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บทนํ า

ความสํ าคัญของปญหา

หลายปที่ผานมา ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมแบบเดิมมาเปน
สังคมสมัยใหม กลาวคือ วิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนจากสังคมเดิมจะผูกพันกับธรรมชาติมาก ไม
วาจะเปนประเพณี วัฒนธรรม เครื่องนุงหมและการบริโภค ซ่ึงจะใชวัสดุจากธรรมชาติแทบทั้งสิ้น 
ท ําใหของเสยีทีเ่กดิจากมนษุยนอยมาก ปจจบุนัวถีิชีวติของมนษุยไดเปลีย่นแปลงไปเปนสงัคมสมยัใหม 
มนษุยแสวงหาความสะดวกสบายมากขึ้น มีการนํ าทรพัยากรมาใชเพื่อตอบสนองความตองการและ
พัฒนาประเทศ เปนเหตุใหเกดิการเปลีย่นแปลงดานทรพัยากรและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ
ประเทศไทยมากมาย กอปรกบัการเพิม่ขึน้ของจ ํานวนประชากร การพฒันาทางดานเศรษฐกจิและความ
กาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํ าใหทรัพยากรถูกนํ ามาใชตามความตองการของมนุษย
อยางไรขีดจํ ากัด นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจใหเทียบเทากับ
ประเทศอื่นๆ สงผลใหมีการนํ าทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางขาดความยั้งคิด จึงสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมสรางความเสือ่มโทรมดงัปรากฏใหเหน็ปญหามากมายอาท ิอากาศเปนพษิ ดนิเสือ่มคณุภาพ
ปญหาสังคม ปญหาขยะและนํ้ าเนาเสียในเขตชุมชนและเมืองขนาดใหญ ซ่ึงนับวันจะทวีความรุน
แรงขึ้นเรื่อยๆ

ขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สํ าคัญมากปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน 
ปจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในแตละชุมชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ เชน จํ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นยอมทํ าใหมีการอุปโภคบริโภคสินคาและวัตถุดิบเพิ่ม
มากขึน้ การพฒันาทางเศรษฐกจิและการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม ในขณะทีป่ริมาณขยะมลูฝอย
เพิม่มากขึน้ตามไปดวย แตการจดัการขยะมลูฝอยทัง้ในดานการจดัเกบ็และท ําลายยงัไมมปีระสิทธภิาพ
เพยีงพอ จึงทํ าใหมีขยะมูลฝอยเหลือตกคางไมไดรับการจัดเก็บและทํ าลาย จากรายงานสถานการณ
มลพิษของประเทศไทยในป พ.ศ.2544 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนทั่วประเทศประมาณ 
14.1 ลานตัน หรือประมาณวันละ 38,640 ตัน ซ่ึงเพิ่มจากปที่ผานมาประมาณวันละ 470 ตัน  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2545) ความสามารถในการเก็บขนและกํ าจัดขยะทั่วไปของประเทศไทย พบวา 
ในป 2541 กรุงเทพมหานครสามารถเก็บขนไดรอยละ 99 ในขณะที่เทศบาลและเมืองพัทยาเก็บขน
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ไดรอยละ 73 แตยังมีปญหาดานการกํ าจัดอยู (สํ านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544) เมื่อ
ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น แตชุมชนตางๆ กลับไมสามารถจัดเก็บขนขยะและก ําจัดไดหมด จึงกอให
เกิดปญหาตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ อาทิ เกิดปญหาขยะตกคางเนาเหม็น
และนํ ้าขยะไหลลงสูแหลงนํ ้า ขยะถูกทิง้ลงสูแหลงนํ ้า ไมวาจะเปน ลํ าคลอง แมนํ ้า ทะเลสาบ อันเปน
สาเหตหุนึง่ทีท่ ําใหเกดินํ ้าเสยี จากการตรวจสอบของกรมควบคมุมลพษิ (2545) พบวาคณุภาพนํ ้าโดย
รวมทัง้ประเทศอยูในเกณฑดปีระมาณรอยละ 18 อยูในเกณฑพอใชรอยละ 40 อยูในเกณฑตํ ่ารอยละ 
33 และเปนแหลงนํ้ าที่มีคุณภาพอยูในเกณฑตํ่ ามากรอยละ 9 เห็นไดวาปญหานํ้ าเสียที่ผานมาเปน
ปญหาทีท่วคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ แมวาหลายฝายจะพยายามแกไขปญหาสภาพแวดลอมทีเ่สือ่มโทรม
ลงแลวก็ตาม หากมนษุยซ่ึงเปนสาเหตสํุ าคญัในการท ําใหเกดิมลพษิยงัขาดความรู ความเขาใจ และ    
จติส ํานกึทีด่ี ในการแกปญหาส่ิงแวดลอมอนัสงผลใหเกดิพฤตกิรรมทีไ่มพึงปรารถนา ยอมจะเกิดผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคณุภาพชีวิตไดในที่สุด

สุโขทยั  เปนจงัหวดัทางภาคเหนอืตอนลางของประเทศไทย มคีวามส ําคญัทางประวตัศิาสตร
เนื่องจากเปนราชธานีเกา มีความเจริญทางดานศิลปวัฒนธรรม เห็นไดจากแหลงโบราณสถานเดิม 
จึงเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่นํ ารายไดสูจังหวัดอยางมากมาย สงผลใหเกิดกิจกรรม
จากการทองเที่ยวตางๆ ไมวาจะเปนที่พักอาศัย โรงแรม รานอาหาร อาคารพาณิชย ตลาดสด              
โรงพยาบาล และสถานทีร่าชการ ซ่ึงสวนใหญตัง้อยูในเขตเทศบาล กจิกรรมตางๆทีเ่กดิขึน้สงผลใหเกดิ
ปริมาณขยะและนํ ้าเสยีเพิม่ขึน้ดวย เทศบาลเมอืงสโุขทยัธาน ีจงัหวดัสโุขทยั มพีืน้ที ่3.5 ตารางกโิลเมตร 
ครอบคลุมพืน้ที่บริเวณต ําบลธานทีัง้หมด จากการส ํารวจขอมลูทะเบยีนราษฎร สํ านกังานปลดัเมอืง
สุโขทยัธาน ีเมือ่วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ปรากฏประชากรอาศยัอยูมจี ํานวน 91,490 คน  ความหนา
แนนของประชากรโดยเฉลีย่ 6,181 คนตอตารางกโิลเมตร นบัวามคีาสงูเกนิมาตรฐาน คือ 114 คนตอ
ตารางกิโลเมตรเปนอยางมาก ปริมาณประชากรในอตัราทีสู่งประกอบกบักจิกรรมตางๆทีเ่กดิขึน้จากการ
ทองเที่ยว สงผลกระทบดานขยะและนํ้ าเสีย กลาวไดวาเปนปญหาสํ าคัญของเขตชุมชนหรือเขต   
เทศบาลขณะนี้ จากการศึกษาพบวา อัตราการเกิดขยะมูลฝอยสูงสุดที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตอง
เก็บรวบรวมมีประมาณวันละ 22.01 ตันตอวัน แตความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ     
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีประมาณ 19.36 ตันตอวัน หรือประมาณรอยละ 88 ของปริมาณมูลฝอย
ทัง้หมด สวนในดานการจัดการนํ้ าเสีย พบวา ปจจุบันในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานียังไมมีระบบ
การจัดการนํ้ าเสียที่เหมาะสม มีการรวบรวมและระบายนํ้ าเสียลงสูแมนํ้ ายม ซ่ึงรับนํ้ าจากคลอง      
ตาเพชรและคลองอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมือง โดยผลการวิเคราะหนํ้ าปรากฏวา มีปริมาณสารอินทรีย
ปนเปอนอยูคอนขางสูง สวนคลองกระชงค พบวา คุณภาพนํ้ ามีระดับคอนขางตํ่ า นํ้ ามีสีดํ า กล่ิน



3

เหมน็ ท ําใหไมสามารถใชประโยชนใดๆ ได (วิทยาลัยส่ิงแวดลอม, 2545) จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่ง 
ในการนํ าความรูเร่ืองการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียมาถายทอดสูประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดในการดํ าเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา       
ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนือ่งมาจากพระราชดํ าริ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงหวง
ใยในการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขยะมูลฝอยและนํ้ าเสีย และสามารถเปนแนวทางการปอง
กนัและแกไขปญหาไดตอไป

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากระราชดํ าริ ตํ าบล
แหลมผกัเบีย้ อํ าเภอบานแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ จดัตัง้ขึน้เพือ่ท ําการศกึษาวจิยัหาเทคโนโลยีการก ําจดั
ขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีดวยวธีิธรรมชาตชิวยธรรมชาตเิปนหลักส ําคญั เพือ่เปนการแกไขปญหาสิง่แวด
ลอมดวยวิธีประหยัดมีประสิทธิภาพสามารถนํ าไปปรับใชไดทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซ่ึงไดเร่ิม
ด ําเนนิการเมือ่ป พ.ศ. 2534 จนถงึปจจบุนั จากการศกึษาวจิยัไดคนพบเทคโนโลยทีีเ่นนธรรมชาติชวย
ธรรมชาติราคาถูก วิธีไมซับซอนงายตอการปฏิบัติในการกํ าจัดขยะแบบฝงกลบ (sanitary landfill) 
ดวยวิธีธรรมชาติและการบํ าบัดนํ้ าเสียดวยวิธีดํ าเนินการ 3 รูปแบบ คือ ระบบบอบํ าบัดนํ้ าเสีย 
(lagoon treatment) ระบบกรองนํ้ าเสียดวยหญา (grass filtration) และพืชนํ้ า (construted wetland) 
และดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดจนนํ าผลผลิตที่เกิดจากการกํ าจัดขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียไปใชให
เกิดประโยชนสํ าหรับปลูกปาชายเลน เพื่ออนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลและที่สํ าคัญเปนโครงการ
นํ ารองอันเปนประโยชนยิ่ง เพื่อเปนการสงเสริมและเผยแพรผลการวิจัยของโครงการดังกลาวไปสู
ประชาชนในทองถ่ินใหเปนที่ยอมรับ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากขยะและนํ้ าเสียและ
สามารถแกไขปญหานํ าไปสูการปฏิบัติในชุมชน การนํ าความรูในการกํ าจัดขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแยกประเภทขยะกอนทิ้งและการบํ าบัดนํ้ าเสียเบื้องตนไปยังกลุมประชาชน
ในทองถ่ินในลํ าดับแรกนั้น จะชวยลดภาระของหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํ าจัดขยะและบํ าบัด   
นํ้ าเสียได จึงควรมีการนํ าความรูนี้มาเผยแพรและถายทอดใหแกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี จังหวัดสุโขทัยตอไป ซ่ึงการใหการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคดัแยกขยะ
และบ ําบดันํ ้าเสยีขัน้ตนทีถู่กตองนัน้ ยอมเปนพืน้ฐานของการเกดิคานยิม ทศันคตทิี่ด ี ตลอดจนการ
ปฏิบตัทิีถู่กตอง อันจะน ําไปสูการแกไขปญหาเกีย่วกบัขยะและนํ ้าเสยี

ปญหาสงัคมสวนใหญเกิดจากคน การแกไขใหยั่งยืนจึงนาจะมุงที่คนในชวงอายุนอยๆ ดวย
การปลกูฝงคานิยมและความตระหนักใหเกิดขึ้น และกระทํ าอยางตอเนื่องจนเปนผูใหญ นักเรียนจึง
เปนกลุมเปาหมายหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากขยะมูลฝอยและนํ้ าเสียเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่ใกลตัว
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นักเรียน ในการทํ ากิจกรรมของนักเรียนในแตละวัน ไมวาจะเปนการอาบนํ้ าแปรงฟน การใช
อุปกรณการเรียน ของใชสวนตัว รวมไปถึงพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเปนสาเหตุของการกอ
ใหเกดิขยะและนํ ้าเสียทั้งสิ้น จึงสมควรอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับขยะและนํ้ าเสียและ
มีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดในการดํ าเนินงานของ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ ซ่ึงพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหัวไดทรงหวงใยในการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขยะมูลฝอยและนํ้ าเสีย  ดัง
นัน้   ผูศึกษาจึงสนใจในการศึกษาการสรางองคความรูในรูปแบบการฝกอบรม เร่ืองการคัดแยกขยะ
และการบํ าบัดนํ้ าเสีย สํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพือ่เปนแนวทาง
ใหนักเรียนมีความรู และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียในชีวิต
ประจํ าวันตอไปได

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.  เพื่อสรางกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ในรูปแบบชดุการฝกอบรมการคัดแยกขยะและ
บ ําบดันํ้ าเสีย สํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

2.  ศกึษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ในการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยภายหลังการฝกอบรม

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.  ไดกระบวนการฝกอบรมการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยี สํ าหรับโรงเรยีนมธัยมศกึษา ใน
เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

2.  ไดทราบถึงประสิทธิภาพของการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย
สํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

3.  กระบวนการฝกอบรมที่ไดสามารถนํ าไปเปนตนแบบในการประยุกตใชแกหนวยงานที่
เกีย่วของในพื้นที่อ่ืนตอไป
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ขอบเขตการศึกษา

1.  การวจิยัเร่ือง กระบวนการฝกอบรมการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยี สํ าหรับโรงเรยีนมธัยม
ศกึษา ในเขตเทศบาลเมอืงสโุขทยัธาน ี จงัหวดัสโุขทยั ประกอบดวยองคความรูเร่ืองการคดัแยกขยะ
และบํ าบัดนํ้ าเสีย และใชเทคโนโลยีการถายทอด คอื หนงัสอือานประกอบ เร่ือง ขยะมลูฝอยและ     
นํ ้าเสยี กจิกรรมระดมความคดิ เกมถกูถังถูกประเภทและพชิิตนํ ้าเสยีดวยมอืเรา กจิกรรมละลายพฤตกิรรม
และสนัทนาการ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู เพือ่ใหเกิดพฤติกรรมพึงประสงค ความรู 
ความเขาใจ ทัศนคติ ความสํ านึก การตอบโต และทักษะดานการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียตาม
เกณฑที่ผูเชี่ยวชาญกํ าหนด

2.  กระบวนการฝกอบรมทีส่รางขึน้ไดน ํามาศกึษาคณุภาพ 5 ดานกบักลุมตวัอยางกลุมใหญ
(30 คน) คอื ความตรง ความเชื่อมั่น ความยากงาย คาอํ านาจจํ าแนก และความเปนปรนัย

3.  การวจิยัคร้ังนีใ้ชนกัเรยีนชมุนมุสิง่แวดลอม โรงเรยีนอดุมดรณุ ี  จ ํานวน 109 คน เปนตวั
แทนของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในเขตเทศบาลเมอืงสโุขทยัธาน ีจงัหวดัสโุขทยั เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพ
การใชงานของกระบวนการฝกอบรม

นิยามศัพท

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหคํ าจํ ากัดความของศัพทตางๆ ที่ใชในการศึกษา เพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน คือ

1.  กระบวนการสิง่แวดลอมศกึษาในรปูแบบชดุการฝกอบรม หมายถงึ คณุภาพและประสทิธิ
ภาพของกระบวนการฝกอบรม

2.  กระบวนการฝกอบรม หมายถงึ กระบวนการถายทอดองคความรูเร่ืองการคดัแยกขยะและ
บ ําบดันํ ้าเสยี  ประกอบดวย หนังสืออานประกอบ เร่ือง ขยะมูลฝอยและนํ้ าเสีย กิจกรรมระดมความ
คดิ เกมถูกถังถูกประเภทและพิชิตนํ้ าเสียดวยมือเรา กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสนัทนาการ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการศึกษาคุณภาพ คือ คาความ
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ตรง (validity) คาความเชื่อมั่น (reliability) คาความยากงาย (difficulty) คาอํ านาจจํ าแนก 
(discrimination) และความเปนปรนัย (objective)

3.  การฝกอบรม  หมายถึง  แบบกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบเพื่อถายทอดความรูไปสู
ประชากรเปาหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดไว โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพูนความรู (knowledge) เจตคติ (attitude) ความสํ านึก (awareness) การตอบโต (sensitivity) 
และทักษะ (skill) เกีย่วกบัการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย

4.  พฤตกิรรม หมายถึง ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ความสํ านึก การตอบโต และทักษะใน
การคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียเบื้องตนของนักเรียน ที่แสดงออกมากอนและหลังการฝกอบรม 
และสามารถวัดไดดวยเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

5.  ขยะมลูฝอย หมายถงึ เศษของเหลอืทิง้จากกระบวนการผลติ และการใชของมนษุยหรือส่ิง
ของทีเ่สือ่มคณุภาพหรอืหมดสภาพการใชงาน อันไดแก เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร ถุงพลาสตกิ 
เศษสนิคา ภาชนะทีใ่สอาหารและมลูสัตว รวมตลอดถงึสิง่อืน่ใดทีเ่กบ็กวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ล้ียงสตัว 
หรือทีอ่ื่นๆ

6.  การคดัแยกขยะมูลฝอย หมายถึง การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยจากแหลงกํ าเนิด เปน
แนวทางการมสีวนรวมในการก ําจดัขยะของประชาชน ซ่ึงสามารถแยกประเภทของขยะมูลฝอยเปน 
ขยะมลูฝอยท่ีสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ เชน เศษอาหาร เศษผัก ฯลฯ ขยะมูลฝอยที่เหลือใช
ทั่วไป เชน เศษผา เศษกระดาษ ฯลฯ และขยะมูลฝอยที่อาจเปนอันตราย เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ 
สํ าลีเปอนเลือด หลอดไฟ ฯลฯ

7.  นํ้ าเสีย หมายถึง นํ ้าทีผ่านการใชทั้งอุปโภคและบริโภคจากกิจกรรมตางๆ และเกิดการ
ปนเปอนทั้งจากสารอินทรียและอนินทรีย จนทํ าใหคุณภาพของนํ้ าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง
จนไมสามารถนํ ามาใชประโยชนได

8.  นกัเรยีน หมายถงึ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา (ชวงชัน้ที ่ 3 และ 4) ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
สังกดัส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
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9.  ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลของคะแนนทีไ่ดจากการท ําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนรูของนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและบํ าบัดนํ้ าเสียของกระบวนการฝกอบรม

10.  การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู หมายถงึ การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูเกีย่วกบัการคดัแยก
ขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย กอนและหลังผานกระบวนการฝกอบรม

11.  แบบทดสอบ หมายถงึ เครือ่งมอืวดัองคความรู ซ่ึงวดัจากพฤตกิรรมของผูเขารับการอบรม  
จ ํานวน 80 ขอ แบงเปนการวัดดานความรู/ความเขาใจ ทัศนคติ ความสํ านึก และการตอบโต เร่ือง
การคดัแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ขอตกลงเบื้องตน

1.  การประเมินผลหลังการฝกอบรมในแตละระดับความรูทางสิ่งแวดลอม มีการกํ าหนด
เกณฑ ดังนี้

ระดบัคะแนน (รอยละ) การประเมิน
           81-100    ดีมาก

61-80       ดี
41-60 ปานกลาง
21-40   พอใช
  0-20           ปรับปรุงแกไข

2.  เกณฑ(คะแนน) ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยฯ เพื่อการ
ก ําจดัขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียสํ าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา คือ รอยละ 80 (อิทธิพล, 2547: 59-62)


