
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กศน.ต ำบลวอแก้วศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร 

ที่  059 /๒๕๖3                                             วันที่ 22   เมษำยน  ๒๕๖3 

  เรื่อง    รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (Best Practice) โครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ     
          เศรษฐกิจพอเพียง “ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร 

เรื่องเดิม 
ตำมท่ี ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร ได้มอบหมำยให้ครูผู้สอน

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (Best Practice) โครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง “ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” คือระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนใดด้ำน
หนึ่งที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน สำมำรถเป็นแบบอย่ำงเพ่ือศึกษำสำมำรถเป็นแบบอย่ำง นั้น 

  
ข้อเท็จจริง 
บัดนี้ข้ำพเจ้ำ นำงเกศษิตำ  หวำนดี พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง ครูกศน.ต ำบลวอแก้ว ได้จัดท ำรำยงำน

ผล (Best Practice) โครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖3 (ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2563 – มีนำคม 2563) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรำยงำนดังกล่ำว รำยละเอียด
ดังแนบ 

 
 ความเห็นประกอบการพิจารณา 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

 

 

 

                                        

                               

 

 

(นางเกศษิตา  หวานดี) 

ครูกศน.ต าบลวอแก้ว 

ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มงำนกำรศึกษำนอกระบบฯ 
        โปรดทรำบ 

 
(นางรสาพร  หม้อศรีใจ) 

                    -ทราบ 

 

(นางสาวชนิสรา  พรมชัย) 

ผู้อ านวยการกศน.อ าเภอห้างฉัตร 

29  เมษายน  2563 



 

 
   
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Best Practices) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉตัร 
ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดล าปาง 

 

จดัท าโดย 
นางเกศษติา  หวานดี 

คร ูกศน.ต าบลวอแกว้ อ าเภอหา้งฉตัร 
 

 ถังหมักรักษ์โลก เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ 
กศน.ต าบลวอแก้ว   

อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Best Practice) 
 
1. ชื่อผลงาน  :  ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ 
2. หน่วยงาน/สถานศึกษา/กศน.ต าบล : กศน.ต ำบลวอแก้วกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 
3. คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี : นำงเกศษิตำ  หวำนดี ครู กศน.ต ำบลวอแก้วอ ำเภอห้ำงฉัตร 
4. ความสอดคล้อง 
  สอดคล้องพันธกิจ ส ำนักงำน กศน.ประจ ำปีงบประมำณ 2563 นโยบำยเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
3.4 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ประสำน ส่งเสริมควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย ทั้ง

ภำครัฐ เอกชน ประชำสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และให้เกิดควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม สนับสนุน และจัดกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ให้กับ ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ 1) เร่งจัดท ำท ำเนียบภูมิปัญญำท้องถิ่นในแต่ละต ำบล เพ่ือใช้
ประโยชน์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้จำกองค์ควำมรู้ในตัวบุคคลให้เกิดกำรถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำ สร้ำงคุณค่ำทำงวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน และ2) ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้กับประชำชนในกำรรับมือและปรับตัวเพ่ือลดควำมเสียหำย จำกภัย
ธรรมชำติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

5.2 สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสังคมสีเขียว ส่งเสริมควำมรู้ให้กับประชำชน 
เกี่ยวกับกำรคัดแยกตั้งแต่ต้นทำง กำรก ำจัดขยะ และกำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ เพ่ือลดปริมำณและต้นทุนในกำร 
จัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้งกำรจัดกำรมลพิษในชุมชน 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดกำรใช้ 
ทรัพยำกรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก กำรประหยัดไฟฟ้ำ เป็นต้น 
 
5. ที่มาและความส าคัญของผลงาน 

กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้แนวทางการด ารงอยู่  และการ

ปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ที่

มีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัย ความรอบรู้ 

ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการน าวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน และ

ปลูกฝังให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 



ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่าง

รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 

  จำกนโยบำยเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคี
เครือข่ำย ประสำน ส่งเสริมควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย ทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำสังคม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และให้เกิดควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริม สนับสนุน และจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้กับประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ โดย เร่ง
จัดท ำท ำเนียบภูมิปัญญำท้องถิ่นในแต่ละต ำบล เพื่อใช้ประโยชน์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้
จำกองค์ควำมรู้ในตัวบุคคลให้เกิดกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ สร้ำงคุณค่ำทำงวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน และส่งเสริม
ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ชุมชน ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรให้ภูมิ
ปัญญำ  แหล่งเรียนรู้เข้ำมำมีบทบำทในกำรถ่ำยทอดและขยำยผลสู่ชุมชนและสำมำรถน ำทรัพยำกรในชุมชน
มำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสังคมสีเขียว ส่งเสริมกิจกรรมให้ควำมรู้
ให้กับประชำชน เกี่ยวกับกำรคัดแยกตั้งแต่ต้นทำง กำรก ำจัดขยะ และกำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ เพ่ือลดปริมำณ
และต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้งกำรจัดกำร
มลพิษในชุมชน ส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดกำรใช้ 
ทรัพยำกรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก กำรประหยัดไฟฟ้ำ และ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรในรูปแบบของกำรฝึกอบรม กำรเรียนทำงไกล กำรประชุม สัมมนำ 
กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ กำรสร้ำงชุมชนนักปฏิบัติและรูปแบบอ่ืนๆที่เหมำะสม
กับกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่นั้น 

กศน.ต าบลวอแก้ว ได้ส ำรวจข้อมูลชุมชน จัดท ำเวทีวิเครำะห์ควำมต้องกำรประชำชนหมู่ที่ ๕ บ้ำนทุ่ง
หก       ต ำบลวอแก้ว พบว่ำประชำชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรปลูกข้ำว ท ำกำรเกษตรเป็น
จ ำนวนมำก โดยส่วนใหญ่ยังคงมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี    อำทิ    ยำฆ่ำหญ้ำ   ยำก ำจัดศัตรูพืช   ยำฆ่ำ
แมลงอยู่จ ำนวนมำก   มีค่ำใช้จ่ำยต้นทุนในกำรท ำกำรเกษตรสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภำพของ
เกษตรกรและผู้บริโภค และยังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมีสำรเคมีตกค้ำง ฯลฯ ซึ่งประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยยัง
ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรท ำเกษตรปลอดภัยและปลอดสำรเคมี นอกจำกนั้นยังพบว่ำประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยต้องกำรที่จะเรียนรู้และพัฒนำตนเองเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนและควำมเข้มแข็งของชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กศน.ต ำบลวอแก้ว จึงได้เล็งเห็นปัญหำและจัดท ำโครงกำรกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนใน
ชุมชนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้จัดกำรควำมรู้ในรูปแบบของกำรฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของชุมชน เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรียนรู้ และอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย สำรชีวภัณฑ์ ปุ๋ยยูเรียอินทรีย์ 



และส่งเสริมกำรเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชน  รวมถึงกำรใช้วิถี
ชีวิตแบบพอเพียง พอกิน พอใช้ รู้จักประหยัด รู้จักประมำณตนรู้จักอำชีพที่ก่อให้เกิดรำยได้  เพ่ือให้สำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะกำรท ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยไร้

สำรเคม ี
- เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจศำสตร์พระรำชำและน ำควำมรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ตำมแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะที่ได้จำกำรเข้ำร่วมโครงกำรไปปรับใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน  

 
7. วิธีการด าเนินการ 

7.1 เป้าหมาย   
เชิงปริมำณ กลุ่มเป้ำหมำยประชำชน จ ำนวน 15 คน 
เชิงคุณภำพ กลุ่มเป้ำหมำยน ำควำมรู้ และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงมีควำมสุข   

7.2 การด าเนินการจัดกิจกรรม 
  7.2.1 จัดท ำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภำพปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ
ชุมชน 
 7.2.2 ครูและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยร่วมวำงแผนจัดท ำโครงกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
  7.2.3 ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรวิธีกำรน ำขยะมำสร้ำงให้เป็นประโยชน์ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ท ำและร่วมวำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 7.2.4 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนที่ได้ร่วมกับชุมชน 
 7.2.5 ติดตำมประเมินผล 
 7.2.6 สรุปและจัดท ำรำยงำน 
8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  8.1 ร้อยละ 80 กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะกำรท ำเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัยไร้สำรเคมี 

8.2 ร้อยละ 80 กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจศำสตร์พระรำชำและน ำควำมรู้ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตำมแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

9.การประเมินและเครื่องมือการประเมิน 
 9.1 ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์โดยใช้แบบติดตำมผู้เรียนหลังจบหลักสูตรกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง 
  9.2 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรท ำกิจกรรมถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ 
 



10. ผลการด าเนินงาน 
  กศน.ต ำบลวอแก้วได้ด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ โดย
กำรจัดกิจกรรมได้มีกำรบรรยำยให้ควำมรู้ถึงปัญหำของขยะ วิธีกำรคัดแยกขยะและวิธีกำรสำธิตและฝึก
ปฏิบัติกำรท ำถังหมักรักษ์โลก ซึ่งสรุปผลกำรจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 
  10.1 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมน ำควำมรู้ ทักษะที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ 
ไปพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน จ ำนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00   
 10.2 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดหลักสูตรนี้อยู่ในระดับมำก
ที่สุด จ ำนวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมำมีควำมพึงพอระดับมำก จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ตำมล ำดับ 
 
11. บทสรุป 
 กิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่เล็งเห็นควำมส ำคัญของปัญหำ และให้ควำมส ำคัญของกำรใช้
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยไร้สำรเคมี และเป็นกิจกรรมที่เข้ำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรท ำ
ถังหมักเพ่ือกำรน ำขยะให้กลับมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ อีกทั้งเป็นกำรช่วยลดต้นทุนในครัวเรือน ชุมชน 
และสำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิต น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและใช้เวลำว่ำงให้ก่อเกิดประโยชน์และสร้ำงรำยได้
เพ่ิมข้ึนได ้ โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแนวทำงวงจรเดมมิ่ง (PDCD)  
  
ด้านการวางแผน (P) 

1.ครู กศน.ต ำบลวอแก้ว ร่วมกับผู้น ำชุมชน  ประชำชน ร่วมประชุมปรึกษำในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรม 

2.วิเครำะห์งำนตำมบทบำทหน้ำที่  และวิเครำะห์ควำมสอดคล้องที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศำสตร์และ
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน กศน. ซึ่งกำรวิเครำะห์เห็นว่ำ กิจกรรมถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นั้น 
เป็นบทบำทหน้ำที่ของ ครูกศน.ต ำบล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำน กศน. ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ที่ต้องสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสังคมสีเขียว ส่งเสริมควำมรู้ให้กับ
ประชำชน เกี่ยวกับกำรคัดแยกตั้งแต่ต้นทำง กำรก ำจัดขยะ และกำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ เพ่ือลดปริมำณและ
ต้นทุนในกำร จัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้งกำรจัดกำร
มลพิษในชุมชน 

3. ค้นหำ BEST Practice โดยพิจำรณำประเด็น ดังนี้ 
              - เป็นเรื่องที่เก่ียวกับภำรกิจโดยตรงของบทบำทหน้ำที่ 

    - สนองนโยบำย กำรแก้ปัญหำ กำรพัฒนำและควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสังคมสี
เขียว 

    - เป็นวิธีริเริ่มสร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ หรือประยุกต์ขึ้นมำใหม่ (นวัตกรรม) โดยตั้งค ำถำมว่ำ 
นวัตกรรม นั้น คืออะไร (What) ท ำอย่ำงไร (How) ท ำเพ่ืออะไร (Why) 

  - มีผลผลิต/ควำมส ำเร็จเพิ่มขึ้น 
  - มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
  - สำมำรถน ำไปใช้เป็นมำตรฐำนกำรท ำงำนต่อไปได้ยั่งยืนพอสมควร 



  - มีกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 
จำกกำรพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ดังกล่ำว เพ่ือค้นหำ BEST Practice ในกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง

กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน พบว่ำ เป็นบทบำทหน้ำที่ของ ครูกศน.ต ำบล ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ในกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรสร้ำงสังคมสีเขียว ส่งเสริมควำมรู้ให้กับประชำชน เกี่ยวกับกำรคัดแยกตั้งแต่ต้นทำง กำรก ำจัดขยะ 
และกำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ เพ่ือลดปริมำณและต้นทุนในกำร จัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถน ำขยะกลับมำใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้งกำรจัดกำรมลพิษในชุมชน จึงไดว้ำงแผนเพื่อด ำเนินงำนตำมภำรกิจดังนี้ 

  3.1 จัดท ำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภำพปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะในกำร
พัฒนำชุมชน 
   3.2 ครูและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยร่วมวำงแผนจัดท ำโครงกำรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 
    3.3  ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรวิธีกำรน ำขยะมำสร้ำงให้เป็นประโยชน์ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในกำรท ำและร่วมวำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
   3.4 วำงแผนกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำไปใช้ รวมทั้งประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
 4. น ำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์และพิจำรณำในข้อ 1 – 3 มำก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนที่พิจำรณำ
แล้วว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (BEST Practice) โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1) ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม 
  2) ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  3) ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำร 
  4) ก ำหนดวิธีกำรประเมินกำรจัดกิจกรรม 

 
ด้านการด าเนินงาน (D) 

- ครูน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรร่วมประชุมมำจัดท ำแผนปฏิบัติงำนในกำรจัดท ำโครงกำรให้สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน  

- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมท่ีวำงแผนไว้ 
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C)  

-ประเมินตำมสภำพจริง โดยครูได้ติดตำมหลังจำกกำรจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น เพ่ือให้ทรำบผลถึงกำรน ำ
ควำมรู้ ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ และทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค และร่วมหำแนวทำงในกำรแก้ไข ประเมินผล
งำนกำรท ำไม้กวำดจำกเส้นพลำสติก ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรสัมภำษณ์ 

 -สรุปผลกำรด ำเนินงำนและมีกำรเผยแพร่กำรด ำเนินผ่ำนสื่อโซเซียล 
 

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (A) 
-น ำข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมกิจกรรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องมำปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกิจกรรม ให้

มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และเพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชนอ่ืนที่มีสภำพบริบทเหมือนหรือใกล้เคียงกัน ได้น ำไปปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
 



 
12. กลยุทธ์หรือปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
 12.1 กำรมีส่วนร่วมของครู กลุ่มเป้ำหมำย ชุมชนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชนท ำให้รู้ถึงสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำชุมชน 
  12.2 กำรน ำเอำวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนทรัพยำกรที่มีในชุมชน เป็นองค์ควำมรู้ใน
กำรต่อยอดให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
  12.3 กิจกรรมถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์  ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงวงจรเดรมมิ่ง 
(PDCA) ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่กำรวิเครำะห์ถึง
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วมของครู ชุมชน รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
และกำรออกแบบกิจกรรมตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลทุกข้ันตอน จึงท ำให้บรรลุตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของกิจกรรม 

 
13. ข้อเสนอแนะ 
  - ควรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเครื่องในกำรท ำเส้นจำกขวดพลำสติก 
 - ควรมีกำรเผยแพร่ขั้นตอนวิธีกำรท ำในรูปแบบออนไลน์ 
  - ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจหรือชุมชนที่มีบริบทสภำพปัญหำและควำมต้องกำรได้ทรำบ 
 
14. เอกสารอ้างอิง 

-    สถำบัน กศน.ภำคเหนือ (2560).  แนวทางการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice). ล ำปำง 
: บอยกำรพิมพ์. 

- หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มำ: http://เศรษฐกิจพอเพียง.net/.  
 

 
15. ภาคผนวก 
  -สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 -ภำพประกอบกำรจัดกิจกรรม 

 
 

http://เศรษฐกิจพอเพียง.net/
http://เศรษฐกิจพอเพียง.net/
http://เศรษฐกิจพอเพียง.net/


 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กศน.ต ำบลวอแก้วได้ด ำเนินจัดกำรอบรมกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ เมื่อ
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ณ  บ้ำนทุ่งหก หมู่ที่ 5 ต ำบลวอแก้ว อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมตำมหลักสูตร  จ ำนวน  20 คน สถำนศึกษำให้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบแบบสอบถำม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรฯ  ถึงผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้ำงคุณค่ำ โดยจะใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ซึ่ง
แบบสอบถำมมีทั้งหมด 3 ตอน  ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ รำยละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 ร้อยละจ ำนวนข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=16) ร้อยละ 
 เพศ     
   ชำย       

 
10 

 
50.00 

   หญิง 10 50.00 
อายุ 
    15 – 39 ป ี

 
2 

 
10.00 

    40-49 ปี   
    50-59 ปี 

4 
7 

20.00 
35.00 

    60 ปีขึ้นไป 7 35.00 
ระดับการศึกษา           
  ประถมศึกษำ       
  มัธยมศึกษำตอนต้น           

9 
11 

45.00 
55.00 

อาชีพ   
  รับจ้ำง 
  เกษตรกร 

16 
4 

80.00 
20.00 

รายได้ต่อเดือน 
   ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 
   5,000 – 10,000 บำท 

 
7 

13 

 
35.00 
65.00 

รวม 20 100.00 
    
 



จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนทั้งหมด 20 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ ำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เพศชำย จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จ ำแนกตำมอำยุ 50 - 59 
ปีและอำยุ 60 ปีขึ้นไป  จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมำคือ อำยุ 40 - 49 ปี   จ ำนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอำยุ 15 – 39 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 จ ำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมำคือ ระดับประถม
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 จ ำแนกตำมอำชีพ คือ รับจ้ำง จ ำนวน  16 คิดเป็นร้อยละ 80.00  
รองลองมำคืออำชีพเกษตรกร จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  และจ ำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน 
5,000– 10,000  บำท จ ำนวน  13 คิดเป็นร้อยละ 65  รองลงมำคือเงินเดือน ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 
จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ตำมล ำดับ 
 
ตอนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเป็นรำยด้ำนและโดยรวม เสนอในรูปแบบตำรำง แล้วน ำผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ
มำแปลผล ดังนี้ กำรแปลผลของข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับตำมแนวของ 
Linkert Scale ดังนี้ (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2552) 
           ระดับคะแนน 5 คะแนน  หมำยถึง   มำกที่สุด 
           ระดับคะแนน 4 คะแนน  หมำยถึง  มำก 
           ระดับคะแนน 3 คะแนน  หมำยถึง  ปำนกลำง 
           ระดับคะแนน 2 คะแนน  หมำยถึง  น้อย 
           ระดับคะแนน 1 คะแนน  หมำยถึง  น้อยที่สุด 
  ส ำหรับเกณฑ์เฉลี่ยกำรแปลควำมหมำยเพ่ือจัดระดับควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรธนำคำรกสิกรไทย 
จ ำกัด สำขำบ่อสร้ำงจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เกณฑ์ดังนี้ (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2552) 

  Interval (I) =  

    =  

       = 0.8 
     มีช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมำยถึง   พึงพอใจมำกที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมำยถึง   พึงพอใจมำก 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมำยถึง   พึงพอใจปำนกลำง 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมำยถึง   พึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมำยถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 

 



ตารางที่ 2 แสดงควำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็น
ประโยชน์  จ ำแนกรำยด้ำน และภำพรวม 

ความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. ด้ำนหลักสูตร 4.75 มำกที่สุด 
2. ด้ำนผู้สอน/วิทยำกร 4.65 มำกที่สุด 
3. ด้ำนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 4.55 มำกที่สุด 
4. ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 4.66 มำกที่สุด 

5. ด้ำนสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ 4.59 มำกที่สุด 

รวม 4.62 มากที่สุด 
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลก

เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมำกที่สุด  จ ำแนกเป็นรำยด้ำน ได้แก่  
ด้ำนหลักสูตร มีค่ำเฉลี่ย 4.75  ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  มีค่ำเฉลี่ย 4.66  ด้ำนผู้สอน/วิทยำกร มี
ค่ำเฉลี่ย 4.65  ด้ำนสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ มีค่ำเฉลี่ย 4.59 รองลงมำด้ำนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.55  
ตำมล ำดับ  

ตารางที่ 3 แสดงควำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็น
ประโยชน์  ด้ำนหลักสูตร 

ด้านหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ ค่า ระดับ 

5 4 3 2 1 เฉลี่ย คุณภาพ 

1. ท่ำนได้เสนอควำมต้องกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมตำมหลักสตูร 

18 
(90.00) 

2 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

2. เนื้อหำหลักสตูรมคีวำม
เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

14 
(70.00) 

6 
(30.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

3. เนื้อหำหลักสตูรสอดคล้อ
กับปัญหำตรงควำมต้องกำร
ของท่ำน 

14 
(70.00) 

5 
(25.00) 

1 
(5.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.65 มำกที่สุด 

รวม      4.75 มากที่สุด 

  จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลก
เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์  ด้ำนหลักสูตร อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.75 โดยให้ควำม
พึงพอใจในเรื่อง ท่ำนได้เสนอควำมต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมหลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90 เป็นอันดับ
แรก รองลงมำ เนื้อหำหลักสูตรมีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.70 เนื้อหำหลักสูตรสอดคล้อกับปัญหำตรงควำมต้องกำรของท่ำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.65 ตำมล ำดับ 

 



ตารางที่ 4 แสดงควำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็น
ประโยชน์ ด้ำนผู้สอน/วิทยำกร 

ด้านผู้สอน/วิทยากร 
ระดับความพึงพอใจ ค่า ระดับ 

5 4 3 2 1 เฉลี่ย คุณภาพ 

1. มีควำมรู้และเชี่ยวชำญ
ในเนื้อหำที่สอน 

12 
(40.00) 

4 
(60.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 มำกที่สุด 

2. มีทักษะและเทคนิคกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้และสอน
ครบตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 

18 
(90.00) 

2 
(10.00) 

0 
(00.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

รวม      4.65 มากที่สุด 
  

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลก
เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้ำนผู้สอน/วิทยำกร  อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.65 โดย
ให้ควำมพึงพอใจในเรื่อง มีทักษะและเทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้และสอนครบตรงตำมเวลำที่ก ำหนด  มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90 เป็นอันดับแรก รองลงมำคือ มีควำมรู้และเชี่ยวชำญในเนื้อหำที่สอน  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.40 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงควำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็น
ประโยชน์  ด้ำนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ระดับความพึงพอใจ ค่า ระดับ 

5 4 3 2 1 เฉลี่ย คุณภาพ 

1. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
ป ร ะก อบกิ จ ก ร ร มกำ ร
เรียนรู้มีควำมเหมำะสม 

11 
(55.00) 

9 
(45.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 มำกที่สุด 

2. กำร ใช้ทรั พยำกร ใน
ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น สื่ อ / วั ส ดุ
ประกอบกำรเรียนรู้ 

16 
(80.00) 

4 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.80 มำกที่สุด 

3. กำรศึกษำหำควำมรู้จำก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือ
ภูมิปัญหำท้องถิ่น 

6 
(30.00) 

14 
(70.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.30 มำกที่สุด 

รวม      4.55 มากที่สุด 



 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลก
เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้ำนสื่อ/แหล่งเรียนรู้  อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.55 โดย
ให้ควำมพึงพอใจในเรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นเป็นสื่อ/วัสดุประกอบกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.80 
เป็นอันดับแรก รองลงมำคือ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสม  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.55 ถัดไปคือ กำรศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือภูมิปัญหำท้องถิ่น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.30 
ตำมล ำดับ 

 
 

ตารางท่ี 6 แสดงควำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็น
ประโยชน์  ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

ระดับความพึงพอใจ ค่า ระดับ 

5 4 3 2 1 เฉลี่ย คุณภาพ 
 1. ขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรม
เข้ำใจง่ำยไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

18 
(90.00) 

2 
(10.00) 

0 
(00.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

2. ขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรม
มีควำมเหมำะสมชัดเจนใน
รำยละเอียด 

9 
(45.00) 

11 
(55.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.45 มำกที่สุด 

3.ระยะเวลำในกำรจัด
กิจกรรมมีควำมเหมำะสม 

17 
(85.00) 

3 
(15.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 

4.กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับเนื้อหำ 

9 
(45.00) 

11 
(55.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.45 มำกที่สุด 

รวม      4.66 มากที่สุด 
  

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลก
เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 
4.66 โดยให้ควำมพึงพอใจในเรื่อง ขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมเข้ำใจง่ำยไม่ยุ่งยำกซับซ้อน อันดับแรก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90 ถัดไปคือ ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.85  ถัดไป
คือ ขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสมชัดเจนในรำยละเอียด และกำรวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับเนื้อหำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.45  ตำมล ำดับ 
 

 
 
 



ตารางท่ี 7 แสดงควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์  ด้ำนสถำนที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ 

ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ระดับความพึงพอใจ ค่า ระดับ 

5 4 3 2 1 เฉลี่ย คุณภาพ 
 1.ส ถ ำ น ที่ จั ด มี ค ว ำ ม
เหมำะสมส ำหรับจัดกิจกรรม 

0 
(0.00) 

20 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.60 มำกที่สุด 

2. กำรบริกำรสื่อ อุปกรณ์เอ้ือ
ประโยชน์และสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

20 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 มำกที่สุด 

รวม      4.59 
มาก
ที่สุด 

  
  จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลก
เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้ำนสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์  อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.59 
โดยให้ควำมพึงพอใจในเรื่อง กำรบริกำรสื่อ อุปกรณ์เอ้ือประโยชน์และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.64  รองลงมำคือ สถำนที่จัดมีควำมเหมำะสมส ำหรับจัดกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.60 ตำมล ำดับ 
 

ตารางที่ 8 แสดงควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์  ด้ำน
ประโยชน์ที่ได้รับ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับประโยชน์ด้านใด จ านวน ร้อยละ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 7 35.00 

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 7 35.00 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 6  30.00 

รวม 20 100.00 

  
จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลก

เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์  ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับประโยชน์ด้ำนใด  ส่วนใหญ่
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับใช้ และพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตำมล ำดับ 
 



ตารางท่ี 9 แสดงควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม ถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์      

ควำมพึงพอใจภำพรวมของกำรจัดหลักสูตร จ ำนวน ร้อยละ 

มากที่สุด 17 85.00 

มาก 3  15.00 

รวม 20 100.00 

  
จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดหลักสูตร

นี้อยู่ในระดับมำกที่สุด จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมำมีควำมพึงพอระดับมำก จ ำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
 ตำมล ำดับ 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และตวัชี้วัด 

 
 

วัตถุประสงค์ 

เกณฑ์
ตัวช้ีวัด 

คน/ร้อยละ  

ผลการ
ด าเนินงาน 
คน/ร้อยละ 

ผลการจัดกิจกรรม 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามเป้าหมายเชิงปริมาณ     
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 16 20 √  
สัมฤทธิผลการด าเนินงาน (ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ)     
1. จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจบ
กำรเรียนตำมครบตำมหลักสูตรจ ำนวน 20 คน 

16 20 √  

2. ร้อยละ 80  กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
ทักษะกำรท ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยไร้สำรเคมี 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 
100 

√  

3. ร้อยละ 80 กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ศำสตร์พระรำชำและน ำควำมรู้ ไปปรับใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ตำมแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 
100 

√  

 
 

 
 



ภาพประกอบการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

การร่วมประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 

การน าเสนอแผนการปฎิบัติงานประจ าปี 2563 

  การด าเนินการจัดกิจกรรม  โดยมีนายอินแต่ง  ก๋าโต้ง ผู้ใหญ่บ้านทุ่งหก ได้ให้เกียรติเป็น

ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นางสาวเกศสุดา  ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัคร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำ

บัญชีครัวเรือนเพ่ือชีวิตที่พอเพียง และมีนายสมศักดิ์  แก้วสกุลณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่อง

การท าถังหมักรักษ์โลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์   



วัสดุ 
   1. ถังพลำสติก  2. ตะแกรงพลำสติก  3. ก๊อกน้ ำ 4. สำร พด.6 5. เศษอำหำร  เศษผัก ผลไม้ 
   6. ถุงพลำสติก  7. หนังยำง 8. ถ่ำน  9. ลวด 
อุปกรณ์ 
   1. สว่ำนเจำะรู  
   2. กำวร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการ  กำรท ำถังรักษ์โลก ได้ด ำเนินกำรผลิต ดังนี้ 
1.  ขั้นตอนกำรเตรียมวัสดุ 
   1.1 จัดท ำก้อนดักไขมัน โดยกำรขยี้ถุงพลำสติกรัด 
ด้วยหนังยำง  
   1.2 เจำะรูถังพลำสติก ในจุดที่ใส่ก๊อกน้ ำ และจุดที่ใช้
แขวนตะแกรง 
2.  ขั้นตอนกำรท ำถังรักษ์โลก 
วิธีท า 
       1. น ำก๊อกน้ ำใส่รูข้ำงล่ำง แล้วปิดด้วยกำวร้อน ให้
แน่น ทดสอบกำรไหลของน้ ำไม่ให้รั่ว 
      2. ตะแกรงชั้นล่าง น าก้อนดักไขมันที่เตรียมไว้ และถ่าน
มาใส่ เพ่ือกรองน้ า และการป้องกันกลิ่นเหม็นของเศษขยะ
เปียก 
      3. น ำตะแกรง 2 อัน มำต่อกันโดยเว้นระยะห่ำง
พอประมำณ ใช้ลวดแขวนต่อกัน และมัดติดกับรูที่เจาะที่
ปากถัง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - วิทยากรได้แนะน าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าถังหมัก และสาธิตขั้นตอนการท าถังหมักรักษ์โลก
เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จำกนั้นวิทยำกรได้อธิบำยวิธีกำรน ำถังหมักรักษ์โลกไปใช้ โดยกำรน ำถังหมักรักษ์โลกไปตั้งไว้ใน

บริเวณท่ีเรำสะดวกในกำรเทน้ ำแกงที่ไม่ต้องกำร เทลงใส่ถังที่มีตะแกรงรองรับและถุงพลาสติกและถ่านจะช่วย
ดักจับไขมันน้ าแกงที่เทลงไป จากนั้นจะเป็นการกรองน้ าจากเศษขยะและผ่านการกรองไขมันลงไปเป็นน้ า
จุลินทรีย์ที่เกิดจากเศษขยะเปียก ลงสู่ชั้นล่างของถัง เพ่ือใช้ในการท าปุ๋ยหมักน้ า  น าหัวเชื้อ พด. 6 มาใช้หมัก
น้ าที่อยู่ในถัง ประมาณ 7 วัน เพ่ือให้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพในการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เช่น การบ าบัดน้ าเสีย 
การขจัดกลิ่นในท่อระบายน้ า ท าความสะอาดคอกสัตว์ เป็นต้น และเมื่อได้ปุ๋ยชีวภาพ สามารถกรอกใส่ขวดมา
ใช้ประโยชน์ได้ ส่วนเศษอาหารที่เรากรอกแล้ว สามารถน าไปท าปุ๋ยหมักเกษตรอินทรีย์เพ่ิมได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรไดส้าธิตโดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริงและแบ่งหน้าที่การท างาน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ผลงำนของกลุ่มเป้าหมาย 

กำรติดตำมน ำผลงำนที่ได้ไปใช้และกำรขยำยผล 

ได้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพใช้ปลูกพืชและผสมรดน้ าผักท าให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ 



คณะท างาน 
 
 
คณะที่ปรึกษา 
 1. นำงสำวชนิสรำ พรมชัย   ผอ.กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
 2.นำงรสำพร  หม้อศรีใจ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
 3. นำงสำวเปรมสิณี   มังจักร์   บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
 
คณะกรรมการด าเนินการ 
 1.นำงรสำพร  หม้อศรีใจ หัวหน้ำกลุ่มงำนงำนกำรศึกษำนอกระบบฯ 
  2.นำงสำวเปรมสิณี   มังจักร์  บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

3.นำงสำวเกศสุดำ ไชยสวนดอก  ครอูำสำฯ  
4.นำงเกศษิตำ           หวำนดี   ครู กศน.ต ำบลวอแก้ว   
5.นำยอินแต่ง  ก๋ำโต้ง  ผู้ใหญ่บ้ำนทุ่งหก 
6.ชุมชนหมู่บ้ำนทุ่งหก 

 
ผู้เรียบเรียง/ผู้พิมพ ์
 นำงเกศษิตำ  หวำนดี  คร ูกศน.ต ำบลวอแก้ว 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


