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ชื่อเรื่อง  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ   1. นางสาวจิตต์ใส   แก้วบุญเรือง   หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
    2. นางสาวกรพรรณ   เทพวัง          เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
    3. นางสาวจามจุรี  จินะการ         เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
     3. นางสาวมุกระวี   เมตตา         เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ   วันที่ 18,19  กรกฎาคม  2558 – 8,9,15 สิงหาคม 2558 
 

บทคัดย่อ 
           การประเมินผลโครงการศูนย์ซ่ อมสร้างเพ่ือชุมชนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล า ปาง 
วัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการและเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน การด าเนินการจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ครั้งต่อไป โดยมีวิธีด าเนินการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบการประเมิน
โครงการ PDCA กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) ณ ศูนย์ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 52 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโครงการ พบว่า 
             ผลการป ระ เมิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อมสร้ า ง เพ่ื อชุ ม ชน  (Fix it Center)  
ณ ศูนย์ต าบลกล้วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 52 คน ตอนที่ 
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศเป็นเพศชาย 
 มีจ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นเพศหญิง มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนช่วงอายุมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 ช่วงอายุ 51 - 60 ปี มี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 13.50 ช่วงอายุ
21 – 30 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.70 ช่วงอายุ ต่ ากว่า 15 ปีช่วงอายุ 15 – 17 ปี และ ช่วงอายุ 18 - 20 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.90 ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนผู้รับบริการ
จากอาชีพมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่เกษตรกร มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 ค้าขายมีจ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40  ราชการ  
มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 05.80 นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 05.8 และอาชีพ
อ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 05.8 ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เรียงล าดับจากจ านวนผู้รับบริการแต่งละด้านจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่รับบริการด้านการซ่อมบ ารุง 
มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 78.10 รับบริการด้านด้านการส่งเสริมสุขอนามัยจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 และรับบริการด้านการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.90 ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนผู้รับบริการที่ได้รับข่าวสาร
จากสื่อที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่หอกระจายข่าว มีจ านวน  03.80 บุตรหลานจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 01.90 อ่ืนๆ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.90 ตามล าดับ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
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การด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย ( X ) 4.46 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.68 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดระเบียบ การลงทะเบียน การรับของ ให้เป็นสัดส่วน 
2. ควรมีการจัดอบรม/การฝึกการซ้อมอุปกรณ์ให้กับผู้รับบริการในระยะสั้น  
3. ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่องและมีเวลามากกว่านี้ เพ่ือจะได้ซ่อมอุปกรณ์ให้ส าเร็จ 
 


