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บทคัดย่อ 
 

 การประเมินโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิค
บ้านแพง ปีการศึกษา 2561 2) เพ่ือประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการขยายโอกาส
ทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการในการ
ดำเนินงานโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 และ 4) 
เพื ่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  ปี
การศึกษา 2561 โดยประยุกต์ใช้ร ูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam, D.L.) โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาในการประเมินโครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
บริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product ) 
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 คน และประชาชนผู้รับบริการ
จำนวน 270 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  (Rating  
Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกรายได้ของประชาชน 1 ฉบับ สถิติที ่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการประเมิน พบว่า 
  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า การประเมินด้านบริบทของโครงการ     
ในการดำเนินโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 ใน
ภาพรวม ด้านบริบทของโครงการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุด 
คือ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน และ โครงการมีความสอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน และข้อที่มีความเหมาะสมต่ำสุด คือ ได้เปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก กล่าวโดยสรุป ผลการ
ประเมินด ้านบริบทของโครงการ ที ่ ใช ้ในการดำเน ินโครงการขยายโอกาสทางว ิชาช ีพของ



วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของของกลุ่มผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการ พบว่า การประเมินด้าน
ปัจจัยเบื ้องต้น ในการดำเนินโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปี
การศึกษา 2561 ในภาพรวม ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก และข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ โครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และข้อที่มี
ความเหมาะสมต่ำสุด ได้แก่  โครงการมีครูและบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถในการดำเนิน
โครงการ อยู่ในระดับมาก กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการขยาย
โอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร ผลการประเมินในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ  พบว่า การประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ 
โครงการมีการสำรวจความต้องการของประชาชนก่อนจะเริ่มโครงการ และข้อที่มีความเหมาะต่ำสุด 
คือ โครงการมีการประเมินผลการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก กล่าวโดยสรุป ผลการประเมิน
กระบวนการในการดำเนินโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 
2561 ตามความคิดเห็นของกลุ ่มผู ้บริหาร ครู และบุคลากร ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า 
    4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตจากโครงการ พบว่า การประเมินเกี่ยวกับด้านผลผลิต
จากโครงขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามรายได้
ของประชาชนในกลุ่มอาชีพที่ได้รับบริการทางวิชาชีพ ในภาพรวม ทุกกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
หลังจากผ่านการรับบริการทางวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยเรียงลำดับรายได้จากมากไป
หาน้อย ดังนี้ กลุ่มอาชีพผลิตขนมเซมเบ้บ้านแพง กลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาด กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาล้าง
จาน และกลุ่มอาชีพผลิตผงปรุงลาบสำเร็จรูป เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มอาชีพ สรุปผลดังนี้ 

4.1.1 กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาล้างจานจากมะขามเปียกและมะนาว บ้านดอนแพง  
ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่าย
ในหมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียง สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวัน
ละ 150 บาทต่อคน/วัน คิดเป็นร้อยละ 50 

4.1.2 กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาล้างจานจากมะกรูดและมะเฟือง บ้านแพงโคก ตำบล  



นางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายในหมู่บ้าน 
และชุมชนใกล้เคียง สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 150 
บาทต่อคน/วัน คิดเป็นร้อยละ 50 

4.1.3 กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาล้างจานจากว่านหางจรเข้และมะนาว บ้านโนนอุดม  
ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายใน
หมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียง สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 
150 บาทต่อคน/วัน คิดเป็นร้อยละ 50 

4.1.4 กลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาด บ้านเหล่าหลวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด 
บึงกาฬ พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน ขายปลีกในหมู่บ้าน และขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง 
สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 200 บาทต่อคน/วัน คิดเป็น 
รอ้ยละ 66.66 

4.1.5 กลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาด บ้านหนองฮูฝอยลม ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขง - 
หลง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน ขายปลีกในหมู่บ้าน และขายส่งให้พ่อค้าคน
กลาง สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 200 บาทต่อคน/วัน 
คิดเป็นร้อยละ 66.66 

4.1.6 กลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาด บ้านโนนสาสวรรค์ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน ขายปลีกในหมู่บ้าน และขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง 
สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 200 บาทต่อคน/วัน คิดเป็น 
ร้อยละ 66.66 

4.1.7 กลุ่มอาชีพผลิตสบู่สมุนไพร บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน จำหน่ายในหมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียง 
สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 150 บาทต่อคน/วัน คิดเป็น 
ร้อยละ 50 

4.1.8 กลุ่มอาชีพผลิตผงปรุงลาบสำเร็จรูป ศูนย์การเรียนรู้บ้านปากห้วยม่วง ตำบล 
นาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพื่อรับประทานในครัวเรือน และจำหน่าย
ในหมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียง สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวัน
ละ 150 บาทต่อคน/วัน คิดเป็นร้อยละ 50 

4.1.9 กลุ่มอาชีพผลิตขนมเซมเบ้บ้านแพง ฝึกอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  
พบว่า กลุ่มได้ผลิตเพื่อรับประทานในครัวเรือน จำหน่ายในหมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียง สามารถลด
รายจ่ายและสร้างรายได้เสริม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 250 บาทต่อคน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
83.33 



    4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตจากโครงการ พบว่า การประเมินเกี่ยวกับด้านผลผลิต
จากโครงขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามความ
พึงพอใจของทุกกลุ่มอาชีพ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และกลุ่มอาชีพที่มีความพึง
พอใจสูงสุด คือกลุ่มที่ 9) กลุ่มอาชีพผลิตขนมเซมเบ้บ้านแพง ฝึกอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มท่ี 2) กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาล้าง
จานจากมะกรูดและมะเฟือง บ้านแพงโคก ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับ
มาก และกลุ่มที่ 1) กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาล้างจานจากมะขามเปียกและมะนาว บ้านดอนแพง ตำบล
บ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีความพึงพอใจต่ำสุด 
คือ กลุ่มที่ 6) กลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาด บ้านโนนสาสวรรค์ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด
บึงกาฬ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือกลุ่มท่ี 5) กลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาด บ้านหนองฮูฝอยลม ตำบลท่า
ดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก  และกลุ่มที่ 3) กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาล้าง
จานจากว่านหางจรเข้และมะนาว บ้านโนนอุดม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ใน
ระดับมาก กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินด้านผลผลิตจากโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามความพึงพอใจของทุกกลุ่มอาชีพ ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มอาชีพ  
 


