
การประเมินโครงการ .  “Fix it – จิตอาสา ช�วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบจากพายุฝน”                      .                                  
ผู�รับผิดชอบโครงการ .  งานโครงการพิเศษ ฝ,ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                          .  
ผู�ประเมิน  .  งานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ3และนวัตกรรม ฝ,ายแผนงานและความร�วมมือ       . 
วันดําเนินงาน  .  วันท่ี  22  พฤษภาคม ถึง  6  มิถุนายน  2564                                     .                             
.    
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการ 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดําเนินงานโครงการ 
3. เพ่ือนําผลจากการดําเนินงานไปใช�ปรับปรุงแก�ไขในการดําเนินงานครั้งต�อไป 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 เก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน           97          คน 

เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน 
 ใช�แบบประเมินโครงการ แบ�งออกเปFน  3  ตอน 
 ตอนท่ี  1    ข�อมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี  2    ข�อมูลการดําเนินงาน 
 ตอนท่ี  3    ข�อมูลความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
 นําข�อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห3 ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1    ข�อมูลท่ัวไป ใช�ค�าสถิติร�อยละ 
 ตอนท่ี  2    ข�อมูลการดําเนินงาน ใช�ค�าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนท่ี  3    ข�อมูลความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใช�การรวบรวมความคิดเห็นตามลําดับ 
        ความถ่ี 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ใช�สถิติร�อยละ ค�าเฉลี่ยเลขคณิต และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําค�าเฉลี่ยเลขคณิต และส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน มาแปลความหมายตามเกณฑ3ท่ีกําหนด ดังนี้ 

ค�าคะแนน แปลความ 
4.50 – 5.00  
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
น�อย 

น�อยท่ีสุด 
 
 
 



ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 ตอนที่  1  ข�อมูลทั่วไปของกลุ�มตัวอย�าง 
ตารางที่ 1 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�างข�อมูลทั่วไปของผู�ประสบภัยที่เข�ารับบริการ จําแนก 
             ตามเพศ และเคร่ืองใช�ที่ขอรับการซ�อมบํารุง 

ลําดับที ่ ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 

1. เพศ 
       � ชาย 
       � หญิง 

 
63 
34 

 
64.95 
35.05 

2. เคร่ืองใช�ที่ขอรับการซ�อมบํารุง 
       � กลุ�มเคร่ืองยนต3 
       � กลุ�มเคร่ืองใช�ไฟฟRา 
       � กลุ�มเคร่ืองใช�อิเล็กทรอนิกส3 
       � อ่ืนๆ ............................................... 

 
37 
48 
12 
- 

 
38.14 
49.49 
12.37 

- 

รวม 97 100.00 
 

จากตารางที่ 1 จากกลุ�มตัวอย�าง เพศชาย เข�ารับบริการซ�อมบํารุงเคร่ืองใช�ต�างๆ คิดเปFนร�อยละ 
64.95 เพศหญิง เข�ารับบริการซ�อมบํารุงเคร่ืองใช�ต�างๆ คิดเปFนร�อยละ 35.05 

 เคร่ืองใช�ที่ขอรับการซ�อมบํารุง แยกออกเปFน กลุ�มเคร่ืองใช�ไฟฟRามากที่สุด คิดเปFนร�อยละ 49.49 
อันดับรองลงมาได�แก� กลุ�มเคร่ืองยนต3 คิดเปFนร�อยละ 38.14 กลุ�มเคร่ืองใช�อิเล็กทรอนิกส3 คิดเปFนร�อยละ 12.37 

ตอนที่  2  ข�อมูลการดําเนินงาน 
       ตารางที่ 2  ค�าเฉลี่ย ค�าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายความคิดเห็น/ความพงึพอใจ  
                                   ของผู�เข�ารับบริการที่มีต�อศูนย3บริการ 

ข�อที่ ข�อมูลการดําเนินงาน ค�าเฉลี่ย 
� 

ค�าเบี่ยงเบน 
S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

 บริบท    
1 ท�านทราบวัตถุประสงค3ของการให�บริการคร้ังนี้ 3.86 0.68 มาก 
2 ความจําเปFนที่ต�องตั้งศูนย3ซ�อมบํารุง 4.60 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.23 0.58 มาก 
 ป;จจัยนําเข�า    
3 สถานที่ให�บริการ 3.64 0.84 มาก 
4 ความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 3.62 0.48 มาก 
5 การต�อนรับ 4.12 0.81 มาก 

รวม 3.79 0.82 มาก 
 



ข�อที่ ข�อมูลการดําเนินงาน ค�าเฉลี่ย 
� 

ค�าเบี่ยงเบน 
S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

 กระบวนการ    
6 การรับงานเข�าซ�อมบํารุง 3.95 0.93 มาก 
7 ระยะเวลาในการซ�อม 3.76 0.82 มาก 
8 รูปแบบการบริหารจัดการในศูนย3ซ�อม 3.84 0.84 มาก 

รวม 3.85 0.83 มาก 
 ผลผลิต    
9 งานที่ซ�อมบํารุงเสร็จสิ้นตรงเวลาที่กําหนด 3.78 0.81 มาก 
10 งานที่ซ�อมบํารุงใช�งานได�ปกติ 4.12 0.74 มาก 
11 คุณภาพของงานที่ซ�อมบํารุง 3.94 0.81 มาก 
12 ความประทบัใจในการให�บริการ 4.65 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.12 0.72 มาก 
รวมทั้งหมด 4.00 0.61 มาก 

  จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู�ได�รับผลกระทบจากพายุฝน ที่เข�ารับบริการ
มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจใน 4 ด�าน ได�แก� ด�านบริบท ด�านปWจจัยนําเข�า ด�านกระบวนการ และด�านผลผลิต พบว�า 
  ด�านบริบท ผู�ได�รับผลกระทบจากพายุฝน ที่เข�ารับบริการ ทราบวัตถุประสงค3ในการจัดตั้ง

ศูนย3บริการซ�อมบํารุงอยู�ในระดับมาก (� = 3.86, S.D. = 0.68) และเห็นความสําคัญและความจําเปFนที่ต�องตั้ง

ศูนย3บริการซ�อมบํารุงอยู�ในระดับ มากที่สุด (� = 4.60, S.D. = 0.51) ในด�านบริบทนี้ผู�เข�ารับบริการมีความคิดเห็น/

ความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก (� = 4.23, S.D. = 0.58) 
  ด�านป;จจัยนําเข�า ผู�ได�รับผลกระทบจากพายุฝน ที่เข�ารับบริการมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจ    

ต�อสถานที่ให�บริการ บริเวณพื้นที่ตําบลบางแก�ว อยู�ในระดับมาก (� = 3.64, S.D. = 0.84) มีความเห็นอยู�ใน     

ระดับมาก เก่ียวกับความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ (� = 3.62, S.D. = 0.78) ส�วนการต�อนรับมีความ

คิดเห็น/ความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก (� = 4.12, S.D. = 0.81) ในด�านปWจจัยนําเข�านี้ผู�เข�ารับบริการมีความคิดเห็น

และความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก (� = 43.79, S.D. = 0.82) 
  ด�านกระบวนการ ผู�ประสบภัยที่เข�ารับบริการมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต�อวิธีการรับงาน    

เข�าซ�อมบํารุงอยู�ในระดับมาก (� = 3.95, S.D. = 0.93) ระยะเวลาที่ใช�ในการซ�อมบํารุงมีความเห็น/ความพึงพอใจ

อยู�ในระดับมาก (� = 3.76, S.D. = 0.82) และมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต�อรูปแบบการบริหารจัดการ          

ในศูนย3ซ�อม อยู�ในระดับมาก (� = 3.84, S.D. = 0.84) เช�นเดียวกันในด�านกระบวนการนี้ผู�เข�ารับบริการ              

มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก (� = 3.85, S.D. = 0.83)  
  ด�านผลผลิต ผู�ประสบภัยที่เข�ารับบริการมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต�องานที่ซ�อมบํารุงเสร็จสิ้น

ตรงตามเวลาที่กําหนดอยู�ในระดับมาก (� = 3.78, S.D. = 0.81) มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจงานที่ซ�อมบํารุง      

ใช�งานได�ปกติอยู�ในระดับมาก (� = 4.12, S.D. = 0.74) มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต�อคุณภาพของงาน           

ที่ซ�อมบํารุงอยู�ในระดับมาก (� = 3.94, S.D. = 0.81) และมีความประทับใจในการให�บริการอยู�ในระดับมากที่สุด  

(� = 4.65, S.D. = 0.53) ในด�านผลผลิตนี้ผู�เข�ารับการบริการมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก          

(� = 4.12, S.D. = 0.72) 



ภาพรวมของ “ Fix it – จิตอาสา ช�วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบจากพายุฝน” ในเขตพื้นที่ตําบล    

บางแก�ว ภายใต�ศูนย3ซ�อมสร�างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ผู�เข�ารับบริการมี

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก (� = 4.00, S.D. = 0.61) 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ระยะเวลาการให�บริการค�อนข�างน�อย 
2. การขนย�ายวัสดุอุปกรณ3มาซ�อมลําบาก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินโครงการ .  โครงการศูนย3ซ�อมสร�างเพ่ือชุมชน Fix it Center                                  . 
ผู�รับผิดชอบโครงการ .  งานโครงการพิเศษ ฝ,ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                          .  
ผู�ประเมิน  .  งานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ3และนวัตกรรม ฝ,ายแผนงานและความร�วมมือ       . 
วันดําเนินงาน  .  วันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2564                                                     .    
 
วัตถุประสงค� 

4. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการ 
5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดําเนินงานโครงการ 
6. เพ่ือนําผลจากการดําเนินงานไปใช�ปรับปรุงแก�ไขในการดําเนินงานครั้งต�อไป 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 เก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน           100          คน 

เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน 
 ใช�แบบประเมินโครงการ แบ�งออกเปFน  3  ตอน 
 ตอนท่ี  1    ข�อมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี  2    ข�อมูลการดําเนินงาน 
 ตอนท่ี  3    ข�อมูลความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
 นําข�อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห3 ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1    ข�อมูลท่ัวไป ใช�ค�าสถิติร�อยละ 
 ตอนท่ี  2    ข�อมูลการดําเนินงาน ใช�ค�าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนท่ี  3    ข�อมูลความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใช�การรวบรวมความคิดเห็นตามลําดับ 
        ความถ่ี 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ใช�สถิติร�อยละ ค�าเฉลี่ยเลขคณิต และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําค�าเฉลี่ยเลขคณิต และส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน มาแปลความหมายตามเกณฑ3ท่ีกําหนด ดังนี้ 

ค�าคะแนน แปลความ 
4.50 – 5.00  
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
น�อย 

น�อยท่ีสุด 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 ด�านที่ 1 การบริการซ�อม 
 ผู�เข�าร�วมโครงการทั้งหมด 135 คน มีผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด คิดเปFนร�อยละ 41.33 

1.1 ข�อมูลทั่วไปของผู�เข�ารับบริการ 
ตารางที่ 1.1.1 แสดงจํานวน และร�อยละ ของกลุ�มตัวอย�างผู�เข�ารับบริการศูนย3ซ�อมสร�างเพื่อชุมชน      

(Fix It Center) 

ลําดับที ่ ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 

1. เพศ 
       � ชาย 
       � หญิง 

 
61 
39 

 
61.00 
39.00 

2. อาชีพ 
       � รับราชการ 
       � รัฐวิสาหกิจ 
       � พนักงานบริษัทเอกชน 
       � ประกอบอาชีพส�วนตวั 
       � เกษตรกร 
       � นักเรียน นักศึกษา 
       � อ่ืนๆ ............................................... 

 
10 
9 
12 
9 
54 
6 
- 

 
10.00 
9.00 
12.00 
9.00 
54.00 
6.00 

- 

3. ท�านทราบข�อมูลการจัดโครงการจากแหล�งใด 
       � ปRายประชาสัมพนัธ3 
       � ผู�นําชุมชน/เสียงตามสาย 
       � เพื่อนบ�าน/การพูดคุย 
       � อ่ืนๆ ............................................... 

 
16 
63 
21 
- 

 
16.00 
63.00 
21.00 

- 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 1.1.1 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปFนเพศชาย คิดเปFนร�อยละ 61.00 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�            
เปFนเกษตรกร คิดเปFนร�อยละ 54.00 และกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ทราบข�อมูลการจัดโครงการจากผู�นําชุมชน/         
เสียงตามสาย คิดเปFนร�อยละ 63.00 

 
 
 
 
 



1.2 ความคิดเห็นการดําเนินงานของผู�เข�ารับบริการ 
       ตารางที่ 1.2.1 ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู�เข�ารับบริการศูนย3       
ซ�อมสร�างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

รายการ ค�าเฉลี่ย 
� 

ค�าเบี่ยงเบน 
S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.33 1.75 มาก 

2. ความพร�อมของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ3 4.30 0.59 มาก 

3. ข้ันตอนการให�บริการ ลําดับก�อนหลัง มีความเหมาะสม 4.31 0.83 มาก 

4. ระยะเวลาในการให�บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 4.46 0.73 มาก 

5. ความรู� ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู�ให�บริการ 4.53 0.68 มากที่สุด 

6. ให�บริการด�วยความสุภาพ เอาใจใส� กระตือรือร�น ให�
คําแนะนําอย�างชัดเจน 

4.50 0.62 มากที่สุด 

7. คุณภาพของงาน 4.60 0.67 มากที่สุด 

8. เปFนการลดรายจ�ายของประชาชนโดยการยืดอายุของ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

4.66 0.54 มากที่สุด 

9. เพิ่มประสบการณ3 ทักษะ ความเชื่อม่ัน และเปFนการเพิ่ม
ช�องทางในการประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 

4.70 0.53 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ 4.83 0.37 มากที่สุด 

รวมทั้งสิ้น 4.52 0.63 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1.2.1 พบว�ามีความพึงพอใจของผู�เข�ารับบริการ ด�านข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
โครงการ ได�ค�าเฉลี่ยในภาพรวม อยู�ในระดับมากที่สุด (� = 4.52) ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.63) และเม่ือ
พิจารณาเปFนรายข�อ ค�าเฉลี่ยที่ต่ําสุด พบว�าเปFนความพร�อมของเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ3 ได�ค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับ 
มาก(� = 4.30) ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.59) ระดับความคิดเห็นท่ีสูงสุดเม่ือพิจารณาเปFนรายข�อ คือ
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ ได�ค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด (� = 4.83) ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.37) 

สรุปผล 
ในการจัดโครงการศูนย3ซ�อมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ประจําป̀งบประมาณ 2564            

ด�านบริการซ�อม มีผู�เข�าร�วมโครงการท้ังหมด 135 คน มีผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด คิดเปFนร�อยละ
41.33 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� เปFนเพศชาย จํานวน 61 คน คิดเปFนร�อยละ 61 เปFนเพศหญิง จํานวน    
39 คน คิดเปFนร�อยละ 39 และผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� เปFนเกษตรกร จํานวน 54 คน คิดเปFนร�อยละ 54 
รับราชการ จํานวน 10 คน คิดเปFนร�อยละ 10 พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 12 คน คิดเปFนร�อยละ 12 
ประกอบอาชีพส�วนตัว จํานวน 9 คน คิดเปFนร�อยละ 9 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 คน คิดเปFนร�อยละ 9 นักเรียน 
นักศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปFนร�อยละ 6 ตามลําดับ ผู�เข�าร�วมโครงการมีความคิดเห็นต�อการจัดโครงการ     
อยู�ในระดับมากท่ีสุด (� = 4.52) ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณาเปFนรายข�อค�าเฉลี่ย   
ท่ีตํ่าสุด พบว�าเปFนความพร�อมของเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ3ได�ค�าเฉลี่ย อยู�ในระดับมาก (� = 4.30)           
ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.59) 



ตอนท่ี 3 ข�อมูลความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ตารางท่ี 3   แสดงค�าร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข�อคิดเห็น/เสนอแนะ 

ข�อคิดเห็น/เสนอแนะ ความถ่ี 
ไม�มี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


