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ชื่อเรื่อง  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix  it  Center) กิจกรรม“ท าความดีเพ่ือพ่อ”เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี   
จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ   1. นางสาวจิตต์ใส   แก้วบุญเรือง   หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
 2. นางสาวกรพรรณ    เทพวัง         เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
 3. นางสาวจามจุรี    จินะการ  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
 4. นางสาวจีรนันต์ มูลสม         เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
 5. นางสาวมุกระวี    เมตตา         เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ   เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 
 

บทคัดย่อ 
           การประเมินผลโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) กิจกรรม “ท าความดีเพ่ือ
พ่อ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการและเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) กิจกรรม “ท าความดีเพ่ือพ่อ”  
ครั้งต่อไป โดยมีวิธีด าเนินการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ PDCA กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้รับบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
กิจกรรม “ท าความดีเพ่ือพ่อ” จ านวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามและ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการประเมินโครงการ พบว่า 
           ผลการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) กิจกรรม “ท าความดีเพ่ือ
พ่อ” กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 95 คน พบว่า ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอแบบสอบถาม
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิงมีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 
และเป็นเพศชาย มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามช่วงอายุ ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนช่วงอายุมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 51-60 ปี  
มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ช่วงอายุ 41–50 ปี มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40  
ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 ช่วงอายุ 31–40 ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.50 ช่วงอายุ 21–30 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 06.30 ช่วงอายุ 18-20 ปี มีจ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 02.10 ช่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 01.10 ตามล าดับ  
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนผู้รับบริการจากอาชีพมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ เกษตรกร มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 รับจ้าง มีจ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.10 แม่บ้าน มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90  ค้าขาย มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.60  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 04.20  อ่ืนๆ (ธุรกิจส่วนตัว) มีจ านวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 04.20 นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 03.20 ตามล าดับ ร้อยละ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนผู้รับบริการแต่งละด้านจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 
รับบริการด้านช่างยนต์ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 รับบริการด้านการสอนวิธีย้อมผ้าสีด า  
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มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 รับบริการด้านด้านช่างไฟฟ้า มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.90 และรับบริการด้านการสอนท าริบบิ้นสีด า มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 08.40 ตามล าดับ  
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนผู้รับบริการที่ได้รับข่าวสารจากสื่อที่มากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด ได้แก่ หอกระจายข่าว มีจ านวน85 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 บอกต่อ ๆ กัน มีจ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 08.40 บุตรหลานมีจ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 02.10 ตามล าดับ ตอนที่ 2ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( X ) 4.85 และมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.40 

 


