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ชื่อเรื่อง  โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม                 
เข้าสู่ตลาดแรงงาน  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเ พ่ือชุมชน              
(Fix It Center Thailand 4.0) 

ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ   1. นางสาวจิตต์ใส   แก้วบุญเรือง    หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
 2. นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์ ผู้ช่วยงาน 
 3. นางกัลยา ผลศิริ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
 4. นางสาวจามจุรี    จินะการ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
 5. นายนฤดล เตปินสาย เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
 6. นางสาวมุกระวี    เมตตา เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ   พฤษภาคม -  กรกฎาคม  2560 
 
           การประเมินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center 
Thailand 4.0) มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการและเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการฯ โดยมีวิธีด าเนินการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบการประเมิน
โครงการ PDCA กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการฯ  
จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโครงการ พบว่า 
           ผลการประเมินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center 
Thailand 4.0) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิงมีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.00 และเป็นเพศชาย มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนช่วงอายุมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 
56 - 65 ปี มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ช่วงอายุ 46 – 55 ปี มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ช่วงอายุ 66 ปีขึ้นไป มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ช่วงอายุ ต่ ากว่า 15 ปี มีจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 03.00 และช่วงอายุ 16 - 25 ปี มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 03.00 ตามล าดับ ร้อยละ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนผู้รับบริการจากอาชีพมากที่สุด 
ไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ อาชีพเกษตรกร มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 อาชีพแม่บ้าน มีจ านวน  
26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 อาชีพรับจ้าง มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว  
มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 05.00 นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 03.00 และ 
อาชีพค้าขาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 02.00 ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวนผู้รับบริการแต่งละด้านจากมากที่สุดไปหาน้อยที่ สุด ได้แก่ รับบริการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รับบริการซ่อมยานพาหนะ มีจ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รับบริการพัฒนา มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 รับบริการสร้าง  
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มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 รับบริการซ่อมเครื่องมือเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเกษตร มีจ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดับ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเรียงล าดับจากจ านวน
ผู้รับบริการที่ได้รับข่าวสารจากสื่อที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ หอกระจายข่าว มีจ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.00 บอกต่อ ๆ กัน มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดับ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  ( X ) 4.41 และมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63 

 


