บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
หลายปที่ผานมา ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมแบบเดิมมาเปน
สังคมสมัยใหม กลาวคือ วิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนจากสังคมเดิมจะผูกพันกับธรรมชาติมาก ไม
วาจะเปนประเพณี วัฒนธรรม เครื่องนุงหมและการบริโภค ซึ่งจะใชวัสดุจากธรรมชาติแทบทั้งสิ้น
ทําใหของเสียทีเ่ กิดจากมนุษยนอ ยมาก ปจจุบนั วิถชี วี ติ ของมนุษยไดเปลีย่ นแปลงไปเปนสังคมสมัยใหม
มนุษยแสวงหาความสะดวกสบายมากขึ้น มีการนําทรัพยากรมาใชเพื่อตอบสนองความตองการและ
พัฒนาประเทศ เปนเหตุใหเกิดการเปลีย่ นแปลงดานทรัพยากรและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยมากมาย กอปรกับการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนประชากร การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและความ
กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหทรัพยากรถูกนํามาใชตามความตองการของมนุษย
อยางไรขีดจํากัด นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจใหเทียบเทากับ
ประเทศอื่นๆ สงผลใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางขาดความยั้งคิด จึงสงผลกระทบตอ
สิง่ แวดลอมสรางความเสือ่ มโทรมดังปรากฏใหเห็นปญหามากมายอาทิ อากาศเปนพิษ ดินเสือ่ มคุณภาพ
ปญหาสังคม ปญหาขยะและนํ้าเนาเสียในเขตชุมชนและเมืองขนาดใหญ ซึ่งนับวันจะทวีความรุน
แรงขึ้นเรื่อยๆ
ขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สําคัญมากปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน
ปจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในแตละชุมชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ เชน จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นยอมทําใหมีการอุปโภคบริโภคสินคาและวัตถุดิบเพิ่ม
มากขึน้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ในขณะทีป่ ริมาณขยะมูลฝอย
เพิม่ มากขึน้ ตามไปดวย แตการจัดการขยะมูลฝอยทัง้ ในดานการจัดเก็บและทําลายยังไมมปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ จึงทําใหมีขยะมูลฝอยเหลือตกคางไมไดรับการจัดเก็บและทําลาย จากรายงานสถานการณ
มลพิษของประเทศไทยในป พ.ศ.2544 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนทั่วประเทศประมาณ
14.1 ลานตัน หรือประมาณวันละ 38,640 ตัน ซึ่งเพิ่มจากปที่ผานมาประมาณวันละ 470 ตัน
(กรมควบคุมมลพิษ, 2545) ความสามารถในการเก็บขนและกําจัดขยะทั่วไปของประเทศไทย พบวา
ในป 2541 กรุงเทพมหานครสามารถเก็บขนไดรอยละ 99 ในขณะที่เทศบาลและเมืองพัทยาเก็บขน
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ไดรอ ยละ 73 แตยังมีปญหาดานการกําจัดอยู (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544) เมื่อ
ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น แตชุมชนตางๆ กลับไมสามารถจัดเก็บขนขยะและกําจัดไดหมด จึงกอให
เกิดปญหาตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ อาทิ เกิดปญหาขยะตกคางเนาเหม็น
และนําขยะไหลลงสู
้
แ หลงนํา้ ขยะถูกทิง้ ลงสูแ หลงนํา้ ไมวา จะเปน ลําคลอง แมนาํ้ ทะเลสาบ อันเปน
สาเหตุหนึง่ ทีท่ าให
ํ เกิดนําเสี
้ ย จากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ (2545) พบวาคุณภาพนําโดย
้
รวมทัง้ ประเทศอยูใ นเกณฑดปี ระมาณรอยละ 18 อยูใ นเกณฑพอใชรอ ยละ 40 อยูใ นเกณฑตาร
ํ่ อยละ
33 และเปนแหลงนํ้าที่มีคุณภาพอยูในเกณฑตํ่ามากรอยละ 9 เห็นไดวาปญหานํ้าเสียที่ผานมาเปน
ปญหาทีท่ วีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ แมวา หลายฝายจะพยายามแกไขปญหาสภาพแวดลอมทีเ่ สือ่ มโทรม
ลงแลวก็ตาม หากมนุษยซงึ่ เปนสาเหตุสาคั
ํ ญในการทําใหเกิดมลพิษยังขาดความรู ความเขาใจ และ
จิตสํานึกทีด่ ี ในการแกปญ
 หาสิง่ แวดลอมอันสงผลใหเกิดพฤติกรรมทีไ่ มพึงปรารถนา ยอมจะเกิดผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตไดในที่สุด
สุโขทัย เปนจังหวัดทางภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย มีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร
เนื่องจากเปนราชธานีเกา มีความเจริญทางดานศิลปวัฒนธรรม เห็นไดจากแหลงโบราณสถานเดิม
จึงเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่นํารายไดสูจังหวัดอยางมากมาย สงผลใหเกิดกิจกรรม
จากการทองเที่ยวตางๆ ไมวาจะเปนที่พักอาศัย โรงแรม รานอาหาร อาคารพาณิชย ตลาดสด
โรงพยาบาล และสถานทีร่ าชการ ซึง่ สวนใหญตงั้ อยูใ นเขตเทศบาล กิจกรรมตางๆทีเ่ กิดขึน้ สงผลใหเกิด
ปริมาณขยะและนําเสี
้ ยเพิม่ ขึน้ ดวย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย มีพนื้ ที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพืน้ ที่บริเวณตําบลธานีทงั้ หมด จากการสํารวจขอมูลทะเบียนราษฎร สํานักงานปลัดเมือง
สุโขทัยธานี เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ปรากฏประชากรอาศัยอยูมจี านวน
ํ
91,490 คน ความหนา
แนนของประชากรโดยเฉลีย่ 6,181 คนตอตารางกิโลเมตร นับวามีคา สูงเกินมาตรฐาน คือ 114 คนตอ
ตารางกิโลเมตรเปนอยางมาก ปริมาณประชากรในอัตราทีส่ งู ประกอบกับกิจกรรมตางๆทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ทองเที่ยว สงผลกระทบดานขยะและนํ้าเสีย กลาวไดวาเปนปญหาสําคัญของเขตชุมชนหรือเขต
เทศบาลขณะนี้ จากการศึกษาพบวา อัตราการเกิดขยะมูลฝอยสูงสุดที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตอง
เก็บรวบรวมมีประมาณวันละ 22.01 ตันตอวัน แตความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีประมาณ 19.36 ตันตอวัน หรือประมาณรอยละ 88 ของปริมาณมูลฝอย
ทัง้ หมด สวนในดานการจัดการนํ้าเสีย พบวา ปจจุบันในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานียังไมมีระบบ
การจัดการนํ้าเสียที่เหมาะสม มีการรวบรวมและระบายนํ้าเสียลงสูแมนํ้ายม ซึ่งรับนํ้าจากคลอง
ตาเพชรและคลองอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมือง โดยผลการวิเคราะหนํ้าปรากฏวา มีปริมาณสารอินทรีย
ปนเปอนอยูคอนขางสูง สวนคลองกระชงค พบวา คุณภาพนํ้ามีระดับคอนขางตํ่า นํ้ามีสีดํา กลิ่น
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เหม็น ทําใหไมสามารถใชประโยชนใดๆ ได (วิทยาลัยสิ่งแวดลอม, 2545) จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการนําความรูเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียมาถายทอดสูประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดในการดํ าเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิง่ แวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงหวง
ใยในการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย และสามารถเปนแนวทางการปอง
กันและแกไขปญหาไดตอไป
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากระราชดําริ ตําบล
แหลมผักเบีย้ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทําการศึกษาวิจยั หาเทคโนโลยีการกําจัด
ขยะและบําบัดนําเสี
้ ยดวยวิธธี รรมชาติชว ยธรรมชาติเปนหลักสําคัญ เพือ่ เปนการแกไขปญหาสิง่ แวด
ลอมดวยวิธีประหยัดมีประสิทธิภาพสามารถนําไปปรับใชไดทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งไดเริ่ม
ดําเนินการเมือ่ ป พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบนั จากการศึกษาวิจยั ไดคน พบเทคโนโลยีทเี่ นนธรรมชาติชวย
ธรรมชาติราคาถูก วิธีไมซับซอนงายตอการปฏิบัติในการกําจัดขยะแบบฝงกลบ (sanitary landfill)
ดวยวิธีธรรมชาติและการบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีดําเนินการ 3 รูปแบบ คือ ระบบบอบําบัดนํ้าเสีย
(lagoon treatment) ระบบกรองนํ้าเสียดวยหญา (grass filtration) และพืชนํ้า (construted wetland)
และดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดจนนําผลผลิตที่เกิดจากการกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสียไปใชให
เกิดประโยชนสําหรับปลูกปาชายเลน เพื่ออนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลและที่สําคัญเปนโครงการ
นํารองอันเปนประโยชนยิ่ง เพื่อเปนการสงเสริมและเผยแพรผลการวิจัยของโครงการดังกลาวไปสู
ประชาชนในทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากขยะและนํ้าเสียและ
สามารถแกไขปญหานําไปสูการปฏิบัติในชุมชน การนําความรูในการกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแยกประเภทขยะกอนทิ้งและการบําบัดนํ้าเสียเบื้องตนไปยังกลุมประชาชน
ในทองถิ่นในลําดับแรกนั้น จะชวยลดภาระของหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําจัดขยะและบําบัด
นํ้าเสียได จึงควรมีการนําความรูนี้มาเผยแพรและถายทอดใหแกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี จังหวัดสุโขทัยตอไป ซึ่งการใหการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
และบําบัดนําเสี
้ ยขัน้ ตนทีถ่ กู ตองนัน้ ยอมเปนพืน้ ฐานของการเกิดคานิยม ทัศนคติที่ดี ตลอดจนการ
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง อันจะนําไปสูก ารแกไขปญหาเกีย่ วกับขยะและนําเสี
้ ย
ปญหาสังคมสวนใหญเกิดจากคน การแกไขใหยั่งยืนจึงนาจะมุงที่คนในชวงอายุนอยๆ ดวย
การปลูกฝงคานิยมและความตระหนักใหเกิดขึ้น และกระทําอยางตอเนื่องจนเปนผูใหญ นักเรียนจึง
เปนกลุมเปาหมายหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสียเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่ใกลตัว
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นักเรียน ในการทํ ากิจกรรมของนักเรียนในแตละวัน ไมวาจะเปนการอาบนํ้าแปรงฟน การใช
อุปกรณการเรียน ของใชสวนตัว รวมไปถึงพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนสาเหตุของการกอ
ใหเกิดขยะและนําเสี
้ ยทั้งสิ้น จึงสมควรอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับขยะและนํ้าเสียและ
มีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดในการดําเนินงานของ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงหวงใยในการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย ดัง
นัน้ ผูศึกษาจึงสนใจในการศึกษาการสรางองคความรูในรูปแบบการฝกอบรม เรื่องการคัดแยกขยะ
และการบําบัดนํ้าเสีย สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพือ่ เปนแนวทาง
ใหนักเรียนมีความรู และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียในชีวิต
ประจําวันตอไปได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ในรูปแบบชุดการฝกอบรมการคัดแยกขยะและ
บําบัดนํ้าเสีย สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ในการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยภายหลังการฝกอบรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดกระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ย สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
2. ไดทราบถึงประสิทธิภาพของการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
3. กระบวนการฝกอบรมที่ไดสามารถนําไปเปนตนแบบในการประยุกตใชแกหนวยงานที่
เกีย่ วของในพื้นที่อื่นตอไป
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ขอบเขตการศึกษา
1. การวิจยั เรือ่ ง กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ย สําหรับโรงเรียนมัธยม
ศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวยองคความรูเ รือ่ งการคัดแยกขยะ
และบําบัดนํ้าเสีย และใชเทคโนโลยีการถายทอด คือ หนังสืออานประกอบ เรือ่ ง ขยะมูลฝอยและ
นําเสี
้ ย กิจกรรมระดมความคิด เกมถูกถังถูกประเภทและพิชติ นําเสี
้ ยดวยมือเรา กิจกรรมละลายพฤติกรรม
และสันทนาการ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู เพือ่ ใหเกิดพฤติกรรมพึงประสงค ความรู
ความเขาใจ ทัศนคติ ความสํานึก การตอบโต และทักษะดานการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียตาม
เกณฑที่ผูเชี่ยวชาญกําหนด
2. กระบวนการฝกอบรมทีส่ รางขึน้ ไดนามาศึ
ํ กษาคุณภาพ 5 ดานกับกลุม ตัวอยางกลุม ใหญ
(30 คน) คือ ความตรง ความเชื่อมั่น ความยากงาย คาอํานาจจําแนก และความเปนปรนัย
3. การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชนกั เรียนชุมนุมสิง่ แวดลอม โรงเรียนอุดมดรุณี จํานวน 109 คน เปนตัว
แทนของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพ
การใชงานของกระบวนการฝกอบรม
นิยามศัพท
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหคําจํากัดความของศัพทตางๆ ที่ใชในการศึกษา เพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน คือ
1. กระบวนการสิง่ แวดลอมศึกษาในรูปแบบชุดการฝกอบรม หมายถึง คุณภาพและประสิทธิ
ภาพของกระบวนการฝกอบรม
2. กระบวนการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการถายทอดองคความรูเ รือ่ งการคัดแยกขยะและ
บําบัดนําเสี
้ ย ประกอบดวย หนังสืออานประกอบ เรื่อง ขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย กิจกรรมระดมความ
คิด เกมถูกถังถูกประเภทและพิชิตนํ้าเสียดวยมือเรา กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการศึกษาคุณภาพ คือ คาความ
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ตรง (validity) คาความเชื่อมั่น (reliability) คาความยากงาย (difficulty) คาอํานาจจําแนก
(discrimination) และความเปนปรนัย (objective)
3. การฝกอบรม หมายถึง แบบกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบเพื่อถายทอดความรูไปสู
ประชากรเปาหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพูนความรู (knowledge) เจตคติ (attitude) ความสํานึก (awareness) การตอบโต (sensitivity)
และทักษะ (skill) เกีย่ วกับการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย
4. พฤติกรรม หมายถึง ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ความสํานึก การตอบโต และทักษะใน
การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียเบื้องตนของนักเรียน ที่แสดงออกมากอนและหลังการฝกอบรม
และสามารถวัดไดดวยเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
5. ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิต และการใชของมนุษยหรือสิง่
ของทีเ่ สือ่ มคุณภาพหรือหมดสภาพการใชงาน อันไดแก เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร ถุงพลาสติก
เศษสินคา ภาชนะทีใ่ สอาหารและมูลสัตว รวมตลอดถึงสิง่ อืน่ ใดทีเ่ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลีย้ งสัตว
หรือทีอ่ นื่ ๆ
6. การคัดแยกขยะมูลฝอย หมายถึง การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด เปน
แนวทางการมีสว นรวมในการกําจัดขยะของประชาชน ซึ่งสามารถแยกประเภทของขยะมูลฝอยเปน
ขยะมูลฝอยทีส่ ามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ เชน เศษอาหาร เศษผัก ฯลฯ ขยะมูลฝอยที่เหลือใช
ทั่วไป เชน เศษผา เศษกระดาษ ฯลฯ และขยะมูลฝอยที่อาจเปนอันตราย เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่
สําลีเปอนเลือด หลอดไฟ ฯลฯ
7. นํ้าเสีย หมายถึง นําที
้ ผ่ านการใชทั้งอุปโภคและบริโภคจากกิจกรรมตางๆ และเกิดการ
ปนเปอนทั้งจากสารอินทรียและอนินทรีย จนทําใหคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง
จนไมสามารถนํามาใชประโยชนได
8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ชวงชัน้ ที่ 3 และ 4) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
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9. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หมายถึง ผลของคะแนนทีไ่ ดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูของนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและบําบัดนํ้าเสียของกระบวนการฝกอบรม
10. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู หมายถึง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเ กีย่ วกับการคัดแยก
ขยะและบําบัดนํ้าเสีย กอนและหลังผานกระบวนการฝกอบรม
11. แบบทดสอบ หมายถึง เครือ่ งมือวัดองคความรู ซึง่ วัดจากพฤติกรรมของผูเ ขารับการอบรม
จํานวน 80 ขอ แบงเปนการวัดดานความรู/ความเขาใจ ทัศนคติ ความสํานึก และการตอบโต เรื่อง
การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ขอตกลงเบื้องตน
1. การประเมินผลหลังการฝกอบรมในแตละระดับความรูทางสิ่งแวดลอม มีการกําหนด
เกณฑ ดังนี้
ระดับคะแนน (รอยละ)
81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

การประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ปรับปรุงแกไข

2. เกณฑ(คะแนน) ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยฯ เพื่อการ
กําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสียสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา คือ รอยละ 80 (อิทธิพล, 2547: 59-62)

