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บทคัดย่อ
การประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ ระยะสั้ น กลุ่ ม หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินบริบท
ของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพแรงงานสู่
SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้ น กลุ่ มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์เ พื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลั ยสารพัดช่ า ง
อุทัยธานี 3) ประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลั ยสารพัดช่างอุทัยธานี 4) ประเมินผลผลิ ตของ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4.1) ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 4.2) จานวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบ
ผลสาเร็จเข้าสู่ SME 4.0 4.3) ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME
4.0 4.4) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 4.5)
จานวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 4.6) จานวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น หลังดาเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประชากร ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครูผู้สอน จานวน 31 คน กลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จานวน
265 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และทาการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้ ผู้ บริห ารสถานศึกษา 2 คน ครู ผู้ ส อน 29 คน กลุ่ มหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จานวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จานวน 6 ฉบับ
และแบบรายงาน จ านวน 2 ฉบั บ การวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีสรุปได้ ดังนี้

ข
1. ผลการประเมิน บริ บ ท โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3. ผลการประเมินกระบวนการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย
4.1 ความรู้ ความเข้ าใจของผู้ เรี ยนกลุ่ มหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ เกี่ ยวกั บการเป็ น
ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.2 จานวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสาเร็จเข้าสู่ SME 4.0 มี
จานวน 12 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่ มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ส่ งเสริ มวิช าชีพระยะสั้ น กลุ่ มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์เ พื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพแรงงานสู่ SME 4.0
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้ น กลุ่ มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์เ พื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลั ยสารพัดช่ า ง
อุทัยธานี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.5 จานวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณ ฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีจานวน 14 รายการ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.6 จานวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น หลังดาเนินโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีจานวน
เพิ่มขึ้น 18 กลุ่ม ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้

