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บทสรุปผู้บริหาร 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ “การผลิตถ่านมีคุณภาพ เพื่อใช้ในชุมชนบ้าน    

ถ  าเสือ จ.เพชรบุร”ี 
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความหลากหลาย ในปลายปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก็

ก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการแข่งขันกันในแต่ละประเทศจะสูงมากขึ้น ส าหรับ
เกษตรกรรมในประเทศไทยนั้นแบ่งออกได้เป็นหลายด้าน อาทิ การท านา การท าสวนยางพารา การท าสวนผลไม้ 
การเลี้ยงสัตว์ และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรของไทยประสบ
ความส าเร็จนั้นประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรดิน และน้ าซึ่งมีปริมาณเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเกษตร การผลิตสินค้า หรือการ
เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง มีราคาดี แต่ต้นทุนการผลิตต่ า จึงถือเป็นโอกาสอย่างหนึ่งของเกษตรกรชาวไทย  

ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนพัฒนาต้นแบบทางด้านการพึ่งพาตนเอง และได้รับการพัฒนา
จากหน่วยจากต่างๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตร ในโครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ ซึ่งส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านถ้ าเสือ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างอุดมสมบูรณ์ มีการเพาะปลูกต้นไม้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สอยประโยชน์จากส่วนต่างๆของ
ต้นไม้ เพ่ือการบริโภค ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็นต้น แต่จากการลงส ารวจพ้ืนที่ของคณะวิจัย พบว่า สมาชิก
ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ าเสือ ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกและอนุรักษ์ หวงแหน ต้นไม้ แล้วนั้น ต้นไม้ที่อยู่
ในชุมชนเป็นจ านวนมากสามารถก่อนให้เกิดประโยชน์มากมาย แต่กระบวนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดจาก
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ และพืชทางการเกษตรของชุมชนถ้ าเสือยังมีไม่มากนัก และไม่เป็นกระบวนการหรือระบบที่
เหมาะสม เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึง
ตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บเก่ียวผลผลิตที่เกิดจากโครงการธนาคารต้นไม้ที่ทางชุมชนได้สร้างขึ้นแล้ว จึงคิด
ท าการวิจัยเรื่องการผลิตถ่านที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้ในชุมชน และสามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์ขายได้  เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านและการรักษาต้นไม้ ป่าไม้ หรือสิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชน เพ่ือรักษาต้นไม้ที่จะ
เป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีของชาวบ้านต่อไป โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าเป็นถ่านที่มีคุณภาพ ที่อาจมาจาก
การเผาถ่านใหม่ หรือจากเศษถ่านที่เหลือทิ้งมาผลิตถ่านใหม่ ซึ่งเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามมา   
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย   เป็นการประหยัดด้านทุนทรัพย์ และเป็นการน าของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเหลือชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยและต้นทุนในการผลิตต่ า     

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เล็งเห็นด้วยความสามารถของนักศึกษา
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้มีโครงการวิจัย เรื่องการวัดคุณภาพถ่านที่มีคุณภาพ จึงมีความต้องการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ประกอบด้วยกระบวนการผลิตถ่านที่มีคุณภาพและ การตรวดสอบคุณภาพถ่านด้วยเครื่องมือที่
ประกอบขึ้นอย่างง่ายให้แก่ชุมชนและนักศึกษาทั่วไป  ให้แก่ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี  และนักศึกษาทั่วไป
ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 



ข 
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการผลิตถ่านที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี  
 2.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะต้นไม้ 
 3.  เพ่ือเป็นการบูรณาการวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม   

 
2. วิธีด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการ  ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ 

งบประมาณ       : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวนเงิน 50,000.00 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน 

1.  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรึกษาหารือการด าเนินงานในโครงการ 
2.  ติดต่อประสานงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อผู้น าชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.  ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน 
4.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวกับอาจารย์ และชุมชนทราบ    
5.  จัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้น าชุมชน เพ่ือก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดของงาน 
6.  อบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตถ่านให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้ทราบ 
7.  สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

 
3. ผลการด าเนินการ 

การด าเนินการโครงการการผลิตถ่านมีคุณภาพ เพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ลักษณะโครงการเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้  และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร
บรรยาย และมีวิทยากรภาคปฏิบัติดูแลตามกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน า  

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากชุมชนบางม่วงจ านวน  30 คน ระยะเวลาในการจัด
โครงการ 1 วัน ส าหรับสถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการ ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนบ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี      
ในการใช้พ้ืนที่บริเวณชุมชนบ้านถ้ าเสือ เป็นที่จัดโครงการ โดยมีวิทยากร และวิทยากรภาคปฏิบัติ จ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ นางศุภานัน ปิ่นเจริญ นางสุกัญญา พินิจเวชาการ และนางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ 
 
4. สรุปผลตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (มหาวิทยาลัย) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการ
ให้บริการ 
 
 

30  คน 
 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 87 

 
 

30  คน 
 

ร้อยละ 88.40 
 
 
 



ค 
 

3. ผู้ใช้บริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 

4. ความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การและวิชา ชีพต่ อ
ประโยชน์จากการรับบริการ 
 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 86 

 
ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 82 

ร้อยละ 87.40 
 
 

ร้อยละ 81.60 

 
5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ  
  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค รวม 

12,600 8,800 6,809.28 ........ - ......... 28,209.28 
 
6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

ปัญหา อุปสรรค - 
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ – 
 
หัวข้อ/โครงการที่ต้องการให้จัดอบรมในครั งต่อไป 

- การแปรรูปวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรายได้ 
- การผลิตถ่านจากวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ  



ง 

 

สารบัญ 

  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร            ก 
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บทท่ี 1 
รายละเอียดหลักสตูร 

โครงการการผลิตถ่านมีคุณภาพ เพื่อใช้ในชุมชนบ้านถ ้าเสือ จ.เพชรบุรี  
 

บรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จ้านวน  6 ชั่วโมง  
 
วิทยากร นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 
หัวข้อฝึกอบรมหลักสูตร  

- การท าถ่านที่มีคุณภาพ 
- ประโยชน์ในการแปรรูปไม้ 
- ขั้นตอน และส่วนผสมของการท าถ่าน 

 
 
 
 
 

 
ผู้ช่วยวิทยากร นางสุกัญญา พินิจเวชการ นางศุภานัน ปิ่นเจริญ และนางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ 
เวลา 10.00 – 16.00 น.  
หัวข้อฝึกอบรมหลักสูตร  

- แบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติการท าถ่าน 
- ประโยชน์ในการแปรรูปไม้ 
- ขั้นตอน และส่วนผสมของการท าถ่าน 
- ให้ค าแนะน าตามกลุ่ม 

- 



2 

 

บทท่ี 2 

การด้าเนินการ 
 
แผนการด้าเนนิงานโครงการ 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา             

7.รายงานผลการจัดโครงการ             

8.ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             

9.รายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์             

 
ผลการส้ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 

จากการลง พ้ืนที่ ส า ร วจชุ มชนของ  (อาจารย์ประจ าสาขาวิ ช าวิ ทยาการสิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ/นักวิจัย) ณ ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับทางมหาวิทยาลัยเมื่อ
ปลายปีที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนถ้ าเสือเป็นชุมชนพัฒนาต้นแบบทางด้านการพ่ึงพาตนเอง และได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยจากต่างๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตร ในโครงการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ ซึ่งส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านถ้ าเสือได้
ตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง
อุดมสมบูรณ์ มีการเพาะปลูกต้นไม้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สอยประโยชน์จากส่วนต่างๆของต้นไม้ 
เพ่ือการบริโภค ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็นต้น และคณะผู้วิจัยได้พบว่า สมาชิกชาวบ้านชุมชนวัดถ้ าเสือ          
ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกและอนุรักษ์ หวงแหน ต้นไม้ แล้วนั้น ต้นไม้ที่อยู่ในชุมชนเป็นจ านวนมาก
สามารถก่อนให้เกิดประโยชน์มากมาย แต่กระบวนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดจากต้นไม้ที่ปลูกไว้ และพืช
ทางการเกษตรของชุมชนถ้ าเสือยังมีไม่มากนัก และไม่เป็นกระบวนการหรือระบบที่เหมาะสม เนื่องจากชาวบ้านยัง
ขาดความรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้  

 ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บเก่ียวผลผลิตที่เกิดจากโครงการธนาคารต้นไม้
ที่ทางชุมชนได้สร้างขึ้นแล้ว จึงคิดท าการวิจัยเรื่องการผลิตถ่านที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้ในชุมชน และสามารถท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ขายได้  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านและการรักษาต้นไม้ ป่าไม้ หรือ
สิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชน เพ่ือรักษาต้นไม้ที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีของชาวบ้านต่อไป โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาท าเป็นถ่านที่มีคุณภาพ ที่อาจมาจากการเผาถ่านใหม่ หรือจากเศษถ่านที่เหลือทิ้งมาผลิตถ่านใหม่    
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ซึ่งเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามมา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชี วิตชุมชน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย   เป็นการประหยัดด้านทุนทรัพย์  
และเป็นการน าของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด   และเป็นแนวทางหนึ่งที่
ช่วยเหลือชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยและต้นทุนในการผลิตต่ า นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการงานวิจัยสนับสนุนการจัด
โครงการดังกล่าวคือโครงการวิจัย เรื่องการวัดคุณภาพถ่านที่มีคุณภาพ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทัพยากรธรรมชาติ จึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยกระบวนการผลิตถ่านที่มีคุณภาพ
และการตรวดสอบคุณภาพถ่านด้วยเครื่องมือที่ประกอบขึ้นอย่างง่ายให้แก่ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี  

 
     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปการส้ารวจความต้องการ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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การด้าเนินงานโครงการ 
 

จากประเด็นที่กล่าวมานั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ได้แนวคิดใน
การจัดโครงการการผลิตถ่านมีคุณภาพ เพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี ซึ่งชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นชุมชนพัฒนาต้นแบบทางด้านการพ่ึงพาตนเอง และได้รับการพัฒนาจากหน่วยต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้าน
ถ้ าเสือได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันชุมชนมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ มีการเพาะปลูกต้นไม้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้สอยประโยชน์จากส่วน
ต่างๆของต้นไม้ เพื่อการบริโภค ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เล็งเห็นด้วยความสามารถของนักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้มีโครงการวิจัย เรื่องการ
วัดคุณภาพถ่านที่มีคุณภาพ จึงมีความต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยกระบวนการผลิตถ่านที่มีคุณภาพ
และ การตรวดสอบคุณภาพถ่านด้วยเครื่องมือที่ประกอบขึ้นอย่างง่ายให้แก่ชุมชนและนักศึกษาทั่วไป  ให้แก่ชุมชน
บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี และนักศึกษาท่ัวไปได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 หลังจากที่ด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จมีการติดตามสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมใน 6 
ด้านดังนี้ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
2. ด้านวิทยากร 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
4. ด้านการน าไปใช้ 
5. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
6. ด้านคุณภาพการอบรม/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การผลิตถ่านมีคุณภาพ เพื่อใช้ในชุมชนถ ้าเสือ จ.เพชรบุรี” 
ณ ชุมชนบ้านถ ้าเสือ จ.เพชรบุรี 

วันที่ 30 มิถุนายน 2559  
 

1. คุณรจนา  รู้คุณ 
2. คุณเลื่อน  ธนทจักร 
3. คุณลดาวรรณ ดวงเพชร 
4. คุณสุนทร  ปานแสง 
5. คุณชูจิตต์  ดวงเพชร  
6. คุณเดิม  อุ่นหลวง 
7. คุณสอาด  งามคง 
8. คุณละออ  ดวงเพชร 
9. คุณอ านาจ  ชะตารัตน์ 
10. คุณประภัสสร แซ่ตั้น 
11. คุณพนัชการ รู้คุณ 
12. คุณวันเพ็ญ ชุ้มย้อน 
13. คุณนิสาชล แสงนิล 
14. คุณพาเยาว์ เพ่ิมเจริญ 
15. คุณสุวรรณา เต็มคอน 
16. คุณนาตยา  คงวัฒนา 
17. คุณชะเอม  หนูสว่าง 
18. คุณนัฐกานต์ ธานี 
19. คุณทิวา  สังข์ทอง 
20. คุณอัมพร  ดวงเพชร 
21. คุณสุภางค์  เต็มคอน 
22. คุณบุญเสริม เต็มคอน 
23. คุณวรวิทย์  งามคง 
24. คุณนภารัตน์ นวลมณี 
25. คุณสุรีพร  ม่วงเอี่ยม 
26. คุณจารุรินทร์ ยอดสีทอง 
27. คุณสมพิศ  บ ารุงราษฎร์ 
28. คุณชนิยา  โพชนารัตน์ 
29. คุณนพพล  ปังกะริมา 
30. คุณส าเนา  กลิพร้อง 
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บทท่ี 3 
ผลการด้าเนินโครงการ 

 
วิธีการประเมินผล 
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการ“การผลิตถ่านมีคุณภาพ 
เพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้าเสือ จ.เพชรบุรี”30 มิถุนายน 2559 ณ ชุมชนบ้านถ้าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งใช้แบบ
ประเมินดังเอกสารแนบ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วม
โครงการการผลิตถ่านมีคุณภาพ เพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้าเสือ จ.เพชรบุรี”30 มิถุนายน 2559 ณ ชุมชนบ้านถ้าเสือ 
จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ส่วนที่ 2  เป็นแบบประเมินผล ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ คือ ผลการประเมินเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ลักษณะของแบบประเมินผลกิจกรรมพิจารณาให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
 ผลการประเมินเห็นด้วยมากท่ีสุด   ให้  5  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยมาก   ให้  4  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยปานกลาง  ให้  3  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยน้อย  ให้  2  คะแนน 
 ผลการประเมินเห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้  1  คะแนน 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิดเพื่อเสนอข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ใช้เกณฑ์สมบรูณ์ (Absolute Criteria) เป็นเกณฑ์ในการแปล
ความหมายโดยพิจารณาขนาดขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นแบบประมาณค่า ดังนี้ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยมากที่สุด   
 ระดบัคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยมาก    
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยปานกลาง   
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยน้อย   
 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลการประเมินเห็นด้วยน้อยที่สุด  
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 30คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลการจัดงานครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ 
โปรแกรมทางสถิติ SPSS และ Microsoft Excel ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ใช้สถิติร้อยละ 
 2. ค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการประเมินในแต่ละข้อ แล้วแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ตีความหมายของข้อมูล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลเพ่ือส ารวจความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการการผลิตถ่านมี
คุณภาพ เพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้าเสือ จ.เพชรบุรี”30 มิถุนายน 2559 ณ ชุมชนบ้านถ้าเสือ จังหวัดเพชรบุรี และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินผลในแบบภาพรวมของผู้ประเมิน  
 ส่วนที่ 3 พรรณนาความ 
 
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี 1.1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

สถานภาพ จ้านวน ร้อยละ 
1. อายุ   
   12-16 ปี 1 3.60 
   17-21 ปี 1 3.60 
   22-26 ปี 2 7.10 
   26-35 ปี 12 39.30 
   35-40 ปี 10 32.10 
   มากกว่า 40 ปี 4 14.30 

รวม 30 100.00 
2. วุฒิการศึกษา   
   มัธยมศึกษาตอนต้น 24 78.60 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 10.70 
   ปวช. 3 10.70 

รวม 30 100.00 
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แผนภูมิที่ 1.1 อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.2 วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 1.1 แผนภูมิที่ 1.1 และแผนภูมิที่ 1.2 พบว่า 
 1. ผู้ประเมินทั้งหมด 30 คน อายุ 12-16 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 อายุ 17-21 ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 อายุ 22-26 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 อายุ 26-35 ปี จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 อายุ 35-40 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 และอายุมากกว่า 40 ปี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30   
 2. ผู้ประเมินทั้งหมด 30 คน ศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.60 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 และระดับ ปวช. จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.70  
 
ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินผลในแบบภาพรวมของผู้ประเมินจ้านวน 28 คน 
ตารางท่ี 1.2 ความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการฯ 
ล้าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบ่ียงเบน 
ร้อยละ ระดับ

ประเมิน 
ล้าดับ 

1   ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.42 0.65 88.40 มาก 2 
 1 . เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 4.35 0.82    
 2 . เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่าง

ด ี
4.42 0.57 

 3 . เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 

4.50 0.57 
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2   ด้านวิทยากร 4.58 0.61 91.60 มากที่สุด 1 
 4 . วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี 4.46 0.69    
 5 . วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.67 0.54 
 6 . วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.64 0.48 
 7 . วิทยากรสามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น 4.57 0.74 

3  ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.08 0.78 81.60 มาก 5 
 8. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้มาก่อนการอบรม 3.96 0.79    
 9. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 4.21 0.78 

4   ด้านการน้าไปใช้ 4.37 0.77 87.40 มาก 3 
 10. น าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้ 4.28 0.76    

 11. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่น 4.39 0.78 
 12.  ความมั่นใจในการน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน ์ 4.46 0.79 

5   ด้านกระบวนการขั นตอนการให้บริการ/ 4.42 0.57 88.40 มาก 2 
 13 . มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้า

ก่อน 
4.53 0.63    

 14 . ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและ
สะดวก 

4.50 0.63 

 15 . เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.39 0.56 
 16 . มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน 4.36 0.94 

 17. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมคีวาม
ทันสมัย/พร้อมใช้งาน 

4.28 0.85 

 18. บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม 

4.42 0.50 

 19. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.46 0.50 
 20. ระยะเวลาในการอบรม/สมัมนามีความ

เหมาะสม 
4.42 0.50 

6   ด้านคุณภาพการอบรม/วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.25 0.51 85.00 มาก 4 
 21. เพิม่พูนความรู้และทักษะและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือน าไปประกอบ
อาชีพได้ 

4.25 0.51    

รวม 4.35 0.64 87.00 มาก  
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แผนภูมิที่ 1.4 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นการเข้าร่วมโครงการฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 1.2 และแผนภูมิที่ 1.4 พบว่า ผู้เข้าร่วมประเมิน จ านวน 28 คนให้ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 

(ระดับประเมินมาก) คิดเป็นร้อยละ 87.00 โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นประเด็นด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.58 (ระดับประเมินมากที่สุด) คิด

เป็นร้อยละ 91.60 รองลงมาได้ แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ย 4.42 (ระดับประเมินมาก) คิดเป็นร้อยละ 88.40 ด้านการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.37 (ระดับประเมิน
มาก) คิดเป็นร้อยละ 87.40 ด้านคุณภาพการอบรม/วัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.25 (ระดับประเมิน
มาก) คิดเป็นร้อยละ 85.00 และด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.08 (ระดับประเมินมาก) คิดเป็นร้อยละ 
81.60 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3  
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม - 
 หัวข้อ/โครงการที่ต้องการจัดการอบรมครั งต่อไป  เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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บทท่ี 4 
ผลการติดตามหลังการให้บริการ 

 
งานบริการวิชาการแก่สังคม ได้น าแบบสอบถามการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ไปเก็บข้อมูลจากชุมชน

บ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี โดยประสานให้ คุณบุญเลิศ เต็มคอน ผู้น าชุมชน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ประเมินตนเอง
หลังได้รับการอบรม ซึ่งจากการส ารวจพบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมได้ผลิตถ่านจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 87.40 โดยน าไปใช้ในครัวเรือน และน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนข้างเคียงให้ได้รับความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้น และสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย 

 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการการผลิตถ่านมีคุณภาพ เพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ ้าเสือ จ.เพชรบุรี 
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมายคุณภาพ 

 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559     ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2559 - 31 กันยายน 2559 

1. ชื่อโครงการการผลิตถ่านมีคุณภาพ เพื่อใช้ในชุมชนบ้านถ  าเสือ จ.เพชรบุรี 

2. ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ 
            ทรัพยากรธรรมชาติ) 
3. สถานภาพของโครงการ    

  โครงการใหม่                      โครงการต่อเนื่อง     

4.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน        
  งบรายจา่ย  งบรายได ้  งบภายนอก ระบุแหล่งงบประมาณ................................................... 
 4.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ          50,000  บาท 
 4.2 งบประมาณท่ีจ่ายจริง                 28,209.28  บาท 

4.3 งบประมาณเหลือจ่าย                 21,790.72 บาท 

5.  ระยะเวลา ก าหนดเวลาตามแผน มิถุนายน 2559 ปฏิบัติจริง 30 มิถุนายน 2559 

6. การบริการวิชาการแก่สังคม (ตามตัวบ่งชี ที่ 3.1) 
     6.1 ก าหนดพื้นที่ด าเนินการ ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี  
 6.2 มีการจัดท าแผนบริการวชิาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชน หรือองค์กร 
   มี   ไม่มี 
  (ถ้ามีโปรดแนบหลักฐานประกอบ) 
 6.3 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
   มี   ไม่มี 
  (ถ้ามีโปรดแนบหลักฐานประกอบ) 
 6.4 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    มี   ไม่มี 
  (ถ้ามีโปรดแนบหลักฐานประกอบ) 
 6.5 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คือ ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี 
 6.6 มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวชิาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 6.2 โดยมีอาจารย์
เข้าร่วม จ านวน 1 คน จากโครงการการผลิตถา่นมีคุณภาพ เพื่อใช้ในชุมชนบ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี 
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7.  ตัวชี วัด 
ตัวชี วัด หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมโครงการ คน 30 30 

- ผู้รับบริการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 86 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 88 88.40 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ 
  จากการบริการ 

ร้อยละ 85 81.60 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม  
 ไม่มี 
 9. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินโครงการในครั งต่อไป 

จากข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
- ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ที่มีในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับแม่บ้าน และ

ผู้สูงอายุ 
 

ลงช่ือ..............................................  ผู้รายงานข้อมูล 
                             (นางศุภานัน ปิ่นเจริญ) 
         ต าแหน่ง หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม 
          โทรศัพท์ 028363000 ต่อ 4156, 4159 
หมายเหตุ  

1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อใช้ตอบตัวชี้วัดด้านงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังของ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย   

2. จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 ชุด ถึง สวพ. ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุด
โครงการฯ 


	บทสรุปผู้บริหารถ่า.pdf
	สารบัญถ่าน.pdf
	ส่วนเนื้อเรื่องถ่าน.pdf
	ภาพกิจกรรม.pdf
	สวพ.บว.-11 ถ่าน.pdf

