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ชื่อเรื่อง    โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ภัยแล้ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ   1. นางสาวจิตต์ใส   แก้วบุญเรือง   หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
    2. นางสาวกรพรรณ   เทพวัง          เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
    3. นางสาวจามจุรี  จินะการ         เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
     4. นางสาวมุกระวี   เมตตา         เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ   ระหว่างวันที่ 4 – 26 มิถุนายน 2559 
 

บทคัดย่อ 
           การประเมินผลโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภัยแล้ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการและเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน การด าเนินการจัดโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ครั้งต่อไป โดยมีวิธีด าเนินการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบ
การประเมินโครงการ PDCA กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ
ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรม
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ภัยแล้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จ านวน 96 คน 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโครงการ พบว่า 
           ผลการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ณ ศูนย์ต าบลบ้านเอ้ือม  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 96 คน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง มีจ านวน 51 คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.10 และเป็นเพศชายมีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 ตามล าดับ จ าแนกตาม
ช่วงอายุ ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนช่วงอายุมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 ช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.90 ช่วงอายุ 51 – 60 
ปี มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 08.30  
ช่วงอายุ 21 - 30 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 04.20 ช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 01.00 ตามล าดับ จ าแนกตามระดับการศึกษา ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนระดับการศึกษา 
ได้แก่ ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ไม่ได้รับการศึกษา มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 09.24 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 05.20 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.00 ตามล าดับ จ าแนกตามอาชีพ ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวน
ผู้รับบริการจากอาชีพมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ เกษตรกร มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 
รับจ้าง มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 แม่บ้าน มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 08.30  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 02.10 อ่ืน ๆ (ก าลังศึกษา) มีจ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 02.10 ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  
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ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนการจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ได้แก่ ผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท  
มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ผู้มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีจ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.20 ผู้ที่ไม่มีรายได้ต่อเดือน มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ผู้มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ09.40 และผู้มีรายได้ต่อเดือน 15,001 บาท
ขึ้นไป มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 03.10 ตามล าดับ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย( X ) 4.63 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.62 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสอนประกอบอาหาร หรือท าขนมไทย เป็นต้น 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 
3. ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 


