
รายงานการติดตามประเมินผล 

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
(Fix It Center)

โดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ

7 ตุลาคม 2548



รายงานการติดตามประเมินผล 

โครงการศนูยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

1. ความนํา 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการ
จัดตั้งโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน หรือ Fix It Center ขึ้น และอยูภายใตมาตรการสราง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในชวง 6 เดือนหลังของป 25481 (กลุมที่ 4 กระตุนการใชจายภาครัฐ) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดคาใชจายของครัวเรือนในการซอมบํารุงเครื่องจักร เครื่องยนต และลด
ภาระในการซื้ออุปกรณเครื่องมือใหมกอนเวลาอันควร รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะความรูใหแก
นักศึกษา และพัฒนาทักษะแกชางทองถิ่น โดยการจัดใหมีศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนที่มีนักศึกษา
สายอาชีวศึกษารวมกับชางทองถิ่นเปนชางประจําศูนยทําหนาที่ในการใหความรูวิธีการใชงาน 
การซอมบํารุงเครื่องยนตและอุปกรณ การดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน เชน เครื่องใชไฟฟา
ตางๆ ซ่ึงจะตองสงผลตอการลดรายจายของครัวเรือน และชวยประหยัดเงินตราของประเทศ 

  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนมีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน (15 
สิงหาคม 2548 – 15 กุมภาพันธ 2549) โดยไดแบงระยะเวลาดําเนินการเปน 2 ชวง คือ 
ชวงแรก (15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2548) จะดําเนินการใน 2,000 หมูบานกระจายไปทุก
ภูมิภาค และชวงหลัง (15 ตุลาคม 2548 – 15 กุมภาพันธ 2549) จะดําเนินการเพิ่มอีก 18,000 
หมูบาน รวมเปน 20,000 หมูบานทั่วประเทศ โดยรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2548 
งบกลางรายการเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับโครงการระยะที่ 1 รวม
จํานวน 172.7 ลานบาท และโครงการในระยะที่ 2 รวมจํานวน 2,891.2 ลานบาท 

  ดัง น้ัน  เ พ่ือใหการดํ า เนินงานเปนประโยชนแกประชาชนอยางแทจ ริ ง 
คณะรัฐมนตรีจึงไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ติดตามประเมินผลโครงการดังกลาวในระยะที่ 1 เพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการ/กระบวนการ
ทํางานที่จะทําใหโครงการในระยะที่ 2 เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

                                          
1  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 เรื่องมาตรการเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในชวง 6 เดือนหลังของปงบประมาณ 2548 โดยใหประกอบดวย 7 กลุม ไดแก สรางเสถียรภาพของราคา
น้ํามัน เพ่ิมรายไดเพ่ือสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดภาระรายจายของภาคประชาชนและธุรกิจ กระตุนการใช
จายภาครัฐ สรางความรูความเขาใจ ระยะปานกลางเพื่อเพ่ิมรายไดที่มั่นคงในอนาคต และมาตรการเพิ่มเติม
อ่ืนๆ เพ่ือจูงใจภาคเอกชนใชเงินเพ่ิมคาครองชีพแกลูกจางพนักงานที่มีเงินเดือนนอย ซึ่งมาตรการทั้ง 7 กลุมนี้
ประกอบไปดวย 26 โครงการ ซึ่งจะตองเรงดําเนินการไดเสร็จส้ินภายใน 6 เดือน (15 ส.ค. – 15 ก.พ. 2549) 
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2. สรุปสาระสําคัญของโครงการฯ 

 2.1 วัตถุประสงค 
  (1) ลดรายจายของประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยยืดอายุการใชงาน
ของเคร่ืองจักร/เครื่องยนต/อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณการดํารงชีวิต
ประจําวันของครัวเรือน โดยการใหความรู เรื่องการดูแลรักษาและซอมบํารุง เครื่องมือ 
เครื่องจักร/อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณการดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 

  (2) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในชุมชน กลุมอาชีพ และ
ครัวเรือน ใหเต็มความสามารถและสมรรถนะเครื่องมือเครื่องจักร นับเปนการสรางโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายได และเพ่ิมมูลคาผลผลิตแกประชาชนในทองถิ่น 

  (3) ลดการกูยืมนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใชในการดูแลรักษาและ
ซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ และลดการนําเขาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาชีพ 
  (4) เพิ่มการจางงานแกนักศึกษาสนับสนุนการมีรายไดระหวางเรียน แบงเบา
ภาระผูปกครอง รวมทั้งสรางงานแกชางทองถิ่นที่ผานการพัฒนาฝมือแรงงาน 

  (5) สรางฐานขอมูลปจจัยการผลิตจากหนวยครัวเรือน ไดแก เครื่องยนต 
เครื่องจักร และอุปกรณ รวมถึงกิจกรรมการผลิตในชุมชน 

  (6) สรางแหลงปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักศึกษาใหมี
ความสามารถ มีประสบการณ มีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 

 2.2 เปาหมายและงบประมาณ จัดตั้งโครงการศูนยซอมสรางทั้งสิ้น 20,000 ศูนยทั่ว
ประเทศ รวมทั้งสิ้น 3,063,980,000 บาท โดยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
   ระยะที่ 1 : 15 ส.ค. – 15 ต.ค. 48 จํานวน 2,000 ศูนย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
172,700,000 บาท 

   ระยะที่ 2 : 15 ต.ค. – 14 ก.พ. 49 เพ่ิมอีก 18,000 ศูนย (รวมเปน 20,000 
ศูนย) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,891,280,000 บาท 

 2.3 กลไกและวิธีการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงครึ่งปหลังของป 2548 เปนไป
โดยสัมฤทธิ์ผลอยางรวดเร็ว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดลงนามแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ 
ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนขึ้น เพ่ือกําหนดนโยบาย กรอบทิศทาง และแนวทางการดําเนินงาน
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โดยองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยที่ปรึกษา  
3 ทาน คือ ประธานที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธาน
คณะกรรมการคือ นายวีระศักดิ์ วงศสมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ
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ประกอบดวย อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เปนกรรมการและเลขานุการและมี
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายจารุพงษ พลเดช) รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นางสุวรรณี คําม่ัน) และนาย
มังกร หริรักษ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ พรอมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการอีก 3 ระดับ คือ คณะกรรมการ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับปฏิบัติการ (ปรากฏในแผนภูมิ
โครงสรางคณะกรรมการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนระดับจังหวัด) 

 2.4 ภารกิจของหนวยงาน 
  (1) สถาบันบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) มีหนาที่รวม
กําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการโครงการ การติดตามและประเมินผล ใหคําปรึกษาแก
หนวยงานตางๆ 

  (2) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่จัดเตรียมและสราง
ความเขาใจตอคณะกรรมการบริหารศูนย หัวหนาศูนยและชางซอมประจําศูนย จัดหนวยบริการ
ซอมสราง (เจาหนาที่ชาง ชุดเครื่องมือ (Tool Kits) วิทยุสื่อสาร วัสดุซอม และเครื่องแบบ
ผูปฏิบัติงาน) วางแผนการออกหนวยบริการ จัดทําคูมือปฏิบัติงานศูนย และคูมือชาง วิจัยพัฒนา 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประสานงาน 
  (3) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ จัดเตรียมและ
พิจารณาเลือกสรรชุมชนที่จะเขารับการบริการตามโครงการ สํารวจเครื่องมืออุปกรณและความ
ตองการบริการของประชาชน ประสานงานกับหนวยงานและประชาสัมพันธในระดับพ้ืนที่ 
จัดเตรียมสถานที่ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (ระยะที่ 1 จํานวน 2,000 หมูบาน และระยะที่ 2 เพ่ิม
อีก 18,000 หมูบาน) พรอมปายศูนยซอม และจัดตั้งกรรมการบริหารศูนยในระดับจังหวัดและ
ระดับปฏิบัติการในหมูบาน 
  (4) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีหนาที่เตรียมและจัดสง
รายชื่อประชาชนที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานที่เปนชางบริการสมทบเพื่อ
ปฏิบัติงานรวมในศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มี
หนาที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการในภาพรวมระดับชาติ 

   ทั้ง น้ีบทบาทของขาราชการผูที่ เ ก่ียวของ ใหทําหนาที่ เปนพ่ีเลี้ยง 
สนับสนุน และใหการชวยเหลือใหแกคณะกรรมการบริหารศูนยฯ พรอมทั้งทําหนาที่กระตุนให
ประชาชนในหมูบานไดรับทราบถึงโครงการและสงเสริมใหความตองการของประชาชนไดรับการ
ตอบสนอง 
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3. กรอบการติดตามประเมินผล 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดําเนินการติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงคในเบื้องตนของ “โครงการศูนยซอมสราง
เพ่ือชุมชน ระยะที่ 1” ดังน้ี 

 3.1 วัตถุประสงค 
  (1) เพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวาบรรลุตามเปาหมาย และ
วัตถุประสงคมากนอยเพียงไร และมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง 
  (2) เพ่ือจัดทําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการ
ดําเนินงานโครงการฯ สําหรับการดําเนินงานในระยะที่ 2 (15 ตุลาคม 2548 – 15 กุมภาพันธ 2549) 

 3.2 ขอบเขตและวิธีการติดตามประเมินผล 
  (1) กรอบการติดตามประเมินผล 
    การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน โดยพิจารณาวา การ
ดําเนินงานโครงการในดานงบประมาณ และพ้ืนที่เปาหมายมีความกาวหนาไปมากนอยเพียงไร 
    การติดตามประเมินผลดานประสิทธิผล โดยพิจารณาวา การ
ดําเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มากนอยเพียงไร 
    การติดตามประเมินผลดานการบริหารจัดการ/กระบวนการ/
กลไกในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาวาการดําเนินงานนี้มีกลไกใน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ 
ระดับจังหวัด และระดับปฏิบัติการนั้นมีกระบวนการทํางานที่ประสานกันอยางใกลชิดเพื่อใหการ
แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมหรือไม 
    การติดตามประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาผลกระทบเบื้องตนจาก
การดําเนินโครงการฯ ที่มีตอนักศึกษาอาชีวศึกษา คุณภาพชีวิตของครู-อาจารย (ชุดชางซอม) 
รานซอมเครื่องจักร/อุปกรณในชุมชน ความพึงพอใจของประชาชน เปนตน 

 3.3 วิธีการดําเนินงาน  
  (1) ศึกษาและสังเคราะหจากรายงานความกาวหนา รวมทั้งประมวลและ
สังเคราะหขอมูลจากการรายงานของศูนยซอมสรางระดับจังหวัดดวย 

  (2) การติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ 
   (2.1)  พื้นที่ดําเนินการ    ดําเนินการใน 50 หมูบานทั่วประเทศ โดย
กระจายทุกภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลางและภาค 
ตะวันออก คัดเลือกภาคละ 2 จังหวัด รวมเปน 10 จังหวัด ๆ ละ 5 หมูบาน เปนหมูบานขนาด
ใหญ 2 หมูบาน และขนาดเล็ก 3 หมูบาน (พิจารณาจากจํานวนโรงสี รถไถ ฯลฯ) ดังน้ี 
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     ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 

     ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี ปทุมธานี จันทบุรี และระยอง 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ 

     ภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร และระนอง 
   (2.2) กลุมเปาหมาย กลุมที่จะสอบถามมี 7 กลุม คือ 1) พัฒนาการจังหวัด/
อําเภอ 2) ผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาที่เกี่ยวของ 3) อาจารยผูดูแลนักศึกษา 4) นักศึกษาที่
เขารวมโครงการ 5) ชางทองถิ่น 6) กรรมการศูนยปฏิบัติการ และ 7) ประชาชน 

   (2.3) วิธีการ ใชแบบสอบถาม/แนวคําถามเปนเครื่องมือในการจัดเก็บ
ขอมูล โดย 

     โดยกลุมเปาหมายที่ 1) 2) และ 3) ตามขอ (2.2) จะใชแนวคําถาม
เปนเครื่องมือเพ่ือสอบถาม/ตรวจสอบ ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 
     สําหรับกลุมเปาหมายที่ 4) 5) และ 6) จะใชแบบสอบถามจัดเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณเปนรายบุคคล 

     การประมวลผล จะประมวลและวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางภาค  
   (2.4) ระยะเวลา ดําเนินการในระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2548 

   (2.5) ผูรับผิดชอบ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

4. ความกาวหนาโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดทําสรุปรายงานความกาวหนาผลการ
ปฏิบัติงานโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) ระยะที่ 1 จํานวน 2,000 ศูนยใน 
75 จังหวัด ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินงานในระหวางวันที่ 15 ส.ค. 48 – 15 ต.ค. 48 โดย
ความกาวหนาการดําเนินงาน ณ วันที่ 28 ก.ย. 48 มีดังน้ี 

 4.1 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกันแกผูบริการโครงการใน
ระดับจังหวัดและระดับปฏิบัติการ 

  (1) ดําเนินการชี้แจงการเตรียมโครงการแก ผูบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ณ วันที่ 4 ส.ค. 2548 ไดจัดประชุมทางไกลกับผูบริหารสถานอาชีวศึกษา 408 
แหง ประธานอาชีวจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัดทาง ETV และมอบหมายใหประธานอาชีวศึกษา
จังหวัด ประสานกับผูวาราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอําเภอ เพ่ือดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการศูนยฯ ระดับจังหวัด และกําหนดศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนระยะที่ 1 จํานวน 
2,000 ศูนย พรอมทั้งคัดเลือกหัวหนาทีมชุดชางซอม 
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  (2) ดําเนินการจัดการประชุมมอบนโยบายใหครูหัวหนาชุดซอมและ
นักวิจัยเครือขาย ประกอบดวยหัวหนาชุดซอมจํานวน 2,000 คน และครูเครือขายการวิจัย
ประจําอาชีวศึกษาจังหวัดจํานวน 228 คน ณ หองแกรนดไดมอนดบอลรูม ศูนยประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี พรอมทั้งไดจัดพิมพคูมือปฏิบัติการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนจํานวน 8,000 ชุด 
มอบใหกับผูปฏิบัติงานในพื้นที่และผูที่เกี่ยวของ 

  (3) จัดประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานใหผูวาราชการจังหวัด และ
หนวยงานที่เก่ียวของในระดับจังหวัด ในวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ไดจัดประชุมชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน แกผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกจังหวัด ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด เจาหนาที่พัฒนาชุมชน ประชาชน รวมผูเขารวมประชุม 
2,770 คน โดยที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (ดร.พันศักดิ์ วิญญรัตน) ไดพบกับผูเขารวม
ประชุมพรอมทั้งไดใหแนวทางปฏิบัติ พรอมทั้งใหกําลังใจกับผูปฏิบัติงานในโครงการ 

  (4) โครงการของศูนยซอมสรางทั้ง 75 จังหวัดไดเริ่มดําเนินการตั้งแต 15 
ส.ค. 2548 ภายหลังจากที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดทําพิธีเปดศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ณ ตึก
สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พรอมกับการเปดศูนยใหบริการประชาชนในทุกจังหวัด เม่ือ 15 ส.ค. 
2548 โดยไดดําเนินกิจกรรมของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนและกิจกรรมรวมดวยชวยประชาชนใน
การใหความชวยเหลือประชาชน 

 4.2 เกิดศูนยซอมสรางชุมชนใน 2,000 หมูบาน สามารถใหบริการประชาชนได
กวา 6 หมื่นราย และนักศึกษาอีก 3.3 หมื่นคน เกิดศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 
ใน 2,000 หมูบาน ใน 75 จังหวัด2 เปนแหลงเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงในสถานการณจริง 
ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมโครงการที่เปนชางซอมบํารุงประจําศูนย จํานวน 11,867 คน 
รวมทั้งนักศึกษาที่อาจารยจัดใหเขาไปเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงในสถานการณจริง (เพ่ิมเติม
จากนักศึกษาที่เปนชางประจําศูนย) จํานวน 20,985 คน 

 4.3 มีการจัดสรรงบประมาณไปแลวเมื่อ 1 ก.ย. 48 สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาไดจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษาเมื่อวันที่  1 กันยายน 2548 สวนที่ออก
ปฏิบัติงานกอนหนานี้ สถานศึกษาไดยืมเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสํารองจายไปกอน 

 4.4 มีเครื่องมืออุปกรณที่ไดรับการซอมแซมแลวกวา 9.1 หมื่นรายการ รวม
มูลคา 3.1 พันลานบาท ทั้งน้ีเครื่องมือ/อุปกรณที่นํามาซอมสวนใหญเปนเคร่ืองใชในครัวเรือน 

                                          
2 เปนหมูบานยากจนอันดับ 1 และอันดับ 2 ที่มีความยากจนมาก (ตามขอมูล กชช. 2ค ของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย) สวนหนึ่งอยูในพ้ืนที่ทุรกันดาร เขาถึงไดยาก สงผลตอการออกปฏิบัติงานของครูหัวหนา
ชางและนักศึกษาที่เขาถึงพ้ืนที่ไดยากลําบาก เพราะเปนฤดูฝน บางแหงเขาไมไดเพราะตองใชรถขับเคล่ือน 4 ลอ 
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(เครื่องใชไฟฟา) 43,277 รายการ มูลคา 124.3 ลานบาท รองลงมาเปนยานพาหนะ 37,686 
รายการ มูลคา 2,837.77 ลานบาท และเครื่องจักรกลการเกษตร 10,371 รายการ มูลคา 143.6 
ลานบาท 

 4.5 มีฐานขอมูลปจจัยการผลิตในระดับหนวยครัวเรือน เพื่อประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาและดําเนินการโครงการ ไดมีการสํารวจและจัดทําขอมูลเครื่องมือ/อุปกรณ
ของครัวเรือนที่อยูในชุมชนที่สํารวจไดใน 2,000 หมูบาน อันเปนที่ตั้งของศูนยซอมสรางที่
ประชาชนในชุมชนไดทําการสํารวจไวแลว จํานวน 85,425 รายการ โดยจําแนกเปนเครื่องมือ 
เครื่องจักรทางการเกษตร 10,205 รายการ คิดเปนรอยละ 12 ยานพาหนะและขนสง จํานวน 
43,419 รายการ คิดเปนรอยละ 51 และเครื่องใชในครัวเรือน จํานวน   31,543 รายการ คิดเปน
รอยละ 37 

 4.6 สามารถใหคําแนะนําการใชอุปกรณ/เครื่องมือที่ถูกวิธีและการบํารุงรักษา
ใหแก ประชาชนเกือบ 6 หมื่นคน ชุดชางซอมที่ลงพ้ืนที่ใหบริการซอมเครื่องมือ/อุปกรณใหแก
ประชาชน จนใชงานได จํานวน 91,334 รายการ พรอมทั้งใหความรู คําแนะนําการใชงาน
เครื่องมือใหถูกวิธี จํานวน 91,334 รายการนอกจากนั้นยังมีจํานวนเกษตรกร/ประชาชนที่ไดรับ
การสอนใหคําแนะนําการใชเครื่องมือที่ถูกวิธี ใหสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ จํานวน 
56,181 คน 

 4.7 นักศึกษาเกือบ 12,000 คน และชางทองถิ่น 610 คน ไดมีโอกาสพัฒนาฝมือ
และมีรายได จํานวนนักศึกษาอาชีวะที่รวมปฏิบัติงานกับศูนยซอมสรางฯ และมีรายไดระหวาง
เรียน  จํานวน 11,867 คน มีรายไดรวม 15,167,900 บาท รวมทั้งชางทองถิ่นที่ผานการพัฒนา
ฝมือแรงงานเขารวมโครงการจํานวน 610 คน มีรายไดจากโครงการฯ รวม 1,573,800 บาท 

5. ผลการประเมินโครงการ 

 5.1 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนตอบสนองความตองการของประชาชนเปนอยาง
มาก สามารถลดคาใชจายไดแลวเกือบ 44 ลานบาท แตการสรางความรูยังจํากัด 

 (1) ศูนยซอมสรางฯ สามารถชวยเหลือประชาชนไดกวา 6 หมื่นคนทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนและอยูหางไกลไดรับประโยชนมากกวาประชาชน
ที่อยูใกลเมือง จากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ 28 กันยายน 
2548 โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนสามารถลดคาใชจายใหประชาชนได 60,249 คน และ
ลดภาระคาใชจายภาคประชาชนไดถึง 43.67 ลานบาทนั้น จากการติดตามผลภาคสนามพบวา 
การไดรับประโยชนของประชาชนมากนอยขึ้นอยูกับสถานที่ตั้งของหมูบาน ถาเปนหมูบานยากจน 
หางไกล ทุรกันดาร ประชาชนจะไมสามารถนําอุปกรณ/เครื่องจักรออกมาซอมแซมที่รานซอมใน
ตลาดได อยางไรก็ตามมีบางพื้นที่ที่อยูใกลชุมชนปริมาณการซอมแซมจะมีคอนขางนอย 
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 (2) ประชาชนยากจนยังไมสามารถรับภาระคาใชจายในสวนคาอะไหลที่มี
ราคาสูง ถึงแมวาในการใหบริการของชุดชางซอมจะไมคิดคาใชจายในสวนที่เปนคาอะไหลชิ้น
เล็กๆ นํ้ามัน และคาแรง แตอะไหลบางชิ้นที่มีราคาแพงชาวบานยังตองรับภาระเอง ซ่ึงชาวบาน
ยากจนไมสามารถรับภาระได โดยเฉพาะของแทที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัท และอาจจะตองเลือกใช
อะไหลเทียม (เลียนแบบ) ที่มีราคาถูกกวา หรือตองเลื่อนการซอมออกไป เพ่ือเก็บเงินกอน ทั้งน้ี
การสอบถามชาวบานก็ยังยืนยันวาตองการการเลือกใชของเทียม แมวาชาวบานไดรับขอมูล
ครบถวนจากหัวหนาชางซอม และไดตัดสินใจเอง 

  (3) การใหความรู คําแนะนําการใชเคร่ืองมืออุปกรณที่ถูกวิธีแกประชาชน
ยังดําเนินการไดคอนขางจํากัด การใหบริการยังเนนการซอมมากกวาการสรางความรู 
ในระหวางการใหบริการซอมแซมอุปกรณ/เครื่องมือน้ัน ในแนวทางปฏิบัติชางซอมจะตองให
คําแนะนําวิธีการใช การซอมบํารุงรักษาแกประชาชนดวย แตจากการสอบถามในพื้นที่พบวา 
ชวงเวลาการดําเนินงานของชางไมสอดคลองกับเวลาทํางานของประชาชน จึงไมมีเวลาที่จะมา
รับฟงคําแนะนํา นอกจากนั้น บางพ้ืนที่ที่ชุดชางซอมไดจัดทีมลงพ้ืนที่ที่ไปใหคําแนะนําถึงในไร
นา ซ่ึงเปนการสรางกระบวนการสรางการเรียนรูใหกับชุมชนอยางเปนระบบ แยกตางหากจาก
การใหบริการซอม อยางไรก็ตามโดยสวนใหญการดําเนินงานโครงการยังเนนการซอมแซม
มากกวาการสรางความรู 

 5.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในชุมชนยังเพิ่มไดนอย เน่ืองจาก
ระยะเวลาดําเนินโครงการไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร ขอมูลสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ระบุวา อุปกรณที่ประชาชนนํามาซอมรอยละ 47.4 เปน
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน และเปนยานพาหนะรอยละ 41.3 ในขณะที่เครื่องจักรกล
การเกษตรมีเพียงรอยละ 11.4 ทั้งน้ีเน่ืองจากระยะเวลาดําเนินงานโครงการศูนยซอมสรางฯ 
อยูในชวงการเพาะปลูก (พ.ค. - ต .ค.) โดยปกติทั่วไป เกษตรกรจะเตรียมซอมแซม
เครื่องจักรกลการเกษตรกอนฤดูกาลเพาะปลูก ซ่ึงจะอยูในชวงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกป 
ดังนั้น การลงพื้นที่ของชุดชางซอมที่อยูในชวงระหวาง 15 ส.ค. – 15 ต.ค. 2548 จึงไมทันกับ
ความตองการของประชาชน จึงทําใหเครื่องจักกลการเกษตรที่นํามาซอมมีปริมาณนอย และเปน
เครื่องจักรสํารองที่ไมสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไดชัดเจนมากนัก 
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ผลการดําเนินงาน

ยานพาหนะ 41.26%

เครื่องใชใน
ครัวเรือน 47.38%

เครื่องจักรกล
การเกษตร 11.36%

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอมูล ณ 28 ก.ย. 2548 
 

 5.3 การลดการกูยืมเงินนอกระบบ และลดการนําเขาเครื่องจักร/อุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ ยังขาดความชัดเจน เพราะสวนใหญเปนเครื่องใชไฟฟาที่เสียมานาน 
ดังน้ันการนํามาซอมครั้งน้ีเปนการอํานวยความสะดวก อยูใกลบาน และราคา (คาซอม) ไมแพง 
ซ่ึงชาวบานก็จะนํามาซอมคอนขางมาก ดังนั้นในระยะสั้น การบรรลุผลการกูยืมเงินนอกระบบ 
เพ่ือนํามาซอมแซมอุปกรณ และการลดการนําเขาเครื่องจักรยังไมมีความชัดเจน เน่ืองจากใน
หลายพื้นที่อุปกรณที่นําสงใหชุดชางซอมฯ สวนใหญจะเปนอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน เชน 
โทรทัศน เตารีด เครื่องซักผา พัดลม มอเตอรไซด วีซีดี เปนตน ซ่ึงรานซอมเครื่องไฟฟาจะ
คอนขางหายากในหมูบาน โดยเฉพาะหมูบานที่อยูหางไกลจากชุมชน  อุปกรณที่ชํารุดใชการ
ไมไดก็จะถูกทิ้งไวและซื้อใหม เม่ือมีชุดชางซอมของชุมชนมาใหบริการก็จะนําของเกาที่เสียมา
นานมาซอม ชวงแรกงานซอมจะมีคอนขางมาก แตเม่ือเวลาผานไปประมาณ 2 สัปดาห (5-6 
ครั้ง) ปริมาณงานลดลงอยางเห็นไดชัด ชุดชางซอมบางจุดก็แกปญหาโดยการตระเวนไป
ใหบริการหมูบานใกลเคียง (นอกเปาหมาย) หรือชุดชางซอมบางชุดก็จะใชวิธีเคาะประตูบาน
เพ่ือใหบริการที่บานและใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใช/การดูแลรักษาควบคูกันไป ยกเวนบาง
จังหวัดที่มีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนวาจะซอมเฉพาะเครื่องจักกลเกษตรเทานั้น 

 5.4 การสรางรายไดแกนักศึกษายังแตกตางกันในแตละพื้นที่และไมใชนักศึกษา
ยากจน ในขณะเดียวกันการสรางงานใหชางทองถิ่นยังมีจํากัด 

  (1) การคัดเลือกนักศึกษาในชุดชางซอมเนนความสามารถ  ความ
รับผิดชอบ และความสมัครใจ จากขอมูล สอศ. ระบุวา จํานวนนักศึกษาอาชีวะที่เขารวมและ
มีรายไดระหวางเรียนจํานวน 11,867 คน น้ัน จากการติดตามประเมินผลในพื้นที่ พบวา 
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือก ไมไดเนนสําหรับนักศึกษายากจนที่มีความจําเปนตองทํางานหา
รายไดเพ่ือการศึกษา แตเนนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถสูง ซ่ึงสวนใหญจะมีงาน
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พิเศษและมีรายไดในวันหยุดอยูแลว นอกจากนั้นในการที่ไดรับคาจาง ก็ปรากฏวาจํานวนไม
เทากัน บางวิทยาลัยมีการเพิ่มชุดชางใหครอบคลุมชางยนต ชางเชื่อม ชางไฟฟา เปนตน จึง
กระจายนักศึกษาไดทั่วถึง บางแหงจาย 300 บาท/วัน บางแหงจายชั่วโมงละ 40 บาท บางแหงก็
ใชวิธีหารเฉลี่ยตามจํานวนนักศึกษา หรือบางแหงไมจายเปนตัวเงินแตจะมีอาหารบริการ และ
บริการรับสง เปนตน ซ่ึงความหลากหลายในเรื่องคาจาง ในกรณีที่ไมมีการชี้แจงใหเกิดความ
เขาใจรวมกันที่ชัดเจน อาจทําใหเกิดความสับสน และไมไววางใจซึ่งกันและกันระหวางนักศึกษา
กับอาจารย 

  (2) ชางชุมชนในชุดชางซอมมีนอยกวารอยละ 15 สวนใหญเปนนักศึกษา-
อาจารย โดยชุดชางซอมที่มี “ชางทองถิ่น” มีจํานวนนอยมาก ไมถึงรอยละ 15 ของพื้นที่ที่
สํารวจ ทั้งนี้เน่ืองจากขอกําหนดของสวนกลางที่ระบุวาจะตองเปนชาง/ชาวบานที่ผานการ
ฝกอบรมหรือมีใบรับรองจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือวิทยาลัยเทคนิค/ วิทยาลัยการ
อาชีพ ฯลฯ ซ่ึงหาไดยากในพื้นที่ ประกอบกับระยะเวลาโครงการฯ มีความเรงดวนมาก จึง
จําเปนตองใชนักศึกษาอาชีวะแทนชางชุมชน 
 5.5 การสรางระบบฐานขอมูลปจจัยการผลิตของหนวยครัวเรือน ยังขาดความ
ชัดเจนในเร่ืองวัตถุประสงค และผูรับผิดชอบไมชัดเจน การจัดทําฐานขอมูลปจจัยการผลิต
ในครัวเรือนที่ดําเนินการแลว 85,425 รายการ ใน 2,000 หมูบาน โดยนักวิจัยเครือขาย จะเปน
ขอมูลจํานวนเครื่องจักร/อุปกรณ ซ่ึงยังไมเปนปจจุบันและไมบอกสภาพและอายุของเคร่ือง เม่ือ
นํามาใชประกอบการกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการ พบวา ยังมีปญหาที่บางพื้นที่ระบุวามี
จํานวนมาก แตอุปกรณที่นํามาซอมกลับมีนอย นอกจากนั้นระบบการจัดเก็บขอมูล ขอมูลของ
อุปกรณที่สงซอมเฉพาะวัน หรือที่สํารวจลวงหนาการจัดทําทําเนียบชางทองถิ่นในระดับหมูบาน
ยังไมมีหมูบานที่ระบุวา เปนภารกิจของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนในระดับหมูบาน ปรากฏวายัง
ไมมีการดําเนินการ เพราะไมทราบวาเปนภารกิจของตนเอง ทั้งน้ีปจจุบันที่ดําเนินการเปนใน
สวนของชุดชางซอมเปนหลัก 
 5.6 โครงการฯ เปนประโยชนอยางมากในการสรางประสบการณจริงในพื้นที่
และไดสรางเครือขายการทํางานรวมกับชุมชนใหกับนักศึกษาอาชีวะและอาจารย สอศ. 
รายงานความกาวหนาวามีอาจารย/นักศึกษาเขารวมปฏิบัติงานภายใตโครงการทั้งในฐานะ
กรรมการ ผูประสานงาน หัวหนาชุดชางซอมถึง 32,852 คน นอกจากนั้นยังมีอาจารย/นักศึกษา
อีกกวา 11,867 คนเขารวมเปนชางซอมประจําศูนยชุมชน จึงนับไดวาโครงการนี้ไดเปดโอกาส
ใหอาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงที่หลากหลาย มี
อุปกรณใหซอมหลายประเภท นอกจากนั้น ยังไดเรียนรูการเตรียมตัวเปนผูประกอบการใน
อนาคต โดยใหประสบการณในการบริหารงาน การคิดคํานวณคาแรง คาอะไหล ฯลฯ และไดมี
โอกาสทํางานรวมกับชุมชนอยางกวางขวางสอดคลองกับคําปรัชญา “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน” นักศึกษาเกือบทุกคนที่สอบถามยืนยันวาไดประสบการณมากมาย จากการรวมทีมกับ
ชุดชางซอมฯ ไดความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง ไดรับการยอมรับจากประชาชนและ
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ผูนําชุมชนและมีความตองการอีกในระยะที่ 2 แมวาจะไมจายคาแรงก็ยังตองการรวมงานกับ
ศูนยซอมสราง อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวานักศึกษาที่เขารวมโครงการในระยะแรกวิทยาลัย 
แตละแหง (หัวหนาชุดชางซอม) จะคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบมีความสามารถ
เปนที่ไววางใจไดเพ่ือสรางความมั่นใจใหกับชุมชน 

6. การบริหารจัดการในพื้นท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ยืดหยุนตามศักยภาพของ
วิทยาลัย แตการปฏิบัติงานยังขาดความคลองตัว  

 6.1 มีการกระจายการจัดสรรเปาหมายการจัดตั้งศูนยใหกับวิทยาลัยภายใน
จังหวัด ซึ่งบางแหงรวมถึงวิทยาลัยที่ไมไดสอนวิชาชีพชาง คณะกรรมการศูนยซอมสรางฯ 
ไดจัดสรรเปาหมายจํานวนศูนยที่จะจัดตั้งในแตละจังหวัดไปยังวิทยาลัยตางๆ โดยพิจารณาจาก
จํานวนนักศึกษา/ อาจารย ประเภทวิชาชางที่จัดการเรียนการสอนอยูในวิทยาลัย อยางไรก็ตาม 
บางจังหวัดเห็นวาเปนโอกาสดีของวิทยาลัยที่จะมีประสบการณในพ้ืนที่รวมกับชุมชน จึงจัดสรร
ใหทุกวิทยาลัยภายในจังหวัด แมวาจะไมมีการเปดสอนวิชาชาง เชน นครราชสีมาที่จัดสรร
ใหกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว เปนตน ซ่ึงถึงแมวิทยาลัยดังกลาวก็ตองขอความ
รวมมือจัดสรรชางจากวิทยาลัยอ่ืนๆ แตก็ไดมีสวนรวมในการบริหารศูนยซอมสรางฯ และไดมี
การนํานักศึกษาในสาขาอื่นๆ ลงไปฝกอาชีพใหประชาชนดวย 

 6.2 การจัดสรรงบประมาณยังมีปญหา ทั้งความพอเพียง ความครอบคลุม และ
ความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ 
  (1) การจัดการงบประมาณโครงการยังไมเพียงพอและไมครอบคลุมทุก
ภารกิจของโครงการ อาทิ คาใชจายในการเดินทางจากวิทยาลัยไปยังศูนยฯ ที่อยูหางไกล 
คาใชจายในการจัดเก็บขอมูล/การติดตามประเมินผลของหนวยงานในพื้นที่ คาเบี้ยเลี้ยงของ
พัฒนากร คาตอบแทนที่สามารถดึงดูดการเขามามีสวนรวมของชางทองถิ่น และคาบริหาร
จัดการภายในศูนยฯ (ปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากผูใหญบาน กรณีใชศูนยฯ หรือที่ประชุม
ของชุมชน) 
  (2) เจาหนาที่ยังขาดความเขาใจในระเบียบการเบิกจาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก
วงเงินที่จัดสรรใหบางรายการสูงกวาการเบิกจายภายใตโครงการอื่นๆ เชน คาจางนักศึกษา 300 
บาท/วัน การเบิกจายในวันราชการที่นักศึกษา-อาจารยจะตองทําการเรียนการสอนอยูที่สถาบัน 
การใชจายงบประมาณคาเดินทางในการประชาสัมพันธ การสํารวจขอมูล เปนตน จึงทําให
เจาหนาที่ขาดความมั่นใจ และไมกลาเบิกจายใหกับเจาหนาที่ตามที่ระบุไวในโครงการฯ รวมทั้ง
ไมกลาปรับเปลี่ยนงบประมาณในระหวางหมวดตางๆ จึงทําใหการดําเนินงานยังยึดระเบียบวิธี
ปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาภายใตโครงการอื่นๆ จึงทําใหขาดความคลองตัว และลาชา 

  (3) งบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องมือซอมมีจํากัด สามารถซื้อไดเฉพาะงาน
ซอมเล็กเทาน้ัน งบประมาณที่ศูนยไดรับการจัดสรร 3,000 บาทตอศูนย สวนใหญจะนําไปซื้อ
ประแจสําหรับงานซอมเล็กเทานั้น แตงานซอมใหญ เชน งานยกเครื่อง/ผาเครื่องยนตการเกษตร 
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แตซอมอุปกรณไฟฟาไมได ดังน้ัน จะตองใชเครื่องมือของวิทยาลัยที่มีอยูอยางจํากัด และตอง
แบงปนใหกระจายไปยังศูนยอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงในระยะที่ 2 พ้ืนที่จะขยายอีกเกือบ 10 เทาตัว การ
กระจายอุปกรณซอมไปยังศูนยตางๆ ในระยะเวลาเดียวกัน 

  (4) คณะกรรมการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนในหมูบานไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ คณะกรรมการศูนยซอมสรางฯ มีภารกิจในดานการ
ประชาสัมพันธ และจัดหาสถานที่ใหบริการ ซ่ึงตองมีคาใชจายในเรื่องคาน้ํา-คาไฟ-คาน้ํามัน 
ปจจุบันนี้ตองใชจายจากเงินสวนตัวของประธานคณะกรรมการฯ (ผูใหญบาน) หรือวัด หรือ 
อบต. 
 6.3 พื้นที่เปาหมายที่กําหนดจากสวนกลางไมสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงใน
พื้นที่ การกําหนดพื้นที่จากสวนกลางโดยใชบัญชีรายชื่อหมูบานเรงรัดอันดับ 1-2 จากขอมูล 
กชช. 2 ค. น้ัน ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงเนื่องจาก พบวามีปญหาในหลายพื้นที่ เชน 
  (1) พ้ืนที่ที่ระบุไวในเปาหมายจะมีเครื่องจักรกลการเกษตรจํานวนนอย ทําให
ปริมาณงานที่นํามาซอมมีไมมากพอ 

  (2) บางพ้ืนที่อยูใกลตลาดและมีรานซอมจํานวนมาก ความจําเปนที่จะตองรับ
บริการจากชุดชางซอมมีนอย 

  (3) บางพื้นที่อยูหางไกลจากวิทยาลัยที่รับผิดชอบ ซ่ึงลําบากตอการเดินทางของ
อาจารย/นักศึกษา 
  (4) พ้ืนที่ยากจนและหางไกลจะไดประโยชนจากโครงการฯ มากกวาพื้นที่ใกล
เมืองอยางเห็นไดชัด 

  อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีปญหาในบางพื้นที่ แตสวนใหญวิทยาลัยอาชีวศึกษาและ
ชุดชางซอมก็ปรับวิธีการทํางานเปน “เชิงรุก” โดยการเดินเคาะตามบาน เพ่ือใหบริการทั้งการ
ซอมแซม การบํารุงรักษา หรือใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานและการดูแลรักษา
เครื่องจักรกล/ อุปกรณไฟฟาตางๆ หรือ ขยายบริการไปยังหมูบานใกลเคียงนอกเปาหมาย 
รวมทั้งการใชงบประมาณของวิทยาลัยสํารองเปนคาใชจายของโครงการฯ ทั้งน้ีเพ่ือไมใหกระทบ
ตอเปาหมายและระยะเวลาดําเนินงาน (ส.ค. – 15 ต.ค. 48) ที่กําหนดจากสวนกลาง 

 6.4 ระยะเวลาดําเนินการและเปาหมายไมสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ระยะเวลาของโครงการกําหนดไวระหวางวันที่ 15 ส.ค. – 15 ต.ค. 48 และใหชุด
ซอมสรางลงพื้นที่ 3 วัน/สัปดาหน้ัน ปรากฏวาไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
เน่ืองจากชาวบานไดนําเครื่องจักรการเกษตรไปซอมกอนหนานี้แลว (ในเดือนมี.ค. - เม.ย.) เพ่ือ
ใชงานในฤดูการเกษตร (พ.ค. – ต.ค.) ดังน้ันอุปกรณที่นํามาซอมสวนใหญจึงเปนอุปกรณไฟฟา
ที่ใชในครัวเรือนที่เสียมานานแลว และไมคิดจะซอมถาตองเสียคาใชจาย นอกจากนั้นการ
กําหนดการลงพื้นที่แตละหมูบานใหได 24 ครั้งน้ัน บอยเกินไป เพราะวาอุปกรณการเกษตร/
อุปกรณเครื่องไฟฟาไมเสียบอย ซอมครั้งหนึ่งใชไดนาน ดังนั้นจะมีจํานวนมากในชวงแรกๆ 
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เทานั้น แตวันหลังๆ จะมีงานนอย ดังน้ันงานศูนยซอมสรางจะมีประโยชนมากถาหากดําเนินการ
ในชวงกอนฤดูกาลการเกษตร 
 6.5 มีการรายงานความกาวหนาในหลายแบบฟอรมและมีประเด็นรายงานที่
ซับซอนและยุงยาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดใหทุกศูนยซอมสราง
เพ่ือชุมชนรายงานความกาวหนาทุกสัปดาห (ภายในวันศุกรของทุกสัปดาห) โดยแบบฟอรมการ
รายงานมีแบบฟอรมการรายงานจํานวนมากและซ้ําซอน ทั้งการรายงานในระดับพ้ืนที่ (การเก็บ
ขอมูลผูที่นําอุปกรณมาซอม) และการรายงานสวนกลาง ซ่ึงมีประเด็นซับซอนและกรอกขอมูล
ยาก ตองใชเวลาและทักษะในการประเมินราคาซอม โดยเฉพาะหัวหนาชุดชางซอมที่เปน
อาจารย ที่ขาดความรูความชํานาญทางธุรกิจ และขาดการกําหนดมาตรฐานการคํานวณเชิง
เศรษฐศาสตร ซ่ึงจะทําใหการคาประมาณการหลากหลาย ทําใหการรายงานผลขาดมาตรฐาน 

 6.6 การประสานงาน ขาดการประสานงานที่ใกลชิดระหวางคณะกรรมการระดับ
จังหวัดและฝายปฏิบัติงานภายในจังหวัด จึงทําใหการดําเนินงานสวนใหญอยูในความรับผิดชอบ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยประสานงานกับพัฒนาชุมชนเปนหลัก ในขณะที่องคกรอ่ืนๆ ที่อยู
ในคณะกรรมการฯ ยังมีบทบาทคอนขางนอย เชน การปกครองสวนทองถิ่น สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน เปนตน จึงทําใหดําเนินงานไดในวงจํากัด ซ่ึงในระยะที่ 2 ที่มีการขยายพื้นที่เปาหมาย
อีกกวา 10 เทาตัว ทุกองคกรภายในจังหวัดจะตองเขามามีบทบาทมากขึ้น เพ่ือสามารถใช
ทรัพยากร บุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ เขามาชวยดวย นอกจากนั้นการประสานงานในพื้นที่
ระหวางชุดชางซอมกับกรรมการศูนยฯ ระดับหมูบานทําใหการนัดหมายคลาดเคลื่อนและกระทบ
ตอความเชื่อม่ันของประชาชนตอโครงการฯ 

7. ผลกระทบเบื้องตน 

7.1 ความสัมพันธและภาพลักษณของสถาบันอาชีวิศึกษากับชุมชนดีข้ึน 
ประชาชนมีความรูสึกที่ดีตอสถาบันที่ปฏิบัติงานชวยเหลือชุมชน และมีสวนกระตุนใหชาวบาน/ 
เยาวชนสนใจที่จะเรียนรูดานชางมากขึ้น ในขณะเดียวกันความสัมพันธของชุมชนกับวิทยาลัยมี
แนวโนมดีขึ้น ผูนําชุมชน ผูใหญบาน ตลอดจนชาวบานที่มาใชบริการ และไดรับคําแนะนําจาก
อาจารย-นักศึกษาอาชีวะตางก็รูสึกวานอกจากไดรับบริการซอมอุปกรณตางๆ แลว ยังไดมี
เครือขาย เม่ือตองการความชวยเหลือในดานวิชาการ ในสวนของนักศึกษาก็ไดรับการยอมรับ
มากขึ้น โดยเฉพาะถาเปนเยาวชนในชุมชน จะเปนความภูมิใจของครอบครัวและชุมชนเปน
อยางยิ่งที่ลูกหลานมีความสามารถ และมีสวนชวยเหลือชุมชนของตนเอง 

7.2 ประชาชนพึงพอใจโครงการศูนยซอมสรางฯ เปนอยางมาก จากการสอบถาม
ประชาชนที่มาใชบริการพบวา มีความพึงพอใจและม่ันใจในคุณภาพของบริการของชุดชางซอม
เปนอยางมาก โดยเฉพาะการใหบริการซอมเครื่องอุปกรณไฟฟาที่ใชในครัวเรือน ซ่ึงหารานซอม
ยาก โดยเฉพาะในหมูบานที่อยูหางไกล จึงทําใหมีอุปกรณเสียที่ตกคางและเก็บไวเปนจํานวน
มากซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนไดอีก รวมทั้งพึงพอใจการใหบริการในการตรวจเช็ค
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นํ้ามันเครื่อง อุปกรณสึกหรอตางๆ ของจักรยานยนต โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในหมูบาน
หางไกล ทุรกันดาร ซ่ึงจะไดรับประโยชนจากโครงการฯ เปนอยางมาก 

7.3 การดําเนินโครงการกระทบตอการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
เน่ืองจากวิทยาลัยจะตองจัดสรรอาจารย/นักศึกษาจํานวนหนึ่งไปดําเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่ 
ในขณะที่นักศึกษาสวนใหญยังตองเรียนอยูที่วิทยาลัย ซ่ึงวิทยาลัยขนาดเล็กที่อาจารยจํากัดจะมี
ปญหามาก ไมสามารถหาอาจารยสอนทดแทนได และนักศึกษาที่ลงพ้ืนที่ก็มีภาระเรื่องการเรียน 
การทํารายงานเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นอาจจะทําใหขาดโอกาสในการเรียนรูทางดานเทคนิควิชาการ
ใหมๆ ที่จะเปนปญหาตองการปูพ้ืนฐานการเรียนตอไปในระดับสูงขึ้นไป 

7.4 กระทบตอคุณภาพชีวิตและชีวิตครอบครัว ตามกําหนดการทํางานของ
โครงการที่ระบุการลงพื้นที่ไวสัปดาหละ 3 วัน ทําใหอาจารยที่เปนหัวหนาชุดชางซอมจะตอง
ปฏิบัติงานทั้งการเรียนการสอน และงานโครงการฯ รวมทั้งการเรียนการสอน ทุกวันโดยไมมี
วันหยุด สงผลกระทบตอการดูแลครอบครัวเปนอยางมาก โดยเฉพาะในระยะที่ 2 ที่โครงการ
ขยายออกไปจํานวนมาก อาจารย 1 คน อาจจะตองรับผิดชอบมากขึ้น ตองเดินทางและใชเวลา
มากขึ้น หรือในกรณีที่ใชวิธีเพ่ิมอาจารยจํานวนมากขึ้นก็จะมีอาจารยจํานวนมากที่ไดรับ
ผลกระทบดังกลาว ซ่ึงแสดงวาผลกระทบของโครงการจะขยายตัวในวงกวางมากขึ้น 

 7.5 คาอาหารคาเคร่ืองดื่มในการปฏิบัติงานของชุดชางซอมอาจเปนภาระของ
ประชาชนในระยะยาว ในบางพื้นที่ที่ชุดชางซอมลงไปปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่จะมีการ
เตรียมอาหาร เครื่องด่ืมไวรองรับ โดยคาใชจายเปนของชุมชน ของผูใหญบาน ชาวบานใน
ชุมชน รวมทั้งชาวบานที่นําอุปกรณมาซอม ซ้ึงแมวาทางเจาหนาที่ชุดชางซอมจะไมรองขอ แต
ถาไมทําความเขาใจวาเจาหนาที่มีเบี้ยเลี้ยงอยูแลวในระยะยาวอาจจะเปนภาระของชุมชน เปน
การผลักภาระและสรางความลําบากใหกับประชาชน 

7.6 ในระยะยาวอาจสงผลกระทบตอรานซอมในชุมชน หากไมสามารถดึงชางใน
ชุมชนเขารวมโครงการได หรือการดําเนินงานโครงการที่ยังยึดวัตถุประสงค/วิธีการเดิมที่มุง
ซอมแซมอุปกรณ/เครื่องจักรการเกษตรและอุปกรณไฟฟาใหกับพ้ืนที่ในระดับหมูบานทั่ว
ประเทศ โดยไมจํากัดเปาหมาย (การดําเนินการเฉพาะบางพื้นที่ที่หางไกล) และในจํานวนครั้งที่
ลงไปคอนขางถี่ ซ่ึงจะทําประชาชนในทองถิ่นหันมาใชบริการกับโครงการฯ มากขึ้น ซ่ึงมี
ผลกระทบตอรายไดของรานซอมในชุมชน 

 7.7 มีขอสังเกตวาอาจจะมีการแสวงหาผลประโยชนจากโครงการในเชิงธุรกิจ 
จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่อยางนอย 2 จังหวัด (จาก 10 จังหวัด) พบวา มีกรณีของการ
ขนอุปกรณใสรถบรรทุกมาซอม ซ่ึงเปนอุปกรณที่นํามาจากรานซอมที่อยูใกลพ้ืนที่ศูนย หรือเปน
อุปกรณจากรานของชางในชุมชนที่อยูในชุดชางซอมที่นํามาซอมที่ศูนยฯ 
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8. ความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการในระยะตอไป 

โครงการนี้เปนโครงการที่ดีสามารถสรางประสบการณจริงใหนักศึกษา ทําใหนักศึกษา/
สถาบันการศึกษากับชุมชนมีปฏิสัมพันธที่ ดีตอกัน และเปนเครือขายการทํางานรวมกัน 
นอกจากนั้นยังสามารถลดรายจายใหประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจน อยางไรก็ตาม
โครงการนี้มีปญหาการบริหารจัดการคอนขางมาก การกําหนดพื้นที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง 
การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับความจําเปนและคาใชจาย ดังน้ันในการดําเนินงาน
โครงการระยะที่ 2 ซ่ึงจะมีการขยายพื้นที่เปาหมายการใหบริการเพิ่มอีก 10 เทาตัวน้ัน จะตองมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การประสานงาน และการรายงานผล เพ่ือใหโครงการมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น 

 8.1 ทบทวนระบบการบริหารจัดการโครงการ โดยใหผูปฏิบัติในระดับพื้นที่มี
สวนรวมมากขึ้น โดย 

  (1) การกําหนดจํานวนศูนย การกําหนดจํานวนคร้ังที่ใหบริการ และการ
กําหนดพื้นที่เปาหมาย ควรใหคณะกรรมการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนระดับจังหวัดเปน
ผูดําเนินการ 

    ลดจํานวนวันดําเนินการตอพ้ืนที่ (24 ครั้ง/หมูบาน) ลง โดยพิจารณา
ใหเหมาะสมกับอุปกรณที่นํามาซอมแซม และพิจารณากําหนดระยะเวลาซอมใหสอดคลองกับวิถี
การดํารงชีวิตของชุมชน เพราะกลางวันชาวบานจะไปทําสวนทําไร ไมมีเวลาเอาอุปกรณมาซอมแซม 
    ลดจํานวนศูนยปฏิบัติงานที่กําหนดไวเปนรายหมูบานลง โดย
มอบหมายใหจังหวัดรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและพัฒนาการพิจารณากําหนดใหเหมาะสมกับ
สภาพทองที่และขีดความสามารถของวิทยาลัย และความตองการของประชาชน ทั้งนี้ใหคง
เปาหมายการใหบริการ (จํานวนหมูบาน) ไวเทาเดิม แตการกําหนดศูนยบริการอาจจะไม
จําเปนตองระบุเปนระดับหมูบาน 
  (2) ประสานงานและระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในจังหวัด 

    เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนระดับ
จังหวัด ทั้งในสวนการกําหนดพื้นที่ เปาหมาย และวิธีการทํางาน เพ่ือใหสามารถระดมความ
รวมมือกับทุกภาคี ทั้งสวนภาครัฐ-เอกชน และสวนราชการอื่นๆ ที่มีศักยภาพในดานชาง 
    ขยายจํานวนชุดชางซอมในแตละศูนยใหครอบคลุมชางหลายดาน 
เชน ชางรถยนต ชางกลึง ชางอีเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
    จัดใหมีการนิเทศงานแกผูที่เก่ียวของทั้งหมดในระดับจังหวัด 
เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันและจัดนิเทศงานเพิ่มเติมในสวนของการทํางานรวมกับชุมชนใหแกทีม
ชุดชางซอม 
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  (3) ปรับปรุงระบบการประสานงานในสวนของคณะกรรมการศูนยระดับ
หมูบาน และชุดชางซอมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดประชุมระหวางกรรมการศูนยฯ ระดับ
หมูบานกับพัฒนากรตําบลที่รับผิดชอบใหเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือสรางความเขาใจในบทบาท
ของคณะกรรมการ และเพ่ิมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกับคณะชุดชางซอม เพ่ือใหมีการ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ ระดับหมูบาน เตรียมพรอมรับการบริหารศูนยซอมสรางใน
ระยะยาว โดยใหคณะกรรมการมีบทบาทในการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณที่จะซอมและ
ประสานกับอาจารยหัวหนาชุดชางซอม เพ่ือกําหนดวันซอมใหเหมาะสม 

 8.2 ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการบรรลุวัตถุประสงค มีแนวโนมที่ชัดเจน
ข้ึน โดย 

  (1) จัดใหมีกระบวนการสรางความรูแกประชาชนอยางเปนระบบดานการ
ซอมแซมเบื้องตน และดูแลรักษาเครื่องแกประชาชนอยางเปนระบบ ทั้งน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาระที่จะฝกอบรม วิธีการ ระยะเวลา สถานที่ ควรใหคณะกรรมการศูนย ระดับหมูบานเขามามี
สวนรวมกําหนดแผนปฏิบัติการดวย โดยในระยะของโครงการตองดําเนินการไดไมต่ํากวา 2 ครั้ง 

  (2) ยกเลิกขอกําหนดในเร่ืองการผานการฝกอบรม/ผานการรับรองของ
ชางชุมชน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนชางชุมชน และเปดโอกาสใหประชาชนที่ มี
ความสามารถ มีความสนใจที่จะเขารวมกับโครงการ แตยังขาดการรับรองจากสถานศึกษา 
  (3) ใหกองทุนหมูบานชวยเหลือชาวบานที่ยากจนสามารถกูยืมเพื่อการ
ซอมแซมอุปกรณที่มีคาใชจายสูง เน่ืองจากอุปกรณการเกษตรโดยเฉพาะรถไถขนาดเล็กเปน
อุปกรณที่จําเปนตอการผลิตในทุกครัวเรือน และมีคาใชจายในการซอมแซมคอนขางสูง ซ่ึงใน
กรณีคนจนบางคนไมสามารถรับภาระคาอะไหลบางรายการได โดยเฉพาะที่เปน “อะไหลแท” จึง
ควรใหกองทุนหมูบานเขามามีสวนชวยเหลือโดยการใหกูยืมเปนเฉพาะกรณีๆ ที่มีความจําเปน 

  (4) ประสานติดตอรานอะไหลขอยืมอุปกรณอะไหลบางสวนในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ใหจังหวัดเปนตัวกลางประสานรานขายอะไหลในชุมชน เพ่ือขอนําเอา
อุปกรณบางสวนติดตัวไปกับชางซอมเพ่ือประหยัดเวลาและคาใชจายการเดินทางมาซื้ออะไหล
เปนคราวๆ ไป และอะไหลชิ้นใดมีการใชงานก็ใหเบิกจายตามจริง ถาไมใชงานก็คืนเปน
รายการๆ ไป ซ่ึงจะเปนประโยชนทั้งแกประชาชนในทองถิ่นและชุดชางซอม 

  (5) ใหความสําคัญกับการคัดเลือกนักศึกษาที่มี ภูมิลําเนาในพื้นที่
เปาหมายของศูนย ทั้งนี้เพ่ือใหนักศึกษามีความผูกพันกับถิ่นกําเนิด และสรางความภาคภูมิใจ
แกญาติมิตร ผูปกครอง และสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ันที่ดีตอนักศึกษา ที่จะสงผลให
นักศึกษากลับมาพัฒนาทองถิ่นตนเอง 

 8.3 ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค “เพิ่มรายไดใหแกนักศึกษา” แตใหเปนกองทุน
สนับสนุนการฝกงานในชุมชนของนักศึกษาในเรื่องคาอาหาร คาเดินทาง และสวัสดิการตางๆ 
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แทนเพื่อใหมีการกระจายการฝกปฏิบัตินอกพื้นที่ไปยังนักศึกษาอื่นๆ ในชั้น/สถาบันไดอยาง
กวางขวาง ทั้งน้ีตองไมกอใหเกิดคาใชจายใดๆ แกนักศึกษาที่รวมโครงการ และควรมีใบผานงาน/ 
วุฒิบัตรใหนักศึกษา เพ่ือเปนประวัติการทํางานใหแกนักศึกษา รวมทั้งจัดใหมีการดูแลในเรื่อง
สวัสดิการ ความปลอดภัยตางๆ 
 8.4 ดูแลใหการดําเนินงานปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชนในระดับหมูบาน/ชุดชางซอม มีความโปรงใสและเกิดความเปนธรรม โดย
คณะกรรมการศูนยซอมสรางฯ และชางซอมจะตองดูแลการใหบริการประชาชนที่ทั่วถึงและเปน
ธรรม และปองกันไมใหมีการแสวงหาผลประโยชนจากโครงการในเชิงธุรกิจ เชน รานคาเอา
สินคา (ที่มีผูนํามาซอมที่ราน) มาสงซอมที่ศูนยและคิดเงินจากลูกคา หรือนายชางที่อยูในชุดซอม 
(ที่เปนชางทองถิ่น) ขนเอาสินคาจากรานซอมตนเองมาซอมที่ศูนยฯ และคิดเงินจากประชาชน 
เปนตน 
 8.5 ปรับปรุงการรายงานผลใหงาย กระชับ และไมถ่ีเกินไป 

  (1) ปรับปรุงแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงานใหกระชับ ลดความ
ซํ้าซอน มีเหลือจํานวนนอยชุด     
  (2) จัดทําราคากลาง เพ่ือใหสะดวกในการตีราคาอุปกรณ/เครื่องมือที่ไดทําการ
ซอม บางพื้นที่ตีราคาต่ําเกินไป ในขณะที่อีกพื้นที่ตีราคาสูงเกินไป เน่ืองจากอาจารยไมมีความ
ชํานาญ เพ่ือใหการรายงานมูลคาการซอมใกลเคียงกับราคาตลาด และมีมาตรฐาน 
  8.6 ในระยะยาวที่จะจัดตั้งศูนยถาวรของชุมชน ควรวางบทบาทหลักให
เปนศูนยการเรียนรู โดยอาจจะมีชางชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเปนผูบริหารจัดการให
ความรู ซอมแซมในเบื้องตน ใหความรูดานการดูแลรักษาเครื่อง ใหขอมูลเรื่องราคาอะไหล 
ประมาณการคาซอม เปนตน เพ่ือสรางอํานาจตอรองใหกับประชาชน ในขณะเดียวกันก็รวบรวม
อุปกรณที่ตองซอมแซมที่ซับซอน และประสานกับวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือใหมีการนําหนวย
เคลื่อนที่มาใหบริการเปนครั้งคราว โดยวิทยาลัยจะกําหนดใหเปนศูนยฝกงานของนักศึกษา 
ในขณะเดียวกันอาจจะสรางแรงจูงใจใหมีผูบริหารศูนยชุมชนในพื้นที่ โดยการมอบวุฒิบัตร  
เลื่อนวุฒิการศึกษาจากวิทยาลัยใหเปนระยะๆ 

 

************************************************* 



ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

โครงสรางคณะกรรมการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) ระดับจังหวดั 
 
 
 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ

(ผูวาฯ หรือ รองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย) 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
กรรมการ 

พัฒนาการจังหวัด
กรรมการ 

นายอําเภอทุกอําเภอ
กรรมการ 

ผอ.สถาบัน/ ผอ.ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด 

กรรมการ 

ผอ.สถานศึกษา สอศ. 
ในจงัหวัด 
กรรมการ 

ประธานอาชีวศกึษาจังหวัด 
กรรมการ 

นักวิจัยเครือขาย 
ผูชวยเลขานุการ 

ผูวา/รองผูวาราชการ
จังหวัดที่ไดรับมอบหมาย 

ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน 
กรรมการ 

หัวหนาชุดซอม 
กรรมการละเลขานุการ 

ปธ.คกก.บริหาร Fix it Center
กรรมการ 

ผูแทนกรมสงเสรมิการปกครอง
สวนทองถิ่น 
กรรมการ 

ผูแทนสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน
กรรมการ 

นักศึกษาอาชีวศึกษา -
มหาวิทยาลัย รฐัและเอกชน 

ผูผานการฝกฝมือ หรือ
ฝกอบรมจาก 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 

ประชาชนทั่วไปที่ผานการรับรองจาก
วิทยาลัยเทคนคิ วทิยาลยัสารพัดชาง 
วิทยาลัยการอาชีพ หรือ วทิยาลัยที่เปด
สอนประเภทวชิาชางอุตสาหกรรม 



 

ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการ 

ปธ.คกก.บริหาร Fix it Center
กรรมการ 

ผูแทนกรมสงเสรมิการปกครอง
สวนทองถิ่น 
กรรมการ 

ผูแทนสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน
กรรมการ 

จัดเตรียมและพิจารณาเลือกสรรชุมชนที่
จะเขารับบริการ /สํารวจอุปกรณเครื่องมือ 
/ แ ล ะ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ก า ร บ ริ ก า ร /
ประชาสัมพันธในพื้นที่/จัดเตรียมสถานที่
ใหบริการ 

ศูนยซอมสราง 
เพื่อชุมชน  

(Fix It Center) 
องคประกอบ 
1. ชางประจําศนูยซอม 
• นักศึกษา 
• ผูผานการอบรมจาก

พัฒนาฝมือแรงงาน 
• ประชาชนที่ผานการรับรอง
2.ธุรการประจําศูนย 

 

คณะกรรมการศนูยซอมสรางเพือ่ชุมชนระดบัจังหวัด

คณะกรรมการศนูยซอมสรางเพือ่ชุมชนระดบัปฏิบัติการ
ผูอํานวยการสถานศึกษาทําหนาที่ประธาน 

ผูอํานวยการสถานศึกษา แตงตั้งหัวหนา
ชุดชางซอม/คัดเลือกครูชางประจําศูนย/
คัดเลือกนักศึกษา/ดูแลการวางแผน
ปฏิบัติงาน/บรหิารงบประมาณ/ติดตามผล/ 
และรายงานผลแตละเดือนเสนอ ปธ.อศจ. 

ปฐมนิเทศและเตรียมทีมนักศึกษาชาง/ 
จัดระเบียบ วางแผน และประสานงาน
การปฏิบัติงานของศูนย/ดูแลการ
ดําเนินงานของศูนย/จัดกิจกรรมใหความรู
แกชุมชน/ประชาสัมพันธภารกจิการบริการ 

หัวหนาชุดซอม
กรรมการและเลขานุการ 

ประธาน : ผูวาราชการ/รองผูวาราชการ จังหวดั

ที่ปรึกษา

การดําเนินงาน
1.ใหบริการซอมแซม  บํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตร 
เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็คโทรนิค
รถยนต  รถมอเตอร ไซค  ใหแก
ป ระชาชนในชุ ม ชน  โดยไม คิ ด
คาบริการหรือคาแรง (บางแหงคิด
เ ฉพา ะค า อ ะ ไหล  บา งแห ง ใ ห
ประชาชนนําอะไหลมาเอง บางแหง
จัดเตรียมอะไหลบางอยางไวให) 

2.แตละศูนยฯ จะออกใหบริการใน
ระยะแรกของโครงการ สัปดาหละ 
3 ครั้ง รวม 8 สัปดาห 24 ครั้ง 

3 . ช า ง ซ อ ม ป ร ะ จํ า ศู น ย  ไ ด รั บ
คาตอบแทน คนละ 300 บาทตอวัน  

กรรมการศูนยซอมสรางประจําหมูบาน โดย พช.คัดเลือกประชาชนในพื้นที่ เขารวมดูแลการ
ดําเนินงาน ประมาณ หมูบานละ 7- 9 คน มีหนาที่ บริหารกิจการของศูนยในหมูบาน กําหนด
แผนงาน/โครงการในการดําเนินงาน จัดหาสถานที่ในหมูบาน จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานวัสดุอุปกรณ 
จัดทําทะเบียนผูรับบริการ/ทะเบียนชาง และประสานงานกับหนวยงานตางๆ  

เลขานุการฯ : ประธานอาชีวศกึษาจังหวัด (ปธ.อศจ.)

การดําเนินงานศูนยซอมสรางเพือ่ชุมชน (Fix It Center) ระยะแรก



รายงานผลการสํารวจภาคสนาม 
     

     

 1. ความนํา 
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) เปนโครงการที่มุงลดคาใชจายของครัวเรือนใน
การซอมบํารุงเคร่ืองจักร เครื่องยนต และการซื้อเคร่ืองมืออุปกรณใหมกอนเวลาอันควร เพ่ือให
การดําเนินงานเปนประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง คณะรัฐมนตรีจึงไดมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ติดตามประเมินผลโครงการ
ดังกลาวเปนระยะๆ เพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการ/กระบวนการทํางานที่จะทําใหโครงการมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 2. วัตถุประสงคของการสํารวจภาคสนาม 
2.1 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานวามีความกาวหนาและบรรลุตามวัตถุประสงคมากนอย

เพียงไร และมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง 
2.2   เพ่ือจัดทําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน

โครงการฯ สําหรับการดําเนินงานในระยะที่ 2 (15 ตุลาคม 2548 - 15 กุมภาพันธ 2549) 

 3. ขอบเขตการสาํรวจ 
3.1   ดําเนินการสํารวจในพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก และภาคใต คัดเลือกภาคละ 2 จังหวัด รวมเปน 10 จังหวัด ๆ ละ 5 หมูบาน 
3.2   ระยะเวลาการสํารวจภาคสนามอยูระหวางวันที่ 9 - 23 กันยายน 2548 

 4. วิธีการสํารวจ 
4.1   การสัมภาษณกลุมเปาหมาย ดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมายในพื้นที่ตัวอยาง ดังนี้ 
 (1) กลุมเปาหมาย แบงกลุมผูตอบแบบสอบถามเปน 5 กลุม ประกอบดวย 
  (1.1) ประธานคณะกรรมการอาชวีศึกษาจังหวัด 
  (1.2) นักศึกษาอาชีวศึกษา 
  (1.3) ชางชุมชน 
  (1.4) คณะกรรมการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชมระดับหมูบาน 
  (1.5) ประชาชน 
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4.2 หลักเกณฑการคัดเลือกพื้นที่ตัวอยาง ท่ีมีการออกสํารวจใน 5 ภูมิภาค 10 จังหวัด 50 
หมูบานใหมีความครอบคลุม และเปนตัวแทนที่ใกลเคียงที่สุดของแตละภูมิภาค ดังนี้ 

 (1) การคัดเลือกจังหวัดตัวอยาง เปนการคัดเลือกจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ใน 2 ระดับ คือ กลุมจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาสูง และกลุมจังหวัดที่มีระดับการ
พัฒนาปานกลาง - ตํ่า โดยคัดเลือกภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต ภาคละ 2 จังหวัด  

 (2) การคัดเลือกหมูบานตัวอยาง คัดเลือกหมูบานขนาดใหญ 2 หมูบาน และขนาดเล็ก 3 
หมูบานในจังหวัดเดียวกัน โดยพิจารณาจากจํานวนโรงสี รถไถ ฯลฯ 

 (3) ผลการคัดเลือกพื้นที่ตัวอยาง จากหลักเกณฑการคัดเลือกตัวอยางสามารถสรุปผลการ
พิจารณาคัดเลือก 10 จังหวัด 50 หมูบาน ดังนี้ 

ภาคเหนือ  :  
จังหวัดพิษณุโลก  
1. ม.ฉัตรแกว-กรมธรรม  ต.สมอแข  อ.เมือง 
2. ม.โคกมะตูม  ต.อรัญญิก  อ.เมือง 
3. ม.พลายชุมพล  ต.พลายชุมพล  อ.เมือง 
4. ม.วัดจันทร  ต.วัดจันทร  อ.เมือง 
5. ม.คลองอายกาบ  ต.ดงประคํา  อ.พรหมพิราม 

จังหวัดสุโขทัย 
1. ม.วังตระครอ  ต.เมืองเกา  อ.เมือง 
2. ม.เพชรใฝ  ต.เมืองเกา  อ.เมือง 
3. ม.น้ําตาปาด  ต.บานดาน  อ.บานดานลานหอย 
4. ม.วังสมปอย  ต.บานดาน  อ.บานดานลานหอย 
5. ม.เชตุพน  ต.เมืองเกา  อ.เมือง 

ภาคกลาง  :  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
1. ม.ระฆัง  ต.ตลิ่งชัน  อ.เมือง 
2. ม.หัวเกาะ  ต.สนามชัย  อ.เมือง 
3. ม.หนองโสน  ต.สนามคลี  อ.เมือง 
4. ม.ทาเตียน  ต.เดิมบาง  อ.เดิมบางนางบวช 
5. ม.ทามะนาว  ต.เดิมบาง  อ.เดิมบางนางบวช 

จังหวัดปทุมธาน ี
1. ม.แสนจําหนาย  ต.ศาลาครุ  อ.หนองเสือ 
2. ม.ลําน้ําพัฒนา  ต.ศาลาครุ  อ.หนองเสือ 
3. ม.คลองหนาไม  ต.หนาไม  อ.ลาดหลุมแกว 
4. ม.นคลองลาดชาง  ต.หนาไม  อ.ลาดหลุมแกว 
5. ม.คลองอางแตก  ต.หนาไม  อ.ลาดหลุมแกว 

ภาคตะวันออก :  
จังหวัดระยอง 
1. ม.เนินชัย (หนองกบ)  ต.ตะพง  อ.เมือง 
2. ม.หวยมะเฟอง  ต.ตะพง  อ.เมือง 
3. ม.เนินยาง  ต.คลองปูน  อ.แกลง 
4. ม.ชายลาง  ต.คลองปูน  อ.แกลง 
5. ม.สี่แยก  ต.กองดิน  อ.แกลง 

จังหวัดจันทบุร ี
1. ม.ถนนนอก  ต.คลองนารายณ  อ.เมือง 
2. ม.สระบาป  ต.คลองนารายณ  อ.เมือง 
3. ม.ตะกาดเงา  ต.ตะกาดเงา  อ.ทาใหม 
4. ม.ทาใต  ต.ตะกาดเงา  อ.ทาใหม 
5. ม.วังกระทิง  ต.โปงน้ํารอน  อ.โปงน้ํารอน 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  
จังหวัดนครราชสีมา 
1. ม.หนองตาด  ต.ตะคุ  อ.ปกธงชัย 
2. ม.จังหรีด  ต.ดอน  อ.ปกธงชัย 
3. ม.อังโกน  ต.บานใหม  อ.ครบุรี 
4. ม.บึงสาร  ต.มะเริง  อ.เมือง 
5. ม.สนวน  ต.หนองไขน้ํา  อ.เมือง 

จังหวัดชัยภูม ิ
1. ม.โสกน้ําขาว  ต.ชีลอง  อ.เมือง 
2. ม.โนนสะอาด  ต.บานเลา  อ.เมือง 
3. ม.นาสีนวล  ต.นาเสียว  อ.เมือง 
4. ม.ดงบัง  ต.ลาดใหญ  อ.เมือง 
5. ม.ทุงสวาง  ต.บานกอก  อ.จตุรัส 

ภาคใต :   
จังหวัดระนอง 
1. ม.หวยปลิง  ต.ราชกรูด  อ.เมือง 
2. ม.นกงาง  ต.ราชกรูด  อ.เมือง 
3. ม.ทาฉาง  ต.นาหงาว  อ.เมือง 
4. ม.ชาคลี  ต.บางหิน  อ.กระเปอร 
5. ม.ดอนตําเสา  ต.น้ําจืด  อ.กระบุรี 

จังหวัดชุมพร 
1. ม.คูขุด  ต.บางหมาก  อ.เมือง 
2. ม.ดอนไทรงาม  ต.บางหมาก  อ.เมือง 
3. ม.สราญรมณ  ต.ทุงคา  อ.เมือง 
4. ม.ทาหงส  ต.ทุงคา  อ.เมือง 
5. ม.เนินทอง  ต.สลุย  อ.ทาแซะ 

5. จํานวนตัวอยาง 
 5.1 ผลการสํารวจภาคสนามไดตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ตัวอยาง  จําแนกเปน 
 (1) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  47 ตัวอยาง 
 (2) นักศึกษาอาชีวศึกษา    175 ตัวอยาง 
 (3) ชางชุมชน     14 ตัวอยาง 
 (4) คณะกรรมการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนระดับหมูบาน 47 ตัวอยาง 
 (5) ประชาชน     220 ตัวอยาง 

5.2 แนวโนมการบรรลุวัตถุประสงค 

 (1) สรุปประเด็นจากการสอบถาม ประธานคณะกรรมการอาชีวจังหวัด อาจารยวิทยาลัย
อาชีวศึกษา พัฒนาการจังหวัด และคณะกรรมการศูนยซอมสรางระดับหมูบาน 
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ผลการดําเนินงาน กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

โครงการ      

1. ชวยลดรายจายในครัวเรือนของประชาชน      

2. สรางรายไดใหแกนักศึกษา      

3. มีปญหาดานการบริหารจัดการและการ
กําหนดพืน้ที่ ผูที่เกี่ยวของไมมสีวนรวม  

     

4. เพิ่มประสบการณจริงใหแกนักศกึษา ทําให
รูจักวิธีแกปญหา และความรูพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพชางอิสระ 

     

5. นักศึกษารูจักผูคนและเรยีนรูความเปนอยู
ของคนในทองถิน่ 

     

6. นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม      

7. สรางภาพลกัษณที่ดีใหแกเดก็อาชวีะ      

8. โครงการกระทบตอการเรยีนการสอนของ
นักศึกษา และอาจารยมีจํากัด 

     

9. คาใชจายไมครอบคลุมถึงคาไฟ-น้ํา ที่ชาวบาน
ตองเสยีไปในการใหใชสถานที่เปนศูนยฯ 

     

10.อุปกรณ/เครือ่งจักสวนใหญหมดสภาพแลว 
ซอมแลวไมคุม 

     

11.อุปกรณ/เครือ่งจักสวนใหญเปนของใชใน
ครัวเรือน เครื่องจักกลเกษตรมนีอย 
เนื่องจากหมดฤดกูารเกษตรแลว 

     

12.มกีารคัดเลือกนักศกึษาที่มีความสามารถเขา
รวม และใหเครดิต 

     

13.โครงการไมสามารถเขาถึงคนยากจนได 
เนื่องจากคนจนไมมีเงินซื้อปจจัยการผลิต 
(อุปกรณ/เครื่องมือ) 

     

14.ควรจัดระบบการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อให
ครอบคลุมถึงพื้นที่ที่ตองการความชวยเหลือ 

     

กระบวนการ      

1. ไดรับงบสนับสนนุจากผูวาฯ ในระยะเริ่ม
โครงการทําใหปญหาดานการเงินบรรเทาลง 
และสามารถดําเนินงานไดราบรื่น 

     

2. วิยาลยัปรับแบบรายงานผลจากหลายๆ แบบที่
สงมาจาก สอศ. เหลือเพยีงแบบเดยีว ทําใหลด
ความซ้ําซอน เวลา และความสับสนในการ
กรอบแบบรายงานผล 
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ผลการดําเนินงาน กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

3. ขั้นตอนเงื่อนไขในการปฏิบตัิงานไมยืดหยุน 
เปนปญหาในระดับปฏิบตัิการ 

     

4. โครงการเรงดวนเกินไป ขาดระยะเวลาในการ
เตรยีมพรอม ตลอดจนความรูความเขาใจถึง
รายละเอียดของโครงการและการใชจาย
งบประมาณ 

     

5. ไมมีการบูรณาการความคิดของคนในพื้นที ่      

6. มีปญหาดานการประสานงานในการ
ปฏิบัติงานรวมกนัของฝายปฏิบัตใินบางพื้นที ่

     

7. ไมมีงบประมาณในการซื้ออุปกรณประจําศูนย      

8. อุปกรณประจําศนูยมีไมเพยีงพอ เนื่องจาก
วิทยาลัยตองออกหลายๆ พื้นที่ในเวลา
เดียวกนั 

     

9. การกําหนดวิธีการปฏิบัติและการใชจายเงิน
ไมเหมาะสม 

     

10.ระยะเวลาในการดําเนนิงานของศูนยไม
เหมาะสมกระทบตอการเรยีนการสอน และ
ไมสอดคลองกับเวลาทํางานของประชาชน 

     

11.บางวิทยาลัยมีอาจารยไมครบทุกสาขาวิชา      

12.การทํางานเปนทีมระหวางวิทยาลัยในพื้นที่และ
กรรมการหมูบานทําใหโครงการดําเนินไปอยาง
ราบรื่น 

     

13.มีการปรบัเปลี่ยนการบริหาร โดยจัดชุดชาง
ซอมใหตรงกับความตองการของประชาชน
มากที่สดุ 

     

14.บางศูนยอยูหางไกลวิทยาลยัมาก เดินทาง
ลําบาก และคาใชจายในการเดินทางสูง 

     

15.มกีารคัดเลือกเฉพาะนักศกึษาที่มีทักษะและ
ฝมือดี ในระยะแรก เพื่อสรางความเชื่อมั่นแก
ประชาชนทําใหนกัศึกษาสวนใหญขาดโอกาส
เขามาเรยีนรูเพื่อเพิ่มทักษะ 

     

ปญหา/อุปสรรค      

1. ขาดการประชาสมัพันธโครงการ      

2. ชางในทองถิ่นไมเขามารวม หรือมีนอย      
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ผลการดําเนินงาน กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

3. อาจารยมีจํานวนจํากัด ทําใหทํางานเกินกําลัง 
ตองสอน-ดูแลศนูย-เวียนดูแลหลายศูนย 
สงผลตอคุณภาพชีวิต 

     

4. ขาดการประสานงานระหวางวิทยาลัยและ
กรรมการระดับศนูย/ ผูใหญบาน 

     

5. ขาดการประสานงานจากระดับปฏบิัติสูระดบั
จังหวัด 

     

6. ไมมีพื้นที่สําหรบัจัดเก็บอุปกรณ/เครื่องมือที่
นํามาซอมในศูนย ตองขนไปและกลับ 

     

7. การแบงศูนยภายในจังหวัดไมคํานึงถึงกําลงั
และความสามารถของวิทยาลยั 

     

8. ไมมีการสรางความรูความเขาใจ และรูปแบบ
ของโครงการแกผูปฏิบัติงาน 

     

9. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานมีความซ้ําซอน      

10.ควรลดความถี่ในการออกพืน้ที่ศูนย บางครั้ง
มีงานนอย-ไมมี ทําใหไมคุมคา 

     

11.พืน้ทีท่ําการศนูยบางแหงอยูใกลกนัเกินไป แยง
ลูกคา หรือมีศนูยในตัวเมืองที่มีรานซอมอยูแลว 

     

12.ไมสามารถตดิตอประสานงานกับ สอศ. ดวย 
Internet 

     

13.การเดนิไปยังศูนยตางๆ ไมสะดวก เนื่องจาก
ขาดพาหนะ 

     

14.การสรางองคความรูแกชาวบานมีนอย      

15.ความไมสอดคลองของการใหบริการกบัความ
ตองการของประชาชน บางครั้งเสยีเวลารอ
นาน ประกอบกบัตองไปหาซื้ออะไหล/
อุปกรณในการซอม 

     

วิธีการแกไข/ขอเสนอแนะ      

1. ควรจางชางทองถิ่นมาปฏบิัติงานแทน ใน
กรณีที่อาจารยตดิภารกิจ 

     

2. ปรับวิธีการดําเนนิงานใหเปนแบบบูรณาการ      

3. สรางความรูความเขาใจใหแกทุกคนที่เกีย่วของ
ถึงวิธีการ แนวทาง หลักการเหตุผลของโครงการ 
เปนตน 
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ผลการดําเนินงาน กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

4. ปรับวิธีการบรหิารจัดการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
และเงื่อนไขการดาํเนินงานใหเกิดความ
คลองตัว 

     

5. หนวยปฏิบตัิตองมีการเตรยีมความพรอม
และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให
สอดคลองกับการปฏิบัติงานโครงการ 

     

6. การสรางองคความรูใหแกประชาชนและชาง
ในทองถิ่นควรมคีวามตอเนื่อง 

     

7. จัดตั้งกองทุนอะไหลใหประชาชนกูยืมแลวให
ใชคืนหลังฤดเูกบ็เกี่ยว 

     

8. จัดหาอะไหลราคาพิเศษ (ถูกกวาทองตลาด) 
ในระดับจังหวัด 

     

การปรับเตรียมสําหรับโครงการในระยะที่ 2      

1. ทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกพืน้ที่ การ
จัดตั้งศูนย โดยใหผูมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานมสีวนรวมในการพิจารณา 
ตลอดจนความยดืหยุนของงบประมาณ 

     

2. จัดสรรงบประมาณในการจางชางในทองถิ่น 
เพื่อจูงใจ 

     

3. ปรับปรุงวิธีการดาํเนินงาน และพัฒนา
เครือขายขอมลูและนักวิจัยใหมีความเขมแข็ง 

     

4. ควรทําโครงการอยางคอยเปนคอยไป      

5. ควรมอบให อบต. เปนผูรับผิดชอบดูแล
โครงการ เนื่องจากมีงบของตนเองและรูจัก
พื้นที ่

     

6. ตองใหความสําคญักับการประชาสัมพันธ 
เพื่อใหประชาชนมาใชบริการ 

     

7. การจัดสรรพืน้ทีต่องคํานึงถึงความสามารถ
ของวิทยาลัย 

     

8. ทบทวนงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง 

     

ขอสังเกต      

1. บางศูนยจางชางในทองถิ่นมาลงทะเบียนรับ
ของ ในกรณีที่ทีมศูนยตดิภารกิจ ซึ่งไม
จําเปน 
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ผลการดําเนินงาน กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

2. การทํางานเปนทมีของกรรมการหมูบานและ
วิทยาลัยทําใหโครงการราบรื่น และมีความ
เขมแข็ง 

     

3. ประชาชนบางคนอาจหาประโยชนจาการซื้อ
ของเกามาใหซอม 

     

4. ไมมีการกําหนดของเขตการรบัผิดชอบ หาก
อาจารย/นักศกึษาไดรับอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน 

     

5. ไมมีงบประมาณในการบริหารโครงการทั้งระบบ      

6. ควรมีการเชื่อมโยงเครือขายนกัวิจัยในการเก็บ
ขอมูล 

     

7. บางศูนยอยูใกลกนัเกินไป ทําใหมีผูมาใช
บริการนอย 

     

8. อุปกรณ/เครื่องมอืที่ซอมมีนอย เนื่องจาก
ครัวเรือนที่อยูใกลเมืองมกัซอมอปุกรณ/
เครื่องมือที่รานในเมือง สวนผูที่อยูในพื้นที่
หางไกลไมมีเงินซื้ออุปกรณ/เครื่องมือ 

     

9. ครัวเรือนเปาหมายจากการสํารวจ กชช. 2ค 
เปนเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพดี ยังใชงานไดดี 

     

10.การบริหารจัดการในแตละพืน้ที่มีความ
หลากหลายขึน้กบัวิธีการของ
สถาบันการศกึษานั้นๆ 

     

11.ประชาชนมีแนวโนมจะเลือกอะไหลเทยีม
เนื่องจากราคาถูกกวา 

     

12.โครงการกระทบตอรายไดของชางชุมชน      

13.บางครั้งประชาชนขอใหศูนยซือ้อุปกรณให
กอน แตเมื่อซอมเสร็จประชาชนไมมีเงินจาย
คาอุปกรณ 

     

14.ชุดชางควรไดรับการฝกอบรมภาคทฤษฎีไป
พรอมๆ กับภาคปฏิบัติดวย เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและเปนพืน้ฐานในการศกึษาใน
ระดับสูงตอไป 

     

15.ขาดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏบิัติ ตลอดจน
การสรางแรงจูงใจใหแกฝายปฏิบตัิ 
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ผลการดําเนินงาน กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

16.พัฒนาฝมือแรงงานและวิทยาลัยอาชีวะ ไมมี
วิสัยทัศนรวมกัน ทําใหไมสามารถทํางานเปน
ทีมได 

     

17.การกําหนดพืน้ที่ศูนยฯ สวนใหญกําหนดจาก
สวนกลาง  

     

ขอเสนอแนะ      

1. การเบกิจายงบประมาณควรมีความคลองตัว 
ไมซ้ําซอนหรือลาชา 

     

2. แบบรายงานผลไมควรมีความซ้ําซอน เขาใจ
ยาก หรือมีหลายแบบ 

     

3. ควรมีราคากลางในการประเมินคาซอมใหเปน
มาตรฐานเดียวกนั เพื่อวัดคาทางเศรษฐกิจ 

     

4. ประชาสัมพันธใหทุกฝายทีเ่กีย่วของไดรับ
ทราบขอมูลรวมกัน 

     

5. ในระยะยาว ควรมีการจัดตั้งศูนยที่วิทยาลยั
อยางถาวร มีระบบการบริหารจัดการ เพื่อลด
ปญหาดานการเรยีนการสอนและสามารถ
บริการประชาชน 

     

6. ควรมีใบผานงาน/ประกาศนยีบัตรใหแก
นักศึกษาทีป่ฏิบตัิงานกับโครงการ 

     

7. กรอบ/แนวทางการการปฏิบตัิงานควรมีความ
ยืดหยุน 

     

8. การขยายโครงการควรเปนไปอยางคอยเปน
คอยไป ตองคํานงึถึงขีดความสามารถของ
วิทยาลัยที่รับผิดชอบ 

     

9. จัดหาชางที่มีประสบการณ เนื่องจากขอจํากัด
ดานอัตรากําลังของเจาหนาที ่

     

10.งบประมาณควรเปนแบบเหมาจาย/ถัวเฉลี่ย 
เพื่อใหเกดิความคลองตัว 

     

11.ผูบรหิารสถาบันการศกึษาตองใหความสําคัญ
กับโครงการ และผลักดันอยางจริงจัง 

     

12.สรางความรูความเขาใจใหกับผูปฏิบัติที่
เกี่ยวของทกุคน 

     

13.ควรทํา Mobile unit หรือรถประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดรับทราบ 
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ผลการดําเนินงาน กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

14.เพิ่มเบี้ยเลีย้งใหพัฒนากรมากกวา 2 วัน 
เพื่อใหพวกเขาเขารวมการปฏิบตัิงาน 

     

15.ควรมกีารปรบัพื้นที่เปาหมายใหลดลง และมี
ชางที่หลากหลาย 

     

16.ศนูยควรเนนในการใหความรูประชาชนให
สามารถดูแลรักษา และซอมแซมอปุกรณได
ในเบื้องตน ไมควรเปนศูนยที่ดําเนินการแบบ
ธุรกิจ 

     

17.ควรรวมศนูยหมูบานที่อยูใกลเคียงใหเปน
ศูนยรวมกนั ในขณะที่พื้นที่หางไกล
จําเปนตองมีศนูยไปใหบริการ 

     

18.ขยายการบริหารโครงการใหมีการสรางรายได
ใหกับประชาชน โดยการแนะนําอาชีพผลิต
ภาพการผลิต 

     

19.การกําหนดวนัปฏิบัติงานของศูนย ควรมี
ความยืดหยุน และใหวิทยาลยัเปนผูกําหนด
ตามความเหมาะสม 

     

5.3 สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามจากนักศึกษาอาชีวศึกษาและประชาชนผูไดรับ
ประโยชนจากโครงการ 
 (1) ความเห็นของของนักศึกษา 
    นักศึกษามีประสบการณซอมอุปกรณ/เครื่องจักรเฉล่ียคนละ 4 รายการ 
     กลุมนักศึกษาที่รวมงานในทีมชางของศูนยซอมสรางฯ ท้ัง 4 ภาคจํานวน 
175 คน พบวาสวนใหญมีประสบการณซอมอุปกรณ/เครื่องจักร จากของจริงกันมาแลวเฉลี่ยคนละ 
4 รายการ โดยเปนประเภทรถมอเตอรไซดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.0 ของอุปกรณซอมทั้งหมด 
รองลงมาคือรถปกอัพ จักรยาน  ปมน้ําและวิทยุ/โทรทัศน ตามลําดับ เมื่อจําแนกเปนรายภาคพบวา 
นักศึกษาของทุกภาคมีประสบการณซอมจริง เรื่องรถมอเตอรไซดและรถปกอัพมากที่สุด เนื่องจาก
นักศึกษาสวนใหญถูกคัดเลือกมาจากสาขาเครื่องจักรกล 
     รอยละ 46.4 มีการหารายไดพิเศษ เฉล่ีย 5 เดือน/ป  
     ท้ังนี้ นักศึกษารอยละ 46.2 ของนักศึกษาทั้งหมด เคยมีการหารายไดพิเศษ
อยูแลว โดยภาคตะวันออก มีสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.4 ของภาค และภาคกลางนอยท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 22.7 ของภาค 
     ระยะเวลาการหารายไดพิเศษของนักศึกษาอยูระหวาง 2-8 เดือน หรือ
เฉลี่ย 5 เดือนตอป โดยภาคตะวันออกมีระยะนานที่สุด และภาคกลางนอยท่ีสุด สวนรายไดพิเศษที่
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หาไดจะอยูระหวาง 1,620 - 3,159 บาท/เดือน หรือเฉลี่ย 2,449 บาท/เดือน ซึ่งภาคใตมีรายไดพิเศษ
มากที่สุด และนอยท่ีสุดคือภาคกลาง 
   รอยละ 51.2 เคยมีประสบการณซอมอุปกรณของลูกคาไมได 
    ในการหารายไดพิเศษของนักศึกษาปรากฏวา รอยละ 51.2 เคยมีปญหา
ลูกคานําอุปกรณมาซอมแลวซอมไมได  เนื่องจากไมมีอะไหล อุปกรณท่ีซอมมีความซับซอนเกิน
ความสามารถ  และไมมีเครื่องมือท่ีจะซอม 
   รอยละ 82.0 ไมทราบจํานวนผูที่ไมไดรับการคัดเลือก 
    การรับรูโครงการศูนยซอมสรางฯ นักศึกษาสวนใหญรับรูจากอาจารย/
ประกาศวิทยาลัย โดยนักศึกษาไดสมัครดวยตนเอง และอาจารย/เพ่ือน/รุนพ่ี ชักชวนใหมาเขารวมมี
สัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 52.6 และ 46.2 ตามลําดับ แตนักศึกษาสวนใหญรอยละ 82.0 ไม
ทราบจํานวนผูท่ีมาสมัครเขารวมโครงการแตไมไดรับการคัดเลือก 
   รอยละ 68.2 ไดซอมอุปกรณที่ไมเคยซอมมากอน 
    นักศึกษาไดมีการออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง 6-12 ครั้งตอเดือน หรือ
เฉลี่ย 8 ครั้งตอเดือน (แผนงาน 12 ครั้งตอเดือน) โดยภาคใตปฏิบัติงานในพื้นที่มากที่สุด และนอย
ท่ีสุดคือภาคเหนือและภาคกลางในสัดสวนที่เทากัน 
    นักศึกษารอยละ 68.2 ไดมีประสบการณซอมอุปกรณ/เครื่องจักรที่ไมเคย
ซอมมากอน โดยภาคกลางมีสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.3 ของภาค และภาคตะวันตกนอย 
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 60.0  
    สําหรับผลการดําเนินงานซอมของนักศึกษาพบวา รอยละ 59.4 สามารถ
ซอมไดแตตองมีผูแนะนํา และซอมไดดวยตนเองรอยละ 38.8 โดยผลการซอมอุปกรณ/เครื่องจักร
นั้น นักศึกษามีความมั่นใจสูงวา สามารถซอมใชงานไดดีถึงรอยละ 91.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
และรอยละ 92.3 เห็นวา อุปกรณท่ีซอมคุมคากับเวลาและงบประมาณที่ใชซอม 
   นักศึกษาไดรับรายไดจริงประมาณ 130 บาทตอวัน 
    ทางดานรายไดและรายจายในการออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของ
นักศึกษาพบวา แตละภาคมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 176-275 บาทตอวัน หรือเฉลี่ย 244 บาทตอวัน โดย
ภาคใตไดรับมากที่สุดและนอยท่ีสุดคือภาคกลาง สวนรายจายของนักศึกษาซึ่งประกอบดวยคารถ 
คาอาหารและอื่นๆ เฉลี่ยอยูระหวาง 75-144 บาทตอวัน หรือเฉลี่ย 144 บาทตอวัน โดยภาคใตเสีย
คาใชจายมากที่สุด และภาคตะวันออกนอยท่ีสุด  ดังนั้นนักศึกษาศึกษาจึงมีรายไดจริงระหวาง 63-163 
บาทตอวัน หรือเฉลี่ยวันละ 130 บาท โดยภาคเหนือมีรายไดจริงมากที่สุด และนอยท่ีสุดคือภาคกลาง 
   รอยละ 89.1 ยินดีเขารวมโครงการฯ แมไมมีคาจาง 
    ท้ังนี้นักศึกษาสวนใหญรอยละ 89.4 ยินดีท่ีจะเขารวมโครงการฯ แมไมมี
คาจาง เนื่องจากเห็นวา ทําใหไดรับประสบการณในการซอมอุปกรณของจริงที่หลากหลาย และถามี
โครงการในลักษณะนี้อีกก็จะเขารวมตอไปอีก 
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 (2) ความเห็นของของประชาชน 
   การครอบครองอุปกรณ จากการสอบถามประชาชนทั้ง 4 ภาครวม 220 คน 
พบวา ประชาชนมีอุปกรณเครื่องใชไฟฟายานพาหนะ เครื่องมือทางการเกษตรและอื่นๆ ทุก
ประเภทในครอบครองเฉลี่ยคนละ 10.3 รายการ โดยเปนเครื่องใชไฟฟามากที่สุด 4.8 รายการ 
รองลงมาคือ ยานพาหนะ เครื่องมือทางการเกษตร (ปจจัยการผลิต) และเครื่องมือสื่อสาร คิดเปน
จํานวน 2.4, 1.6 และ 1.4 รายการ ตามลําดับ  
     อุปกรณที่เสียใชการไมได เฉล่ีย 9 – 12 เดือน 
    ประชาชนมีอุปกรณท่ีเสียใชการไมไดซึ่งนํามาใหศูนยซอมคิดเปนรอยละ 
85.6 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยแตละคนนําอุปกรณมาซอมเฉลี่ยคนละ 1.7 รายการ  
    อุปกรณ/เครื่องจักรที่นํามาซอมนั้นปรากฏวา เปนอุปกรณท่ีเสียใชการไม
ไดมานานเฉลี่ยต้ังแต 9 - 12 เดือน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 12-17 เดือน และภาคใตมี
อุปกรณเสียใชการไมไดนานที่สุดเฉลี่ย 26 เดือน และนอยท่ีสุดเฉลี่ย 1 เดือน  
    ท้ังนี้อุปกรณเครื่องไฟฟาเปนอุปกรณท่ีเสียใชงานไมไดนานที่สุดเฉลี่ย 
13.7 เดือน และนอยท่ีสุดคือ เครื่องมือทางการเกษตรเฉลี่ย 4.0 เดือน โดยประชาชนไดมีการซื้อใหม
เพ่ือทดแทนอุปกรณ/เครื่องจักรคิดเปนรอยละ 32.6 ของอุปกรณท่ีเสียท้ังหมด 
   รอยละ 62.8 ซอมอุปกรณ/เครื่องจักรในหมูบาน 
    อุปกรณ/เครื่องจักรที่เสียดังกลาวประชาชนไดเคยนําไปซอมมาแลวคิด
เปนรอยละ 75.6 ของอุปกรณท่ีเสียท้ังหมด โดยสวนใหญซอมที่ศูนยคิดเปนรอยละ 62.8 รองมา
ซอมในจังหวัด เมื่อจําแนกตามภาคพบวา ประชาชนในภาคตะวันออกนําอุปกรณไปซอมในหมูบาน
อยูมากที่สุด เนื่องจากหมูบานตัวอยางที่สํารวจอยูหางจากตัวจังหวัดเฉลี่ย 36 ก.ม. และนอยท่ีสุดคือ
หมูบานในภาคกลาง เนื่องจากมีระยะทางใกลตัวจังหวัดมากเฉลี่ยเพียง 8 ก.ม. ทําใหประชาชนใน
ภาคกลางนําอุปกรณฯ ท่ีเสียไปซอมที่จังหวัดมากที่สุดดวย ท้ังนี้ อุปกรณ/เครื่องจักรที่มีซอมแลว
สวนใหญยังคงนําไปใชภายในครอบครัว  
     ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจและรอยละ 98.1 จะกลับมาใชบริการอีก 
    รอยละ 88.3 พอใจสถานที่ใหบริการสะดวกโดยภาคใตพึงพอใจมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 100.0 ของกลุมตัวอยาง และนอยท่ีสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ 52.2  
    รอยละ 92.8 เห็นวา ใหบริการมีความรวดเร็วดี โดยภาคใตพ่ึงพอใจใน
เรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 100.0 นอยท่ีสุด คือ ภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 75.9  
    รอยละ 87.4 เห็นวาจํานวนชางที่ใหบริการเพียงพอโดยแตละภาคมี
ความเห็นใกลเคียงกัน 
    รอยละ 98.1 มีความพอใจที่จะมาใชบริการใหมอีก โดยแตละภาคมี
ความเห็นในเรื่องนี้ใกลเคียงกัน 
    รอยละ 98.2 ตองการใหศูนยซอมสรางฯ ดําเนินการตอเนื่อง โดยแตละ
ภาคมีความเห็นในเรื่องนี้ใกลเคียงกัน 
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   นักศึกษาสวนใหญมีความสามารถพอๆกับชางชุมชน/อําเภอ 
    สําหรับความสามารถของนักศึกษาที่มาซอมแซมอุปกรณ/ เครื่องจักร 
ประชาชนสวนใหญรอยละ 59.0 เห็นวา มีความสามารถพอ ๆ กัน กับชางในชุมชน/อําเภอ โดยภาค
กลางมีความเห็นในเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.0 ของภาค รองลงมามีความสามารถมากกวา
ชางในชุมชน/อําเภอ คิดเปนรอยละ 32.2 โดยภาคเหนือเห็นดวยกับเรื่องนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
61.8 ของภาค 
   รอยละ 55.5 ไดรับฟงคําแนะนําจากชางของศูนยซอมสรางฯ 
    สวนการรับฟงคําแนะนําจากชางของศูนยซอมสรางฯ ปรากฏวา มีเพียง
รอยละ 55.5 เทานั้นที่มีการรับฟงฯ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการรับฟงมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 81.8 ของภาค และนอยท่ีสุดคือภาคกลาง คิดเปนรอยละ 29.2ของภาค  ท้ังนี้ ในกลุมที่รับฟง
คําแนะนําจากชางฯ เห็นวาสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปนรอยละ 87.8 
   ไมพบทุจริต  เสียคาอะไหลถูก 
    ทางดานการจัดซื้ออะไหลมาซอมพบวา สวนใหญจะไววางใจใหอาจารย
เปนธุระจัดซื้อมาให โดยรอยละ 89.5 เห็นวาการซื้ออะไหลของอาจารยจะไดรับของแท มีราคาถูก
กวาทองตลาดหรือไปซื้อดวยตนเอง เนื่องจากอาจารยมีความรูเรื่องอะไหล รูจักรานคาดี  รวมทั้งไม
พบเห็นการทุจริตจากการปฏิบัติงานของชางแตอยางใด 
 


