้อมูลผลิตภัณฑ์การให้ค่าคะแนนและตัวผลิตภัณฑ์ที่คะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไปให้ระดับประเทศ  
    ขั้นตอนที่ 3 ระดับกลุ่มจังหวัด ท าหน้าที่กลั่นกรองและทบทวนการให้ค่าคะแนน     
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด โดยพิจารณาเฉพาะหัวข้อประเด็นหลัก ๆ ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด       
ในกรณีการปรับการให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ให้ระบุเหตุผลประกอบในเอกสารสรุปการให้คะแนน     
จากนั้นส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์การให้ค่าคะแนนและตัวผลิตภัณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนตั้งแต 70 
คะแนนขึ้นไปให้ระดับประเทศ 
    ขั้นตอนที่  4 ระดับประเทศท าหน้าที่กลั่นกรองและทบทวนการให้ค่าคะแนน          
ผลิตภัณฑ์ของกลุมจังหวัด / กทม. โดยพิจารณาเฉพาะหัวข้อประเด็นหลัก ๆ ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีการปรับการให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ให้ระบุเหตุผลประกอบใน 
เอกสารสรุปการให้คะแนนเช่นกัน จากนั้นประกาศผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย       
ทุกระดับ ตั้งแตร่ะดับ 1-5 ดาว 
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  ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์ตามนิยาม
ความหมาย ที่ระบุต่อไปนี้  
  1) ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งได้ รับ 
มาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ฮาลาล และมี 
บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจ าหนายทั่วไป แบ่งเปน 3 กลุม่ ดังนี้  
    1.1 ผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้บริโภคสด เช่น พืชผัก ผลไม้  เช่น มะม่วง สับปะรด   
ส้มเขียวหวาน มังคุด ส้มโอ กล้วย เป็นตน กรณีพันธุ์ไม้ เช่น กิ่งพันธุ์มะม่วง กิ่งพันธุ์มะปราง  
ไมป้ระดับ ฯลฯ ไมถ่ือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนได้  
    1.2 ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น เช่น 
น้ าผึ้ง ข้าวสาร ข้าวกลอง ข้าวฮาง เป็นต้น เนื้อสัตวแปรรูป เช่น เนื้อโคขุน เนื้อ นกกระจอกเทศ 
แช่แข็ง หมูแดดเดียว หมูยอ แหนม ไส้อั่ว ไส้กรอก ปลาอบรมควัน หอยจ้อ เป็นต้น อาหารประมงแปร
รูป เช่น ไส้กรอกปลา ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว ส้มปลาตัว น้ าบูดู กะปิ กุ้งแห้ง น้ าปลา 
ปลาร้า เป็นต้น กรณีสัตว์ที่มีชีวิต เช่น ไก่ชน ปลากัด ไม่ถือว่าเปนผลิตภัณฑ์ที่ ลงทะเบียนได้เพราะไม่
ผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น  
    1.3 อาหารแปรรูปกึ่งส าเร็จรูป/ส าเร็จรูป เช่น ขนมเค้ก เฉาก๊วย ขนมโมจิ เต้าส้อ 
กระยาสารท กล้วยฉาบ กล้วยอบ มะขามปรุงรส ทุเรียนทอด กาละแม กะหรี่ปั๊บ ขนมทองม้วน  
ข้าวเกรียบ ข้าวแตน น้ าพริกเผาและน้ าพริกต่างๆ แจ่วบอง น้ าจิ้มสุกี้ น้ าปลาหวาน ผักกาดดอง 
พริกไทย แคบหมูไข่เค็ม กุนเชียง หมูทุบ หมูแผ่น เป็นต้น 
  2) ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรา
แช่สุรากลั่น สาโท อุ ไวน์ เหล้าขาว 35-40 ดีกรี เป็นต้น และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่      
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น   
น้ าผลไม ้น้ าสมุนไพร เครื่องดื่มรังนก กาแฟคั่ว กาแฟปรุงส าเร็จ ขิงผงส าเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหม่อน 
ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชัก น้ าเฉาก๊วย น้ าเตาหู้นมสด นมข้าวกล้อง เป็นต้น  
  3) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอและผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติหรือ เสนใย
สังเคราะหร์วมทัง้เสื้อผา/เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกายที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบการแต่งกาย ทั้ง
เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยและเพ่ือความสวยงาม 
    3.1 ผ้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนที่ท าจากเส้นใย เส้นดาย น ามาทอถักเป็นผืน       มี
ลวดลาย เกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผ้า ท าด้วยมือ หรือเครื่องจักร รวมถึง   
ผลิตภัณฑ์เสื้อผาและเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์สิ่งทอและผลิตภัณฑ์   
ที่ท าจากผ้าเป็นหลักและมีวัสดุอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบผสม เช่น ผ้าไหม ผ้าฝาย ผ้าโสรง ผ้าขาวม้า      
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ผ้าคลุมไหล่ ผ้าบาติก ผ้าถุง ผ้าปักชาวเขา ผ้าคลุมผม หมวกกะปิเยาะ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าส าเร็จรูปบุรุษ 
– สตรีเป็นต้น 
    3.2 เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบการแต่งกายที่ท า
จากวัสดุทุกประเภทเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย เช่น รองเท้า เข็มขัดกระเป๋าถือ เป็นต้น และเพ่ือ
ความสวยงาม เช่น สร้อย แหวน ต่างหูเข็มกลัด ก าไล นาฬิกาข้อมือ เนคไท หมวกแฟชั่น เป็นต้น 
  4) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้หรือตกแต่ง 
ประดับในบ้าน สถานที่ต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ใช้สอย หรือประดับตกแต่ง หรือให้เป็นของขวัญ เพ่ือให้ผู้รับน าไปใช้สอยในบ้าน ตกแต่งบ้าน รวมทั้ง 
สิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้านั้นต้องไม่ผลิตโดยใช้ 
เครื่องจักรเป็นหลัก และใช้แรงคนเป็นส่วนเสริมหรือไม่ใช้แรงงานคน ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ 
ของที่ระลึก แบ่งออกเป็น 7 กลุม่  
    4.1 ไม้ หมายถึง ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ท าจากไม้เป็นหลัก เช่น 
ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ กล่องไม้นาฬิกา ไม้ตั้งโตะ โคมไฟกะลามะพร้าว ของเล่นเด็ก เครื่องดนตรี     
ตู้พระธรรม เรือจ าลอง แจกันไม้ กรงนก ไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น  
    4.2 จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่เป็นเส้นใย
ธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ใด ๆ เช่น พลาสติก น ามาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ เป็นรูปร่าง เช่น  
ตะกร้า กระจูดสาน เสื่อกก ที่รองจานท าจากเสื่อกก ที่ใส่ของท าจากพลาสติกสาน กระจาด กระบุง 
กระด้ง กระติ๊บข้าว เชือกมัด เปลยวน โคมไฟผักตบชวา ไม้กวาด กระเช้าเถาวัลย์  พรมเช็ดเท้า ฝาชี
หมวกสานไม้ไผ่ เป็นต้น 
    4.3 ดอกไม้ประดิษฐ์/วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ หมายถึง ดอกไม้ ต้นไม้ กล้วยไม้       
ผลไม้ ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติแต่ท าจากวัสดุต่าง ๆ เพ่ือเลียนแบบธรรมชาติผลิตภัณฑ์ ประเภท
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา 
ต้นไม้ประดิษฐ์ ผลไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น  
    4.4 โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่ท าจาก
โลหะต่าง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สแตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น     
ช้อน ส้อม มีด ผลิตภัณฑ์ภาชนะท่ีใช้โลหะ ภาชนะท่ีท าจากสแตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ เป็นต้น  
    4.5 เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการน าวัสดุประเภท ดิน สินแร่
ไปขึ้นรูปและน าไปเผาด้วยความร้อนสูง เพ่ือเป็นภาชนะ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น       
เบญจรงค ์ถ้วย ชาม ภาชนะกระเบื้อง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่าง ๆ เป็นต้น  
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    4.6 เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุท าจาก ผ้า มีการ
ตัดเย็บ เช่น ชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเท้า ผ้าปูโต๊ะ ถุงมือถักส าหรับท าการเกษตร เป็นต้น 
    4.7 อ่ืนๆ ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ที่ใช้วัสดุอ่ืนใด 
นอกเหนือจาก ข้อ 4.1 – 4.6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิ่น แก้ว เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก      
ซีเมนต ์ต้นไม้มงคล ตุ๊กตาจากดินไทย ผลไม้เผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป เป็นต้น 
  5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร      
เป็นส่วนประกอบอาจใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ยาจากสมุนไพร เครื่องส าอางค์ 
สมุนไพร วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น น้ ายาล้างจานสมุนไพร สมุนไพรไล่ยุงหรือก าจัดแมลง 
และรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้ทางการเกษตร เช่น น้ าหมักชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ เป็นต้น      
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
    5.1 ยาจากสมุนไพร  
    5.2 เครื่องส าอางสมุนไพร  
    5.3 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 
  หลักเกณฑ์ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย มีการพิจารณาตามกลุ่ม 
ประเภทผลิตภัณฑ์ โดยมีองคป์ระกอบและเกณฑ์การคัดสรรฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
    ส่วน ก หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน             
(30 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    สวน ข หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด (25 คะแนน) ประกอบ     
ด้วย ด้านการตลาด และดา้นเรื่องราวของต านานผลิตภัณฑ์ (Story of Product)  
    สวน ค หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน) ประกอบด้วย    
การตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพตามประเภทผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาดสู่สากล 
 ข้อดี ขอ้เสียในการจัดตั้งโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
    ส าหรับข้อดี ข้อเสียในการจัดตั้งโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
สุมาลี สันติพลวุฒิและคนอ่ืนๆ (2554: 7-8)  
    ข้อดี  
      1) โครงการ OTOP ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลในเรื่องของคุณภาพของสินค้าให้ได้ 
มาตรฐานตามหลักสากล ท าให้สินค้าในท้องถิ่นสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้  อีกทั้ง 
รัฐบาลยังจัดโครงการอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
      2) โครงการ OTOP ได้รับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณของรัฐบาลเพ่ือให้
ประชาชน น าเงินไปลงทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การประชาสัมพันธ์ในโครงการของใน
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แต่ละต าบล ซึ่งมีอยู่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โปสเตอร์ เป็นต้น เป็นการ   
สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปรู้จักโครงการ OTOP อีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนหันมาส่งเสริม       
ภูมิปญัญาของประเทศตน  
      3) จากการที่ภาครัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักโครงการ OTOP ท าให้
ภาคเอกชน มีความเชื่อถือในการให้แหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย 
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชานสามารถแสวงหาเงินทุนสะดวกขึ้น
ในการผลิตสินค้าในโครงการ  
      4) ลดระดับการว่างงาน เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท าให้ เกิดการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจในทอ้งถิน่ อีกท้ังยังสรางความสามัคคีในท้องถิ่น  
    ข้อเสีย  
      1)  การน าทรัพยากรธรรมชาติที่ มี ในท้องถิ่นมาผลิต เป็นสินค้ามีผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีความเสื่อมโทรมและลดจ านวนลง 
      2) ไม่มีตลาดรองรับสินค้า ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าได้น้อยลง ส่งผลให้สินค้ามี 
มากเกินความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนมาก ซึ่งสินค้าคงเหลือต้อง 
จัดเก็บในโกดังสินค้า ท าให้เกดิต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ 
      3) จากการที่ภาคเอกชนเพ่ิมแหล่งเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต่ าให้แก่ชุมชนเป็นการสร้าง 
แรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการกู้ยืมมากข้ึน ชุมชนมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 
      4) สินค้าที่จัดแสดงในงานมีสัดส่วนของจ านวนผู้ ประกอบการ SMEs และ
ผู้ประกอบการอิสระเป็นส่วนใหญ่ สินค้าที่มาจากชุมชนที่แท้จริงมีสัดส่วนที่น้อยมาก เนื่องจากสินค้า
จากชุมชนไม่สามารถสู้กับคุณภาพสินค้าท่ีเป็นของกลุ่ม SMEs ได้ เพราะสินค้าชุมชนมีขอจ ากัดที่ยังไม่
สามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สินค้าไม่ผ่านมาตรฐานที่โครงการตั้งตามขั้น
ของระดับราคา และชุมชนยังขาดความสามารถในการบริหารจัดการ 
  อย่างไรก็ตามพบว่าสินค้าโอทอปไทยยังมีจุดอ่อนส าคัญ 3 ด้านหลัก คือ  

     1. “การตลาด” สินค้าไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ สินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่มี
ความแตกต่าง บรรณจุภัณฑ์ หีบห่อไม่สวยงามและทันสมัย  
     2. “ตั้งราคาไม่สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้า” ท าให้ประสบปัญหาทางการเงินจน
เกิดภาวะขาดทุน  
     3. “ขาดช่องทางการจ าหน่าย” ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงสินค้า และไม่มี
การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท าให้ผู้บริโภคไม่รู้จักแบรนด์และสินค้า 
 



37 
 

 2. การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
    ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลักเกณฑ์ที่น ามาใช้พิจารณา
จัดแบ่งขนาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานให้ชัดเจนไปว่า ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะต้องมีลักษณะอย่างไร แต่หลักเกณฑ์ที่ประเทศต่าง ๆ น ามาใช้
ในการก าหนดขนาดธุรกิจโดยทั่วไป ได้แก่ ประเภทธุรกิจ จ านวนการจ้างงาน ขนาดของทุนจดทะเบียน 
ขนาดของสินทรัพย์ถาวร ยอดขาย ผลก าไรของการประกอบการ และจ านวนลูกค้า เป็นต้น ส าหรับ
ประเทศยังไม่มีการก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จึงท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ก าหนดค านิยาม หรือ
ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการของแต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยงาน โดยทั่วไปจะใช้ขนาดของสินทรัพย์ถาวร จ านวนการ
จ้างงาน ขนาดของทุนจดทะเบียน เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วความหมายของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมนั้น มีความหมายครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งกิจการขนาดย่อย (Mini 
หรือ Micro Enterprise) กิจการรับช่วงการผลิต (Supporting Industries) กิจการอิสระ (Independence 
Enterprise) ส าหรับค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่หน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 
  1) ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยก าหนดมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรรวมค่าที่ดินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ส าหรับกิจการแต่ละประเภท ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การก าหนดมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรรวมค่าที่ดินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  ส าหรับกิจการแต่ละประเภท 
 

ประเภทกิจการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม 
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
กิจการบริหาร ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 60 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
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  2) กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมายของไม่เกิน 200 ล้านบาท 
โดยก าหนดว่า ไม่เกิน 200 ล้านบาท หมายถึง ธุรกิจการผลิตธุรกิจการค้าหรือธุรกิจการบริการ ที่มี
ขนาดไม่เกินที่ก าหนด ดังตารางที่ 3  
 

ตารางท่ี 3 กิจการหรือธุรกิจ ที่มีขนาดไม่เกิน 200 ล้านบาท 
 

ประเภทกิจการ สินทรัพย์ถาวร การจ้างงาน (คน) 
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 200 คน 
กิจการบริหาร ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 200 คน 

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 คน 

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 60 ล้านบาท ไม่เกิน 30 คน 

 
  3) บรรษัทเงินทุนแห่งประเทศไทย (The Industrial Finance Corporation of Thailand : 
IFCT) ได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยก าหนดว่า ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสินทรัพย์ถาวรรวมกันไม่เกิน 200 ล้านบาท 
  4) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมาย
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยก าหนดว่า ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มี
สินทรัพย์รวมที่ดินไม่เกิน 100 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท 
  5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ก าหนดค านิยาม หรือ
ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยก าหนดว่าธุรกิจขนาดย่อมหมายถึงอุตสาหกรรมที่
มีสินทรัพย์ถาวรรวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท และวงเงินค้ า
ประกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของวงเงินสินเชื่อและไม่เกิน 40 ล้านบาท 
  6) ธนาคารไทยธนาคาร ได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมายธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยใช้หลักการพิจารณาในธุรกิจต่าง ๆ เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคาร
ไทยธนาคารได้ก าหนดค านิยามหรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับกิจการ    
แต่ละประเภท ดังตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4 ค านิยามหรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับกิจการแต่ละประเภท 
 

ประเภทกิจการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม 
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
กิจการบริหาร ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 60 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท 

 
  7) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ที่ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดค านิยามหรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ ธุรกิจหรือกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก 
หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์
ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ตามจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะมี
อ านาจในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  8) ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศต่าง ๆ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และค านิยามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันออกไป แต่หลักเกณฑ์ที่
ประเทศต่าง ๆ น ามาใช้ในการก าหนดขนาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทั่วไป ได้แก่ ประเภท
ธุรกิจ จ านวนการจ้าง ขนาดของทุนจดทะเบียน ขนาดของสินทรัพย์ถาวร ยอดขาย เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุป ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความหมาย
แตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของแต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยงาน 
โดยทั่วไปจะใช้ขนาดของสินทรัพย์ถาวร จ านวนการจ้างงาน ขนาดของทุนจดทะเบียน เป็นต้น ซึ่งมี
ความหมายครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งกิจการขนาดย่อย (Mini หรือ Micro 
Enterprise) กิจการรับช่วงการผลิต (Supporting Industries) กิจการอิสระ (Independence Enterprise) 
รวมทั้งธุรกิจหรือกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้ว ตามจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
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 ลักษณะเด่นที่ส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถจ าแนกได้
ดังนี้ 
  1) ง่ายสู่การเข้าท าธุรกิจ เพราะใช้เงินทุนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่สูงมากนัก 
และหากเกิดผิดพลาดในการด าเนินกิจการก็เสียหายไม่มากเกินไป และมีโอกาสฟ้ืนตัวได้ง่ายกว่า
กิจการที่มีขนาดใหญ่ 
  2) มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการสามารถควบคุมดูแลกิจการได้
อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 
  3) สามารถสร้างความช านาญเฉพาะอย่าง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่การ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
  4) ด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะป็นด้านการผลิตสินค้า การจัดจ าหน่ายหรือการบริการจะมีความ
ยืดหยุ่นสูง สอดคล้องกับยุคการผลิตและการค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) 
ตลอดจนการผลิตและการค้าที่มุ่งความหลากหลายของรูปแบบหรือบริการมากกว่ามุ่งปริมาณ 
  5) ในกรณีที่มีสถานการณ์วิกฤตขอบเขตของความเสียหายจะไม่มากเท่ากับธุรกิจขนาด
ใหญ่ เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอยู่เป็นจ านวนมากและหลากหลายประเภท ดังนั้น 
แม้จะรับผลกระทบความผันผวนทางเศรษฐกิจ จนเกิดความเสียหายต่อกิจการใดกิจการหนึ่งหรือ
หลาย ๆ กิจการ ความเสียหายที่เกิดข้ึนก็จะไม่มากเท่ากับกิจการขนาดใหญ่ 
  6) เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการผูกขาด หรือช่วยให้เกิดการแข่งขันในระดับเศรษฐกิจ 

 ประโยชนที่ได้รับจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีดังนี้ 
  1) มีการกระจายตัวในการจ้างงาน 
  2) มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
  3) มีการส่งสินค้าออกและสร้างเงินตราต่างประเทศ 
  4) ผลิตสินค้าและบริการ สนองความต้องการภายในประเทศ รวมทั้งทดแทนการน าเข้า
อันเป็นการช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ 
  5) มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจได้ทั่วทั้งระบบ 
  6) เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ของนักลงทุนหน้าใหม่ 

 ลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจ (SMEs) 
  1) มีการพ่ึงตนเองสูง ธุรกิจ (SMEs) เป็นกิจการที่มีการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต จัดท า
กระบวนการผลิต และจัดหาตลาดได้ด้วยตนเอง มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และไม่ได้ฝากอนาคต
ไว้กับค าสั่งซื้อจากโรงงานขนาดใหญ่ 
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  2) มีความว่องไวในการปรับตัว เนื่องจากธุรกิจ (SMEs) เป็นกิจการที่มีคนงานจ านวนไม่
มาก ดังนั้น จึงมีความว่องไวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการบริการให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าและตลาดสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  3) ใช้ทุนน้อย เป็นกิจการที่ให้ทุนในการด าเนินการช่วงเริ่มต้นน้อย มีภาระหนี้สินไม่มาก
นัก จึงสามารถควบคุมระบบการบริหารการเงินได้ง่ายกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 
  4) ใช้ทักษะในการผลิต สินค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสินค้าหัตกรรม หรือท าด้วยมือ 
มีการใช้ทักษะความช านาญเป็นพิเศษและท าการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับเทคโนโลยี
ระดับที่เหมาะสมในการออกแบบ และผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์และคุณค่า ใน
ระดับสากล 
  5) ใช้วัตถุดิบในประเทศ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของธุรกิจ (SMEs) ส่วนใหญ่จะเป็น
วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ และจะใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่จ าเป็นเท่านั้น ที่จะสั่งซื้อน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ 
  6) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้จากธุรกิจ (SMEs) จะเน้นในเรื่องของ
คุณภาพมากกว่าปริมาณ เนื่องจากผลผลิตที่ได้จะมาจากแรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ และเป็นสินค้าที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งได้จากความเพียรพยายามและความตั้งใจของคน 
  7) ใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเป็นแนวทางด าเนินงาน ผู้ประกอบการในธุรกิจ (SMEs) 
จ านวนไม่น้อยที่ผ่านการลองผิดลองถูกในการท างาน ซึ่งอาจจะเป็นลูกจ้างหรือท างานหารายได้ตาม
ช่องทางต่าง ๆ อยู่พอสมควร ก่อนที่จะเริ่มท าธุรกิจส่วนตัว ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ ก็สามารถน า
ประสบการณ์ท่ีได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ 
  8) กิจการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กิจการธุรกิจ (SMEs) ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตาม
แหล่งชุมชนต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท าให้เกิดการกระจายตัวของแหล่งงาน ไม่เป็นการ
กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ ซึ่งท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

 การควบคุมท่ีมีความส าคัญต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรมีดังนี้ 
  1) ควบคุมด้านคุณภาพ เทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาใช้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า สินค้าและ
บริการที่ผลิตได้นั้นจะตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
(QA : Quality Control) ขึ้นมาตรวจสอบดูแล 
  2) ควบคุมด้านปริมาณ คือ การควบคุมที่มีการใช้ข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล
ในทางปริมาณ เพ่ือควบคุมปริมาณของคลัง ควบคุมปริมาณการผลิต ควบคุมยอดขาย ควบคุมก าไร 
และเพ่ือวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
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  3) ควบคุมด้านค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการควรพยายามให้ทุกหน่วยงานจัดท างบประมาณ
การใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งด้านต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้มีการท างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอื่น ๆ  
  4) ควบคุมด้านเวลา คือ การควบคุมให้งานต่าง ๆ ให้เสร็จตามก าหนดเวลาที่วางไว้  

 ความคาดหวังในการเข้าไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 เรื่องที่ส าคัญที่สุดของเจ้าของธุรกิจ (SMEs) ก าลังเผชิญอยู่ คือ การท าให้เกิดผลส าเร็จจาก
การเข้าไปประกอบธุรกิจ (SMEs) ซึ่งส่งผลกระทบให้เห็นชัดเจนต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ เป้าหมายต่าง ๆ จะเป็นตัวก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจทางการบริหารใน
อนาคต วัตถุประสงค์หลาย ๆ ประการของบุคคลที่เข้าไปประกอบธุรกิจ (SMEs) คือ 
  1) ก าไรและความมั่งคั่ง (Profit and Wealth)  
  2) ความพอใจส่วนบุคคล (Personal Satisfaction) 
  3) ความเกี่ยวข้องของครอบครัว (Family Involvement) 
  4) ความเป็นอิสระและอ านาจ (Independence and Power) 
  5) สถานภาพทางสังคม (Social Status) 

 นโยบายของรัฐบาลกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 ด้านอุตสาหกรรม 
  1) ปรับโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทักษะภูมิ
ปัญญาไทย ศักยภาพการผลิตและการตลาด 
  2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
  3) พัฒนาบุคคลากรและแรงงานภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ให้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
  4) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 ด้านบริการและการท่องเที่ยว 
  1) พัฒนาภาคการบริการจากการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานจากหน่วยงานและ
องค์กร เพ่ือให้มีการใช้ศักยภาพบริการอย่างเต็มที่ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะด้าน
ภาษามาตรฐานการบริการและการจัดการ 
  2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการเร่งฟ้ืนฟูระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ไทยเป็นประตูหลักของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ 
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  3) เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ 
และเชิงเกษตรกรรม 
 ด้านพาณิชย์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  1) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้ง SME Development Bank โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแปรสภาพ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) เป็นธนาคารเพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทุนให้กับ (SMEs) ทั้งในรูปเงินกู้และการค้ าประกันสินเชื่อ 
  2) มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐ เร่งรัดปล่อยสินเชื่อให้กับ (SMEs) 
  3) ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ (SMEs) เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการมีทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วไม่เกิน 6 ล้านบาท จากอัตราภาษีฐานปัจจุบัน 30%  
    3.1 (SMEs) ที่มีก าไรไม่เกิน 1 ล้าบาท เสียภาษี 20 % 
    3.2 (SMEs) ที่มีก าไรไม่เกิน 1-3 ล้านบาท เสียภาษี 25 % 
    3.3 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีก าไรไม่เกินกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป
เสียภาษี 30 %  
  4) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capatal) เพ่ือจูงใจ
ให้น าเงินไปลงทุนในกิจการ (SMEs) ที่มีศักยภาพ 
    4.1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ส าหรับรายได้ที่เป็นเงินปันผล หรือผลประโยชน์ที่
ได้จากการโอนหุ้นที่ธุรกิจร่วมลงทุนได้รับ 
    4.2 ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลและผลประโยชน์จากการโอนหุ้นที่ผู้ลงทุน
ได้รับจากการลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

  กล่าวโดยสรุป นโยบายของรัฐบาลกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้าน
อุตสาหกรรม 1) ปรับโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน 3) พัฒนาบุคลากรและแรงงานภาคอุตสาหกรรม 4) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงินเพ่ือ
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านบริการและการ
ท่องเที่ยว 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการเร่งฟ้ืนฟูระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ไทยเป็นประตูหลักของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ และ 2) เพ่ิมความหลากหลายของ
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ด้านพาณิชย์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1) ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแปรสภาพบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) เป็นธนาคารเพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทุนให้กับ (SMEs)  2) มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐ เร่งรัดปล่อยสินเชื่อให้กับ (SMEs) และ
3) ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ (SMEs)   
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 แนวคิดและหลกัการของ SMEs 4.0  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก ตามแนวนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ซึ่งเกิดจากภาครัฐได้มองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเหล่า SMEs ที่ไม่มีการปรับตัวให้ทัน
ตามเทคโนโลยีก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ท าให้ SMEs ของเราไม่สามารถต่อสู้คู่แข่งในตลาดได้ และอาจ
ต้องปิดตัวลง เพราะฉะนั้นเหล่า SMEs ก็ต้องมีการตื่นตัว และพร้อมปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยอยู่
เสมอ โดย SMEs มีหลักการแนวปฏิบัติ ดังนี้ (บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2558) 
  1. ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรรม 
 อย่างที่เห็นได้ชัดในยุคสมัยนี้ นวัตกรรมนั้นมีบทบาทไม่ใช่แต่เพียงการใช้ชีวิตอย่าง
เดียวแล้ว แต่นวัตกรรมยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อธุรกิจ ทั้งเรื่องการติดต่อสื่อสาร , การหาข้อมูล, การ
เสาะหากลุ่มลูกค้า หรือจะเป็นนวัตกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้จ่าย
ผ่าน QR Code หรือการท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตุง กรุงไทย ร้านค้าสามารถรับ
ช าระค่าสินค้า/บริการด้วย QR Code และท าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

 2. บริหารจัดการระบบแบบสมัยใหม่ 
 แนวการบริหารแบบ SMEs 4.0 นั้น จะเน้นระบบงานในแบบ 'ท าน้อย แต่ได้มาก' 
ซึ่งจะเริ ่มต้น ตั้งแต่การให้ความรู้แรงงานหรือพนักงาน เพื่อให้การท างานคล่องตัว และก้าวทัน
เทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงอาจเลือกทางเลือกในระบบการท างานใหม่ ๆ เอาระบบขั้นตอน
ท างานที่ไม่จ าเป็นออก และเพ่ิมระบบการท างานที่สะดวกกว่า ง่ายกว่า จ าเป็นกว่าเข้าไปแทน  

 3. เรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภคให้มากพอ  
 ในยุคสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทกันมาก จึงท า
ให้ระบบการตลาดและการเลือกซื้อของผู้บริโภคนั้น ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่ฉลาดขึ้น เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น และมีความคิดเป็นของตัวเอง
มากขึ้น เพราะฉะนั้นเหล่า SMEs 4.0 จะต้องปรับตัว และรู้จักกลุ่มลูกค้าของเรา เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ของเราให้ได้มากที่สุด เปรียบเสมือนผู้ให้ค าปรึกษาหรือเพ่ือนของเขาเลยได้ยิ่งดี 
 4. เลือกการบริหารการเงินที่ฉลาดขึ้น 
 ในยุคที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 นั้น หากสังเกตให้ดีแล้ว นวัตกรรมต่าง ๆ นั้นจะ
มาช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่สะดวกง่ายและรวดเร็ว เพราะฉะนั้น 
ระบบการบริหารการเงินก็เช่นกัน หาก SMEs ที่มีการเติบโตที่ดี แต่บริหารการเงินเดิม ๆ ก็อาจจะ
ท าให้ธุรกิจของคุณก้าวได้ไม่ไกลอย่างที่มันควรจะเป็น เพราะฉะนั้นลองน าเทคโนโลยีมาบริหาร
การเงินในระบบดูบ้างรวมถึงการบริหารบัญชีที่ดี อย่างเช่น การจัดท าบัญชีชุดเดียว เพราะการ
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จัดท าบัญชีชุดเดียว จะช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดเพิ่มโอกาส
ในการขอสินเชื่อธนาคารได้มากขึ้น   
 สุวิทย์ เมษอินทรี (2561) กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตาม
กลไกที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย SMEs ผู้ประกอบการ หรือประชาชนคนไทย ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 
รับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึนได้ คือ  
  1) เรื่องของเทคโนโลยีที่ควรใช้ให้เป็น เพราะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมันยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ต้องหมั่นดูอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ตรงกับ
เราบ้าง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น  
  2) เรื่องของการไปเยี่ยมชมงานที่ต่างประเทศ เพราะลูกค้าในอนาคตอาจมาจาก
หลากหลายประเทศทั่วโลก การติดต่อ มารยาท ธรรมเนียมการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าบริษัทไม่มี
คนพูดภาษาอังกฤษได้ ส่งอีเมลมาก็ไม่สามารถตอบกลับได้ ท าให้เสียโอกาสในการท าธุรกิจไปได้อย่าง
น่าเสียดาย  
  3) เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะคนในสมัยนี้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
หากมีสินค้าที่คุณสมบัติเหมือนกัน ราคาใกล้เคียงกัน สินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถจับใจ
ลูกค้าได้มากกว่า 
  กล่าวโดยสรุป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ SME 4.0 จะต้องก้าว
ให้ทันกระแสการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกตามแนวนโยบาย 
ประเทศไทย 4.0 ต้องมีการตื่นตัว และพร้อมปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ โดย SME 4.0 มี
หลักการแนวปฏิบัติ คือ 1) การขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรรม อย่างที่เห็นได้ชัดในยุคสมัยนี้ 
นวัตกรรมนั้นมีบทบาทไม่ใช่แต่เพียงการใช้ชีวิตอย่างเดียวแล้ว แต่นวัตกรรมยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อ
ธุรกิจ 2) บริหารจัดการระบบแบบสมัยใหม่ แนวการบริหารแบบ SMEs 4.0 นั้น จะเน้นระบบงาน
ในแบบ “ท าน้อย แต่ได้มาก” และก้าวทันเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน 3) เรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภค
ให้มากพอในยุคสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกันมาก จึงท าให้
ระบบการตลาดและการเลือกซื้อของผู้บริโภคนั้นย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย เพราะฉะนั้นเหล่า SMEs 
4.0 จะต้องปรับตัวเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด และ 4) เลือกการบริหารการเงินที่ฉลาดขึ้น หาก 
SMEs ที่มีการเติบโตที่ดี แต่บริหารการเงินเดิม ๆ ก็อาจจะท าให้ธุรกิจก้าวได้ไม่ไกลอย่างที่ควร  
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โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 1. ชื่อโครงการ  
  โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 2. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
  2.2 ความสอดคล้องกับภารกิจและนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

() 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
() 2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม   
          วชิาชีพ 
() 3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
() 4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
() 5) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
() 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    () 2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
() 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน () 4) เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 2.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
  () พันธกิจที่ 1 : มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในทุก
สาขาที่เปิดสอน  
  ()  พันธกิจที่ 2 : พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยมศึกษาโดยเน้นการใช้แผนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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 ()  พันธกิจที่ 3 : ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วย
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไป 
  ()  พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
     ()  พันธกิจที่ 5 : พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้
เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า 
  ()  พันธกิจที่ 6 : จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนและบุคลากร 
    ()  พันธกิจที่ 7 : ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆของจังหวัด บูรณาการให้
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดและชุมชนท้องถิ่น 
 2.5 ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ()  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
  ()  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 ทุก
ตัวบ่งชี้ 
  ()  ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   นายสุชาติ จินดาแจ้ง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 4. ความเป็นมาของโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืน มีแนวทาง
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการและพันธกิจกระทรวงมหาดไทย    
ข้อ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประกอบอาชีพในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะรายได้
หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ตลอดจนการ
พ่ึงพาตนเอง โดยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้าน เป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการ
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จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และฝึกอาชีพให้เยาวชนให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง   
   การจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการฝึก
ทักษะอาชีพระยะสั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการส าหรับบุคคลทั่วไปหรือส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากกระทรวง 
ศึกษาธิการให้ด าเนินงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ  
ระยะสั้นในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนก าลังคน เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลายเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 นอกจากนี้รัฐบาลโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 ซึ่ง SME ถือเป็นหนึ่งในฐานส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ว่าด้วย “การพัฒนาประเทศมุ่งสู่ Thailand 4.0” โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม SME 
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และต่อยอดไปถึงระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ต่อไป 
  โดยรัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมมุ่งเน้นสร้างรายได้และความ
เจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ
ร่วมกับภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการด าเนินงานจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี พบว่า
ปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนส่วนใหญ่ปัญหาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ของสินค้าด้านตลาดเพ่ือจ าหน่าย และเงินทุนที่มีการแข่งขันทางด้านราคา
มากขึ้น ขาดช่องทางการจัดจ าหน่ายในต่างประเทศ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ และไม่มีกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้า ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ในด้านการตลาด หรือการ
วางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ไม่ประสบ
ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร   
  ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ เปิดท าการสอนทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร 
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วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ปัจจุบันการด าเนินงานตามนโยบาย
ส่งเสริมและพัฒนาคน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่า
เทียมกัน เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลาย ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 จากการ
ส ารวจพบว่า ด้านหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านครูผู้สอน
จัดการเรียนการสอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เน้นปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย และไม่ส่งเสริมกิจกรรมในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาโดยเร่งด่วน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้เรียน
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป       

 5. วัตถุประสงค์    
    5.1 เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  
     5.2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0 
 5.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
     5.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
 5.5 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
 5.6 เพ่ือเพ่ิมจ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

 6. เป้าหมาย 

   6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 คน 

รวม 33 คน กลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัฑณ์ จ านวน 158 คน รวมทั้งสิ้น 189 คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ  
6.1 เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  
     6.2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0 
 6.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
     6.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
 6.5 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  

6.6 เพ่ือเพ่ิมจ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME  

7. วิธีด าเนินการ 

  7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
  7.2 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครู ชุมชน และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
   7.3 ประชาสัมพันธ์โครงการแก่กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ โดยผ่านสื่อของรัฐ 

ผู้น าท้องถิ่น ติดประกาศ พร้อมทั้งก าหนดวันรับสมัคร 
     7.4 ด าเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
 7.5 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ 
  7.6 ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 8. แผนการด าเนินงาน 
 

ตารางท่ี 5 แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ

โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ  
 มิถุนายน 2562 - ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.  ผู้บริหารประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 

ครู ชุมชน และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือรับทราบปัญหาและความ
ต้องการ 

 กรกฎาคม 2562 - ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 

3. ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 
ประกอบด้วย  

   3.1 กิจกรรมฝึกอบรมวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาสู่ SME 4.0 

   3.2 กิจกรรมฝึกอบรมวิชางานดอกไม้
ประดิษฐ์จากธรรมชาติและงาน
ประดิษฐ์ตามสมัยนิยมสู่ SME 4.0  

   3.3 กิจกรรมฝึกอบรมวิชาเครื่องดื่มสมุนไพร
และขนมไทยยอดนิยม      

   3.4 กิจกรรมฝึกอบรมท าขนมปังนวดมือ
สไตล์ญีปุ่น 

   3.5 กิจกรรมฝึกอบรมงานบายศรีวิจิตร 
        ปากชาม 

 

 

25,000 
 

30,000 

 

20,000 
 

35,000 

 

 

25,000 
 

 

   

 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- งานความร่วมมือและ 
  งานพัฒนาหลักสูตร 
   การเรียนการสอน 
- ครผูู้สอน  
- ผู้เรียน 

รวม 135,000   

 9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 10. งบประมาณ  
        - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นเงิน   135,000  บาท 

 11. สถานที่ด าเนินการ 
  - วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีและในชุมชนเป้าหมาย 
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 12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตารางท่ี 6 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
1.  ผู้ เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มี

ความรู้ ความเข้าใจ การเป็นผู้ประกอบการ
สู่ SME 4.0  

- สอบถามผู้เรียนกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์   

- แบบสอบถาม  

2.  จ านวนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  

- ศึกษาข้อมูลจากแบบ
รายงาน 

- แบบรายงาน 

3.  ความพึงพอใจของผู้บริหารโครงการ
ภายใต้การประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้ นกลุ่ มหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 

- สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้บริหารโครงการ 

- แบบสอบถาม 

4.  ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0  

- สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียน    

- แบบสอบถาม 

5.  จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

- ศึกษาข้อมูลจากแบบ
รายงาน 

- แบบรายงาน 

6. จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมขึ้นหลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 

- ศึกษาข้อมูลจากแบบ
รายงาน 

- แบบรายงาน 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความรู้ ความเข้าใจ การเป็นผู้ประกอบการสู่ 

SME 4.0 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 13.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารโครงการภายใต้การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพ

ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด   

  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ 

 การท างานให้ประสบความส าเร็จ นอกจากมีเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ี
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญและขาดไม่ได้คือการประเมิน ซึ่งจะท าให้
ทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ควรจะปรับปรุงขั้นตอนของกิจกรรมในขั้นตอนใด 
หรือควรยุติล้มเลิกโครงการก่อนที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน องค์กร และประเทศชาติ
นอกจากนี้ในปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารโลกไร้พรมแดน เชาว์ อินใย (2553: 1) กล่าวว่า การ
เปิดเผยข้อมูลการท างานต่อสาธารณชนเป็นสิ่งที่จ าเป็น การประเมินจะช่วยท าให้ทราบจุดอ่อน จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนาจึงท าให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุงพัฒนางานของตนเองให้
ก้าวหน้าทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทีเ่ขา้มาอย่างรวดเร็วได้  

  1. ความหมายและความส าคัญของโครงการ 

  1.1 ความหมายของโครงการ 
           ความหมายของโครงการ ได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายความหมายไว้หลากหลาย 
เช่น รัตนะ บัวสนธ์ (2551: 4) ได้ให้ความหมายของโครงการว่า หมายถึง ส่วนย่อยส่วนหนึ่งของแผนงาน 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ทรัพยากรในการด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ส าราญ มีแจ้ง (2550: 6) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง กลุ่มของ
กิจกรรม แผนงาน หรือ ส่วนหนึ่งของแผนงานที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 80-81) กล่าวว่า โครงการเป็นลักษณะงาน
ที่ไม่ใช่งานประจ า เป็นงานที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในสังคม จะต้องด าเนินการไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ระบุไว้ที่แน่นอน เมื่องานเสร็จสิ้น
โครงการก็สิ้นสุดลง พิสณุ ฟองศรี (2551: 34) กล่าวว่า โครงการไม่ใช่งานประจ าตามปกติที่มีลักษณะ
เป็นโปรแกรมที่ก าหนดไว้ตลอด แต่จะช่วยเสริมงานปกติให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย 
(2552: 23-24) กล่าวว่า โครงการหมายถึง หน่วยของแผนงานหรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์
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เกี่ยวข้องกัน เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ มีลักษณะเด่นชัดมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
แน่นอน และมักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจ า โครงการประกอบด้วยงาน (Task) และ
กิจกรรม (Activity) ซึ่งสอดคล้องกับ เชาว์ อินใย (2553: 2) กล่าวว่า โครงการเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่ง
ของแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีการก าหนดทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
และ รอยซ์ (Royse et al., 2001) ได้ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่จัด
ขึ้นอย่างมีระบบ โดยออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ  

  จากการศึกษาความหมายของโครงการโดยนักวิชาการสรุปได้ว่า โครงการหมายถึง 
ชุดของกิจกรรมที่ไม่ใช้เป็นกิจกรรมหรืองานปกติ เป็นแผนการด าเนินงานที่เป็นระบบ จะน าไปปฏิบัติ
ได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน กิจกรรมมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

  1.2 ความส าคัญของโครงการ  
           มนุษย์ได้มีการวางแผน หรือก าหนดการด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มา
ตั้งแต่ดึกด าบรรพ์แล้ว เพียงแต่ในสมัยก่อนจะมีกิจกรรมไม่มากนักหรือไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงอาจ
ก าหนดล าดับขั้นการปฏิบัติงานไว้ในใจได้ แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การวางแผนหรือโครงการต้องท าอย่างเป็นระบบ ซึ่งความส าคัญของโครงการ
พิสณุ ฟองศร ี(2551: 36) ก าหนดดังนี้ 
   1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นใน
อนาคตอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้  
    2. ท าให้การก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องท าให้ต่อเนื่องสอดคล้อง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้  
     3. ท าให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้ าซ้อนกัน  
    4. ท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดี ท าให้ได้สารสนเทศ
จากการประเมินที่เป็นประโยชน์ 
    กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของโครงการเพ่ือเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะน าไปสู่
ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ ท าให้การก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรมมี
ความต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีข้ันตอนและมีคุณภาพที่ดี   
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    1.3 ลักษณะของโครงการที่ดี  
          โครงการเป็นชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
กิจกรรมขององค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และก าหนดวัตถุประสงค์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โครงการที่ดีจะเอ้ือประโยชน์แก่บุคคล หน่วยงาน ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่ง
ลักษณะของโครงการที่ดี 9 ประการ ดังนี้ 
     1. มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่านการวิเคราะห์แล้ว  
        2. สนองตอบความต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ     
        3. สามารถแก้ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้  

       4. มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง  
       5. สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการด าเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น  
       6. มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้สะดวก  
       7. มีระยะเวลาแน่นอนในการด าเนินงานทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุด  
       8. ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  
       9. สามารถติดตามประเมินผลได้  

          ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) กล่าวว่าโครงการที่ดีมีลักษณะส าคัญ             
6 ประการ ดังนี้  

 1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่ง ๆ 
อาจมีหลายข้อ  

    2. มีความเป็นเอกเทศ โครงการแต่ละโครงการจะต้องมีการก าหนดขอบเขตของ
การด าเนินงานและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

    3. มีการก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืนกับ
โครงการหนึ่ง ๆ จะต้องมีการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจน
สิ้นสุดโครงการที่เป็นระบบและมีระเบียบ  

    4. มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล 
และแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะน ามาด าเนินงาน  

    5. มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดที่แน่นอนโครงการจะต้องมีการ
ก าหนดจุดเริ่มต้นว่าเริ่มโครงการเมื่อใดและจะด าเนินงานต่อไปจนถึงระยะเวลาอันใดเป็นเวลาสิ้นสุด
โครงการ จึงไม่ใช่เป็นงานที่ท าประจ าเรื่อย ๆ แต่มีการก าหนดระยะเวลาไว้อย่างแน่นอน  
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    6. สามารถน าไปปฏิบัติได้เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็น
โครงการที่เลื่อนลอยหรือสวยหรู น าไปปฏิบัติไม่ได้  
  นอกจากนี้ เชาว์ อินใย (2553: 10-11) กล่าวว่า โครงการค่อนข้างมีลักษณะที่ชัดเจน
ซึ่งจะท าให้สามารถแยกโครงการที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้ ลักษณะของโครงการที่ดี คือ  
    ประการแรก โครงการต้องมีคณะท างาน (Staffing) โครงการที่ขาดคณะท างานที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็จะท างานได้ไม่ประสบผลส าเร็จ ตัวอย่างเช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท 
ก็ต้องมีคณะท างาน ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกองทุน คณะท างานอาจจะมีเวลาท างาน
พร้อมกันหลาย ๆ โครงการ หรืออุทิศตัวเพียงโครงการเดียว 
   ประการที่สอง โครงการต้องมีงบประมาณ (Budgets) เพราะว่าการท างานของ
คณะบุคคลต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นเงิน บางครั้งโครงการถูกแบ่งแยกโดยงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม 
มีโครงการที่ใช้เงินทุนน้อย  
   ประการที่สาม การให้เงินทุนที่ม่ันคง (Stable Funding) มีความส าคัญท่ีจะท าให้
โครงการประสบความส าเร็จ ขวัญก าลังใจ และผลงานจะลดลง เมื่อลูกจ้างไม่ได้รับเงินเดือนตามปกติ 
หรือให้ท างานที่ไม่ใช่หน้าที่  
   ประการที่สี่ โครงการที่ดีมีลักษณะโดดเด่นในตัวของมันเองโดยสรุป สามารถ
มองเห็นได้หรือเป็นที่รู้จักของสาธารณชน หรือประชาชนจะจ าโครงการที่ดีจากค าขวัญ สัญลักษณ์ 
หรือการโฆษณาของรัฐบาล เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
และโครงการบ้านเอ้ืออาทร เป็นต้น เมื่อองค์กรมีโครงการหลายโครงการ บางครั้งอาจจะมีปรัชญา 
นโยบาย กระบวนการและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่แนวทางการด าเนินงานของคณะท างาน 
และเวลาที่ใช้ในการจัดท าโครงการ การเปรียบเทียบท าได้อย่างง่าย ๆ เพ่ือแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างโครงการหนึ่งออกจากโครงการอื่น ๆ  
   ประการที่ห้า ปรัชญาการให้บริการที่ดี โครงการของรัฐบาล เช่น โครงการ  30 
บาทรักษาทุกโรคจะมีปรัชญาการให้บริการว่า ยินดีต้อนรับทุกคน ปรัชญาการให้บริการเป็ นการ
สื่อสารได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าต้องถูกต้องเสมอ โครงการที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจนจะสร้างปัญหา
อย่างมากให้ผู้ประเมิน ดังนั้น โครงการต่าง ๆ ที่ดีจะถูกสร้างบนความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ และ
มีการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ ก่อนที่ผู้ด าเนินโครงการจะลงไปแก้ปัญหาสังคม และเริ่มให้
การช่วยเหลือจะต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือหาวิธีการที่ดีท่ีสุดน าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ   
   ประการที่หก โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) นั่นก็คือ ก่อนที่ผู้จัดท า
โครงการจะลงไปแก้ปัญหาสังคมและเริ่มให้ความช่วยเหลือ มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องคิดว่า ท าไม
ปัญหาจึงเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นการท างานที่ดีที่สุดเพ่ือจะแก้ไขสถานการณ์นั้น  ๆ โมเดลเชิง
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ทฤษฎีจะสร้างหลักการในแต่ละโครงการ และเสนอแนะวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้ความ
พยายามในการแก้ปัญหามีความชัดเจน  
  กล่าวโดยสรุป โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือมี
คณะท างานที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน การ
ก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการก าหนดการด าเนินงานที่สอดคล้อง กลมกลืนกัน มีการก าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง   

 2. ความหมายของการประเมินโครงการ  
     การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการด าเนินโครงการ 
การประเมินโครงการเป็นการประเมินคุณค่าของงานโครงการ หรือกิจกรรมทางการศึกษาต่าง  ๆ  
นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ใช้ในวงการอ่ืนทั่วไปหรือกิจกรรมอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข งานโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ให้เจริญก้าวหน้า การประเมินโครงการ ได้มี
นักการศึกษาหรือนักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้ให้ความหมายการประเมินโครงการไว้ เช่น      
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2551 : 13) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่แสวงหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือจะได้มาซ่ึงข้อมูลที่จะช่วยผู้บริหารโครงการสามารถตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นซึ่ง
หมายความว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการจะถูกก าหนด โดยให้ผู้ประเมินผลการ
ประเมินจะประเมินผลอย่างไร โดยวิธีใด ผู้ประเมินผลจะต้องพิจารณาขอบเขต ขนาด ระยะเวลา 
ความชัดเจน และความเฉพาะของปัจจัยน าเข้า ความสลับซับซ้อน และช่วงเวลาของเป้าหมาย และ
ความคิดริเริ่มที่มีอยู่ในโครงการ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และสุริยา วีรวงศ์ (2551 : 5) กล่าวว่า การ
ประเมินโครงการ (Project Evaluation) ในความหมาย “นักประเมินผล” คือการพิสูจน์ว่า ผลที่ได้รับ
เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่เพียงใด ในขณะที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2552: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ประเมินค่าหรือการประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยามพ้ืนฐานใน
ทางการจัดการ นิยม นิยามการประเมินค่าหรือการประเมินผลว่าเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศเพ่ือการติดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อ
ผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ จะท าให้เกิดปัญญา สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551: 68) ได้
สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่ง
ระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจ
จัดท าโครงการทดลองหรือน าร่อง ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง 
เชาว์ อินใย (2553: 4) ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า โดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัด
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ขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ ตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ และรุทแมน (Rutman, 1982 : 59-60) ให้ความหมายของการ
ประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการวิจัยเพ่ือหาข้อมูลที่   
เป็นจริงและมีความเชื่อถือได้ของโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์
หรือไม่และคุณภาพของความส าเร็จนั้นเป็นเช่นใด  
              จากความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว          
พอสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ แล้วตัดสินคุณค่าหรือปรับปรุงแผนและวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

            3. ประเภทของการประเมินโครงการ 
     ประเภทของการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 38-40) ได้อธิบายไว้ว่า       
การประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลัก ในการแบ่งประเภทของการประเมิน
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ แบ่งโดยยึดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และล าดับ
เวลาในการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

           1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุงบางครั้งก็เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า  

(Formative Evaluation) 
         1.2 การประเมินสรุปผลเรียกว่า การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 

       2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
          2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal – Based  Evaluation) เป็นการ
ประเมินที่ว่าท าได้บรรลุประสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยทราบก่อนประเมินว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์
อะไรบ้าง 
        2.2 การประเมินที่อิสระโดยไม่ยึดวัตถุประสงค์โครงการ (Goal– Free Evaluation) 
เป็นการประเมินผลที่เกิดข้ึนทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง 
  3. แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน แบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ขณะด าเนินการ
โครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                      3.1 ประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre – Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ 
ความเป็นไปได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบ
โอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การประเมินก่อนเริ่มโครงการมีความเชื่อบน



59 
 

พ้ืนฐานที่ว่า ถ้าตัวโครงการนั้นได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลมีความจ าเป็น 
คุณภาพดี มีความเป็นไปได้ โอกาสที่โครงการจะประสบความส าเร็จก็ย่อมสูง เสมือนว่าโครงการนั้นได้
บรรลุผลส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
               การประเมินเพ่ือการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปส าหรับการตัดสินใจเลือกโครงการนี้
มีชื่อเรียกต่างกัน ส่วนใหญ่เรียกว่า “การวิเคราะห์โครงการ” ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใช้หลายค า Project 
Appraisal, Project Analysis ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม เรียกว่า Feasibility Study หรือการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นต้น ไม่ว่าจะใช้ชื่อใด แต่โดยหลักการกว้าง ๆ การประเมินในขั้นนี้จะ
เน้นการพิจารณาใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ 
   1) ความเหมาะสมของโครงการประเมินเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และความจ าเป็น
ของการท าโครงการ (Need Assessment) ซึ่งเป็นการตรวจสอบขั้นต้นเพ่ือก าหนดปัญหา ก าหนด
ความจ าเป็น และเหตุผลที่ส าคัญในการเริ่มโครงการนั้น ๆ ขึ้น และการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุม ดังนี้ 

-  ความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการ 
-  ความพร้อมทางการบริหารโครงการนั้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามเป้าหมาย 
-  ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้

ทางการเงิน ก าลังคน วัสดุและการจัดการ ถ้าเป็นโครงการทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะมีการวิเคราะห์
ทางด้านการตลาด รวมทั้งศึกษาความสอดคล้องกับนโยบาย และปัญหา 
     2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ (Return of Investment) 
โดยทั่ว ๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได้ผลเสีย วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ดูจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน
ด าเนินโครงการ (Rate of Return) หรือพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Cost Effectiveness Analysis) และดูจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลก าไร (Cost 
Benefit Analysis) และดูจากการวิเคราะห์รายจ่ายโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ หรือการ
วิเคราะห์อรรถประโยชน์ (Cost – Utility Analysis) เป็นต้น ส าหรับโครงการทางด้านการศึกษาจะ
เน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ Cost – Effectiveness มากกว่า Cost – Benefit   
     3) การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่อาจจะเกิดตามมา
จากการด าเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจาก
การด าเนินงานยังไม่ค่อยแพร่หลาย แต่จะเป็นสิ่งที่มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ส่วนใหญ่จะ
พิจารณาเพื่อค้นหาแรงต้านทานต่อการด าเนินโครงการ เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายส าคัญ ๆ ซึ่งน าไปสู่การด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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  3.2 การประเมินในระหว่างการด าเนินงาน (Implementation Evaluation or  
Process Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือ
ศึกษาถึงการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้หรือท าไม่ได้ เพราะเหตุใด 
จุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการนั้น พยายาม
ตอบค าถามว่าท าไมจึงเกิดปัญหา อุปสรรค หรือไม่เกิดปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ถ้าเกิด
ปัญหาจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที การประเมินในขณะด าเนินโครงการจึงมีบทบาทใน
การปรับปรุงการด าเนินโครงการโดยตรง 
  3.3 การประเมินหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อตอบค าถามว่าโครงการ
ประสบผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลที่ เกิดข้ึนโดย
เทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งการประเมินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ       
1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ 2) การติดตามผลต่อมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของ
โครงการที่ต้องอาศัยการทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 – 2 ปี เป็นต้นไป ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มการด าเนินงานโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ บางท่านเรียกการประเมินลักษณะนี้
ว่า การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 
            ส าหรับนักวิชาการที่มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ได้แบ่งประเภทของการประเมิน โดยแบ่งตาม
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น ประเภทของการประเมินที่จะกล่าวต่อไปแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้   
รัตนะ บัวสนธ์ (2551: 90) ; ศิริชัย กาญจนวาสี (2553: 47–48) ; พิสณุ ฟองศรี (2551: 11) ก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

1. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
      1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) การประเมินแบบนี้เป็นการ

ประเมินระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งควบคู่ไปกับการด าเนินงานของโครงการ  โดยพิจารณา
ความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 

    1.2 การประเมินสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อการด าเนินงาน
ได้สิ้นสุดลงแล้วท าการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด 
ผลที่เกิดขึ้นได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่ และทรัพยากรเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือไม่ มีผลกระทบ ( Impact) หรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้ (Side Effects) 
อะไรบ้าง 
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 2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้ 

               2.1 การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินเบื้องต้น
ก่อนที่จะจัดท าโครงการ ความต้องการจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสภาพที่
เป็นอยู่ ท าให้เกิดความจ าเป็นในการจัดท าโครงการขึ้นท าให้ได้แนวคิดของการด าเนินงานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีและเป็นความต้องการของผู้รับโครงการ หรือ
หน่วยงานนั้นอย่างแท้จริง การประเมินความต้องการจ าเป็นมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและ
การวางแผน 
      2.2 การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการ โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อความส าเร็จใน
การท าโครงการ เช่น ด้านก าลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประชากร การประเมิน
ประเภทนี้ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องท าการส ารวจหรือวิจัยอย่างกว้างขวาง แต่ถ้าเป็นโครงการ
ที่จะท าในองค์กร โรงเรียน อาจใช้การตั้งค าถามเพ่ือส ารวจความพร้อม เช่น มีคนพอหรือไม่ มีเวลาพอ
หรือไม ่มีงบประมาณพอหรือไม่ เป็นต้น 
 2.3 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรจ าเป็นที่
จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และเพียงพอหรือทรัพยากรที่
จ าเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และแผนการ
ด าเนินงาน 
 2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การน าปัจจัยน าเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่นหรือ   
จุดด้อยของโครงการ 
 2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลจากโครงการ
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คุ้มค่าเพียงใด โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
มุ่งตอบค าถามว่าโครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมินจะท าให้ได้
สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจยุติ ปรับ ขยายโครงการ 
 2.6 การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการประเมินผล
การด าเนินงานจากโครงการที่จัดท าขึ้น ก่อให้เกิดผลอ่ืนใดเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ เป็นทั้งผลที่คาดหวัง 
และไม่คาดหวัง และท้ังในทางที่ดีและไม่ดี 
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 2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการด าเนินงานประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินงานไปแล้วระยะหนึ่ง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพ่ือดูผลที่ได้จากการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น 
 2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมิน เป็นการ
พิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณค่าของการประเมิน ท าให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของรายงาน
การประเมิน และรายงานการประเมินได้ด าเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมินหรือไม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility) มาตรฐาน
ความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy) เพ่ือจะได้น าไปพัฒนารายงาน
การประเมินให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 3. แบ่งตามผู้ประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
    3.1 การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) การประเมิน
แบบนี้ ผู้ประเมินเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน ข้อดีก็คือ เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงทราบและเข้าใจสิ่งที่ประเมินได้เป็นอย่างดี ข้อเสียก็คือ เมื่อเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องจึงอาจ
มีความล าเอียงเกิดข้ึนได้ 
    3.2 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) การ
ประเมินแบบนี้ผู้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน  
ข้อดีก็คือ มีความเป็นกลางในการประเมิน แต่มีข้อเสียก็คือ เข้าใจรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไม่ดีพอ
และเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานประเมิน 

 4. แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได้ 4 ประเภท  ดังนี้ 
4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า การประเมินผล  

สรุป และการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
    4.2 การประเมินตามข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม 

 4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง 
    4.4 การประเมินตามจุดเน้นที่ประเมิน ได้แก่ การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์  
ผลกระทบ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล 

5. แบ่งตามช่วงเวลาเพ่ือเอ้ือต่อการประเมิน แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
    5.1 การประเมินก่อนด าเนินงาน เป็นการประเมินผลก่อนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ โดยมุ่งเน้นประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนหรือไม่ มีความ
เป็นไปได้ คุ้มทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรค หรือปัญหาอะไรที่จะท าให้โครงการไม่
สามารถด าเนินการได้ การประเมินก่อนด าเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินโครงการ 



63 
 

 5.2 การประเมินระหว่างการด าเนินงาน การประเมินแบบนี้ควบคู่ไปกับการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ส่วนใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
    5.3 การประเมินหลังด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเมื่อการด าเนินงานได้สิ้นสุดแล้วท า
การตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได้ใช้
ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่ และทรัพยากรเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
หรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้ (Side Effect) อะไรบ้าง 
 การประเมินก่อนด าเนินงานจะใช้การประเมินบริบทและการประเมินปัจจัยน าเข้า การ
ประเมินระหว่างการด าเนินงานจะใช้การประเมินกระบวนการ ส่วนการประเมินหลังการด าเนินงานจะ
ใช้การประเมินผลผลิตและการประเมินผลลัพธ์ 
 นอกจากนี้ แพทตัน (Patton, 2004: 277) ได้แบ่งประเภทการประเมินตามเกณฑ์มิติการ
ประเมินเป็น 4 ประเภท คือ 
             1. ตามวัตถุประสงค์แบ่งได้เป็นการประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุปและประเมิน
เพ่ือการพัฒนา 
            2. ตามข้อมูลแบ่งได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม 
               3. ตามการประเมินแบ่งได้เป็น เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ 
                4. ตามจุดเน้นที่ประเมินแบ่งได้เป็นการประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ผลกระทบการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล 
  กล่าวโดยสรุป การประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการ
แบ่งประเภทของการประเมิน ซึ่งในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ใช้ประเภทของ
การประเมินโดยการบูรณาการประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินแบบแบ่งตามช่วงเวลาของการ
ประเมิน    

 4. ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
      การประเมินโครงการอย่างมีระบบย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการตระหนักถึง

คุณภาพของแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมหรือ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ   
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 นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินโครงการ ไว้ 
ดังนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2550: 65) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการมีความส าคัญและประโยชน์ คือ 
    1. การประเมินโครงการจะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการ
ด าเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
   2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือ
เกิดประโยชน์เต็มที่ 
     3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินงานเป็นไปด้วยดี 

  4. การประเมินโครงการช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและท าให้
โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 

   5. การประเมินโครงการช่วยควบคุมคุณภาพของโครงการ 
   6. การประเมินโครงการ ช่วยสร้างขวัญ ก าลังใจและสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ 
   7. การประเมินโครงการช่วยตัดสินใจในการบริหารโครงการ เป็นข้อมูลอย่างส าคัญ
ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของผู้บริหารโครงการ 
   ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 37-38) กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ประเมินว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะการ
ประเมินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน และบริหารโครงการ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้  
     1. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารนิเทศต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
และโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตลอดจนการ
ตรวจความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม 
     2. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
     3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน
โครงการ 
      4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพ่ือน าไปใช้ใน
การตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการด าเนินงาน
โครงการต่อไป 
     5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร 
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 
  ส าหรับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550 : 93 – 95) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ ไว้ดังนี้  
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  1. เป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแม้จะไม่สามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้  
  2. ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินลงทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง  
  3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   4. ช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลัง โดยสามารถจะ
ทราบได้ว่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน  
  5. ช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัด 
และปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ  
    6. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์
ควบคู่กันไป 

 นอกจากนี้ พิสณุ ฟองศรี (2551: 36) ได้สรุปว่าความส าคัญของการประเมินโครงการต้อง
ท าเป็นระบบ ซึ่งมีความส าคัญ และจะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ดังนี้  

 1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคต
อย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้  

 2. ท าให้การก าหนดล าดับชั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องท าให้ต่อเนื่องสอดคล้อง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้  

 3. ท าให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้ าซ้อนกัน  
    4. ท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอน และมีคุณภาพที่ดี ท าให้ได้สารสนเทศ
จากการประเมินที่เป็นประโยชน์ 
   เบรตัน (Breton 1981: 23) อ้างถึงใน เสนอ ภิรมจิตรผ่อง, 2553: 17) ได้แสดงให้เห็น
ความส าคัญของการประเมินว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลของการประเมินไม่เพียงแต่
ชี้ให้เห็นผลกระทบของโครงการทีม่ีต่อชุมชน การประเมินผลมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารโครงการ
ในการที่จะบริหารให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยง และขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น ขยาย
หรือปรับโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนยิ่งขึ้น หรืออาจระงับโครงการถ้าจ าเป็น 

 กล่าวโดยสรุปความส าคัญของการประเมินโครงการ เป็นการช่วยให้ผู้บริหารโครงการ
ตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของ
สังคมหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ
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ด าเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้โครงการนั้น
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างไร 

 5. กระบวนการประเมินโครงการ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 43-48) ได้กล่าว
ไว้ว่า ในการประเมินโครงการซึ่งถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ง มีกระบวนการด าเนินการประเมิน 
เป็นขั้นตอน ดังนี้ 
      1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน 
      2) ท าไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 
      3) ประเมินเพ่ืออะไร : ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
      4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน 
      5) จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน 

     -  ก าหนดรูปแบบการประเมิน 
     -  ก าหนดประเภทของตัวแปรหรือข้อมูลหรือตัวชี้วัด 
     -  ก าหนดแหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูล 
     -  ก าหนดเครื่องมือ / วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     -  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
     -  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

      6) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
      7) จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      8) จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะห์ข้อมูล 
      9) จะน าผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน 

 ในการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 เมื่อเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนที่ 5 ผลลัพธ์ของงานที่นัก
ประเมินได้ก็คือ เค้าโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ ซึ่งอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป 
      รายละเอียดการด าเนินการประเมินโครงการในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้ 

       1. วิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน : ประเมินอะไร 
         ในส่วนนี้เป็นการบรรยายโครงการเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน 
    โครงการ คือ กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมีความเป็นเอกเทศ      
และแต่ละกิจกรรมจะมีเป้าหมายอันเดียวกัน มีลักษณะที่เด่นชัด มีการก าหนดเวลาเริ่มต้น และเวลา
สิ้นสุดโครงการ และมักจะเป็นงานพิเศษท่ีต่างไปจากงานประจ า 
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     1.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน 
                        การวิเคราะห์/บรรยายโครงการที่มุ่งประเมินมีประโยชน์ที่ส าคัญอย่างน้อย          
4 ประการ  คือ 

         1.1.1 ท าให้ผู้ประเมินรู้จักโครงการนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น หรือรู้จักเป็นอย่างดีก่อนที่
จะประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นนักประเมินภายนอก 

         1.1.2 ท าให้มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ 
            1.1.3 เมื่อพบจุดเด่น – จุดด้อย หรือความส าเร็จ – ล้มเหลวของโครงการนัก
ประเมินจะสามารถอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุได้อย่างคมชัดยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงความส าเร็จ 
ความล้มเหลวนั้นกับสภาพการด าเนินงานโครงการ 
                        1.1.4 จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรยายโครงการไว้ในรายงานการประเมินในชั้น
ของการเขียนรายงานการประเมิน 

     1.2 การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน 
     เป็นการยากที่ผู้ประเมินจะสามารถประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ปราศจากความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน โดยข้อเท็จจริงและหลักการของการประเมินโครงการ  
ยิ่งผู้ประเมินมีความรอบรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมินมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้สามารถประเมินโครงการ
นั้นได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับแก่คนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินควรท าการศึกษา
หรือบรรยายโครงการที่มุ่งประเมินโดยการวิเคราะห์เอกสารโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามหัวข้อต่อไปนี้ 
           1.2.1 โครงการมีความเป็นมาอย่างไร ใครท า ท าไมต้องท าโครงการนี้ ท าแล้วได้
อะไร ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ 
           1.2.2 ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการทดลอง โครงการประจ าที่ด าเนินการ
ต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เป็นต้น 
         1.2.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการคืออะไร ปฏิบัติประเมินได้หรือไม่ 
           1.2.4 รูปแบบการบริหารโครงการเป็นอย่างไร ผู้บริหารโครงการมีใครบ้าง มี
บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่ 
                        1.2.5 ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ 

         1.2.6 มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และข้ันตอนในการด าเนินโครงการอย่างไร 
         1.2.7 โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร 
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                    1.2.8 มีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลส าเร็จของโครงการหรือไม่ ถ้ามีเกณฑ์
เหล่านั้นคืออะไร 
                        1.2.9 โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เป้าหมาย 
ผลงานและความเป็นไปได้ของโครงการ 
  2. หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ท าไมจึงต้องประเมิน 
                    ในขั้นตอนนี้ต้องกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการประเมินผลโครงการนี้ รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ท าการประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่น าไปสู่การค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุผล และความ
เป็นมาของโครงการที่จะถูกประเมินว่าท าไมต้องมีการประเมินเพ่ือทราบความก้าวหน้า ทราบผลของ
โครงการปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ฯลฯ ประเมินเพ่ือใคร ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ด าเนิน
โครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและจะน าผลของการประเมินไปใช้ได้อย่างไร เพ่ือปรับปรุง พัฒนาโครงการ 
บริหารงาน ตัดสินใจยุบหรือต่อโครงการ ฯลฯ 

     3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินเพ่ืออะไร 
          วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบหรือทิศทางให้ทราบว่าการประเมินครั้งนี้มุ่ง
ศึกษา มุ่งประเมินในด้านใดบ้าง จะเป็นการควบคุมทิศทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด การประเมิน
โครงการนั้นมุ่งให้ได้ข่าวสาร หรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะต้องเขียนอย่างชัดเจน และให้
ทิศทางในการประเมินต้องตรงกับความต้องการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เฉพาะเจาะจงวัดได้ ประเมินได้ เป็นปรนัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บ่อยครั้งที่ได้ใช้แบบจ าลองการประเมินเป็นกรอบในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน ตัวอย่างเช่น 
 1) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 

   2) เพื่อประเมินการบริหารโครงการ 
 3) เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
 4) เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน และผลกระทบของโครงการ 

  4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง 
           เป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจ าลองการ
ประเมินรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมิน ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างงานประเมินที่ท า
การประเมินโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งจะท าให้นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมินมือใหม่ 
เห็นแนวทางในการด าเนินงานประเมินได้ชัดเจนมากข้ึน   
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  5. การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได้อย่างไร 
          ในขั้นนี้เป็นการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินในรายละเอียดว่าตัวแปร หรือ
ข้อมูลที่ต้องการศึกษามีข้อมูลด้านใดบ้าง จะสุ่มตัวอย่างอย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด       
มีแนวทางการวัดอย่างไร และจะวัดด้วยเครื่องมือประเภทใด จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไรและ
ตัดสินผลการประเมินด้วยเกณฑ์อะไร 
               6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง 
                  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีหรือยัง จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว หรือจะต้องสร้างข้ึนมา
ใหม่ ถ้าสร้างเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องสร้างให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ข้อค าถามควรเฉพาะเจาะจง เป็นปรนัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ทดลองใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของเครื่องมือ เช่น ดัชนีความเที่ยง ความตรง ความยาก ฯลฯ ก่อนที่จะ
น าเครื่องมือไปใช้จริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจจะเป็นแบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบ
สัมภาษณ์ แบบแจงนับ แบบวิเคราะห์ และแบบทดสอบ เป็นต้น 

      7. การเก็บรวบรวมข้อมูล : จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีการใด 
           ในขั้นนี้จะเป็นส่วนน าไปสู่ความชัดเจนในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือจะท าให้
ทราบว่าอะไรคือแหล่งของข้อมูลที่ต้องการ จะต้องเก็บข้อมูลที่ไหน เมื่อไร จากใคร เวลาใด และจะใช้
เทคนิควิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดสมบูรณ์ และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติผู้ประเมินไม่จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งเท่านั้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีที่
ตอบสนองสภาพการด าเนินงานโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างดีที่ผู้ประเมินอาจเลือกใช้ หรือคิดค้น
วิธีการใหม่ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและน่าจะสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของการประเมินโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้สถานการณ์จ าลอง การอภิปราย การ
ใช้เทคนิคเดลฟาย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การนับ การวัด เป็นต้น 

     8. การวิเคราะห์ข้อมูล : จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร 
          กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปกติจะไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก อาจใช้วิธีการ
เชิงสถิติบ้าง ตามความจ าเป็น เช่น ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถน ามาวิเคราะห์โดยสถิติต่าง ๆ  
อาทิเช่น แจกแจงความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราส่วน ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ t – test, F – test เป็นต้น ข้อควรระวังในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ จะใช้สถิติใดต้องตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่ปริมาณ
นั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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                    การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์ หากผลการ
เปรียบเทียบ สอดคล้องกัน หรือผ่านเกณฑ์หรือแตกต่างกันอย่างชัดเจน การตัดสินคุณค่าก็อาจท าได้
อย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะกล้ ากึ่งกันการตัดสินคุณค่าจะยากล าบากมากข้ึน 
และในกรณีดังกล่าว อาจต้องดูข้อมูลสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

 9. รายงานผลการประเมิน : จะน าผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร 
           เป้าหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ 
เพ่ือการวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางานโครงการนับว่าเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญทีสุ่ด ดังนั้น ในขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุด ขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารได้ ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รายงานการประเมินสามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ รายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหารเป็นรายงานการสรุปผลการประเมินที่สั้นกะทัดรัด ปกติมีความยาว 1 – 3 หน้า ให้สารสนเทศ
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารได้ ลักษณะของรายงานประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ส าหรับรายงานการประเมินฉบับ
สมบูรณ์ทั่วไปจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมินเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน ผลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

       สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551: 102-105) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการประเมิน
โครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการ
ประเมินสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งในที่นี้เห็นควรเป็น 8 ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินก่อน ระหว่าง หรือสิ้นสุด
โครงการก็ตาม และถ้าการประเมินงานประเมินโครงการด้วยก็จะเป็น 9 ขั้นตอน คือ เป็ นการ
ตรวจสอบผลการประเมินนั่นเอง ในขั้นตอนต่าง ๆ  ทั้ง 8 ขั้นตอน อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ได้ เช่น บางขั้นตอนอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างตามลักษณะของโครงการที่จะประเมิน และ
ปัจจัยอ่ืนบางขั้นตอนก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน บางขั้นตอนก็อาจยุบรวมกันได้ บางขั้นตอนก็อาจ
สลับกันได้ ฯลฯ เป็นต้น ส าหรับสาระโดยสรุปของขั้นตอนทั้ง 8 มีดังนี้ 
 1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์โครงการ พร้อมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องการจะประเมินสิ่งใดหรือประเมินโครงการ ผู้ประเมินต้องศึกษาแนวคิดการประเมินโครงการ
และสาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการด้วยก็ได้ ตลอดจนอาจศึกษาเพ่ิมเติม
จากเอกสารอ้างท้ายบท และเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้วยก็ได้ หลังจากนั้นก็ต้องศึกษา
วิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งจากเอกสาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
                    ผลจากการศึกษาดังกล่าวก็เพ่ือให้ได้ข้อสรุปน าไปก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ หรือ
ประเด็นการประเมิน และพัฒนาตัวชี้วัดในขั้นตอนต่อไป โดยอาจนับได้ว่าในขั้นตอนที่ 1 นี้ เป็น
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การศึกษารายละเอียด โดยยังไม่ลงมือท าอะไรเป็นหลักเป็นฐาน จะเริ่มลงมือเขียน หรือปฏิบัติการ
เตรียมการประเมินโครงการเบื้องต้นในขั้นที่ 2 ต่อ 

  2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 
                     ในขัน้ตอนนี้น าผลสรุปจากการศึกษาของขั้นตอนที่ 1  มาก าหนดวัตถุประสงค์  หรือ
ประเด็นการประเมิน  เมื่อได้วัตถุประสงค์  หรือประเด็นการประเมินที่ชัดเจน คงที่ หรือค่อนข้าง
ชัดเจนแล้ว ก็จะเป็นตัวตั้งให้น าไปพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินอาจได้จาก
วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการประเมิน ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน หรือผู้ว่าจ้าง หรือ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร้องขอ ฯลฯ ให้ประเมิน ประสบการณ์ของผู้ประเมินเอง หรือได้จากการร่วมกัน
ก าหนดของผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยอาจได้จากหลาย ๆ แหล่งร่วมกันก็ได้ 
                  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ถ้าจะให้สะดวกรวดเร็วแบบอาหาร
กึ่งส าเร็จรูปก็สามารถใช้รูปแบบการประเมินที่ก าหนดประเด็นการประเมินมาให้แล้วก็ได้ เช่น  
รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ Kirkpatrick เป็นต้น แต่ก็ต้องประเมินให้ครบข้อก าหนดของรูปแบบ  
คล้ายกับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่ก าหนด เข้าท านองง่ายตอนแรกแต่อาจยุ่งยาก
ตอนหลัง ซึ่งจากประสบการณ์ พบว่า นักประเมินที่ช านาญมักจะไม่ใช้รูปแบบการประเมินเพราะจะท าให้
มีความยืดหยุ่นน้อย 
                    เมื่อได้วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินแล้ว ก็จะใช้เป็นกรอบในการเลือก
พัฒนาหรือสร้างตัวชี้วัด ซึ่งในทางปฏิบัติตัวชี้วัดส าหรับการประเมินโครงการยังมีไม่เพียงพอ หรือไม่
ตรงกับโครงการที่จะประเมิน ผู้ประเมินจะต้องพัฒนาด้วยการปรับให้สอดคล้องกับโครงการที่จะ
ประเมินหรือสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นตัวตั้งในการก าหนดเกณฑ์ ค่าน้ าหนัก (ถ้ามี)  
แหล่งข้อมูล เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น ถ้าตัวชี้วัดไม่ชัดเจนพอก็จะส่งผลต่อการเตรียม
งานในขั้นต่อไปได้ บางครั้งต้องกลับมาปรับตัวชี้วัดใหม่ก็มี ตัวชี้วัดเป็นเรื่องส าคัญมากในการประเมิน
โครงการหรือประเมินสิ่งอ่ืน ๆ 

 3. การก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี) 
                        ค าว่า เกณฑ์ในที่นี้ หมายถึง เกณฑ์การตัดสิน ส่วนค่าน้ าหนัก หมายถึง ระดับ
ความส าคัญของประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด ซึ่งยิ่งเกณฑ์มีความละเอียดและค่าน้ าหนักสอดคล้อง
กับสภาพโครงการเท่าไร สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่งครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าต้อง
แลกกับความยุ่งยากบ้างก็ตาม เช่นเดียวกับความละเอียดของจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ
จอคอมพิวเตอร์ ที่มีรายละเอียดเป็นพิกเซล (Pixel) ยิ่งจ านวนพิกเซลมากก็ยิ่งคมชัดมาก  
                      ในการก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนักนั้น อาจแยกได้เป็น 4 ระดับ เรียงตาม ล าดับ
ความละเอียดจากน้อยไปหามาก คือ ตั้งแต่ไม่ก าหนดเกณฑ์ตัดสินเลยมีแต่เกณฑ์ในการแปล
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ความหมาย มีเกณฑ์ตัดสินของตัวชี้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผ่านกับไม่ผ่าน มีเกณฑ์ตัดสินเพียง 2 ระดับ 
และก าหนดค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดและสุดท้าย คือ มีเกณฑ์ตัดสินมากกว่า  2 ระดับ  และมีค่าน้ าหนัก    

 4. การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน 
                        เมื่อได้วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดเกณฑ์ (ถ้ามี) และค่าน้ าหนัก 
(ถ้ามี) แล้วน ามารวมกันเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด ถ้าจะให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็ก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนักโดยเกณฑ์อาจจะ
ก าหนดไว้มากกว่า 2 ระดับ และท าเป็นตารางกรอบแนวคิด  ซึ่งมีช่องตารางตามองค์ประกอบข้างต้น 
                        จากสาระหรือองค์ประกอบส าคัญของกรอบแนวคิดของการประเมินจะน าไปสู่
การก าหนดขอบเขตการประเมินที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด เกี่ยวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล และอาจก าหนดองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่ เวลา และแนวทางการเก็บข้อมูล  
เพ่ิมเติมได้ตามต้องการ โดยจะท าเป็นตารางสรุปและน าไปรวมกับตารางหรือสาระส าคัญของกรอบ
แนวคิดการประเมิน รวมเป็นตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน  

 5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล 
                        การประเมินต้องตัดสินใจผลจากสารสนเทศที่เก็บมาได้ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันมาก จึง
ยากที่จะใช้เครื่องมือของผู้ที่สร้างหรือพัฒนาไว้ได้ อย่างน้อยก็ต้องมาปรับบ้างยกเว้นเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเหมือนกันน ามาปรับใช้ได้เลย ส่วนเครื่องมื อทางสังคมศาสตร์ เช่น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต มักจะต้องปรับหรือสร้างใหม่เสมอ เมื่อสร้างแล้วถ้า
เป็นไปได้ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด้วย    

 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                        การเตรียมปฏิบัติการประเมินขั้นตอนที่ 5 จะน ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง ใน
ส่วนขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  
สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ถ้าเป็นกรณีข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น การ
สัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น    

 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                         การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการจะง่ายกว่าการวิจัย เพราะมักจะใช้สถิติ
พ้ืนฐานง่าย ๆ เช่น จ านวนนับ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจจะมีที่ยากขึ้น
บ้างก็คือ สถิติที่ใช้ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที (t – test) และสถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ  

เช่น การหาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้สูตร KR – 20 หรือสูตรอัลฟา () ของครอนบัค (Cronbach) เป็นต้น   
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8. การเขียนรายงานการประเมิน 
                        รายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์ จะมีโครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัย 
หรือวิทยานิพนธ์ คือ มีส่วนน า ส่วนที่เป็นเนื้อหา 5 บท และส่วนท้ายซึ่งจะเป็นภาคผนวกต่าง ๆ ข้อ
แตกต่างที่ส าคัญก็คือ การรายงานการประเมินจะเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมากกว่าเผยแพร่แก่
บุคคล หรือหน่วยงานทั่วไป เหมือนกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้การเขียนรายงาน
การประเมินจะต้องอาศัยความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าช่วย เพ่ือจูงใจหรือโน้ม น้าวให้
ผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินไปใช้จริง อย่างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมีความเร่งด่วน  
อาจเขียนรายงานการประเมินโครงการโดยสรุป ไม่ต้องมีโครงสร้างสมบูรณ์เช่นเดียวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ที่อนุโลมให้เขียนหน้าเดียว หรือเพียง 5 – 10  หน้าก็ได้   

 9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ้ามี) 
                        การประเมินงานประเมินโครงการ หรืองานประเมินอ่ืน ๆ ยังมีน้อยมาก แต่ในที่นี้
เห็นว่า ควรจะน าเสนอไว้ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ  
ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการกระตุ้นหรือเร่งรัดให้การประเมินโครงการ มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น  
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังมีการประเมินงานประเมินโครงการน้อย แต่คาดว่าในอนาคตจะต้องมีการ
น าไปใช้กันมากข้ึน    
   กล่าวโดยสรุปกระบวนการประเมินโครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการ เป็น
ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ผู้ประเมินต้องศึกษาท าความเข้าใจ และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าโดยสรุปมี 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่
มุ่งประเมิน 2) ท าไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 3) ประเมินเพ่ืออะไร : 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวทางการประเมิน 5) จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน 6) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินมีอะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 7) จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด :  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 8) จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะห์ข้อมูล และ 9) จะน าผลการ
ประเมินไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน 

 6. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
     รัตนะ บัวสนธ์ (2551 : 86) กล่าวถึงการประเมินโครงการได้แก่แนวทางการปฏิบัติ หรือ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมของโครงการที่ด าเนินการอยูใ่นขณะนั้น โดยท าให้ได้ประโยชน์ ดังนี้  
  1. ท าให้ผู้ด าเนินโครงการได้รับข้อมูลที่ส าคัญอันจะใช้ส าหรับการตัดสินใจ 
เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการอยูใ่นขณะนั้น 
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    2. ช่วยให้เกิดการพิจารณาตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการโดยสม่ าเสมอว่าจะ 
ได้รับการตอบสนองหรือบรรลุผลหรือไม่  
   3. ใช้ผลการประเมินเพ่ือไปประกอบการตัดสินใจด าเนินการขยายโครงการให้ 
ต่อเนื่อง หรือระงับ หรือล้มเลิกโครงการ  

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550 : 93-95) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน 
โครงการ ดังนี้  
   1. เป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะไม่สามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการให้บริการในระดับหนึ่งได้  
   2. ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง  
   3. ช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศทีม่ีคุณค่าส าหรับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง  
   4. ช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลัง โดยสามารถจะ 
ทราบได้ว่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดความกดดันจากอ านาจทาง 
การเมืองอันเนื่องมาจากโครงการมีจ านวนมาก  
   5. ช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัด
และปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์  
ทีด่ีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ  
   6. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 
ควบคู่กนัไป ถึงแม้ว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์เป็น
หลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีบางส่วนทีไ่ม่พึงประสงค์เกิดตามมาด้วย 
  จากประโยชน์ของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่าการประเมิน 
โครงการมีประโยชน์ ดังนี้  
   1. ได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด าเนินการขยายโครงการให้ต่อเนื่อง หรือระงับ 
หรือล้มเลิกโครงการ  
   2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของงาน  
   3. ช่วยให้การด าเนินโครงการมีความเสียหายน้อยลง ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทีม่ีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)   

  1. รูปแบบการประเมินโครงการ 
      นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว้ ดังนี้  

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550 : 27) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการได้พัฒนามาจากการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา แล้วจึงน ามาประยุกต์ใช้ประเมิน โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
    1. รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal-Attainment Model) หรือ Objective 
Based model) เป็นแบบจ าลองที่ยึดจุดมุ่งหมาย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ นักประเมินในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ ไทเลอร์ (Tyler) และ ครอนบาค (Cronbach)  
  2. รูปแบบการตัดสินคุณค่า (Judgement Model) เป็นแบบจ าลองที่ให้ความสนใจ
กับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
สเตค (Stake), โพรวัส (Provus) และ สคริฟเว่น (Scriven)  
   3. รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision-Oriented Model) เป็นแบบจ าลองที่
ผลิตสารสนเทศเพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการบริหาร นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ สตัฟเฟิล
บิม (Stufflebeam), อัลคิน (Alkin), เวลซ์ (Welch), แฮมมอนด์ (Hammond)  
 ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 50 - 72) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินไว้ว่า รูปแบบ
การประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งมีนักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบ
ความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบประเมินโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบ
ที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ใน
จุดมุ่งหมายเป็นหลักโดยดูว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ 
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) ครอนบาค (Cronbach) และเคริกแพตทริค (Kirkpatirck)  

 2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judemental Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดและวินิจฉัย
คุณค่าและโครงการนั้น ได้แก่รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) สคริฟเว่น (Scriven) โพรวัส (Provus)   

3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation 
Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ 
(Welch) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam) อัลคิน (Alkin)  
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    ซึ่งรูปแบบการประเมินมีหลายประเภท ส าหรับที่จะน าเสนอต่อไปนี้ เป็นรายละเอียด
ของรูปแบบต่าง ๆ มีทั้งหมด 10 รูปแบบ คือ 
   1. รูปแบบการประเมินของ ราฟท์  ดับบลิว  ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler) 
   2. รูปแบบการประเมินของ มาร์วิน  ซี  อัลคิน (Marvin C. Alkin) 
   3. รูปแบบการประเมินของ แมลคอล์ม  เอ็ม  โพรวัส (Melcolm M. Provus) 
   4. รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล  สคริฟเว่น (Michael Scriven) 
   5. รูปแบบการประเมินของ โรบอร์ต  อี  สเตค (Robert E. Stake) 
   6. รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam) 
   7. รูปแบบการประเมินของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) 
   8. รูปแบบการประเมินของ เดวิด  เฟทเธอร์เมน (David  Fetterman) 
   9. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) 
   10. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 

 1. รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler) 
       ไทเลอร์ (Tyler 1943) เป็นผู้น าที่ส าคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้ความหมายของ
การประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็น
แนวทางในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินโดย
เสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943  โดยเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่
ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น โดย มี
แนวความคิดว่าโครงการประสบความส าเร็จหรือไม่ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า แบบจ าลองยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 
                ไทเลอร์มีความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว่า จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างต้อง
ปรับปรุงแก้ไขและถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่ งของการเรียนการสอน ล าดับขั้นของการ
ประเมินการเรียนการสอนมี ดังนี้ ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง  
ก าหนดเนื้อหาที่ต้องการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อ
จบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์มาใช้ในการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรด าเนินการดังนี้ 
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 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
เขียนในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 2) จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
                3) ท าการทดสอบผู้เรียนก่อนท าการเรียนการสอน 
 4) เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม 
 5) ท าการทดสอบผู้เรียนเมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว 
 6) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรและมีนักเรียนร้อยละเท่าไรที่ผ่านเกณฑ์ 
         7) น าผลการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
         ในปี 1986 ไทเลอร์ ได้น าเสนอกรอบความคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler 
, 1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ 
                 1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives) 
            2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan) 
  3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program 
Development) 

     4) การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating Program Implement) 
 5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of an 
Educational Program) 

  6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

 2. รูปแบบการประเมินของ อัลคิน (Alkin) 
 มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin 1969) ได้เสนอรูปแบบการประเมินเรียกว่า CSE 
(Center for the Study of Evaluation Approach) จุดเน้นของการประเมินตามแนวความคิดของอัลคิน 
คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจและได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการก าหนด
ขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการเลือกแนวทางที่
เหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ 
            จากความหมายของการประเมินตามความคิดของอัลคิน การประเมินจะประกอบด้วยการ
จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจ การประเมินจ าเป็นต้องประเมินใน 5 ด้าน ดังนี้ 
   1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของ
ระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่แท้จริงและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยท า
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ให้เราสามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม สิ่งที่จะต้องศึกษาได้แก่ ความต้องการ 
และสภาพการณ์ปัจจุบัน ส าหรับการประเมินระบบแต่ละส่วนจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ กัน 
    2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนที่จะมี
การด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจ พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของ
โครงการ นักประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมกับประเมินผลที่
ได้รับจากการใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจากเกณฑ์
ภายนอกและการประเมินจากเกณฑ์ภายใน 
   3) การประเมินการน าไปใช้หรือด าเนินโครงการ (Program Implementation) เป็นการ
ประเมินขณะที่ก าลังด าเนินโครงการ เพ่ือตรวจสอบดูว่าการด าเนินของโครงการนั้นได้เป็นไปตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้ หรือคาดหวังไว้เพียงใด 
   4) การประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพ่ือหา
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมายและมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้น นักประเมิน 
จึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวในทุก ๆ ด้านของโครงการ  
ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอ่ืน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการต่อไป 
   5) การประเมินเพ่ือการยอมรับและศักยภาพในการสรุปโครงการ (Program Certification) 
ขั้นตอนนี้นักประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือใช้ข้อมูลในการพิจารณา
ตัดสินคุณค่าของโครงการ อ้างอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนักประเมิน จะท าให้
ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า ควรจะด าเนินการกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่ หรือ
อาจขยายโครงการออกไปอีก เป็นต้น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน แสดงได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน 
 
 

การประเมิน 

การประเมิน 
ระบบ 

การประเมินการ 
วางแผนโครงการ 

การประเมิน 
การน าไปใช้ 

การประเมินเพื่อ
การปรับปรุง 

การประเมินเพื่อ
การยอมรับ
โครงการ 
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 3. รูปแบบการประเมินของ โพรวัส (Provus) 
       โพรวัส (Provus 1969) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติกับมาตรฐาน เพ่ือเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลปฏิบัติงาน
ของแผนงาน เขาอธิบายว่ามีความไม่สอดคล้องกัน  5 ชนิด ที่สามารถศึกษาได้จากการใช้แผนงาน คือ 
ความไม่สอดคล้องท่ีไม่สัมพันธ์กับข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
      ขั้นที่1 การออกแบบโครงการ คือ การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานก าหนด
กระบวนการด าเนินงาน และก าหนดผลที่คาดหวังจะได้รับจากการด าเนินงาน 
      ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อม เป็นการน าปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานเข้าสู่กระบวนการ 
      ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน 
      ขั้นที่ 4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ 
      ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และก าไร 
 การประเมินต้องท าโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐานตามความคาดหวังของโครงการ
เอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินต้องด าเนินไปโดยการหาข้อมูลใหม่ และท าการตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานที่
วางเอาไว้เป็นเกณฑ์ นับเป็นรูปแบบที่ช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในทุกขั้นตอนของการประเมิน
ดังกล่าวข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่องดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  รูปแบบการประเมินความไม่สอดคล้องของโพรวัส 

 
 
 

 S  หมายถึง  มาตรฐาน  (Standard) 
 T  หมายถึง  ยกเลิก  (Terminate) 
 P  หมายถึง  การด าเนินงาน  (Program  performance) 
 A  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง  (Alteration) 
 C  หมายถึง  เปรียบเทียบ  (Compare)  เกี่ยวกับ  P  หรือ  S 
 D  หมายถึง  สารสนเทศท่ีแสดงความไม่สอดคล้อง  (Discrepancy  information) 
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 การประเมินในแต่ละขั้นตอนถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น ๆ  ด้วย
วิธีการแก้ปัญหา (Problem  solving) ซึ่งประกอบด้วยการถามตัวเอง  เพ่ือให้ได้ค าตอบว่าท าไม  จึงเกิด
ข้อบกพร่องนั้นๆ  มีอะไรเป็นสาเหตุ  และมีวิธีการใดสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น
ส าหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีดังนี้ 
 

 
 

 เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินถึงขั้นที่ 5  ถ้าจะด าเนินการหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้องท าการ
ออกแบบใหม่  โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน  ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ
ปัจจัยเบื้องต้นใหม่ 

 4. รูปแบบการประเมินของ สคริฟเว่น (Scrven) 
      ไมเคิล สคริฟเว่น (Michael Scriven 1967) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า คือ 
การรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์ประกอบการ
ประเมิน เป้าหมายส าคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของโครงการ  

    จุดมุ่งหมายของการประเมินที่ส าคัญมี 2 ประการ คือ 
         1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างที่
โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เพราะการประเมินช่วยให้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
         2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินในคุณค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการเพ่ือ
น าไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันต่อไป 
 สคริฟเว่น ได้เสนอแนะว่าในเรื่องการประเมิน เพ่ือปรับปรุงหรือดูความก้าวหน้าของ
โครงการ การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ไม่จ าเป็นต้องใช้นักประเมินอาชีพ 
อาจจะเป็นนักประเมินสมัครเล่น หรือเป็นผู้ที่ท างานเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการประเมิน
เพ่ือตัดสินคุณค่า หรือการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) นั้น  ควรจะแยกหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับ         
ผู้ด าเนินงานในโครงการด้วย 
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  วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถน าไปใช้ได้ 2 วิธี คือ 
             1) การประเมินก่อนมีการปฏิบัติงานหรือการประเมินคุณค่าภายใน ( Intrinsic 
Evaluation) คือประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
             2) การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน (Pay – off Evaluation)  คุณค่าจากผลที่
เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือวัดกับนักเรียน เป็นการประเมินในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลที่มีต่อผู้รับบริการ
จากการด าเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนนสอบ หรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริหาร 
ฯลฯ การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงานให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่เกิดกับผู้บริหาร จึงจัด
ว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก 
 สคริฟเว่น มีความเห็นที่แตกต่างกับครอนบาค ในเรื่องของการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมาใช้
ในการประเมิน ซึ่งสคริฟเว่นเป็นบุคคลที่เห็นว่าการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมีข้อดีมากกว่าการไม่ใช้กลุ่ม
เปรียบเทียบ การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกว่าไม่ต้องท าการศึกษาในระยะยาวและใช้
กลุ่มตัวอย่างมาก ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้แล้วสคริฟเว่น ยังเชื่อว่าการศึกษากลุ่มย่อย
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมดและท าได้ง่ายท าได้บ่อยครั้ง
กว่าด้วย 
              สคริฟเว่น เป็นนักประเมินที่ให้ความส าคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้รับเขาเชื่อ
ว่าการประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในเรื่องคุณค่าที่ได้รับโดยการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต้องพิจารณามี 3 ประการ คือ 
       1) ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่า สิ่งที่ลงทุนไปนั้นมีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่ 
       2) ขวัญ หรือก าลังใจ หรือคุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินโครงการ ควร
พิจารณาด้วยว่าผลของโครงการจะท าให้ขวัญและก าลังใจหรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างไร 
       3) ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากมี
ความยุ่งยากในการประเมิน 

           5. รูปแบบการประเมินโครงการของ สเตค (Stake) 
      โรบอร์ด อี สเตค (Robert E. Stake) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของ 
ครอนบาค และสคริฟเว่น เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติในการประเมินของสเตค ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่นัก
ประเมินน ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง การประเมินของ สเตค เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินคุณค่าของโครงการ สเตค ได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบ
การประเมิน ใช้ชื่อว่ารูปแบบการประเมิน เคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่งตามโครงสร้าง
ของรูปแบบนี้ ได้จ าแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสิน
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คุณค่า และได้เสนอว่าก่อนการตัดสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรท าการวิเคราะห์
หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตคผู้ประเมิน
จะต้องรวบรวมข้อมูลแท้จริงให้ได้ และวิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการคือข้อมูลที่น ามาใช้เพ่ื อการ
อธิบายและการตัดสินใจ การประเมินนี้จ าแนกสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 
      1) สิ่งน าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนแล้ว
หรือปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ 
      2) การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมด าเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ เช่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครูและนักเรียน พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 
      3) ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcomes) หมายถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
       ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินจะต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งแยกเป็น 4 ประเภท คือ 
   1) ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว้ จ าแนกเป็นความ
คาดหวังเก่ียวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการด าเนินงานโครงการ 
   2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจ าแนกเป็น
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
   3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี 
หรือควรจะได้รับเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
   4) การตัดสินใจ (Judgments) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสินใจ เป็นการ
พิจารณาสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและด าเนินงาน 
 ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพ่ือการบรรยายและต้องมีการศึกษาความ
สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ 
และผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมาตรฐานที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนแล้วตัดสินใจ  
     แนวคิดของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอ่ืน ๆ ตรงที่ถ้าพบว่า ผลลัพธ์ยังไม่ดีไม่ได้
หมายความว่า การวางแผนไม่ดีหรือหลักสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องที่องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น การจัด
เวลาสภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เรียน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้ 

 6. รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick) 
       โดนัลด์ แอล เคริกแพตทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 
สหรัฐอเมริกา อดีตประธาน ASTD (The American Society for Training and Development) ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมเป็นการ
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ช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ ควรจะจัดให้มี
การประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมมี
ประสิทธิผลเพียงใด” 
 การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติ ที่เกิดขึ้นในทุกโครงการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เคริก แพตทริค เห็นว่าการประเมินผลการอบรมจะท าให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 ประการ คือ 
   1) การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง 
   2) ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ 
    3) ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร 
 ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคริกแพตทริค เสนอไว้ว่า ควรด าเนินการ
ประเมินประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ 
   1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ความรู้สึกหรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
    2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนโดย
ตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) 
   3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามคาดหวังของโครงการหรือไม่ 
   4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า 
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กรหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์กรดีขึ้นหรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม่ 

 รายละเอียดแนวทางการด าเนินการประเมินแต่ละรายการเป็นดังนี้ 
 1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่ให้รู้ว่าผู้ที่จะเข้ารับ

การฝึกอบรมนั้น มีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ผู้เข้ารับการอบรมพอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมและมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น ต้องการได้รับข้อมูลที่เป็น
ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีความหมายและความเป็นจริง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอันดับแรก เคริก แพตทริค กล่าวว่า มีอยู่บ่อยครั้งที่ผู้บริหาร
ตัดสินใจให้ล้มเลิกโปรแกรมการฝึกอบรมเสีย หรือไม่ก็ตัดสินใจให้ด าเนินการฝึกอบรมต่อไป  โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพ้ืนฐาน 
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 วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมาย / และตรงตาม
ความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้แก่ 
  1) ก าหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่าต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยา
ตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม บรรยากาศฝึกอบรม ฯลฯ  
  2) ออกแบบของเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูล 
  3) ข้อค าถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้ค าตอบแล้วสามารถน ามา
แปลงเป็นตัวเลขแจกแจงความถ่ีและวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ 
  4) กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เขียนแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในข้อค าถามต่าง ๆ 
  5) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถาม ตาม
ความเป็นจริงจึงมีควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนชื่อตนเองไปในแบบสอบถาม 
   อนึ่งในการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ ผู้ประเมินต้องแน่ใจ
ว่าได้ให้เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอที่จะให้ค าตอบทุกข้อ ควรอธิบายก่อนที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะออกจากห้องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม พึงหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
น าแบบสอบถามติดตัวออกไป และส่งคนืกลับมาในภายหลัง 
 2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) การประเมินผลในชั้นนี้มีวัตถุประสงค์
ที่จะให้รู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะอะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป เคริก แพตทริค ได้ให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
  1) ต้องการวัดความรู้ ทักษะและเจคติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง  

 2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
  3) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ และเจคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และเจตคติมี 2 แบบคือ 
1) ใช้แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคต ิที่เป็นแบบวัดมาตรฐาน 
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2) สร้างแบบสอบขึ้นใช้เอง แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่สร้างขึ้นเองนี้
อาจจะใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หรือทุกอย่างต่อไปนี้ก็ได้ เช่น 

   -  แบบ “ถูก” หรือ “ผิด” 
   -  แบบ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ซ่ึงอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 หรือ 

5 หรือ 6 สเกลก็ได้ 
   -  แบบเลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด 
   -  แบบเติมค า / ข้อความลงในช่องว่าง 

3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) การ
ประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ 
 การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายากและใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก 
เพราะจะต้องออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ท างานจริง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมี
ค าถามอยู่หลายข้อ ที่ผู้ประเมินต้องตอบให้ได้เสียก่อน เช่น 

-  ควรจะออกไปประเมินผลเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือครึ่งปี หรือ 1 ปี  
ภายหลังจากการฝึกอบรม) 

-  จะเก็บข้อมูลจากใครจึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด (จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน
ร่วมงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือจากผู้เข้าร่วมการฝึกบอรมเอง) 
 1) ควรจะได้วัดพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให้
ห่างกันพอสมควร เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานได้เกิดขึ้นจริง ๆ ทางที่ดีควร
จะประเมินหลาย ๆ ครั้งเป็นระยะ ๆ ไป เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น 

 3) ควรจะได้เก็บข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากผู้บังคับบัญชาจากเพ่ือนร่วมงาน
และจากกลุ่มผู้ที่ผ่านการอบรมเคริกแพตทริค เห็นว่าการประเมินผลในขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การท างานตามข้อเสนอที่กล่าวมานั้นจะน าไปใช้จริง ๆ จะต้องใช้เวลา และอาศัยความช านาญของผู้
ประเมินผลเป็นอย่างมาก เขาจึงได้เสนอให้ท ากับโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดใหญ่ และโปรแกรมที่
จ าเป็นต้องจัดหลาย ๆ ครั้งต่อไปในอนาคตเท่านั้น ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็กทั่ว ๆ ไปอาจ
ใช้วิธีการง่าย ๆ ดังนี้ 
 - ก าหนดว่ามีพฤตกิรรมการท างานอะไรบ้าง ที่คาดหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 -  เตรียมค าถามท่ีจะใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ 
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 -  ท าการสัมภาษณ์บุคคลหลาย ๆ กลุ่มภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่ง 
เพ่ือให้รู้ว่าพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้เหล่านั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ หรือไม่ 

 -  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ควรจะได้น ามาท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
   อนึ่งถ้าเป็นการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะต้อง

แน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบหรือสัมภาษณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results Evaluation) 

          การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อ
หน่วยงานอย่างไรบ้าง เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การเพ่ิมปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง  
เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากท่ีสุด เพราะในความเป็นจริงนั้น มีตัวแปรอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปร “เหล่านั้น” บางทีก็ยากต่อการควบคุม  
ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานในทางที่ดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรมการฝึกอบรม 
เคริกแพตริค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขั้นนี้ไว้  ดังนี้ 
 1) ควรวัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง  ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือวัดได้ 

2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ผลที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับหน่วยงาน วิธีหนึ่งที่พอจะท าได้คือการใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง 

7. รูปแบบการประเมินของแพตตัน  (Patton) 
       เอม คิว แพตตัน (M.Q. Patton, 1978) ได้เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ยึด
ประโยชน์ใช้สอย (Utilization–Focused Evaluation) เพ่ือแก้ปัญหาของงานประเมิน โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่มักจะได้รับการวิจารณ์ว่าประเมินแล้วไม่ได้ผลการประเมินไปใช้ หรือผู้บริหารมองว่าผลการ
ประเมินไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจแพตตัน  จึงได้เสนอแนวคิดและแนวทางใน
การประเมิน ดังนี้ 

 1) หลักการในการประเมิน  การประเมินโครงการ  นักประเมินควรให้ความส าคัญกับ
ผู้บริหาร หรือกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผลการประเมินนั้น ๆ ค าถามเพ่ือการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิด
จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น หรือต้องเป็นความอยากรู้อยากเห็น หรืออยากใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ใช้ความอยากรู้อยากเห็นของนักประเมินเป็นกรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน ซึ่งการประเมินตามแนวคิดนี้ จะท าให้ผลการประเมินมีโอกาสถูกน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนามากข้ึน 
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 2) ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน แพตตัน ได้เสนอแนวทางในการประเมินโดยเฉพาะ
การด าเนินการ เพ่ือให้ได้วัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

     (1) จ าแนกประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับโครงการ  ในขั้นตอนนี้นักประเมิน 
จะต้องพิจารณาว่า มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมิน หรือเป็นผู้ที่ต้องการใช้ผลประเมิน  
เช่น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการคนอ่ืน ๆ 
       (2) สัมภาษณ์ / สอบถามผู้เกี่ยวข้องที่ได้จากข้อ (1) เพ่ือรวบรวมความเห็น หรือ
ความต้องการว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องการทราบผลการด าเนินงานโครงการในลักษณะใดบ้าง  
ต้องการใช้ข้อมูลการประเมินในเรื่องใด หรืออยากรู้อะไร 

   (3) จัดหมวดหมู่ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น หรือความต้องการใช้ข้อมูลของ
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แล้วก าหนดเป็นรายการ ค าถามหลัก ๆ เพ่ือการประเมิน เช่น การ
ด าเนินงานโครงการท าได้ตามแผนเพียงใด เกิดปัญหาในลักษณะใดบ้าง ผลการด าเนินงานของ
โครงการท าได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้หรือไม่      
ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเจตคติเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด หรือการด าเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

 หลังจากด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว นักประเมินจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินที่ครอบคลุมประเมินค าถามการประเมินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ก็ด าเนินการตามกระบวนการประเมินตามปกติ 

 8. รูปแบบการประเมินของเดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman) 
     เดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman, 1994) ได้เสนอแนวคิดการประเมินแบบเสริม
พลัง (Empowerment) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดของการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมินและข้อค้นพบจาก
การประเมินไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง การก ากับตนเอง โดยใช้วิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในการด าเนินงาน เป็นกระบวนการที่กระท าเพ่ือช่วยให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ ช่วยตนเองพัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และสะท้อนผล
แก่ตนเอง กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วยบุคคลภายในที่ท าการ
ประเมินผลด้วยตนเอง และนักประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วยบุคคลภายในที่ท าการ
ประเมินผลด้วยตนเอง และนักประเมินภายนอกที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า (Coach) หรือผู้อ านวย
ความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพ่ิมการใช้
ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการให้ความรู้ในการประเมินแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วนร่วม     
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ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้ให้ค าแนะน า ไม่ใช่ผู้ตัดสินเกี่ยวกับการประเมิน  
เป็นการตัดสินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนร่วม ผู้ประเมินมีหน้าที่แนะน าช่วยเหลือเทคนิค  
และสร้างพลังการประเมินร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินแบบนี้มิได้จบลงแค่การ
ทราบคุณค่าของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า แต่การประเมินต้องเป็นกระบวนการท างาน
ที่ต่อเนื่องด าเนินต่อไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ 

 ขั้นตอนการประเมิน 
  เฟคเธอร์แมนได้เสนอขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโครงการให้
สามารถประเมินได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการประเมิน 4 ขั้นตอน คือ 

     1) การรวบรวมข้อมูล (Taking Stock) เป็นการตรวจสอบสถานภาพของโครงการว่าอยู่ 
ณ จุดใด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการ 

     2) การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Setting Goals) เป้าหมายที่ก าหนดนั้นต้องมี
ความท้าทาย แสดงถึงศักยภาพ ความเป็นไปได้ ลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมโครงการแหล่งทรัพยากร
ในขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย อาจจะใช้วิธีการระดมสมอง โดยจัด
บรรยากาศให้มีลักษณะแบบประชาธิปไตย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนได้เป้าหมายที่    
ทุกคนเห็นสอดคล้องกันหรือเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีต้องการบรรลุ 

     3) การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย (Developing Strategies) ขั้นตอนนี้
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันรับผิดชอบและพัฒนากลยุทธ์เพ่ือให้กิจกรรมในโครงการด าเนินงานให้
ประสบความส าเร็จ การพัฒนากลยุทธ์อาจใช้การระดมสมอง การพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ  
การตกลงร่วมกันฉันทามติ (Consensual Agreement) กลยุทธ์ที่พัฒนาจะถูกน าไปปฏิบัติแล้วมีการ
ทบทวน ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิผล และความเหมาะสม 

     4) การจัดหาหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (Documenting Progress)   
ในขั้นนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการพิจารณาถึงหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเป้าหมายของโครงการ และหลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ 
  ในแต่ละขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นนักประเมินภายนอกและผู้มีส่วนร่วม (นักประเมินภายใน)  
ในโครงการจะท างานร่วมกัน โดยตัวนักประเมินภายนอกมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของการท างาน
มากกว่าที่จะท าบทบาทของผู้ประเมิน ทั้งนี้บทบาทของนักประเมินภายนอกอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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 ลักษณะของการประเมินแบบเสริมพลัง 
     จุดเน้นของการประเมินแบบเสริมพลัง คือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรหลายลักษณะดังนี้ 

     1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในให้สามารถท าการ
ประเมินตนเองได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน เทคนิคการประเมินท าให้บุคลากรภายใน
เกิดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนของการท างานมุ่งให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการมากกว่าให้
ความรู้ต่าง ๆ  ดังที่ เฟทเธอร์แมน ได้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า “ถ้าสอนวิธีจับปลาแก่เขา เขาจะ
สามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต” 

     2) การอ านวยความสะดวก (Facilitation) โดยบทบาทนักประเมินเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง
ในการประเมิน กระตุ้นก ากับการท างาน พยายามขจัดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากระบวนการประเมินไม่ล้มเหลว 

    3) การได้รับการสนับสนุน (Advocacy) เป็นขั้นตอนของการน าผลการประเมินตนเอง
ไปใช้ประโยชน์ โดยการน าผลการประเมินสนองผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร หรือแหล่งทุนสนับสนุน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการด าเนินงาน โดยผลที่ได้จากการประเมินอาจจะเป็นไป
ทางบวก คือ บรรลุผลตามท่ีต้องการก็สามารถของการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ 

     4) การสร้างความกระจ่าง ( Illumination) เป็นการสร้างความกระจ่างให้เกิดกับ
บุคลากรภายในที่ผ่านประสบการณ์การท าการประเมินผลตนเอง ผลที่ได้จากการประเมินแบบเสริม
พลังเป็นกระบวนการที่ช่วยเปิดหูเปิดตา ท าให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ กระบวนการนี้ถือว่าเป็น
การพัฒนาบุคลากรให้เกิดความชัดเจนในตนเอง ท าให้เกิดการสร้างชุมชนของผู้รู้ขึ้น 

     5) การมีเสรีภาพในการก าหนดอนาคตของตนเอง (Liberation) เกิดขึ้นหลังจากที่
กระบวนการประเมินแบบเสริมพลังช่วยท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนา และท าให้เขาเหล่านั้นสามารถ
มองเห็นอนาคตของตนเองว่าควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเป็นการให้เสรีภาพกับคณะท างานในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและพัฒนางานของตนเอง กล่าวคือ เป็นการท าให้บุคลากรสามารถใช้
ความคิดท่ีอิสระจากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสร้างและก าหนดแนวทางของตนเองได้  

 9. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) 
      นิศา ชูโต (2552: 20-22) กล่าวถึงการประเมินรูปแบบการวิเคราะห์ระบบไว้ว่า ในการ
วิเคราะห์นั้นจะต้องมุ่งถึงผลที่ได้จากโครงการ และพยายามหาความเกี่ยวข้องของรูปแบบของแผนงาน
ที่วางในโครงการกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ และผลที่จะเกิดจากโครงการต้องวัดในเชิงปริมาณ 
และสาเหตุที่เป็นเรื่องของเหตุและผลได้ ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการประเมินส่วนใหญ่มักจะ
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เป็นเทคนิคการทดลองเพ่ือดูผลของการวางแผนแบบต่าง ๆ ในสภาพการณ์ทางธรรมชาติ รูปแบบนี้ได้
น าแนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให้สอดคล้องกับการก าหนดงบประมาณ เทคนิคนี้
เรียกว่า PPB (Planning Programing and Budgeting) เพ่ือการสร้างผลผลิตสูงสุด โดยมีความเชื่อ
ที่ว่าปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ฟังก์ชั่นการผลิตที่สม่ าเสมอและมั่นคง การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม เพ่ือหาข้อสรุประหว่างปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิต พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ว่า
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ รูปแบบการวิเคราะห์ระบบสามารถประเมินได้ 3 ด้าน ได้แก่ 
  1) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ( Input) เป็นการประเมินว่า ปัจจัยที่ต้องการมี
อะไรบ้างพอเพียงหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยนี้มีทางเลือกใดหรือโปรแกรมใดที่เราควรด าเนินการเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ จะช่วย
ให้ผู้ด าเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าประเมินโครงการที่ด าเนินไปแล้ว
ผลจากการประเมินปัจจัยก็จะให้ค าตอบว่าการด าเนินโครงการที่ท าไปนั้นได้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม ่
  2) การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่า ได้น าโครงการไปปฏิบัติตาม
แผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินกระบวนการสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมินก่อน
การน าไปปฏิบัติจริง ลักษณะที่สอง คือการประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู่โดยการสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการด าเนินโครงการอย่างมาก  
  3) การประเมินผลผลิต (Output) เป็นการประเมินผลว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่ ซึ่งอาจท าได้ทันทีที่โครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานต่อมาอีก
ภายหลังในช่วง 6 เดือน เป็นต้น การประเมินช่วยให้การตัดสินใจการรับรอง ล้มเลิก หรือปรับขยาย
โครงการ  

10. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี        
        เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 187-189) ได้ชี้ให้เห็นว่า “การประเมิน” เป็น

กระบวนการอย่างหนึ่งของสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งจะประเมิน ซึ่ง
อาจจะเป็นทรัพยากรและความพร้อม กิจกรรม โครงการและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน สถาบัน 
องค์กร หรือสังคมนั้น ๆ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายของการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณค่าของสิ่งที่มุ่งจะ
ประเมินดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม “การประเมินโครงการ” นั้น เป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล และสารสนเทศท่ีจ าเป็นอันจะน าไปสู่การตัดสินความส าเร็จ รวมทั้งการแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนา ตลอดจนการสร้างและการก าหนดทางเลือกใหม่ในการด าเนินโครงการ ดังนั้น  กิจกรรมการ
ประเมินโครงการ จึงเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับปัจจัยขั้นพ้ืนฐาน
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ของโครงการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินการ และผลผลิตของโครงการ ภายใต้
กิจกรรมและช่วงเวลาที่ได้ก าหนดหรือวางแผนไว้ ดังนั้นเพื่อช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่างๆ ดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เยาวดี วิบูลย์ศรี จึงได้พัฒนาเป็นรูปแบบหรือแบบจ าลองของการ
ประเมินโครงการขึ้น ซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยโดยตรง ดังปรากฏใน
ภาพที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แบบจ าลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model) 

 
 

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้ 
1.   -------------  หมายถึง เส้นแบ่งระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งแยกกันไม่เด็ดขาด 
2.   หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลักษณะของ 

 การสื่อสารแบบสองทางอย่างครบวงจร 
3. C หมายถึง Context 
4. P หมายถึง Process 
5. O หมายถึง Outcome 
 



92 
 

ตัวแบบ CPO ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับ คือ 

1. ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ปัจจัยด้านนี้หมายถึง “บริบท” 
ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด เช่น ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ปัจจัยทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น การประเมินในส่วนนี้ เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อม
หรือ “บริบท” ต่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาถึง 

1.1 ความต้องการของโครงการ (Needs Assessment) เพ่ือให้ทราบถึงความจ าเป็น หรือ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ 

1.2  ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพ่ือให้ทราบถึงโอกาสในการจัดท าโครงการ 
1.3  การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากโครงการ 
1.4 ความพร้อมและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

บุคลากร เป็นต้น 
2. กระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ (Process) ค าว่า “กระบวนการ” หมายถึง

ขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับก่อนหลังอย่างเป็นระบบ และครบวงจรในระหว่าง
ด าเนินโครงการ กระบวนการดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแต่ละ
โครงการ เช่น โครงการธุรกิจ เป้าหมายหลักก็คือ การแสวงหาก าไรจากการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ ให้ได้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยลดต้นทุนการด าเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด  ส่วนโครงการทางการศึกษา
ของรัฐ เป้าหมายหลักก็คือ การปลูกฝังความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไป โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว โครงการบางประเภทนี้จะไม่มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดเป็นหลัก 
เป็นต้น ถึงแม้ว่ากระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายใน
เชิงปรัชญาของแต่ละโครงการนั้น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ส าหรับการประเมินโครงการโดยทั่วไปมี
องค์ประกอบส าคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ก็คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมและช่วงเวล า โดย
พิจารณาถึง 

2.1 กิจกรรม (Activity) เพ่ือให้ทราบว่า กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคล้องหรือตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และมีการจัดล าดับที่เหมาะสมต่อเนื่องกันมากน้อยเพียงใด 

2.2 ช่วงเวลา (Timing) เพ่ือให้ทราบว่า ช่วงเวลาที่จะด าเนินโครงการทางด้านกิจกรรมนั้น 
มีความเหมาะสมเพียงไร มีข้อจ ากัดประการใด และช่วงเวลาที่ก าหนดไว้นั้น สามารถจะปรับเปลี่ยนไป
จากเดิมได้ตามความจ าเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด 

3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) ค าว่า “ผลผลิต” (Outcome) นั้น นักประเมินบางท่าน
ใช้ค าว่า “ผลผลิต” (Product) ซึ่งหมายถึง ผลที่ได้รับจากการกระท าใด ๆ แต่บางท่านใช้ค าว่า 
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“ผลลัพธ์” (Output) ซึ่งหมายถึง ผลงานหรือสิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น ค าว่า “ผลผลิต” ที่
ใช้นี้ จึงมีความหมายครอบคลุมค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 3 ค า ดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ ค าว่า 
“ผลผลิตของโครงการ” จึงหมายถึง ผลงานหรือผลที่ได้รับจากการกระท ากิจกรรมใด ๆ ของแต่ละ
โครงการ โดยสามารถแบ่งผลงานดังกล่าวเป็น 3 ประเภท คือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact) 
และคุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) ตามล าดับ  

3.1 ผลรวม (Overall) เพ่ือให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของโครงการ ทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม 

3.2 ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ตามมาจากการด าเนินโครงการนั้น ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจากที่คาดหวังไว้ และมิได้คาดหวังไว้ด้วยคุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) 
เพ่ือให้ทราบถึงคุณค่าหรือความส าคัญของผลที่ได้มาจากการประเมิน ทั้ งนี้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ หรือเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
 ในขณะที่ สมถวิล วิจิตรวรรณาและคณะ (2556: 23-25) ได้อธิบายถึงรูปแบบการประเมิน
โครงการไว้ว่า โมเดลการประเมินหรือรูปแบบการประเมินคือ กรอบความคิดในการประเมินที่เสนอ
โดยนักประเมินที่มีชื่อเสียง มีผู้เสนอรูปแบบการประเมินหลากหลาย ในที่นี้จะน าเสนอเฉพาะรูปแบบ
ที่นิยมใช้จ านวน 7 รูปแบบ มีแต่ละรูปแบบการประเมินมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน รูปแบบการ
ประเมินโครงการตั้งแต่ 1 ถึง 5 เป็นรูปแบบการประเมินดั้งเดิมก่อน ค.ศ.1989 ต่อมาการประเมิน
ตั้งแต่ ค.ศ.1989 พัฒนาไปในแนวทางการเน้นการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินแบบมี
ส่วนร่วม และการประเมินที่ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder) ท า
ให้เกิดรูปแบบการประเมิน 6 ถึง 7 ในที่นี้จะกล่าวสรุป ทั้ง 7 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมาย (Objective model หรือรูปแบบ Tyler) นิยาม
การประเมินรูปแบบนี้ คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับจุดมุ่งหมายของโครงการ โครงการที่
ประสบผลส าเร็จ คือ โครงการที่บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการการเลือกรูปแบบนี้ จุดมุ่งหมายของ
โครงการ ต้องเขียนอย่างชัดเจน ครอบคลุม และสามารถท าการวัดได้ 
 2. รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP model) น าเสนอโดยสตัฟเฟิลบีม นิยามการ
ประเมินรูปแบบนี้ คือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้เป็นทางเลือกใน
การตัดสินใจ มีรูปแบบการประเมิน 4 ด้าน คือ 
   2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (context Evaluation : C) เป็นการประเมินสภาวะ
แวดล้อมก่อนการก าหนดโครงการ เช่น ประเมินสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความต้องการจ าเป็น เพ่ือ
ก าหนดโครงการขึ้นมา 
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   2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินก่อนเริ่ม
การปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมพอเพียงของทรัพยากร เพ่ือให้น าทรัพยากรมาใช้ เพ่ือให้
โครงการบรรลุผล 
   2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินในระหว่าง
ด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการปฏิบัติการทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไข
การด าเนินการในแต่ละช่วงให้ทันเวลาต่อไป 
   2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นบรรลุจุดประสงค์โครงการเพียงใด การประเมินจะต้องปรับปรุงหรือขยาย หรือยกเลิก
ในเรื่องใดบ้าง 
 3. รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) คือ การประเมินปัจจัยน าเข้า  
กระบวนการและผลผลิต การประเมินปัจจัยน าเข้าเป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เช่น  
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เนื้อหา หลักสูตร เป็นต้น กระบวนการเป็นการประเมินการด าเนินงาน  
เช่น ความถูกต้อง รวดเร็วของการด าเนินงาน การประสานงาน การให้บริการ เป็นต้น ส าหรับผลผลิต
เป็นการประเมินผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 4. รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick model) เป็น
รูปแบบที่ออกแบบเพื่อประเมินการอบรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
   4.1 ประเมินปฏิกิริยา ความพึงพอใจด้านบริการต่าง ๆ ของผู้รับการอบรม 
   4.2 ประเมินความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมผู้รับการอบรม 
   4.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้รับการอบรม   
   4.4 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์การของผู้รับการอบรม อาทิ การเพ่ิมคุณภาพ
การผลิต การลดค่าใช้จ่าย การลดความผิดพลาด เป็นต้น 
 5. รูปแบบการประเมินแบบเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค (Stake’s Countenance Model)  
การประเมินประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การบรรยายและการตัดสิน ประกอบด้วย 
   5.1 บรรยายลักษณะตัวแปร 3 ด้าน (สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ ผลผลิต ) ของ
โครงการบรรยายความสัมพันธ์ (เชิงเหตุผล) ในสิ่งที่วัดระหว่างตัวแปรทั้ง 3 ด้าน บรรยาย
ความสัมพันธ์ (เชิงประจักษ์) ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงระหว่างตัวแปร บรรยาย ความสอดคล้องระหว่าง
สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงของแต่ละตัวแปร 
   5.2 ตัดสินคุณค่าจากข้อมูลของตัวแปรที่เป็นมาตรฐานกับข้อมูลส่วนที่เป็นการตัดสิน 
  6. รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Evaluation) เป็นรูปแบบที่
ผู้วิจัยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมการประเมินมาเป็นผู้ให้ความร่วมมือให้ค าปรึกษาหารือที่สร้างสรรค์ 



95 
 

ให้ความรู้วิธีที่จะปรับปรุงโครงการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานประเมินร่วมกัน และมีส่วนส าคัญในการ
ตัดสินใจ (เดิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงแหล่งข้อมูลการประเมิน) ท าให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของทั้งในกระบวนการประเมิน และข้อค้นพบจากการประเมิน ซึ่งมีประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้มีส่วน
ร่วมมากกว่าการใช้ผลการประเมินเท่านั้น นอกจากนั้นผู้วิจัยมีบทบาทเป็นตัวกลางในกระบวนการ
เจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ ระดับของการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 
มีตั้งแต่มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย จนถึงระดับท่ีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน 
 7. รูปแบบการประเมินของแพตตันที่มุ่งใช้ประโยชน์จากการประเมิน (Patton’s 
Utilization model) การประเมินโครงการที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมินแบบเดิมที่ใช้รูปแบบหรือ
แบบจ าลองต่าง ๆ เช่น CIPP มักมีข้อจ ากัดว่าไม่ได้น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร แต่เป็น
การประเมินตามหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น Patton จึงเกิดแนวคิดว่า ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน 
(Stakeholder)  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินตั้งแต่ต้น ก็จะท าให้ผลการประเมินเป็นที่
ยอมรับและมีการน าผลไปใช้ และผู้วิจัยควรเปลี่ยนบทบาทจากการด าเนินการประเมินอย่างเข้มงวด
เหมือนการจับผิดมาเป็นบทบาทในบรรยากาศที่สนับสนุน แนะน าประสานงานกับผู้ด าเนินโครงการ  
มีการแลกเปลี่ยนความเห็น ปรึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการเป็นระยะ การ
ประเมินในรูปแบบนี้มีลักษณะโน้มเอียงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น รูปแบบการ
ประเมินหรือโมเดลการประเมิน คือ กรอบความคิด แนวความคิดในการประเมินที่เสนอโดยนัก
ประเมินที่มีความรู้และมีชื่อเสียง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
เบื้องต้น โดยมีนักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้ สรุป
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based 
Model) ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค (Cronbach : 
1984) และเคริกแพตทริค (Kirkpatirck : 1975) 2) รูปแบบการประเมินที่ เน้นการตัดสินคุณค่า 
(Judemental Evaluation Model) ได้แก่รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเว่น 
(Scriven : 1967) โพรวัส (Provus : 1971) 3) รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – 
Oriented Evaluation Model)  ได้แก่ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch : 1967) สตัฟเฟิลบิม 
(Stufflebeam : CIPP : 1968) อัลคิน (Alkin : 1969) 

  2. รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
     รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ 
(Decision – Oriented Evaluation) ซึ่งผู้ประเมินได้น ามาใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ โดย      
แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam, et.al., 1983) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
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การประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ว่าเป็นการประเมินด้วยกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้น
ที่ส าคัญคือใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมินคือการให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าย่อ
มาจาก ค าว่า Context, Input, Process และ Product สตัฟเฟิลบีม ได้ให้ความหมายว่า การประเมิน
เป็นกระบวนการของการบรรยายการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือน าข้อมูลไป ใช้
ประโยชน์ ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญมุ่ง
ประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการตรวจสอบ
เพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ เช่น 

 - เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 
  - วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือ
นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ 
  - เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่างๆ 
หรือไม ่
   2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือใช้ข้อมูล
ตัดสินใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้จะมีส่วนช่วยให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ เช่น   

 - ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
   - กิจกรรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้เพียงใด 
   3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนิน
โครงการ เพ่ือหาข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ เช่น 
  - การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่   

 - เกิดปัญหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัว หรือไม่อย่างไร 
 - มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

   4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าผลที่เกิดขึ้น
เมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการ
รายงานผลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ ๆ เช่น 
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 - เกิดผล / ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
 - คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
 - เกิดผลกระทบอื่นใดบ้างหรือไม ่

  สรุปกรอบความคิดของรูปแบบการประเมินแบบซิป แสดงได้ในแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม 
           ที่มา: ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2557: 95 
 

 รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) กล่าวว่า รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการน าตัวอักษรตัวแรก
ของมิติการประเมิน 4 ด้านมาประกอบกัน ได้แก่ การประเมินบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟิลบีม พัฒนาน าเสนอขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
การเรียนรู้หรือประสบการณ์การกระท าการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่กลางปี 1960 โดยต้องการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อจ ากัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้งเดิม 
รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์ชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation 
and Decision Making ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation 
Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความ
ต้องการจ าเป็น ปัญหา และโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมหนึ่งที่ก าหนด การประเมินบริบท
อาจจะประเมินได้ทั้งก่อน ระหว่าง หรือแม้กระทั่งหลังการด าเนินโครงการ แผนงาน หรือสิ่งแทรกแซง 
อ่ืน ๆ ในกรณีประเมินบริบทก่อนการด าเนินโครงการ องค์กรหรือหน่วยงานจะใช้ผลจากการประเมิน
บริบทเพ่ือช่วยจัดล าดับความส าคัญและก าหนดเป้าหมายส าหรับโครงการนั้น แต่ถ้าเป็นการประเมิน

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินสภาพปัจจยัเบื้องต้น 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลติ 
Product  Evaluation) 

เลือกแผนการจัดแผนงานท่ีเหมาะสมที่สดุ 

การน าแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ปปรับปรุง 

ควรปรับปรุงขยายแผนหรือควรลม้เลิก 

ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ 
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บริบทระหว่างหรือหลังด าเนินโครงการ องค์กรและหน่วยงานมักจะด าเนินการและจัดท ารายงานการ
ประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมิน
บริบทจึงมีประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจก าหนดเป้าหมายของโครงการและช่วยให้ผู้รับบริการได้ประเมิน
ว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าวมีคุณประโยชน์ตอบสนองหรือเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร เทคนิควิธีการที่ใช้ในการประเมินบริบทควรใช้วิธีการเก็บรวบรวม
สารสนเทศอย่างหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นประชากรเป้าหมาย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือช่วยระบุขอบข่ายการศึกษา หลังจากนั้นนักประเมินอาจจะท าการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการจ าเป็นในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ผลการประเมิน
บริบทสามารถน ามาใช้ได้อย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้
สื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการ
จ าเป็น แต่ส าหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะน าผลการประเมินบริบทไปใช้เพ่ือสนับสนุนขอรับ
ทุนหรือจัดท าสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ส าหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใช้การประเมินบริบทเพ่ือให้
ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
ในส่วนของนักประเมินก็ต้องใช้ผลการประเมินบริบทเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ 
  2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) จุดมุ่งเน้นหลักของการประเมินปัจจัย
น าเข้า ก็เพ่ือช่วยจัดล าดับโครงการที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการจ าเป็น โดยการศึกษา
และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประเมินปัจจัยน าเข้าจะเป็นตัวบ่งบอกล่วงหน้าถึงความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ 
ต้องการให้เกิด จุดมุ่งเน้นประการที่สองของการประเมินปัจจัยน าเข้า ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกต่าง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเช่นนี้สารสนเทศที่ได้
จากการประเมินปัจจัยน าเข้าจะมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับบ่งบอกให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ใด ๆ ของผู้พัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและปรับปรุงงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงดังกล่าว นอกจากนี้แล้วการประเมินปัจจัยน าเข้า ก็จะช่วยจ าแนกและจัดล าดับแนวทางที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจได้ใช้เป็นทางเลือกส าหรับการด าเนินงานต่อไป โดยสรุปการประเมิน
ปัจจัยน าเข้า ก็เพ่ือช่วยผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นให้แก่ผู้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งการบันทึกและสร้างส านึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการด าเนินงานใน
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แผนงานนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการประเมินปัจจัยน าเข้าก็เพ่ือช่วยให้ผู้น า
โครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาการใช้นวัตกรรมหรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าถึงทรัพยากรที่จะต้องสูญเสียไป 
  3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบการน าแผนงาน
หรือโครงการไปใช้หรือตรวจสอบการด าเนินงานการใช้แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการนั้น ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการว่าเป็นตามตารางเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
การใช้งบประมาณและประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ส าหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพ่ือชี้แนะ
แนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการปรับปรุงการใช้งบประมาณและแนวทางการด าเนินงานของโครงการ
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติแล้วเมื่อมีการเริ่มต้นการด าเนินงานของโครงการหรือ
แผนงาน ผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถที่จะก าหนดสิ่งต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัด
กิจกรรม การใช้บุคลากร งบประมาณ หรืออ่ืน ๆ ดังนั้น  การได้รับสารสนเทศจากการประเมิน
กระบวนการ ก็สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ในโครงการให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปและมีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ในการประเมิน
กระบวนการนั้น ควรท าการเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมและค่าใช้จ่ายจริงกับกิจกรรมในแผนงาน 
โครงการ และงบประมาณที่ก าหนดไว้ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยพียงไร รวมทั้งบรรยายให้เห็นถึง
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการน าโครงการไปใช้และท้ายที่สุดก็ควรจัดท ารายงานที่ผู้ร่วมโครงการหรือผู้ท า
การสังเกตได้ตัดสินคุณภาพของกระบวนการใช้โครงการ แผนงานดังกล่าว 
  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลผลิต
ก็เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว่าตอบสนองบรรลุ
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังต้องประเมิน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่เป็นไปในทางบวกและทางลบอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
บ่อยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู่การประเมินในสิ่งที่เรียกว่า ผลลัพธ์
ระยะยาวอีกด้วย การประเมินผลผลิตควรด าเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์การตัดสิน
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินนั้น  ในบางครั้งก็อาจท าการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินอ่ืนซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันและ
ก็มีอยู่บ่อย ๆ ที่ผู้รับบริการจากโครงการต้องการจะรู้ว่าโครงการดังกล่าวได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ และมีประโยชน์คุ้มกับการลงทุนด าเนินการเพียงไร ดังนั้นในทางที่
เหมาะสมแล้วนักประเมินก็ควรที่วิเคราะห์ตีความให้เห็นว่าจุดอ่อนของการใช้โครงการหรือแผนปฏิบัติงาน
ส่วนใดที่เป็นสาเหตุท าให้ได้ผลลัพธ์อ่อนด้อยลงไปด้วย เทคนิควิธีการที่ใช้ประเมินผลผลิตมิได้ก าหนด
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ไว้อย่างเป็นแบบแผนตายตัว แต่นักประเมินอาจต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายร่วมกันเพ่ือช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในการศึกษาผลลัพธ์ทั้งหมดของสิ่งที่ได้รับการประเมิน รวมทั้งยังช่วยในการตรวจสอบข้าม
กันไปมาระหว่างข้อค้นพบที่หลากหลายอีกด้วย 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้น นัก
ประเมินจ าเป็นต้องศึกษา ค้นหาผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟังความคิดเห็นหรือ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่ได้รับ เป็นการประเมินเพ่ือที่จะท าการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบส าหรับยืนยันหรือไม่
ยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ดังกล่าว ประเด็นส าคัญที่ต้องพึงระวังในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลลัพธ์ก็คือ นักประเมินไม่ควรเร่งรีบประเมินผลผลิตและจัดท ารายงานสู่สาธารณะอย่าง
ทันทีทันใด เพราะเหตุว่าการด าเนินโครงการต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะท า ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ การจัดท ารายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไม่มีวุฒิภาวะสุกงอม 
(Premature) อย่างเพียงพอ อาจไม่สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการเพราะเหตุ
ว่าท าให้ไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ เกิดขึ้นเลยเนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้ระยะเวลายาวพอสมควร
ในการศึกษา ติดตาม ดังนั้น ถ้าหากการจัดท ารายงานการประเมินผลผลิตสู่สาธารณะได้มีการหน่วง
เวลาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว นักประเมินอาจจะพบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังและส าคัญส าหรับใช้
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินแบบซิปป์ รูปแบบของการประเมินโครงการโดยทั่วไปจะวาง
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการด าเนินโครงการนั้น จ าเนียร สุขหลาย และคณะ (2554: 183) ดังนั้น 
ในการใช้รปูแบบการประเมินนั้นควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย  
  1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งทีจ่ะตอ้งมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  
  2. ชนิดของการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ต้องการออกแบบการประเมินที่แตกต่างกันและ
การใช้รปูแบบการประเมินที่มีประสิทธิผลและเป็นรูปแบบทั่วๆไป  
  3. ในกรณีที่รูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา ควรใช้ขั้นตอนของ
การติดตามผล ดังนี้ การวิเคราะห์ การรวบรวม และการน าเสนอ  
  4. การตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ ขั้นตอนวิเคราะห์การออกแบบ 
เลือกและปฏิบัติจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมิน ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างนักประเมินและผู้ตัดสินใจ 
  5. เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งค าตอบในการตัดสินใจ การออกแบบการประเมินจึงควรค านึงถึง
เกณฑ์ท่ีมีความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเที่ยงและความเป็นปรนัย  
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  6. การประเมินท าเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวัฏจักร (Cycle) ต้องใช้กับโครงการที่
เป็นระบบ ข้อดีคือท าให้เกิดความเข้าใจในบริบทของการตัดสินใจและสารสนเทศที่ต้องการ เพ่ือการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรมต่าง ๆ ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ต้องการมีข้อมูล
อะไรบ้างที่ตรงกับความต้องการในการตัดสินใจและมีกระบวนการกระตุ้นให้มีการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจที่ส าคัญและมีข้อจ ากัด คือ ระบบการประเมินมัก
เปลี่ยนแปลงไม่ทันกับความต้องการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในสภาพที่เป็นพลวัต และมีความ 
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมักเป็นระบบทีข่าดความยืดหยุ่น 
  นอกจากนี้ กูบา (Guba, 1981: 13-15) ได้กล่าวถึงจุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบ การ
ประเมินแบบซิปป์ ไว้ดังนี้  
  จุดเด่นของรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ คือ  
  1. เป็นรูปแบบแรกที่ขยายขอบเขตของการประเมินให้กว้างขวางออกไปมากกว่าการใช้
จุดประสงค์  
  2. ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆส าหรับผู้ประเมินและได้รับการพิสูจน์ แล้วว่าเป็น
ประโยชน์ต่อโครงการที่มีขอบเขตกว้างและซับซ้อน  
  3. รูปแบบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับความตื่นตัวในทฤษฎีเชิงระบบ (Systems theory)  
  4. วิธีการของรูปแบบนี้สมเหตุสมผลและเป็นระบบ  
  5. น าไปใช้ปฏิบัติการได้เป็นอยา่งดี  
  จุดด้อยของรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ มีดังนี้  
  1. รูปแบบนี้สร้างจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ปราศจากเหตุผลที่ดีเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผลของผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดกว้างของกระบวนการตัดสินใจ  
  2. รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ สรุปความคิดของกระบวนการตัดสินใจในขณะที่
ละเลยรูปแบบอื่นๆ  
  3. รูปแบบนี้ล้มเหลวที่จะตอบค าถามเกีย่วกับ “คุณค่า” และ “มาตรฐาน”  
  4. เมื่อทดลองแล้วปรากฏว่ายากต่อการน าไปปฏิบัติการ หนักต่อการปฏิบัติและการ     
ด าเนินการพอๆ กับความสิ้นเปลืองในการด าเนินงานต่อไป 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ การน ารูปแบบใดไป
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินโครงการ ผู้ประเมินต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์และลักษณะของโครงการ
ที่ด าเนินการ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อจ ากัดอยู่ในตัวเอง ดังที่มีการกล่าวกันไว้ว่า ไม่มีรูปแบบ 
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การประเมินผลโครงการใดที่ดีและเหมาะสมสามารถน าไปใช้ประเมินได้ทุกโครงการ ในการประเมิน
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบรูปแบบซิป (CIPP 
Model: Context-Input-Process-Product) ด้วยเหตุผลคือ ท าให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนิน
โครงการอย่างเป็นระบบ คือ สภาพที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโครงการ (Context) ปัจจัยที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน (Input) กระบวนการในการด าเนินงาน (Process) และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ (Product) 

 

บริบทของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ด้วยเงินงบประมาณ 
36 ล้านบาท เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินเก่า
อุทัยธานี ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยแยกจากถนน อุทัย-หนองฉาง (ข้างส านักงาน
ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี) เข้าไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 20 ไร่ 
 พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ถาวระวรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2541 และได้จัดการเรียนการสอนโดยในระยะแรกเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  
ระยะสั้นเพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส. ) โดยมีการจัดการศึกษาตาม
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ทั้งหมด 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี ในเขตภาคเหนือห่างจาก
กรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี ทิศ
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเป็นสถานศึกษา
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หนึ่งใน 293 แห่งของจังหวัด จัดการศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษา ซึ่งในจังหวัดอุทัยธานีมี 3 แห่ง คือ 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 สภาพเศรษฐกิจ 
  จากการท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการส่งผลต่อแนวคิดในการ
ปรับแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีอยู่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชรและ
พิจิตร วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ประชากรในจังหวัดอุทัยธานีประกอบอาชีพท านา  ท าไร่ 
เลี้ยงสัตว์ และประมงน้ าจืด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นน าของประเทศไทย  (Rice Hub 
of Thailand) มีพันธกิจ คือส่งข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออกสู่ตลาดภายในประเทศและ
ตลาดโลก วิสัยทัศน์จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานี เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัย
ผาสุก” โดยจังหวัดอุทัยธานีได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการให้หัวหน้าส่วน
ราชการปรับแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด (ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 45,636 บาท/คน/ปี) และประชาชนมี
คุณภาพชีวิต ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ก าหนด 37 ตัวชี้วัด จึงเป็นภารกิจที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการอาชีวศึกษาที่ต้องจัดให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 สภาพสังคม 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเป็นหนึ่งในสามวิทยาลัยฯ ที่มีการจัดรูปแบบอาชีวศึกษา 
โดยมีส่วนร่วมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่, โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน, โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน, รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ ตามที่จังหวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือในภาพรวม
ประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวต่อการศึกษาของบุตรหลาน และขวนขวายที่จะศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ต่างๆเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นอาชีพส ารองและอาชีพหลักให้แก่ตนเอง 

 ข้อมูลผู้เรียน 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลผู้เรียนระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่าง 
              อุทัยธานี 
 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

รวม
ทั้งสิ้น 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
ปีที่ 1  ปีที่ 2 ปีที่ 3  รวม ปีที่ 1  ปีที่ 2 รวม 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
    - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 40 37 29 106 10 - 10 116 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

รวม
ทั้งสิ้น 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
ปีที่ 1  ปีที่ 2 ปีที่ 3  รวม ปีที่ 1  ปีที่ 2 รวม 

    - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์  
      (ทวิศึกษา) 

20 26 22 68 - - - 68 

    - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 20 16 11 47 10 - 10 57 
    - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง  
      (เรือนจ า) 

20 13 14 47 - - - 47 

    - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง  
      (ทวิศึกษา) 

20 7 22 49 - - - 49 

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
    - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 20 18 10 48 10 - 10 58 
    - สาขาวิชา/งาน การบัญชี  
      (ทวิศึกษา) 

20 17 - 37 - - - 37 

    - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 16 13 49 - - - 49 
    - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์  
      (เรือนจ า) 

20 13 14 47 - - - 47 

    - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์  
       (ทวิศึกษา) 

40 - 48 88 - - - 88 

รวมท้ังสิ้น 240 163 183 586 30 - 30 616 
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 ข้อมูลบุคลากร 

ตารางท่ี 8 อัตราก าลัง ปี 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 

อัตราก าลัง จ านวน/คน 
ข้าราชการ   
 1. ผู้บริหาร 3 
 2. ข้าราชการครู 9 
 3. ข้าราชการพลเรือน - 
ลูกจ้างประจ า   
 1. ท าหน้าที่สอน - 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน - 
พนักงานราชการ   
 1. ท าหน้าที่สอน 13 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน - 
ลูกจ้างชั่วคราว   
 1. ท าหน้าที่สอน 9 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 16 

รวมทั้งสิ้น 50 
 

 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  ปรัชญา      :   ความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่อาชีพ 
  อัตลักษณ์   :   สุภาพชน จิตอาสา 
  เอกลักษณ์  :   บริการวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นองค์กรเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม น าสู่การพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพได้ 
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  พันธกิจ 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรเสริม วิชาชีพแกนมัธยมศึกษาโดยเน้นการใช้แผนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไป 
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆของจังหวัด บูรณาการให้แผนการปฏิบัติการ
ของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และชุมชน
ท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
    เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนแต่ละระดับผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
    เป้าประสงค์ท่ี 4 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
    เป้าประสงค์ท่ี 5 ครูผู้สอนเชียวชาญในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสอน 
    เป้าประสงค์ท่ี 6 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทียบโอนปรสบการณ์ 
    เป้าประสงค์ที่ 7 ร่วมกับโรงเรียนที่ท า MOU หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
สาขาวิชาระดับ ปวช. ที่เปิด เพ่ือรองรับผู้เรียนที่ท า MOU 
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    เป้าประสงค์ที่ 8 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และมีสถานที่ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
    เป้าประสงค์ท่ี 9 ประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยนภาพลักษณ์ตามสื่อต่างๆ 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น  
   เป้าประสงค์ท่ี 1 มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตร 
   เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนที่ได้รับการประเมินตามแผนการ
เรียนรู้ มีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ให้กับครูลุบุคลากร
ทางการศึกษา 
   เป้าประสงค์ท่ี 3 มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   เป้าประสงค์ท่ี 4 มีแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    เป้าประสงค์ท่ี 5 ผู้บริหารที่มานิเทศการสอนของครู 
    เป้าประสงค์ท่ี 6 การจัดอบรมกระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
   เป้าประสงค์ที่ 7 มีสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดตั้งสถาน
ประกอบการในสถานศึกษา 
   เป้าประสงค์ท่ี 8 ผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 
   เป้าประสงค์ท่ี 9 งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาเรียนได้จริง 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสมรรถนะ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
   เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ละวันส าคัญ 
   เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียน คณะลูกเสือ-เนตรนารี ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ 
    เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
    เป้าประสงค์ท่ี 5 ผู้เรียนเข้ารับการอบรมแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
   เป้าประสงค์ท่ี 7 บอร์ดประชาสัมพันธ์การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของอาเซียน 
    เป้าประสงค์ที่ 8 ครูและนักเรียนที่ได้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียน 
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาเป้าประสงค์ ครูและนักเรียนที่ได้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
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    เป้าประสงค์ที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ ได้รับการส่งเสริม ต่อยอดจาก
สถานศึกษา ครูที่มีผลงานวิจัยหรือจัดท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
    เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์, โครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย 
ของนักเรียน นักศึกษาและของครู 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 สัมมนาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
    เป้าประสงค์ท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบทุกตัวบ่งชี้ 
    เป้าประสงค์ที่ 2 จัดท าแผนการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การจัดการของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา คลอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 ครู หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน จัดท า SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
    เป้าประสงค์ท่ี 4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการประเมินผล และติดตาม
ผลการประกันคุณภาพภายใน คลอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 
    เป้าประสงค์ท่ี 5 ครูจัดท าเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ 
    เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูสามารถส่งถ่ายข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT 
    เป้าประสงค์ท่ี 7 การน าจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
    เป้าประสงค์ท่ี 1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
    เป้าประสงค์ท่ี 2 มีห้องเรียนทฤษฎีประจ าสาขาวิชาที่มีสภาพสมบูรณ์ 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 มีการพัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
    เป้าประสงค์ท่ี 4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัด บูรณาการให้แผนการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
และชุมชนท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์ท่ี 1 ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
    เป้าประสงค์ท่ี 2 ออกหน่วยบริการชุมชนท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์ท่ี 3 การอบรมให้กลุ่มอาชีพในชุมชน 
    เป้าประสงค์ที่ 4 มีศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
ให้กับชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ 
  1. ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  2. ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  4. ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
  5. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การ
ประกอบอาชีพอิสระ และงานวิจัย 
  6. สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  7. ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เปิดสอน 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้มีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning และ Module 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดท า
แผนการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย 
    กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที่ 3 ปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าของคนที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและความมีวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับสมรรถนะ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    กลยุทธ์ที่ 2 ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมนิเทศการสอนของครู 
    กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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    กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและไอท ี
  พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและขยายขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัย การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาตามเป้าประสงค์ ครูและนักเรียนที่ได้
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์และงานวิจัย 
    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน 
วิทยาศาสตร์และงานวิจัย 
    กลยุทธ์ที่ 3 จักสัมมนาแลกเปลี่ยนละประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนากระบานการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ า 
    กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าแผนการประเมินและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
  พันธกิจที่ 6 จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของ
สถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ 
    กลยุทธ์ที่ 4 เร่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
  พันธกิจที่ 7 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัด บูรณาการให้แผนการ
ปฏิบัติการของสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
และชุมชนท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการละวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 
ประเด็น ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้
มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
    1.1 ด้านความรู้ 
            ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
    1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
           ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 
    1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม   
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยการประเมิน ดังนี้ 
    2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
           สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ



112 
 

กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
           สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้งวัยเรียนและวัยท างาน จามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้องบังคับเกี่ยวกับการจัดการทางการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
    2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
           สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
           สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
    2.5 ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
           สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการจัดการการเรียนการสอนและฝึก
อาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าโดยความร่วมมือกับเรือนจ าจังหวัดอุทัยธานีกรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้
ผู้ต้องขังมีวุฒิการศึกษาหลังพ้นโทษ และสามารถน าไปประกอบอาชีพสุจริตได้ 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
การจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
    3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ 
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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    3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
           สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธรณชน 
    3.3 ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน 
           สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน
ทั่วไป ทหาร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐแปละเอกชน เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
  กล่าวโดยสรุป วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ด้วยเงินงบประมาณ 36 ล้านบาท 
เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินเก่าอุทัยธานี 
ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยแยกจากถนน อุทัย-หนองฉาง (ข้างส านักงานขนส่ง
จังหวัดอุทัยธานี) เข้าไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 20 ไร่ ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการจัด
การศึกษาตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ทั้งหมด 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งอยู่ที่จั งหวัดอุทัยธานี ในเขต
ภาคเหนือห่างจากกรุงเทพฯ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัด
สุพรรณบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเป็น
สถานศึกษาหนึ่งใน 293 แห่งของจังหวัด จัดการศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษา ซึ่งในจังหวัดอุทัยธานีมี 
3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีดังนี ้ 

  1. งานวิจัยในประเทศ 
   นิภา ทองก้อน (2557) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความส าเร็จ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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ของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 123 คน  
   ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับสูงทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน คือด้านการสร้างรายได้
พ้นเส้นความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ชุดตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว คือ ประสบการณ์ในการผลิตสินค้า สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย แหล่งจ าหน่ายสินค้าประจ า การได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ การได้รับการฝึกอบรม และมาตรฐานสินค้าที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับค่อนข้างต่ า ตัวแปรที่สามารถท านายตัวแปร
ความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ดีที่สุดคือการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ คือตลาดเพื่อจ าหน่าย การประชาสัมพันธ์ และเงินทุน  
   วิรวุฒิ พิหูสูตร (2558) ได้ศึกษาวิจัย การประเมินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมการด าเนินการโครงการ 2) เพ่ือ
ประเมินด้านปัจจัยการน าเข้าเกี่ยวกับทรัพยากรที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการ 3) เพ่ือประเมินด้าน 
กระบวนการด าเนินโครงการ และ 4) เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากรังไหม จ านวน 13 คน กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง จ านวน   
8 คน กลุ่มท าฟืมทอผ้า จ านวน 5 คน กลุ่มทอผ้าไหม จ านวน 12 คน กลุ่มปั้นหม้อดิน จ านวน 9 คน 
รวม 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ    
   ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากรังไหม ผลประเมินบริบทอยู่ในระดับมาก 
ด้านปัจจัยการน าเข้าอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผลผลิตอยู่ในระดับ
มาก ทุกด้านผ่านเกณฑ์การตัดสิน 2. กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผลการประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ด้านปัจจัยการน าเข้าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต
อยู่ในระดับมาก ทุกด้านผ่านเกณฑ์การตัดสิน 3. กลุ่มท าฟืมทอผ้า ผลการประเมินด้านบริบทอยู่ใน
ระดับมาก ด้านปัจจัยการน าเข้าอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลผลิต
อยู่ในระดับมาก ทุกด้านผ่านเกณฑ์การตัดสิน 4. กลุ่มทอผ้าไหม ผลการประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านปัจจัยการน าเข้า อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลผลิต
อยู่ในระดับมาก ทุกด้านผ่านเกณฑ์การตัดสิน 5. กลุ่มปั้นหม้อดิน ผลการประเมินด้านบริบทอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ด้านปัจจัยการน าเข้าอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต
อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้านผ่านเกณฑ์การตัดสิน  
   ศรัญญา เชื้อมั่ง (2558) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจขนาดย่อมของไทยที่ประสบ
ความส าเร็จในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับเชิญจากรายการวิทยุ    
ล่าธุรกิจ SMEs  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การด าเนินงานในธุรกิจขนาดย่อมของไทย รวมทั้ง
ศึกษาสภาพทั่วไปทางธุรกิจ ผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยการสัมภาษณ์แบบก าหนดแนวค าถามไว้ล่วงหน้า กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นธุรกิจขนาด
ย่อมที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้ประสบความส าเร็จ จากรายการวิทยุล่าธุรกิจ SMEs จ านวน 10 ราย  
   ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ การท าสิ่งที่ตนเองถนัด 
ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการวางแผนและแก้ปัญหา การให้ความส าคัญกับ
บุคลากร ลูกค้า ตลอดจนคุณภาพของสินค้าและบริการ การไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน และความมุ่งมั่น 
โดยพบว่าธุรกิจขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จเลือกใช้กลยุทธ์การวางแผนเฉพาะสิ่งส าคัญเป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือกลยุทธ์การวางแผนล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์ และไม่เลือกใช้กลยุทธ์การแสวงหาโอกาส 
และกลยุทธ์การตั้งรับ  
   กฤติดา ฟองจันทร์และวีร์สุดา ล้อมเวียง (2558) ได้ศึกษาวิจัย การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นการจ้ดการคุณภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของวิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของการจัดการคุณภาพ 
ในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของวิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  ที่จะ
น าไปสู่จัดท าแบบแผนการจัดการคุณภาพวิชาหกิจชุมชนภายใต้ทฤษฎีเชิงระบบ (CIPODO) กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 110 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกือบทั้งหมดท าการผลิตสินค้าประเภทอาหารและ
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี 
ส่วนใหญ่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดการคุณภาพของการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยเห็นว่าควรมีกระบวนการส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรให้มี
สุขภาพแข็งแรง ตลอดจนอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และ     
ด้านผลผลิต เห็นว่าควรมีการประเมินคุณภาพการใช้วัตถุดิบต่อปริมาณการผลิต รสชาติ สรรพคุณ ความ
ทนทานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความพึงพอใจลูกค้า 
   สมบูรณ์ ขันธิโชต ิ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดกลุ่ม OTOP 
จังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษากลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดกลุ่ม OTOP จังหวัด นนทบุรี: กรณีศึกษา กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
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เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร จังหวัดนนทบุรี จ านวน 8 คน   
   ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดนนทบุรีส่วน
ใหญ่เป็น ประเภทแชมพูครีมอาบน้ า เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
ปัญหาที่พบ คือผู้ประกอบการ OTOP ขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์และ
การสร้างแบรนด์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการตลาด เครือข่าย OTOP ไม่เข้มแข็ง ขาดความ
ร่วมมือของบุคคลในเครือข่าย ขาดเงินทุนในการด าเนินงาน การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากส่วนกลางและภายในจังหวัดยังไม่ต่อเนื่อง  
   บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัย การประเมินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: 
แนวคิด 3 P มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือเสนอปัจจัยความส าเร็จของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ แนวคิด 3 P ที่น าไปสู่ปัจจัยของความส าเร็จของโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ ศึกษาจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม ในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
3 กลุ่ม คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (Produce) กลุ่มข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ (Public 
Authority and Government Officer) และ กลุ่มประชาชน (People)   

 ผลการศึกษาพบว่า โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่มีความส าเร็จ ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยในมิติทางด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์พบว่า บรรลุในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการประเมินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย ของ
โครงการ คือ สร้างงานให้ประชาชน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการส่งเสริม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติในการประเมินความส าเร็จทั้ง    
3 กลุ่ม (Public official, Producer, People: 3 P) มีแนวคิดสอดคล้องกัน คือ โครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความส าเร็จในระดับมาก โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 3 ระดับคือ ระดับนโยบาย 
ระดับการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและระดับกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
  ฉันทนา บุญจริง (2560) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
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สถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก จ านวนทั้งสิ้น 
149 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการใช้หลักสูตรระยะสั้น และด้านการปรับปรุง
หลักสูตรระยะสั้น 2. ผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการวางแผน การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และด้านการประเมินผล
การใช้หลักสูตรระยะสั้นและด้านการปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น  
   เมธา ณ พิกุล (2560) ได้วิจัยประเมินโครงการฝึกวิชาชีพส าหรับทหารกองประจ าการ
มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินโครงการฝึกวิชาชีพ
ส าหรับทหารกองประจ าการ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดล าปาง โดยใช้รูปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ทหารกองประจ าการ 
สังกัดกองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 32 และผู้บริหารโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 120 คน โดยใช้การ
สัมภาษณ์ (Interview) ร่วมกับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเป็นแบบสอบถาม   
   ผลการประเมินพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โครงการมีหลักการและ
วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกอาชีพ มีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินงานเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง 
เล็งเห็นความต้องการของผู้ฝึกวิชาชีพ ผู้ฝึกอาชีพมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ และผู้ฝึก
อาชีพสามารถน าความรู้ทักษะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว มีความคิดเห็นเห็นด้วย
มาก ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า (Input) ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ที่มียังไม่
ค่อยเพียงพอต่อความต้องการของทหารที่เข้าร่วมโครงการ อาคารสถานที่มีความเหมาะสมต่อการฝึก
วิชาชีพ มีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ มีความคิดเห็นเห็นด้วยมาก ด้านกระบวนการ 
(Process) ผลการศึกษาพบว่า การส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการ ประชุม
วางแผนก่อนด าเนินโครงการ ด าเนินการตามองค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง และครบทุกองค์ประกอบ 
นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผน มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ ท าการประเมินโครงการหลังจากการสิ้นสุดการฝึกอาชีพเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ จากการส ารวจมีความคิดเห็นเห็นด้วยมาก ด้านผลผลิต (Product) ผลการศึกษาพบว่า     
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ผู้ฝึกอาชีพน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ ผู้ฝึกอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ฝึกท าให้เกิดช านาญจนสามารถไปประกอบอาชีพได้ ผู้ฝึกอาชีพน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนน า
ความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชน น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงาน   
  เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิผลของ
การฝึกอาชีพระยะสั้น ส าหรับประชาชนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาตัว
แปรที่มีผลต่อประสิทธิผลของการฝึกอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และเพ่ือ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการฝึกอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
ด าเนินวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน ฝึกอาชีพทั้ง 10 แห่ง 
มีกลุ่มตัวอย่าง 120 คน และโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการ ฝึกอาชีพระยะสั้น  
  ผลการวิจัยพบว่า การฝึกอาชีพมีประสิทธิผลต่อผู้รับการฝึกอาชีพ กล่าวคือ มีการพัฒนา 
คุณลักษณะของตนเอง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน มีการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม
และ หน่วยงานและการบริหารจัดการฝึกอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในด้านสถาบัน 
ด้านบุคลากร และด้านวัสดุอุปกรณ์ มีผลต่อประสิทธิผลในการฝึกอาชีพระยะสั้น ผู้วิจัยเสนอแนะว่ารัฐ
ควรจัด อบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เน้นหลักสูตรอาชีพส าคัญ และหลักสูตรอาชีพด้านบริหาร
จัดการและบริการ ทุกภาคส่วนยึดถือมาตรฐานแรงงานฝีมือเดียวกัน ทดสอบมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีสมรรถนะ มีประกาศนียบัตรรองรับให้ และ โรงเ รียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานครควรปรับเพ่ือ รองรับ “ประเทศไทย 4.0”โดยเฉพาะด้านดิจิทัล เพ่ือให้ผู้ฝึกอาชีพ
น าไปประกอบอาชีพ และติดตามความก้าวหน้าได้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ศิรวิช วรโชติชนากานต์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
ส าหรับผู้ประกอบการอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือสุขภาพ มีวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งหมด 5 ข้อ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาสภาพความต้องการด้านอาชีพ 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องหลักสูตรฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น ส าหรับผู้ประกอบการอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือสุขภาพ 3) เพ่ือศึกษาผลการรับรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 4) เพ่ือศึกษาทักษะการประกอบอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือสุขภาพ 5) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชาชน
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่นครปฐมที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยใช้
การคัดเลือกแบบสมัครใจ/อาสาสมัคร (Voluntary Selection) โดยใช้วิธีการสมัครใจจ านวน
ประมาณการ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความ
ต้องการ  
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญ
และมีความต้องการในการจัดฝึกอบรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือสุขภาพ คาดหวัง
ให้ผู้ที่มีความสนใจได้ใช้เป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ให้กับตนเอง และลดภาวะโภชนาการผิดปกติ 
2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตรประกอบไปด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ฝึกอบรม โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร รูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม และ การวัดประเมินผลการฝึกอบรม 3) ผลการด าเนินการใช้หลักสูตรกับ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 14 ท่าน พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีผลการรับรู้หลังการเข้ารับการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ผลการประเมินทักษะการ
ประกอบอาหาปรุงส าเร็จเพ่ือสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี 5) ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
 พรทิพย์ มีสัตย์ (2561) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึก
อาชีพระยะสั้น ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยสารพัดช่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึกอาชีพระยะสั้นของหน่วยงานจัดฝึกอาชีพระยะสั้นของรัฐ ในแง่
ของความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการจัดฝึกอาชีพระยะสั้น และการ
พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย อัตราประสิทธิภาพในการจัดการฝึกอาชีพระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่าง
แต่ละแห่ง รวมทั้งเสนอข้อพิจารณาปรับปรุงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
 ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยสารพัดช่างส่วนใหญ่จัดการฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
คือ อัตราการว่างงานของผู้ส าเร็จการฝึกที่ติดตามได้นี้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป และมีแนวโน้มลดลง 
ผู้ส าเร็จการฝึกส่วนใหญ่มีงานท าตรงตามสาขาวิชาที่ได้รับการฝึกถึง 2 ใน 3 ของผู้เข้ารับการฝึกที่
ติดตามได้ และผู้เข้ารับการฝึกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 75% ในอัตราที่
เพ่ิมข้ึนทุกป ี
 พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ า (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาศักยภาพการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เงื่อนไขสู่ความส าเร็จของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคและเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานของกลุ่มโอทอป ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คัดเลือกโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เป็นตัวแทนกลุ่มโอทอปที่ประสบความส าเร็จจากทั่วประเทศ จ านวน 33 คน และ 
กรรมการกลุ่มโอทอปในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบผลส าเร็จ จ านวน 8 คน ใช้แบบสอบถามและ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล   
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 ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มโอทอป ที่ควรได้รับการพัฒนามี 4 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารการผลิต ด้านการบริหารการตลาด และด้านการ
บริหารการเงิน ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ คือ กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรู้ในการบริหารงานที่มี  
ประสิทธิภาพและพ่ึงพิงหน่วยงานภาครัฐ เงื่อนไขสู่ความส าเร็จคือ กลุ่มโอทอปมีความรู้การบริหาร 
จัดการกลุ่มการผลิตสินค้าโอทอปให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
อาหาร (GMP – Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค     
ที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ผลิตชุมชน ด้าน
กระบวนการผลิต ด้านความเชื่อ และด้านเทคโนโลยีในการผลิต ด้านความรู้หลังการเข้ารับการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับผลการประเมินคู่มือ พบว่า คู่มือที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้
ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน และความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 

 นงลักษณ์ จิ๋วจู (2561) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ของกลุ่มโอทอป (OTOP) และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม 
กลุ่มไม้กวาดเปลญวน บ้านบ่อแก้ว ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ สมาชิกกลุ่มไม้กวาดเปลญวน บ้านบ่อแก้ว 
ต าบลพานทองอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนทั้งหมด 20 คน กลุ่มท่ี 2 คือ ประชาชน ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงเลือกการสุ่มตัวอย่างตามแบบ
ไม่ใช้ความ น่าจะเป็น จ านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาด
ย่อม กลุ่มไม้ กวาดเปลญวน พบว่า ความพึงพอใจในด้านประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมามีความพึงพอใจ ด้านรูปแบบและความสวยงาม อยู่ในระดับมาก และด้านอัตลักษณ์และการ
เพ่ิมมูลค่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ผลการตอบรับการผลิตภัณฑ์ทดลองจ าหน่าย มี
จ านวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้าน OTOP และร้านขายของฝากของที่ระลึก ได้ให้ความสนใจและตอบรับการ
วางสินค้า จ าหน่าย การติดตามผลส าเร็จหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้ามีความพึง
พอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ อีกทางหนึ่งยังเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย ซึ่งมีร้านจ าหน่ายสินค้าของ
กลุ่มฯ เพ่ิมมากข้ึน    

 กศิพัฎญ์ ทองแกม (2562) ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขสินค้าโอทอปตาม
หลักพุทธวิธีในจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้และความเป็นมาของสินค้า   
โอทอป ในจังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบันของสินค้าโอทอปจังหวัดอุดรธานี   
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3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าโอทอปตามหลักพุทธวิธีเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด 
อุดรธานี โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจาก 
ภาคสนาม โดยใช้แบบสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และแนวทางประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม 
ตัวอย่างใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) จากกลุ่มผู้รู้ 25 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ 50 คน และ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 25 คน รวม 100 คน   

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาของสินค้าโอทอปในจังหวัดอุดรธานี  พบว่า 
ยอดจ าหน่าย สินค้าโอทอป ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัว อยู่ในกิจการบางกลุ่มหรือบางชุมชน เช่น ร้านวีที 
แหนมเนือง ร้านผ้านาข่าและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดบางแห่ง ไม่ได้เกิดการกระจายรายได้
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งจังหวัดอย่างแท้จริง ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถยืนหยัดท าธุรกิจได้ด้วยตนเอง
ตามหลักการของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาสินค้าโอทอปตามหลักพุทธวิธีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี
ควรมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 1) สร้างมาตรฐานในกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสินค้าและ
การควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน 2) การสร้างและพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม่ 
เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการโอทอป 3) การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบโดยเริ่มตั้งแต่การ
เตรียมพ้ืนที่ การปลูก การบ ารุงรักษา เพ่ือลดการพ่ึงพาวัตถุดิบภายนอกชุมชน ลดการขึ้นราคาของ
พ่อค้าคนกลาง เพ่ือท าให้กลุ่มมีวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

  2. งานวิจัยต่างประเทศ 
         Matz (1981) ได้ประเมินโครงการการศึกษาด้านโภชนศาสตร์ในโรงเรียนชนบทของรัฐ
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ผลการประเมิน พบว่า ด้าน
บริบท นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษาด้านโภชนศาสตร์ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น การ
พัฒนาโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชาวบ้าน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่
อยู่ในหน่วยบริการ ตามล าดับ ด้านกระบวนการ ครูอาจารย์มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการ
สอนในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด และ
ด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ด้านโภชนศาสตร์ในระดับสูง. 
      Singer (1982: 43-03A) ได้ประเมินศึกษาความก้าวหน้าและประเมินผลสรุปโครงการ
บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนวิชาพีชคณิต ของโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
รูปแบบการประเมินความก้าวหน้า (Fornative Evalyation) ซึ่งเป็นการประเมินระหว่างการด าเนิน
โครงการและการประเมินสรุปผล (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ผลการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ พบว่า 1 . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2. เจตคติของนักเรียนกลุ่ม
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ทดลองและกลุ่มควบคุมที่มีต่อวิชาคณิศาสตร์ และรูปแบบการสอน แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ และ 3. ครู อาจารย์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์บูรณาการในการสอนมีความเห็นว่า การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์บรณาการในการสอนไม่แตกต่างจากการสอนโดยวิธีปกติ 
   Keyser Kruif & Michael Frese (2000: 31) ศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศ
แซมเบีย พบว่า การวางแผนล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์และการแสวงหาโอกาส  มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างสูงกับความส าเร็จ และในทางตรงกันข้าม พบว่ากลยุทธ์การตั้งรับมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความส าเร็จ 
   Krauss & Federich (2007: 104-130) ได้ศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศ
ซิมบับเว พบว่า การวางแผนและการปฏิบัติเชิงรุก (Proactiveness) เป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การวางแผนอย่างสมบูรณ์ และวางแผนเฉพาะสิ่งส าคัญ 
รวมถึงการแสวงหาโอกาส มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในทางตรงกันข้าม พบว่า
ผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์ตั้งรับมีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวสูง 
   Stekelenburg (2010) ท าการศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศอาฟริกาใต้ 
พบว่า การวางแผนเฉพาะสิ่งส าคัญมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จ และในทางตรงกันข้าม
พบว่า กลยุทธ์การตั้งรับมีความสัมพันธ์ทางลบกับความส าเร็จ 
   Andreas Rauch (2017) ได้ท าการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศเยอรมนี และไอซ์แลนด์ ในช่วง ค.ศ. 1993-1995 
และพบว่า การวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จของผู้ประกอบการในเยอรมนี แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์นี้กับผู้ประกอบการในไอซ์แลนด์ 
   จากการศึกษาผลงานวิจัยและประเมินโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปัญหาที่พบคือ ผู้ประกอบการขาด
ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
การตลาด เครือข่ายไม่เข้มแข็ง ขาดความร่วมมือของบุคคลในเครือข่าย ขาดเงินทุนในการด าเนินงาน
ด้านยอดจ าหน่ายสินค้าโอทอป ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกิจการบางกลุ่มหรือบางชุมชน แนว
ทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาสินค้าโอทอป คือ สร้างมาตรฐานในกระบวนการและ
ขั้นตอนการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน และการสร้างและพัฒนาส่งเสริม
ผู้ประกอบการโอทอปรุ่นใหม ่เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการโอทอป ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งพบว่า หลักสูตรประกอบไป
ด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม
การฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และการวัดประเมินผลการ
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ฝึกอบรม ในส่วนของการประเมินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ 
(CIPP Model) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม   

กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
 จากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เป็นเรื่อง
ส าคัญและจ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นของ
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ดังนั้นผู้ประเมินจึงสนใจ
ที่จะประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
แบบซิป (CIPP Model: Context-Input-Process-Product) มาใช้ในการประเมินโครงการ เนื่องจากเป็น
การประเมินอย่างมีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจได้ถูกต้อง 
เป็นการประเมินโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าการประเมิน 4 ด้าน 
ได้แก่ การประเมินบริบท (Context) เป็นการประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ
และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการที่จะอ านวยความสะดวกให้โครงการ
ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินที่ค้นหาข้อบกพร่อง
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินการ และการประเมินผลผลิต (Product) เป็นการประเมิน
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้การประเมินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้ประเมินได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ ดังภาพที ่5 
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 

ด้านบรบิท (Context) 
1. ความต้องการของการท าโครงการ  
2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่  SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
1.   ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context) 
2.   ผลการประเมินด้านปัจจยัเบื้องต้นของโครงการ (Input) 
3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 

(Process) 
4.   ผลการประเมินด้านผลผลิตจากการด าเนินงานของโครงการ 

(Product) 
4.1  ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  
4.2  จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบ

ผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  
4.3  ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่  
SME 4.0 

4.4  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  

4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ เกิดจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  

4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 
หลังด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่  
SME 4.0 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
1. ความเหมาะสมของบุคลากร  
 2. ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ  
3. ความเหมาะสมของอาคารสถานที ่
4. ความเหมาะสมของวัสดุ และอุปกรณ์    
 

ด้านกระบวนการ (Process) 
1. การวางแผน (Plan) 2. การด าเนินการ (Do)  
3. การติดตามและประเมินผล (Check)  
4. การปรับปรุงและแก้ไข (Act) 

ด้านผลผลิต (Product) 
ตรวจสอบการประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 
1.   ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน  
2.   จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบ

ผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  
3.   ความพึงพอใจของผู้เรียน 
4.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ

โครงการฯ  
5.  จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เกิดจากการเข้ารว่ม

โครงการฯ  
6.   จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 

หลังด าเนินโครงการฯ 



บทที่ 3  

วิธีด ำเนินกำรประเมิน 

การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ครั้งนี้ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบ
การประเมินแบบซิป (CIPP Model) ไดด้ าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. รูปแบบการประเมินโครงการและขั้นตอนการประเมินโครงการ 
 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

รูปแบบกำรประเมินโครงกำรและขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 
 การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี แสดงการด าเนินการเป็น 2 ตอน คือ 
รูปแบบการประเมินโครงการ และข้ันตอนการประเมินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
       โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983: 123) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context 
Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ
ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
  ดังนั้นการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ด้าน 
ได้แก่ 
  1. การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) 
  2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) 
  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 
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  จากกระบวนการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้ประเมินได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินโครงการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 9  

ตำรำงที่ 9 กรอบแนวทางการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 

วัตถุประสงค ์
กำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ที่มุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมลู/กลุม่
ผู้ให้ข้อมูล 

วิธีกำรเก็บข้อมูล/
เคร่ืองมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

1. เพื่อประเมิน
ด้านบริบท   

   

1.1 ความต้องการของ
การท าโครงการ 

1.2 ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค ์

1.3 ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครผููส้อน  

  
  

- แบบสอบถาม 
  
  
 

 , S.D. 
  

 

    3.50 
S.D. 1   
 
 

2. เพื่อประเมิน
ด้ า นปั จ จั ย
เบื้องต้น  

2.1 ความเหมาะสมของ
บุคลากร  

2.2 ความเหมาะสม
เพียงพอของ
งบประมาณ 

2.3 ความเหมาะสมของ
อาคาร/สถานที ่

2.4 ความเหมาะสมของ
วัสดุ และอุปกรณ ์

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครผููส้อน  

- แบบสอบถาม 
  
  
  
 

 , S.D. 
 
 
  
 

    3.50 
S.D. 1   
 

  

3.  เพื่อประเมิน
ด้าน
กระบวนการ 

3.1 การวางแผน (Plan) 
3.2 การด าเนินการ (Do) 
3.3 การติดตามและ

ประเมินผล (Check) 
3.4 การปรับปรุงและแก้ไข 

(Act) 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครผููส้อน 

- แบบสอบถาม 
 

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D. 1 
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 ตำรำงท่ี 9 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์
ของกำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ที่มุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมลู/
กลุ่มเป้ำหมำย 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เคร่ืองมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

4. เพื่อประเมิน
ด้านผลผลิต 

4.1 ความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ
สู่ SME 4.0  

-  ผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
  
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
 

 4.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ ท่ี
ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ 
SME 4.0 

- เอกสารงานศูนย์
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

- แบบรายงาน 
  
 

  ค่าความถี่ 
 

 อย่างน้อย   
10 คน   

 4.3 ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครผููส้อนต่อ
โครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธาน ี

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 
  

- แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

 , S.D. 
  
 

    3.50 
S.D. 1   
 

 4.4 ความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อ
การเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน สู่ SME 4.0 

-  ผู้เรียนกลุ่ม 
   หนึ่งต าบลหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ ์

-  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 , S.D. 
  
 

    3.50 
S.D. 1   
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ตำรำงท่ี 9 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์
ของกำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ที่มุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมลู/
กลุ่มเป้ำหมำย 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เคร่ืองมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

  4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์
และสินค้า ท่ีเกิด
จากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0  

- เอกสารงาน
ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

- แบบรายงาน   ค่าความถี่ 
 

 อย่างน้อย   
10 ช้ิน 

 4.6 จ านวนเครือข่าย
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ ท่ีเพิ่มขึ้น
หลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุม่หนึ่ง
ต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 

- เอกสารงาน 
ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

- แบบรายงาน   ค่าความถี่ 
 

 อย่างน้อย   
15 กลุ่ม 

  
 รำยละเอียดของกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้ 
 1. การประเมินด้านบริบท เป็นการตรวจสอบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เกี่ยวกับความเหมาะสมของความ
ต้องการที่จ าเป็นของการท าโครงการ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  เป็นการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ ซึ่ง
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จะท าให้โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ อาคาร/
สถานที่ และวัสดุ และอุปกรณ์   
 3. การประเมินกระบวนการ เป็นการตรวจสอบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานของโครงการ ส าหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบประเมิน
เกี่ยวกับความพร้อมในการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

4. การประเมินผลผลิต เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ 1) ความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 2) จ านวน
ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0 3) ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 5) จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 และ 6) จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมขึ้นหลังด าเนินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
 

 ขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 
  ผู้ประเมินได้ด าเนินการประเมินโครงการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ ประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, 
D.L., 1983: 123) ที่ประเมินในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
  2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  3. ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงสิ่งที่จะศึกษาหรือตัวแปร แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน โดยใช้
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบการประเมิน 
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  4. ก าหนดขอบเขตและหัวข้อการประเมิน โดยก าหนดมิติที่ประเมิน ข้อค าถาม และ
ผู้ให้ข้อมูล ตามความเหมาะสม 
  5. สร้างแบบสอบถาม ตามโครงสร้างของการประเมิน ที่ก าหนดไว้แล้วมาขยาย
รายละเอียดของข้อค าถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน   
  6. น าแบบสอบถาม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแก้ไข 
  7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
  8. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่  SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
ประกอบด้วย 
 1. ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน   
ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 รวม 33 คน 
และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 265 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 298 คน ดังตารางที่ 10 
 

ตำรำงท่ี 10 แสดงประชากรและจ านวนที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 

 

ประชำกร จ ำนวน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2 
2. ครูผู้สอน 31 
3. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 265 

รวม 298 
 

 2. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 29 รวม 31 คน 
และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 158 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 189 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% 
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บุญชม ศรีสะอาด (2554: 42-43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) และท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดังตารางที่ 11 

 
ตำรำงท่ี 11 แสดงกลุ่มตัวอย่างและจ านวนที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม 
    หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง 
    อุทัยธานี 
 

กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2 
2. ครูผู้สอน 29 
3. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 158 

รวม 189 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
คือ แบบสอบถามและแบบรายงาน โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 12 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง   
        ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
      ด้วยแบบสอบถาม   
 

กลุ่มตัวอย่ำง ประเด็นที่ประเมิน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

 
ด้ำนบริบท (Context) 
- ความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
- ความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของ

งบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ และ
ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ และอุปกรณ์   
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ตำรำงท่ี 12 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่ำง ประเด็นที่ประเมิน 
 ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

- ความพร้อมในการวางแผน การด าเนินการตามแผน   
การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 

ด้ำนผลผลิต (Product) 
- ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ

โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

2. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้ำนผลผลิต (Product) 
- ความรู้ ความเข้าใจของผู้ เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  

 

 
 รำยละเอียดของเครื่องมือประเมินโครงกำร  
 รายละเอียดของเครื่องมือประเมินโครงการ มีดังนี้ 
   1. แบบสอบถามใช้ส าหรับประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตามรูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต 
จ านวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
   1.1 การประเมินด้านบริบท มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
    ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครผูู้สอน  
   1.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
    ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน  
    1.3 การประเมินด้านกระบวนการ มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
    ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน   
   1.4 การประเมินด้านผลผลิต มีแบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
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   ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  
  ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อ
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 
  ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

  รำยละเอียดของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ   
  1. การประเมินด้านบริบทของโครงการ 
      ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น  2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นการประเมินความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
เกี่ยวกับบริบทของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับความเหมาะสมของความต้องการจ าเป็นของ
โครงการ ความเหมาะสมในความสอดคล้อง และเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ     
  2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 
      ฉบับที่ 2 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เกี่ยวกับ
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ความความเหมาะสมของบุคลากร ความ
เหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ ความเหมาะสมเพียงพอของ
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า         
5 ระดับ      
  3. การประเมินด้านกระบวนการ 
   ฉบับที่ 3 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
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   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เกี่ยวกับ
กระบวนการของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ การติดตามและ
ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
  4. การประเมินด้านผลผลิต 

 ฉบับที่ 4 ส าหรับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 

 ตอนที่ 2 เป็นระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  ฉบับที่ 5 ส าหรับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  ฉบับที่ 6 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 2. แบบรายงาน ได้แก่ 
 - แบบรายงานจ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0    
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                - แบบรายงานจ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
   - แบบรายงานจ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมข้ึน 

  กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีข้ันตอน
การสร้าง ดังนี้ 
      การสร้างแบบสอบถาม ผู้ประเมินสร้างแบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1. ศึกษาวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
  2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
  3. ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงถึงสิ่งที่จะศึกษา แหล่งข้อมูล และ
เครื่องมือที่ใช้ จ าแนกตามโครงสร้างของการประเมิน ตามรูปแบบของแบบประเมินบริบท ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต   
  4. ก าหนดขอบเขตและประเด็นการประเมิน สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของการ
ประเมินที่ก าหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน   
   5. ผู้ประเมินน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและประเมินผล ด้าน
การบริหารสถานศึกษา หรือด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความถูกต้องเหมาะสม และความครบถ้วนของ
รายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการจะวัด (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก)   
  6. น าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า IOC 
(Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 71) ซึ่งรายการค าถามใน
แบบสอบถามทุกฉบับใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุง
ด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินไดป้รับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 หลังจากนั้นน าแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
 1) แบบสอบถามฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 6 น าไป Try out กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ของวิทยาลัย 
สารพัดช่างเพชรบูรณ์ จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

(Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค บุญชม ศรีสะอาด (2554: 
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116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.953 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.889 ฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.939 
และฉบับที่ 6 เท่ากับ 0.831 
 2) แบบสอบถามฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 น าไป Try out กับผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบูรณ์ จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค บุญชม ศรีสะอาด 
(2554: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 4 เท่ากับ 0.889 และฉบับที่ 5 เท่ากับ 0.918 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามและแบบ
รายงาน โดยก าหนดระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่างสิงหาคม – กันยายน 2561 ใช้
แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน เป็นผู้ตอบ 
 ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ  ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน เป็นผู้ตอบ 
 ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผู้ประเมินได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็น
ผู้ตอบ และฉบับที่ 6 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เป็นผู้ตอบ    
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตัวเอง   
 2. ผู้ประเมินติดตามและรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน      
2 ฉบับ ครูผู้สอน จ านวน 29 ฉบับ และผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 158 ฉบับ ได้
ครบตามจ านวนที่ต้องการ แล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนถูกต้อง พบว่ามีความ
สมบูรณ์ ร้อยละ 100 และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 กำรจัดท ำข้อมูล 
 ผู้ประเมินน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดกระท า ดังนี้ 
 1. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากแบบสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ 
ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการของโครงการ มี
เกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 
  5   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
  1   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
  1.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  5   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมาก 
  3   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 
ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 69) มีความหมาย ดังนี้  
  2.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการของโครงการ 
แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  2.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์ 
ดังนี้ 
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  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   3. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของโครงการโดยรวม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
และด้านกระบวนการ ใช้เกณฑ์ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556 : 71) ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  
ถือว่าผลการประเมินเหมาะสม โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
  3.1 ด้านบริบท    
        ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมินเหมาะสม 
   3.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น   
      ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมินเหมาะสม 
   3.3 ด้านกระบวนการ      
      ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมินเหมาะสม 
   3.4 ด้านผลผลิต        
    3.4.1 ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมิน ผ่าน 

    3.4.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 
4.0 จ านวน 10 คนขึ้นไป  ผลการประเมิน ผ่าน 
    3.4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมิน ผ่าน 

    3.4.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 

    3.4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  ใช้เกณฑ์การ
ประเมิน จ านวน 10 ผลงานขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 
  3.4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมข้ึนหลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ใช้
เกณฑ์การประเมิน จ านวน 15 คนขึ้นไป  ผลการประเมิน ผ่าน 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดระบบ และ
ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือค านวณค่าสถิติ ดังนี้ 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
  2) วิเคราะห์ระดับความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น และระดับความพึงพอใจ จาก
การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ผู้ประเมินด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
      1. ค่าร้อยละ 
      2. ค่าเฉลี่ย   โดยใช้สูตรของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 34-35) 
 

  = 
N


 

 

                         เมื่อ           = แทนค่าเฉลี่ยของประชากร 
 X   = แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
N   = แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมดของประชากร 

 
                 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 60-61) 
 
 

 

S.D. =  
    

    เมื่อ  S.D.  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n  = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X  = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
( X)2  = ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
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              4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา โดย ศิริชัย พงษ์วิชัย (2554: 141-142) ดังนี้ 
 

  IOC     =   
N

R  
 

       เมื่อ IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล้อง 
   R   แทน    คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ 
   N        แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค์  
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค์  
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่

สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

           5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค โดย บุญชม ศรีสะอาด (2554: 117) 

 

   = 
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เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

S 2

i
 = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 

S 2

t
 = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ  



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.



 153 

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.
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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 
 
 
 
 
 
 

S.D.
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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 )   
 



บทที่ 5  

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ประเมินบริบท
ของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 3) ประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4) ประเมินผลผลิตของ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   4.1) ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 4.2) จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบ
ผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0 4.3) ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 4.4) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4.5) 
จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 4.6) จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประชากร ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 คน กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 
265 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 29 คน กลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ
และแบบรายงาน จ านวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระยะเวลาในการประเมินโครงการด้วยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ระยะที่ 2 ประเมินระหว่าง
ด าเนินโครงการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 
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สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป 
(CIPP Model) โดยมีผลการประเมินตามวัตถุประสงค ์สรุปไดด้ังนี้ 
 1. ผลการประเมินด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา คือ ความต้องการของการท าโครงการ ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสม
เพียงพอของงบประมาณ รองลงมา คือ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ และความเหมาะสมของ
บุคลากร ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การติดตามและประเมินผล รองลงมาเป็นการวางแผน ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การด าเนินการ 
ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีดังนี้ 
  4.1 ผลการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ รองลงมา ได้แก่ การใช้นวัตกรรมโดยน าเอาแนวความคิด
ใหม่หรือการน าประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ และการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวคิด
และวางแผนโดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT Analysis ตามล าดับ ทุกข้อผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
  4.2 ผลจากแบบรายงานจ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จ
เข้าสู่ SME 4.0 พบว่า มีจ านวน 12 คน โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 10 คน 
จึงสรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 



167 
 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ รองลงมา ได้แก่ 
การส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การตลาด และการแข่งขัน ตามล าดับ ซึ่งพบว่าทุก
ข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริม

วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมของโครงการแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
รองลงมา ได้แก่ มีการจัดท าแผนงานและกิจกรรมภายใต้โครงการอย่างเป็นระบบ และการประชุม
ชี้แจง ท าความเข้าใจการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ ซึ่งพบว่า
ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีจ านวน 14 รายการ โดย
เกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 10 รายการ จึงสรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน    
ที่ก าหนดไว้  

 4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น 18 กลุ่ม โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 15 กลุ่ม จึงสรุปว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จากแบบสอบถาม ทั้ง 4  ด้าน พบว่า 
โดยภาพรวมผลการประเมินผ่านการประเมินทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รองลงมา
ได้แก่ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามล าดับ และผลการประเมินจากแบบ
รายงาน พบว่า ทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

อภิปรายผล  

 การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบส าคัญที่ควร
น ามาอภิปรายผล ดังนี้  
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  1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ด าเนินงานตามโครงการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ ได้ศึกษาข้อมูล
ความต้องการ ก่อนจัดท าโครงการและก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายทางการศึกษา พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา จึงท าให้ผลการประเมินโครงการด้านบริบท
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ 
(Stufflebeam, et.al., 1983) ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ เช่นเป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการ
จ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือ
นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ และเป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การต่าง ๆ หรือไม่ ผลการประเมินด้านบริบทดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการประเมินโครงการ
ของ วิรวุฒิ พิหูสูตร (2558) ที่ได้ประเมินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า      
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากรังไหม ผลประเมินบริบทอยู่ในระดับมาก 2. กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผลการ
ประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับปานกลาง 3. กลุ่มท ามือทอผ้า ผลการประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับ
มาก 4. กลุ่มทอผ้าไหม ผลการประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับปานกลาง และ 5. กลุ่มปั้นหม้อดิน ผล
การประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้านผ่านเกณฑก์ารตัดสิน และผลการประเมินโครงการ
ของ เมธา ณ พิกุล (2560) ที่ได้ประเมินโครงการฝึกวิชาชีพส าหรับทหารกองประจ าการมณฑล
ทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดล าปาง พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โครงการมี
หลักการและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม 
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกอาชีพ มีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินงานเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง 
เล็งเห็นความต้องการของผู้ฝึกวิชาชีพ ผู้ฝึกอาชีพมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ และผู้ฝึก
อาชีพสามารถน าความรู้ทักษะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว มีความคิดเห็นเห็นด้วย
มาก 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีได้จัดวางแผนเตรียมการด้าน
บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ
โครงการและกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ รวมทั้ง การ
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จัดเตรียมด้านงบประมาณและอาคารสถานที่มีความพร้อม ดังนั้นผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นจึง
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 38-40) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การ
ประเมินก่อนเริ่มโครงการ  (Pre – Evaluation)  เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินใจเลือก
โครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ ความเป็นไป
ได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ การประเมินก่อนเริ่มโครงการมีความเชื่อบนพ้ืนฐานที่ว่า 
ถ้าตัวโครงการนั้นได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ ความพร้อมใน
การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้ทางการเงิน ก าลังคน วัสดุและการจัดการ 
โอกาสที่โครงการจะประสบความส าเร็จก็ย่อมสูง เสมือนว่าโครงการนั้นได้บรรลุผลส าเร็จไปแล้ว
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิภา ทองก้อน (2551) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้า OTOP 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายตัวแปรความส าเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ดีที่สุดคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คือตลาดเพ่ือจ าหน่าย การ
ประชาสัมพันธ์ และเงินทุน และยังสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ กฤติดา ฟองจันทร์และ
วีร์สุดา ล้อมเวียง (2558) ที่ได้ศึกษา การประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการคุณภาพในการผลิต
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของวิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกือบทั้งหมดท าการผลิตสินค้าประเภทอาหารและประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ส่วนใหญ่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนใน
การจัดการคุณภาพของการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
โดยเห็นว่า ควรมีกระบวนการส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรให้มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจนอบรมให้มีความรู้
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนเน้นการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์หรือแผนที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) ที่กล่าวว่า 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบการน าแผนงานหรือโครงการไปใช้
หรือตรวจสอบการด าเนินงานการใช้แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่งของการ
ประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการนั้น ๆ เกี่ยวกับ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการว่าเป็นตามตารางเวลาที่ก าหนดหรือไม่ บรรยายให้เห็นถึงปัญหา
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ต่าง ๆ เกี่ยวกับการน าโครงการไปใช้และท้ายที่สุดก็ควรจัดท ารายงานที่ผู้ร่วมโครงการหรือผู้ท าการ
สังเกตได้ตัดสินคุณภาพของกระบวนการใช้โครงการ แผนงานดังกล่าว โดยผลการประเมินด้าน
กระบวนการสอดคล้องกับ การประเมินโครงการของ เมธา ณ พิกุล (2560) ที่ได้ประเมินโครงการฝึก
วิชาชีพส าหรับทหารกองประจ าการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดล าปาง ด้าน
กระบวนการ (Process) ผลการศึกษาพบว่า การส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
โครงการ ประชุมวางแผนก่อนด าเนินโครงการ ด าเนินการตามองค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง และครบทุก
องค์ประกอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผน มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ ท าการประเมินโครงการหลังจากการสิ้นสุดการฝึกอาชีพเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จากการส ารวจมีความคิดเห็นเห็นด้วยมาก  

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 
  4.1 ผลการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ รองลงมา ได้แก่ การใช้นวัตกรรมโดยน าเอาแนวความคิด
ใหม่หรือการน าประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ และการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวคิด
และวางแผนโดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT Analysis ตามล าดับ ทุกข้อผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นโครงการที่ให้ความรู้และ
ทักษะประกอบการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ปรับตัวสู่ SME 
4.0 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบดิจิทัล มีการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2561) ที่กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตาม
กลไก ที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย SME ผู้ประกอบการ หรือประชาชนคนไทย ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 
รับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นได้ คือ 1) เรื่องของเทคโนโลยีที่ควรใช้ให้เป็น เพราะในโลก
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2) เรื่องของการไปเยี่ยมชมงานที่ต่างประเทศ 
เพราะลูกค้าในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 3) เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพราะคนในสมัยนี้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากมีสินค้าที่คุณสมบัติเหมือนกัน ราคาใกล้เคียงกัน 
สินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถจับใจลูกค้าได้มากกว่า และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมธา 
ณ พิกุล (2560) ที่ได้ประเมินโครงการฝึกวิชาชีพส าหรับทหารกองประจ าการมณฑลทหารบกที่ 32 
ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดล าปาง พบว่า ด้านผลผลิต (Product) ผู้ฝึกอาชีพน าความรู้ไปใช้ประกอบ
อาชีพได้ ผู้ฝึกอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถน าความรู้ที่ได้ไปฝึกท าให้เกิดช านาญจนสามารถไป
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ประกอบอาชีพได้ ผู้ฝึกอาชีพน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนน าความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชน น า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงาน 
  4.2 ผลจากแบบรายงานจ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จ
เข้าสู่ SME 4.0 พบว่า มีจ านวน 12 คน โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 10 คน 
จึงสรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ที่ส าเร็จการศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในหลากหลายประเภทวิชาตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้งตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560) ที่กล่าวถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนก าลังคน มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น             
ฐานสมรรถนะ “Education to Employment: Vocational Boot Camp” เปิดสอนในประเภทวิชา   
ที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New 
Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังสอดรับกับโครงการสานพลังประชารัฐ โดย
ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม เน้นพัฒนา 
“สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” โดยเรียกว่า “SEE: Skills, English, Ethics” และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2559) ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์: แนวคิด 3 P พบว่า โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่มีความส าเร็จ ใน
ระดับมาก โครงการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ คือ สร้างงานให้ประชาชน ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์   
 4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
และสินค้ากลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์สู่ SME 4.0 ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ
ปรับตัวยกระดับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (2558) ที่กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดัน วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ทันกระแสการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
เศรษฐกิจโลกตามแนวนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเกิดจากภาครัฐได้มองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
หากเหล่า SMEs ที่ไม่มีการปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยี ก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ท าให้ SME ของเรา
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ไม่สามารถต่อสู้คู่แข่งในตลาดได้ และอาจต้องปิดตัวลง เพราะฉะนั้นเหล่า SME ก็ต้องมีการตื่นตัว 
และพร้อมปรับตัวให้ทันย ุคทันสมัยอยู ่เสมอ โดย SME 4.0 มีหลักการแนวปฏิบัต ิ ได้แก่ 1) 
ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรรม 2) บริหารจัดการระบบแบบสมัยใหม่ 3) เรียนรู้และเข้าใจ
ผู้บริโภคให้มากพอ และ 4) เลือกการบริหารการเงินที่ฉลาดขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ า (2561) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พบว่า ด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัง
การเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน และความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิรวิช วรโชติชนากานต์ (2560) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นส าหรับผู้ประกอบการอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือสุขภาพ พบว่า ผลการ
ประเมินทักษะการประกอบอาหาปรุงส าเร็จเพ่ือสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี และผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 
   4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดของ พิสณุ ฟองศรี 
(2551: 38) ที่กล่าวว่า โครงการที่ดีจะเอ้ือประโยชน์แก่บุคคล หน่วยงาน ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่ง
ลักษณะของโครงการที่ดี 9 ประการ ได้แก่ 1) มีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่านการวิเคราะห์
แล้ว 2) สนองตอบความต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ 3) สามารถแก้ปัญหา พัฒนาองค์การ
หรือหน่วยงานได้ 4) มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง     
5) สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา กิจกรรม
หรือวิธีการด าเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 6) มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข้าใจ
ง่าย และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้สะดวก 7) มีระยะเวลาแน่นอนในการด าเนินงานทั้งเริ่มต้นและ
สิ้นสุด 8) ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ 9) สามารถติดตามประเมินผลได้ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2559) ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: 
แนวคิด 3 P พบว่า โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่มีความส าเร็จ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาถึงค่าเฉลี่ยในมิติทางด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พบว่า 
บรรลุในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเปรียบเทียบทัศนคติในการประเมินความส าเร็จทั้ง 3 กลุ่ม 
(Public official, Producer, People: 3 P) มีแนวคิดสอดคล้องกัน คือ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
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ผลิตภัณฑ์ มีความส าเร็จในระดับมาก โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 3 ระดับคือ ระดับนโยบาย ระดับ
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและระดับกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
  4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีจ านวน 14 รายการ โดย
เกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 10 รายการ จึงสรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน    
ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้ผู้ผ่านการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมสามารถคิดและจัดท า 
ผลิตภัณฑ์และสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิด สอดคล้องกับ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ (2549: 6-25) ที่ได้ก าหนดการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนและวิธีการศึกษาตามศักยภาพ 
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ซึ่งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนั้น มีความแตกต่างไปจากการ
พัฒนาหลักสูตรทั่วไป จะต้องมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแรกคือ 
ส ารวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น ขั้นที่สอง ก าหนดคุณลักษณะอาชีพที่ต้องการ ขั้นที่สาม 
วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะด้านทักษะ ขั้นที่สี่ วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการ
งานเฉพาะด้านความรู้ ขั้นที่ห้า เขียนพฤติกรรมปลายทางและพฤติกรรมย่อย ขั้นที่หก ก าหนด
ค าอธิบายและมาตรฐานรายวิชา ขั้นที่เจ็ด ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะและขั้นสุดท้ายขั้นที่แปดคือ ขอ
อนุมัติหลักสูตร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงลักษณ์ จิ๋วจู (2561) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าของกลุ่มโอทอป (OTOP) และการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดย่อม พบว่า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาด
ย่อม กลุ่มไม้กวาดเปลญวน พบว่า ความพึงพอใจในด้านประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมามีความพึงพอใจด้านรูปแบบและความสวยงาม อยู่ในระดับมาก และด้านอัตลักษณ์และการ
เพ่ิมมูลค่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น หลังด าเนินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น 18 กลุ่ม โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 15 กลุ่ม จึงสรุปว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เป็นโครงการที่น าโครงการ OTOP ของ
รัฐบาลมาฝึกอาชีพระยะสั้นในหลักสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดหรือของผู้เรียน มีรัฐบาลให้
การส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการ ท าให้เครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
สนใจมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สุมาลี สันติพลวุฒิและคนอ่ืนๆ (2554: 7-8) ที่กล่าวถึงข้อดี
ของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ได้แก่ 1) โครงการ OTOP ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลในเรื่อง
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ของคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐานตามหลักสากล 2) โครงการ OTOP ไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณของรัฐบาลเพ่ือใหประชาชนน าเงินไปลงทุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน การ
ประชาสัมพันธในโครงการของในแตละต าบล 3) จากการที่ภาครัฐบาลประชาสัมพันธใหประชาชนรู
จักโครงการ OTOP ท าใหภาคเอกชน มีความเชื่อถือในการใหแหลงเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือเปด 
โอกาสใหประชาชานสามารถแสวงหาเงินทุนสะดวกขึ้นในการผลิตสินคาในโครงการ 4) ลดระดับการ 
วางงาน เพ่ิมรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น ท าใหเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในทองถิ่น อีกทั้งยัง 
สรางความสามัคคีในทองถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิภา ทองก้อน (2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี พบว่า ความส าเร็จของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิตสินค้า OTOP ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับสูงทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน คือด้านการสร้างรายได้พ้นเส้น
ความยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ  

 ในการประเมินโครงการครั้งนี้มีข้อเสนอแนะไว้ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  
  1.1 ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ในภาพรวมและรายตัวชี้วัด มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ในส่วนของตัวชี้วัดด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควร
วางแผนปรับวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องมากข้ึน 
  1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวมและรายตัวชี้วัด มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ในส่วนของตัวชี้วัดด้านความเหมาะสมของวัสดุและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ดังนั้นควรวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ 
  1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมและรายตัวชี้วัด มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ในส่วนของตัวชี้วัดด้านการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรวางแผนการ
พัฒนาและให้ความส าคัญกับกระบวนการด าเนินงานโครงการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ในภาพรวมและรายตัวชี้วัด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และจากการรายงานผลเชิงปริมาณมีผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมการน าผลการประเมินไปใช้ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เน้นการ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภคให้มากพอ และเลือกการ
บริหารการเงินที่ฉลาดขึ้น 
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 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 2.2 ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี 
  2.3 ควรมีการประเมินโครงการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึกอาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือและหนังสือราชการที่ใช้ประกอบการพัฒนาเคร่ืองมือ 

 
    1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
    2. หนังสือเชิญและแบบตอบรับเป็นผู้เช่ียวชาญ 
    3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือและ

หนังสือตอบรับ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน้าที่ 
1.  รศ.ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรมวิจัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

2. ผศ.ดร.ประยูร  สุรินทร์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

3. ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4. ผศ.ดร.ธีรพจน์  แนบเนียน อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

5. ดร.อภิชาติ  เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 

อาชีวศึกษาภาคใต้ 
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2. หนังสือเชิญและแบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ และหนังสือตอบรับ 
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ภาคผนวก ข 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
ด้านบริบท 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เกี่ยวกับด้านบริบท 
ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

 ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบ
ประเมินตามสภาพความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ 
 
   ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ฉบับท่ี 1 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   
         ชาย   
         หญิง 
 2. ระดับการศึกษา 

         ปริญญาตรี     
        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ 

         ผู้บริหารสถานศึกษา   
         ครูผู้สอน 
 4. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         10 - 19  ปี 

         20 - 29  ปี 

        30  ปี  ขึ้นไป  

 
 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  
             บริบทของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     ความเหมาะสมมากที่สุด 
4    หมายถึง     ความเหมาะสมมาก 
3    หมายถึง     ความเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง     ความเหมาะสมน้อย 
1    หมายถึง     ความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน   
ที่มีต่อด้านบริบท  

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ความต้องการของการท าโครงการ 
1. ต้องการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง 
   ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0.. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. ต้องการให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ 
   ผ่านการฝึกอบรมไปต่อยอดประกอบอาชีพประสบ 
   ความส าเร็จ................................................................ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. ต้องการให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
   พัฒนานวัตกรรมแปลกใหม่ที่เกิดจากความคิดริเริ่ม 
   สร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
   เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0............................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

4. ต้องการเพ่ิมจ านวนเครือข่ายกลุ่มอาชีพ หนึ่งต าบล 
   หนึ่งผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

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

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบายการ 
    สร้างเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล............................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงาน 
    คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 
    พันธกิจของสถานศึกษา............................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 
     ที่ก าหนดภายใต้โครงการ......................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน   
ที่มีต่อด้านบริบท  

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
11. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์และ 
     สินค้ากลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์........................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 

12. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน 
      กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์สู่ SME 4.0.................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 

13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ 
     ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม 
     โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล 
     หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่  
     SME 4.0.................................................................. 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 

14. วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ 
     ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการ 
     ส่งเสริมวชิาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง 
     ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
     วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี................................... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 

15. วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์และ 
     สินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
     วชิาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
     เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0...................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 

16. วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 เพ่ือเพ่ิมจ านวนเครือข่ายกลุ่ม 
     หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น หลังด าเนิน 
     โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล 
     หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่  
     SME 4.0.................................................................. 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 

 
 
 
 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

******************************************************************************  
ด้านบริบท  

ฉบับท่ี 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
10. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
12. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
13. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
14. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
15. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
16. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 ค่าความเชื่อมั่นของของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้าน
บริบท เท่ากับ 0.953 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับท่ี 2 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เกี่ยวกับด้านปัจจัย
เบื้องต้น ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของ
งบประมาณ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่  และความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ มี
ลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบ
ประเมินตามสภาพความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ 
 
   ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 

ฉบับท่ี 2 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   
         ชาย   
         หญิง 
 2. ระดับการศึกษา 

         ปริญญาตรี     
        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ 

         ผู้บริหารสถานศึกษา   
         ครูผู้สอน 
 4. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         10 - 19  ปี 

         20 - 29  ปี 

        30  ปี  ขึ้นไป  

 
 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ  
             ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     ความเหมาะสมมากที่สุด 
4    หมายถึง     ความเหมาะสมมาก 
3    หมายถึง     ความเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง     ความเหมาะสมน้อย 
1    หมายถึง     ความเหมาะสมน้อยที่สุด  
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน   
ที่มีต่อด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ความเหมาะสมของบุคลากร 
1. ความเหมาะสมของครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการ.... ......... ......... ......... ......... ......... 
2. ความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานของบุคลากร.................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. ความเหมาะสมของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ 
4. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ 
การบริหารโครงการ....................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

5. งบประมาณมีความเหมาะสมเพ่ือการด าเนินการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ 
6. อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามีความเหมาะสม 
ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ.................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความเหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ............................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ และอุปกรณ์   
8. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุนการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการ มีความเหมาะสมกับความต้องการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

******************************************************************************  
ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ฉบับท่ี 2 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 ค่าความเชื่อมั่นของของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นเท่ากับ 0.889 
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ฉบับท่ี 3  
แบบสอบถาม 

การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

ด้านกระบวนการ 
*******************************************************************  
ฉบับท่ี 3 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่  SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เกี่ยวกับ
กระบวนการของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้
โครงการ การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

 ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบ
ประเมินตามสภาพความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ 
   
 

   ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   
         ชาย   
         หญิง 
 2. ระดับการศึกษา 

         ปริญญาตรี     
        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ 

         ผู้บริหารสถานศึกษา   
         ครูผู้สอน 
 4. ประสบการณ์การท างาน 

         ต่ ากว่า  10  ปี 

         10 - 19  ปี 

         20 - 29  ปี 

        30  ปี  ขึ้นไป  

 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ   
             กระบวนการของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้      
            

   5    หมายถึง     มีความเหมาะสม มากท่ีสุด 
4    หมายถึง     มีความเหมาะสม มาก 
3    หมายถึง     มีความเหมาะสม ปานกลาง 
2    หมายถึง     มีความเหมาะสม น้อย 
1    หมายถึง     มีความเหมาะสม น้อยที่สุด 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
ที่มีต่อกระบวนการของโครงการ 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการวางแผน (Plan) 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงานของโครงการ.................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. การประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ของโครงการ................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้อง………………………..……………………………………… 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. การจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ………………………..…………………………………….. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

การด าเนินการ (Do) 
5. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน.................................................................... ... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบ............................................................... ...... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิด
ความมุ่งม่ันในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ.............................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

การติดตามและประเมินผล (Check) 
9. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
กิจกรรมของโครงการ...................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

10. การประชุมวางแผนติดตามและประเมินผลตาม
กิจกรรมของโครงการ………..……..................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

11. การประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรม.................... ......... ......... ......... ......... .......... 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
ที่มีต่อกระบวนการของโครงการ 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

12. การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม.......................... ......... ......... ......... ......... .......... 
13. การสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม.......................      
การปรับปรุงและแก้ไข (Act) 
14. การน าเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผล
การด าเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข........... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

15. การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ในการด าเนินงานตามโครงการ........................................ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 
 

16. มีการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงการ.............................................. 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

17. จัดให้มีรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ......................................... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

******************************************************************************  
ด้านกระบวนการ 

ฉบับท่ี 3 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
11. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
12. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
13. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
14. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
15. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
16. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
17. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

   ค่าความเชื่อมั่นของของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้าน
กระบวนการ เท่ากับ 0.939 
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แบบสอบถาม 
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 ด้านผลผลติของโครงการ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

ฉบับท่ี 4 ส าหรับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 ที่มีต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 

 ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบ
ประเมินตามสภาพความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ 
 
  
 

             ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 

ฉบับท่ี 4 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   
         ชาย   
         หญิง 
 2. อายุ 

         ต่ ากว่า  30  ปี 

         30 - 39 ปี 

         40 - 49  ปี 

           50  ปี  ขึ้นไป 
  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น 
  ผู้ประกอบการ สู่ SME 4.0 ที่มีต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
  ด้านผลผลิตของโครงการ 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความรู้ความเข้าใจของท่านที่มีต่อ  
            โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

  แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลยัสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้ 
 

                5    หมายถึง     มีความรู้/ความเข้าใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4    หมายถึง     มีความรู้/ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
3    หมายถึง     มีความรู้/ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง     มีความรู้/ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย 
1    หมายถึง     มีความรู้/ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ความคิดเห็นของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. มีการใช้นวัตกรรมโดยน าเอาแนวความคิดใหม่หรือ
การน าประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. ความรู้ความเข้าใจในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
การคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ........................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างาน 
อย่างเป็นระบบ............................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. การวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการท าบัญชี.. ......... ......... ......... ......... ......... 
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจ........... ......... ......... ......... ......... ......... 
6. การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวคิดและวางแผนโดยใช้ 
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT Analysis……... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกิจการและ
แหล่งการเงินของผู้ประกอบการ..................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
การตลาด และการแข่งขัน........................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. การจัดหาทรัพยากรบุคคล ด้านจ านวน คุณภาพและ
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง........................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ก าไร และการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการผลิต. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 ด้านผลผลิตของโครงการ 

******************************************************************************  
ฉบับท่ี 4 ส าหรับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
2. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
   ค่าความเชื่อมั่นของของแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  ด้านผลผลิตของโครงการ เท่ากับ 0.889 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึง่ต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสรมิวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึง่ผลติภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 ด้านผลผลิตของโครงการ 

******************************************************************* 
 

ฉบับท่ี 5 ส าหรับผู้เรียน 
 

  ค าชี้แจง  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบ
ประเมินตามสภาพความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ 
 
 

                        ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 

ฉบับท่ี 5 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   
         ชาย   
         หญิง 
 2. อายุ 

         ต่ ากว่า  30  ปี 

         30 - 39 ปี 

         40 - 49  ปี 

           50  ปี  ขึ้นไป 
 

ตอนที่ 2 สอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 ด้านผลผลิตของโครงการ 

 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 
  โดยมีความหมายดังนี้  
 
 

                5    หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
4    หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3    หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1    หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

 
น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. การส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0............. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมโดยน าเอาแนวความคิดใหม่
หรือการน าประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่.. ......... ......... ......... ......... ......... 
3. มีความรู้ความเข้าใจในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการคิด
ประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ……………………………………………………. ......... ......... ......... ......... ......... 
4. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ.. ......... ......... ......... ......... ......... 
5. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ............................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เป็นผู้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเรื่องที่รับผิดชอบเป็น 
อย่างดี...................................................................................  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้ค าปรึกษาและให้
ก าลังใจเป็นอย่างดีต่อการเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์............................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดแนวคิด การ
วางแผน และการท าแผนธุรกิจ.............................................. ......... ......... ......... ......... ......... 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกิจการและแหล่ง
การเงินของผู้ประกอบการ...................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
การตลาด และการแข่งขัน.................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ 

SME 4.0 
******************************************************************************  

ด้านผลผลิตของโครงการ 
ฉบับท่ี 5 ส าหรับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
   ค่าความเชื่อมั่นของของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เท่ากับ 0.918 
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แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึง่ต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านผลผลิตของโครงการ 
******************************************************************* 

 

ฉบับท่ี 6 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

  ค าชี้แจง  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนฉบับนี้ แบ่งเป็น 
2 ตอน คือ 
 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุทัยธานี ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบ
ประเมินตามสภาพความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ 
 
 

                        ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายสุชาติ จินดาแจ้ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 

ฉบับท่ี 6 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   
         ชาย   
         หญิง 
 2. อายุ 

         ต่ ากว่า  30  ปี 

         30 - 39  ปี 

         40 - 49  ปี 

           50  ปี  ขึ้นไป 
 

ตอนที่ 2 สอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ด้านผลผลิตของโครงการ 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  โดยมีความหมายดังนี้  
 

                5    หมายถึง     มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4    หมายถึง     มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3    หมายถึง     มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง     มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1    หมายถึง     มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

 
มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

 
น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. มีการจัดท าแผนงานและกิจกรรมภายใต้โครงการอย่าง
เป็นระบบ.............................................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. กิจกรรมของโครงการแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ................................................................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
3. กิจกรรมของโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ...............……………………………………………… ......... ......... ......... ......... ......... 
4. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก มี
ความเหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการ.............……………………………………….................. 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 

 
 

......... 
5. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ............................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เป็นผู้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเรื่องที่รับผิดชอบเป็น 
อย่างดี...................................................................................  

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้ค าปรึกษาและให้
ก าลังใจเป็นอย่างดีต่อการเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์............................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
8. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมภายใต้
โครงการ ครอบคลุม ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ให้มี
ประสิทธิภาพ......................................................................... ......... ......... ......... ......... ......... 
9. การประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
.................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10การนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง.................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพ 

ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

******************************************************************************  
ด้านผลผลิตของโครงการ 

ฉบับท่ี 5 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
   ค่าความเชื่อม่ันของของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเท่ากับ 0.831 
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ภาคผนวก ค 

 ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 
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ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม  

....................................................................................................................... 

1. ภาพกิจกรรมฝึกอบรมวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวาสู่ SME 4.0 
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2. ภาพกิจกรรมฝึกอบรมวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์จากธรรมชาติและงานประดิษฐ์ 
   ตามสมัยนิยมสู่ SME 4.0 
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3. กิจกรรมฝึกอบรมวิชาเครื่องดื่มสมุนไพรและขนมไทยยอดนิยมสู่ SME 4.0 
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4. ภาพกิจกรรมฝึกอบรมท าขนมปังนวดมือสไตล์ญี่ปุ่น 
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5. ภาพกิจกรรมฝึกอบรมงานบายศรีวิจิตรปากชาม 
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ภาคผนวก ง 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการ  
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เอกสารและรูปที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑเ์พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วทิยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

................................................................. 
 

  1. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในเว็บไซต์ http://www.uthaipoly.ac.th 
2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัยเป็นฐาน  ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
จังหวัดพะเยา วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 

3. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการท างานแบบมี
ส่วนร่วม และการเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
 4. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา  ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2563 
 5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในโครงการการท า
ผลงานวิชาการ เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563 
 6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา วันที่ 17 -22 สิงหาคม 2563 
 7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3  
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 
 8. ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 9. รูปที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
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1. เอกสารการเผยแพร่ผลการประเมินโครงการทางเว็บไซต์  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี http://www.uthaipoly.ac.th 
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2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ น าเสนอผลการประเมินโครงการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา  
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการน าเสนอผลการประเมินโครงการในการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัยเป็นฐาน  

ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 
……………………………………………………………………………………………. 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการเรื่อง
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ปรากฏผลดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติ

หน้าที่  (n = 13) 
 

  
 จากตารางที่ 24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 69.23) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 30.77) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 76.92) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 61.54) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 38.46) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 9 69.23 
        หญิง 4 30.77 

รวม 13 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 3 23.08 
        สูงกว่าปริญญาตรี 10 76.92 

รวม 13 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  5 38.46 
        ครูผู้สอน 8 61.54 

รวม 13 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่องการ
ประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน  
สู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ 
               ผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล  
    หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
    (n = 13) 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการประเมินมีความน่าสนใจ 4.85 0.37 มากที่สุด 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.46 0.66 มาก 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.69 0.63 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.77 0.59 มากที่สุด 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.54 0.66 มากที่สุด  
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด

ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) 
4.62 0.50 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการประเมินไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.54 0.66 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 0.36 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 25 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่องการ
ประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63 , 
S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หัวข้อเรื่องการประเมินมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.85,  
S.D.= 0.37) รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D.= 0.59) และ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D.= 0.63) ตามล าดับ 
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3. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการท างานแบบมีส่วนร่วม และการเตรียม

ความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการน าเสนอผลการประเมินโครงการในโครงการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการ

ท างานแบบมีส่วนร่วม และการเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

……………………………………………………………………………………………. 
 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปรากฏผลดังตารางที่ 26 
 
 

ตารางที่ 26 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่ (n = 64) 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 40 62.50 
        หญิง 24 37.50 

รวม 64 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 51 79.69 
        สูงกว่าปริญญาตรี 13 20.31 

รวม 64 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  9 14.06 
        ครูผู้สอน 37 57.81 
        อ่ืน ๆ 18 28.13 

รวม 64 100 
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 จากตารางที่ 26 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.50) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 37.50) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 79.69) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 57.81) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 28.13) 
   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่องการ
ประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน
สู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี       
  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามน า
ข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตารางท่ี 27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ 
    ผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล  
    หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
     (n = 64) 
 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการประเมินมีความน่าสนใจ 4.56 0.79 มาก 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.58 0.68 มาก 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.75 0.59 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.61 0.86 มากที่สุด 

5 ความเหมาะสมและความถูกต้องของขั้นตอน วิธี
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล และ
การอภิปรายผล 

4.59 0.68 มากที่สุด 

6 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.62 0.60 มากที่สุด  
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
 7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการประเมินไปใช้ต่อ

สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4.42 0.88 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.52 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 27 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่องการ
ประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน
สู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, 
S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุด โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X
= 4.75, S.D.= 0.59) รองลงมา ได้แก ่ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการประเมินไปใช้ต่อสถานศึกษา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70, S.D.= 0.79) และ ความสอดคล้องของเนื้อหา 
และการใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, S.D.= 0.60) ตามล าดับ 
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4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา 

ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2563  
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการน าเสนอผลการประเมินโครงการ 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา 

ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2563 
……………………………………………………………………………………………. 

 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการเรื่องความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 28 
 
 

ตารางที่ 28 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่ (n = 48) 

 
 จากตารางที่ 45 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.67) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 33.33) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 79.17) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 62.50) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 25.00) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 32 66.67 
        หญิง 16 33.33 

รวม 48 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 38 79.17 
        สูงกว่าปริญญาตรี 10 20.83 

รวม 48 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  6 12.50 
        ครูผู้สอน 30 62.50 
        อ่ืน ๆ 12 25.00 

รวม 48 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่องการ
ประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน
สู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี        
(n = 48) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการประเมินมีความน่าสนใจ 4.41 0.53 มาก 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา 

วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย 
4.72 0.57 มากที่สุด 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

4.47 0.61 มาก 

4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

4.68 0.65 มากที่สุด 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.72 0.64 มากที่สุด  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอ
แนวความคิดใหม่ในการหาความรู้หรือให้
ความรู้ใหม่) 

4.75 0.66 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการประเมิน
ไปใช้ต่อสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.70 0.61 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.31 มากที่สุด 

  
  จากตารางที่ 29 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.64, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับมาก
ที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิดใหม่ในการหา
ความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75, S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก ่ความชัดเจน
ของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย และความสอดคล้องของเนื้อหา และ
การใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.72, S.D. = 0.57) และ ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการ
ประเมินไปใช้ต่อสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70, S.D. = 0.61) 
ตามล าดับ 
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5. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในโครงการการท าผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการน าเสนอผลการประเมินโครงการ 
 โครงการการท าผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2563 
……………………………………………………………………………………………. 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการ
เรื่องความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย ปรากฏผลดังตารางที่ 
30 
ตารางที่ 30 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ 
  (n=15) 
 

 
 จากตารางที่ 30 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.00) เป็น เพศหญิง 
(ร้อยละ 20.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.67) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอน (ร้อยละ 53.33) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 46.67) 
 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 12 80.00 
        หญิง 3 20.00 

รวม 15 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 5 33.33 
        สูงกว่าปริญญาตรี 10 66.67 

รวม 15 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  7 46.67 
        ครูผู้สอน 8 53.33 
รวม 15 100 
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่องการประเมิน
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.49   หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
 
ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ

ผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
(n = 15) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการประเมินมีความน่าสนใจ 4.67 0.61 มากที่สุด 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.40 0.73 มาก 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.73 0.59 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.87 0.35 มากที่สุด 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.80 0.41 มากที่สุด  
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด

ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) 
4.53 0.74 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการประเมินไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.57 0.75 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.33 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 31 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการเรื่อง
การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.65, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับ
มากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.35) รองลงมา ได้แก่ ความสอดคล้องของเนื้อหา และ
การใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.41) และ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.73, S.D. = 0.59) ตามล าดับ 
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6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
วันที่ 17 – 22 สิงหาคม 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการน าเสนอผลการประเมินโครงการ 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 17 -22 สิงหาคม 2563 

……………………………………………………………………………………………. 
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการ
เรื่องความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย ปรากฏผลดังตารางที่ 
32 
ตารางที่ 32 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ 
  (n=53) 
 

  
 จากตารางที่ 49 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.26) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 37.74) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.04) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 0) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 100) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 33 62.26 
        หญิง 20 37.74 

รวม 53 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 18 33.96 
        สูงกว่าปริญญาตรี 35 66.04 

รวม 53 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  53 100 
        ครูผู้สอน 0 0 

รวม 53 100 
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่องการประเมิน
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.49   หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ

ผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
(n = 53) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการประเมินมีความน่าสนใจ 4.70 0.57 มาก 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.42 0.71 มากที่สุด 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.74 0.56 มาก 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.87 0.34 มากที่สุด 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.79 0.40 มากที่สุด  
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด

ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) 
4.51 0.75 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการประเมินไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.55 0.74 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.30 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 33 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการ
เรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.65, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับ
มากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ความสอดคล้องของเนื้อหา และ
การใช้ภาษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79, S.D. = 0.40) และ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.74, S.D. = 0.56) ตามล าดับ 
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7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 

วันที่ 4- 5 กันยายน 2563 
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สรุปการประเมินผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการน าเสนอผลการประเมินโครงการ 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4  

ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 
……………………………………………………………………………………………. 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการ
เรื่องความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย ปรากฏผลดังตารางที่ 
34 
ตารางที่ 34  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ 
  (n = 60) 
 
 

 
 จากตารางที่ 51 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.00) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 20.00) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.67) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 55.00) และผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 45.00) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 48 80.00 
        หญิง 12 20.00 

รวม 60 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 
        ปริญญาตรี 20 33.33 
        สูงกว่าปริญญาตรี 40 66.67 

รวม 60 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  27 45.00 
        ครูผู้สอน 33 55.00 

รวม 60 100 
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่องการประเมิน
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
      แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.49   หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 35 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ

ผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
(n = 60) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 หัวข้อเรื่องการประเมินมีความน่าสนใจ 4.70 0.56 มากที่สุด 
2 ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิจัย 
4.88 0.32 มากที่สุด 

3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.77 0.53 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลและ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4.43 0.69 มาก 

5 ความสอดคล้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา 4.60 0.71 มากที่สุด 
6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ (เสนอแนวความคิด

ใหม่ในการหาความรู้หรือให้ความรู้ใหม่) 
4.53 0.72 มากที่สุด 

7 ประโยชน์และคุณค่าในการน าผลการประเมินไปใช้ต่อ
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.80 0.40 มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.30 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 33 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการ
เรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X = 4.67, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับ
มากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความชัดเจนของการก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขต
ของการวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.88, S.D. = 0.32) รองลงมา ได้แก ่ประโยชน์และคุณค่าในการ
น าผลการประเมินไปใช้ต่อสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.80,  
S.D. = 0.40) และ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.77, S.D. = 0.53) ตามล าดับ 
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8. ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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9. รูปที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพ

ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัยเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา 

วันที ่5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563   
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการท างานแบบมีส่วนร่วม 

และการเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที ่22 - 23 พฤษภาคม 2563   
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ภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2563  
 



 
290 

 

 
 



 
291 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การท าผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย วันที ่2 – 5 สิงหาคม 2563  
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการในโครงการพัฒนาขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที ่17 -22 สิงหาคม 2563 
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยน าเสนอผลการประเมินโครงการในการประชุมวิชาการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 
วันที ่4 - 5 กันยายน 2563  
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