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บทคัดย่อ
ความพึงพอใจของคณะกรรมการดาเนินงานต่อการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จั น ทบุ รี ประจ าปี 2564 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของ
คณะกรรมการดาเนินงานและศึกษาข้อเสนอแนะการดาเนิน งาน โดยใช้จานวนประชากรทั้ง หมดเป็น กลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัย คือ คณะกรรมการดาเนินงานที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 98 คน เครื่องมือ
เป็ นแบบสอบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น ทั้ง ฉบั บ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ
ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัย พบว่ า โดยภาพรวมมี ระดั บ ความพึ ง พอใจ อยู่ ในระดับ มาก
(μ = 3.59) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการดาเนินงานมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย สูงสุ ด รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลลัพ ธ์ ส่วนด้ านปัจจั ยนาเข้า มี ระดับความความพึ งพอใจ
ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ ส่วนข้อเสนอแนะการดาเนินงานครั้งนี้ พบว่า 1) การสร้าง
ขวัญกาลังใจเป็นสิ่งสาคัญ 2) ควรมีกลยุทธ์การปรับปรุงงาน ลด-ละ-รวม เพื่อปรับปรุงขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน
ให้น้อยลง ขจัดเวลาไร้ประสิทธิภาพและเวลาส่วนเกิน
คาสาคัญ: นโยบาย, ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน, Fix it Center

Abstract
The objective of this research is to study of the operations committee’s satisfaction
and recommendation. The population of the study consisted of 98 teachers and educational
personnel. The data gathering is the rating scales questionnaires with the reliability of 0.87.
Data is analyzed by percentage, means, and standard deviation. The results are as follows:
overall of the satisfaction high level (μ = 3.59). As consideration in each area, the satisfaction
of the process is the highest, the output assessment is the second satisfaction, while the
input factor is moderate level. However, the recommendation to 1) the willpower
encouraging is important 2) the strategies of reduce-refrain-reunion to improve complicated
steps, ineffective time and. time wasting.
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