บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาวิจัยดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความรู
2. แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและพฤติกรรม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจําการลืม
5. แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม
6. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถายทอด
7. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
8. แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
9. แนวคิดเกี่ยวกับนํ้าเสีย
10. ลักษณะทั่วไปของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
11. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดเกี่ยวกับความรู
ความหมายของความรู
นักการศึกษาสวนใหญมีแนวคิดในการใหความหมายของความรูสอดคลองกันวา ความรู
หมายถึง ขอเท็จจริง รายละเอียดของขอมูลที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูที่บุคคลไดรับเขา
ไวในสมอง และสามารถแสดงออกในรูปของการอาน การเขียน และพฤติกรรมตางๆ ซึ่งสามารถ
วัดไดและนํามาแกปญหาที่เกิดขึ้นที่มีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับสิ่งที่เรียนรูมา (ไพศาล, 2526:
96; อํานวย, 2527: 71; บุญชม, 2537: 20; วินัย และ บานชื่น, 2539: 73 และ Good, 1973)
ระดับของความรู
Bloom and Benijamin (1971) ไดจําแนกพฤติกรรมดานความรูเปน 6 ระดับ โดยเรียงจาก
งายไปสูยาก คือ (1) ความรู (knowledge) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงการจําไดหรือระลึกได
(2) ความเขาใจ (comprehension) ไดแก พฤติกรรม ความรูที่แสดงวานักเรียนสามารถอธิบายได
ขยายความดวยคําพูดของตนเองได (3) การนําไปใช (application) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดง
วาสามารถนํ าความรูที่มีอยูไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางจากสถานการณเดิม (4) การ
วิเคราะห (analysis) ไดแก พฤติกรรมความรูที่สามารถแยกสิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ ไดอยางมี
ความหมาย และเห็นความสัมพันธของหนวยยอยๆ เหลานี้ดวย (5) การสังเคราะห (synthesis) ไดแก
พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงความสามารถในการรวบรวมความรู และขอมูลตางๆ เขาดวยกันอยางมี
ระบบ เพือ่ ใหไดแนวทางใหมที่จะนําไปสูการแกไขปญหาได และ (6) การประเมินคา (evaluation)
ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงความสามารถในการตัดสินคุณภาพคุณคาของสิ่งของหรือทาง
เลือกไดอยางถูกตอง
การวัดความรู
เครื่องมือที่ใชในการวัดความรูมีหลายชนิด แตละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู
ตามลักษณะที่แตกตางกันไป ไพศาล (2526: 34-36) ไดแบงรูปแบบของขอสอบหรือแบบทดสอบ
ไว 3 ลักษณะ ดังนี้ (1) ขอสอบแบบปากเปลา เปนการสอบแบบใชการโตตอบดวยวาจาหรือคําพูด
ของผูทําการสอบและผูถูกสอบโดยตรง การสอบแบบนี้มักตองสอบเปนรายบุคคลจึงเหมาะที่จะใช
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ไดในกรณีทเี่ ด็กมีจํานวนนอย ปจจุบันการสอบแบบปากเปลาไมนิยมใชในการสอบวัดความรูความ
สามารถทางดานพุทธิพิสัย แตยังคงมีใชกับการสอบวัดเกี่ยวกับ ความเห็น ทีทา ความสนใจ ทัศนะ
ตางๆ หรือเพื่อวัดบุคลิกภาพบุคคล โดยเรียกเปนการสัมภาษณแทนการสอบปากเปลา (2) ขอสอบ
แบบขอเขียน เปนรูปแบบของการสอบที่พฒ
ั นามาจากการสอบแบบปากเปลา เพื่อใหเหมาะสบกับ
การสอบเด็กจํานวนมากๆ และมีเนื้อหาวิชาที่จะสอบมากขึ้น เพราะสามารถสอบเด็กไดเปนกลุม
พรอมๆ กัน ขอสอบแบบขอเขียนสามารถแบงไดเปน 2 แบบตามลักษณะคําถามและวิธีตอบคําถาม
คือ แบบความเรียงและแบบจํากัดคําตอบ (3) ขอสอบภาคปฏิบัติ เปนขอสอบที่ไมตองการใหผูสอบ
ตอบสนองออกมาในรูปคําพูดปากเปลา หรือโดยการเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ แตมุงใหผูสอบ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองดวยการปฏิบัติหรือการกระทําจริง ซึ่งไดแกขอสอบในวิชาที่เนนภาค
ปฏิบตั เิ ปนหลัก เชน ศิลปะ ดนตรี การชาง และพลศึกษา เปนตน ขอสอบประเภทนี้จึงเหมาะที่จะ
ใหวดั คุณลักษณะดานทักษะพิสัย
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา
สิ่งแวดลอมศึกษาเปนแนวทางหนึ่งที่จะมีสวนชวยในการใหความรูหรือถายทอดความรู
และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ ไดเปนอยางดี โดยมีนักสิ่งแวดลอม ไดให
ความหมายและหลักการของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี้ คือ
ความหมายสิ่งแวดลอมศึกษา
Bowman (1974:1) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา การจัดการสิ่งแวดลอม
ศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาสาธารณชนใหไดรับความรูในเรื่องสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง
สังคม ซึ่งอยูโดยรอบตัวมนุษยเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และรูจักแกปญหา
เหลานัน้ ซึ่งสอดคลองกับ Bandhu (1981: 5) ไดอธิบายวา สิ่งแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการของ
การสรางจิตสํานึก คานิยม และมโนทัศนที่จะพัฒนาทักษะและเจตคติตอความเขาใจอยางลึกซึ้งใน
ความสัมพันธระหวางมนุษยกบั สิง่ แวดลอมทัง้ ทางดานชีวภาพ กายภาพ และสงผลใหเกิดการตัดสิน
ใจและการปฏิบตั ใิ นการแกไขปญหาทีเ่ กีย่ วของกับคุณภาพของสิง่ แวดลอม และ Meadows (1990: 5)
ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววาเปนการเรียนรูเพื่อความเขาใจ ซาบซึ้งและการปฏิบัติ
สิ่งแวดลอมศึกษาเปนการจัดการศึกษาพื้นฐานในการแกปญหา แตการแกปญหานี้มีพื้นฐานจาก
ปรัชญาทีเ่ ปนภาพรวม ความยั่งยืน การขยายผล และการพิทักษปกปอง เปาหมายสิ่งแวดลอมศึกษา
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ไมใชเฉพาะการแกปญหาในมุมแคบที่กอใหเกิดปญหาอื่นที่เลวรายตามมา และไมใชการแกไขและ
รักษาสภาพเดิมเทานั้น แตตองเปนการทําใหดีขึ้นดวย และ เกษม (2536: 71) ไดใหความหมายของ
สิ่งแวดลอมศึกษาวา กระบวนการใหความรูอยางมีระบบและแบบแผน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
เทคโนโลยีการศึกษานําความรูทางสิ่งแวดลอมสูบุคคลทุกระดับเพื่อคงไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา สิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการให
ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นอยางมีระบบผานกระบวนการ
เทคโนโลยีทางการศึกษาไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานความรู คานิยม และ
พฤติกรรมของมนุษยในการใช ปองกัน และแกปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เปนไปในทางที่ดีขึ้นและสามารถใหผลยั่งยืนตอเนื่องตลอดไป
หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา
Schmeider (1977: 29-30) สรุปหลักการสิ่งแวดลอมศึกษาไว คือ (1) สิง่ แวดลอมศึกษาควร
เปนกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต (2) ควรใหมีการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง (3) ควรใหความสนใจ
ในเรื่องของความตระหนัก และความรูสึกที่ไวตอสิ่งแวดลอม (4) การเชื่อมโยงความรูทางดาน
สังคมศาสตรและชีววิทยาเขาดวยกัน เพราะศาสตรทั้งสองสาขามีความสําคัญที่จะชวยใหเขาใจและ
แกปญ
 หาสิง่ แวดลอม (5) ควรใหโอกาสแกผเู รียนทีจ่ ะศึกษาสิง่ แวดลอมในชุมชน เพือ่ ใหประสบการณ
การเรียนรูจริงที่ไมอาจจัดขึ้นในหองเรียนได (6) ใหความรูที่เนนเจตคติ การกระจางคานิยม และ
ทักษะทางการคิด (การคิดเชิงวิพากษ การแกปญหา และกลวิธีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม) (7) ควร
เนนปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น เพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดรับแรงกระตุนและคนหาวิธีการตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพในการแกปญหาดังกลาว (8) ควรเนนใหผูเรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีเจตคติ ตลอดจนประสบการณและความคิดที่ดี และ (9) ควรจัด
การฝกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อฝกความเปนผูนําในการใหความชวยเหลือ
บุคคลตางๆ ในชุมชน
จุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา
จากการประชุมระหวางชาติที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวียในป พ.ศ. 2518 โดยจุดมุง
หมายเพื่อที่จะศึกษาและอธิบายถึงสภาพปจจุบันและแนวโนมของสิ่งแวดลอมศึกษา ผลจากการ

12
ประชุมครั้งนี้ไดเกิดขอตกลงเรียกวาปฏิญญาสากลเบลเกรด หรือกฏเบลเกรดขึ้น (The Belgrade
Charter) ซึง่ ผลการประชุมดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของสิง่ แวดลอมศึกษาของโลกโดยราง
เปาหมาย จุดมุง หมาย และหลักการอันเปนแนวทางสําหรับการจัดสิง่ แวดลอมศึกษา (UNESCO, 1978)
เพือ่ ใหบคุ คลและสังคมไดบรรลุสงิ่ ตางๆ ดังตอไปนี้ (1) ความตระหนัก และตืน่ ตัวเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม
โดยสวนรวมและปญหาที่เกี่ยวของ (2) ความรู ใหมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ปญหาที่เกี่ยวของและความรับผิดชอบของมนุษยในปญหาเหลานั้น (3) เจตคติ ใหมีคานิยมทาง
สังคมที่มีความผูกพันกับสิ่งแวดลอมและจูงใจที่มีสวนรวมในการปองกันและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
(4) ทักษะ ใหมีความชํานาญในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (5) ความสามารถในการประเมินผล คือ
ใหรจู กั ประเมินมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม การศึกษาโครงการในแงปจจัยตางๆ ทางนิเวศวิทยา
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา และ (6) การมีสวนรวม ใหมีการพัฒนาความรูสึกที่จะ
มีความรับผิดชอบ และเห็นวาปญหาสิง่ แวดลอมเปนเรือ่ งเรงดวน โดยยึดมัน่ ตอการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
เพือ่ แกปญหาดังกลาว
จึงกลาวไดวา จุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาคือ มุงหวังใหประชาชนไดมีความรูความ
เขาใจ เกิดจิตสํานึก เจตคติ ตืน่ ตัวตอปญหาสิง่ แวดลอมทีม่ ผี ลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยประชาชนจะตองมีสวนรวมในการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อชวยกันพัฒนา และปรับปรุงแกไข
ปญหาสิง่ แวดลอม อันจะมีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไป
ระดับความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษา
เกษม (2536: 142-145) ไดกลาวถึง ระดับความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาไววา สิ่งแวดลอม
ศึกษาเปนกระบวนการใหการศึกษาเพือ่ สรางจิตสํานึกทางสิง่ แวดลอม(environmental consciousness)
และใหผเู รียนสามารถนําไปประยุกตใช คือ คิดเปน ทําเปนและแกปญ
 หาสิง่ แวดลอมได ซึ่งมี 5 ขั้น
ตอน คือ (1) ความรู ตองมีลกั ษณะของความรูใ นแนวกวางคือ รูห ลายสาขาหรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับ
ความรูเ ฉพาะทางสิง่ แวดลอมนัน้ ๆ (2) เจตคติ เปนระดับความเขมขนของเนื้อหา หมายความวาตองรู
อยางถูกตองตามหลักการคือ รูกวางและรูจักการผสมผสาน ซึ่งตองมีการไดเห็นและสัมผัสของจริง
และรวมกิจกรรมตางๆ (3) ความสํานึก เมือ่ ตองการใหมคี วามสํานึกตองมีการฝกปฏิบตั ดิ ว ยเพือ่ ความ
ถูกตองของการปฏิบตั ิ (4) การตอบโต เปนความรูท แี่ สดงออกมาเมือ่ เกิดเหตุการณใดเกิดขึน้ ประสาท
หรือความนึกคิดทีไ่ ดสงั่ สมไวจะมีการตอบโตออกมาโดยอัตโนมัติ และ (5) ทักษะ เมือ่ เกิดเหตุการณที่
เกีย่ วของกับสิง่ แวดลอมหรือสิง่ อื่นๆ สามารถที่จะปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมีความชํานาญ กลาวคือ
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เมือ่ มีความรู เจตคติที่ถูกตอง มีความสํานึก และมีการตอบโตที่เปนไปโดยอัตโนมัติแลว ถายังมี
ทักษะไมถูกตองถือวาความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาไมเกิดขึ้น จากความหมายและหลักการทาง
สิง่ แวดลอมศึกษา สามารถแสดงใหเห็นถึงระดับของการเรียนรูตามรูปแบบทางสิ่งแวดลอมศึกษา
ดังภาพที่ 1

ทักษะ
(ฝกงาน)

ระดับทักษะ

การตอบโต
(พัฒนาการโดยการฝกหัดทํา)
ระดับชี้นํา
ความสํานึก
(รูสึกและปฏิบัติการ)
เจตคติ (เห็นของจริงและรวมกิจกรรม)
ระดับเรา
ความรู (รูกวางและรูการผสมผสาน)

ภาพที่ 1 ปรามิดการสะสมความเขมขนของเนื้อหาสาระทางสิ่งแวดลอมศึกษา
โดยมีระดับเนื้อหาสาระอยางมีขั้นตอน
ที่มา: เกษม, 2536: 143
ปรามิดการสะสมความเขมขนของเนื้อหาสาระทางสิ่งแวดลอมศึกษา เฉพาะเรื่องที่แสดงใน
ภาพที่ 1 ทั้ง 5 ระดับคือ ความรู เจตคติ ความสํานึก การตอบโตและทักษะ กลาวไดวา ระดับความรู
และเจตคติเปนระดับทีม่ กี ารใหความรูอ ยางกวางทีม่ กี ารผสมผสานเปนเนือ้ เดียวเฉพาะเรือ่ ง ระดับ
ความสํานึกและการตอบโตนั้นเปนการทําใหเห็นทิศทางการดําเนินการ/กระทําในสิ่งที่ถูกตองทั้งวิธี
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การและลักษณะการดําเนินการเรียกวาเปนระดับชี้นําเห็นทิศทางการใหการแกไขการดําเนินการที่
ชัดเจน ระดับทักษะหรือระดับทําถูกคือ ปฏิบัติไดอยางชํานาญและถูกตองไมผิดพลาดในทางปฏิบัติ
โดยสรุปคือ ใหรู ชีน้ าํ และทําถูก ทัง้ 3 ขัน้ ตอนเปนสิง่ สําคัญในการสรางเนือ้ หาของจิตสํานึกทาง
สิง่ แวดลอมศึกษาอยางมาก
การใหความรูทางสิ่งแวดลอมในระบบโรงเรียน
เกษม (ม.ป.ป.: 48-3 – 48-4) ไดเสนอโครงสรางความรูห ลักทางสิง่ แวดลอมศึกษาแกนกั เรียน
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาไววา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) เปนการใหความรูร ะบบนิเวศหรือ
ระบบ สิง่ แวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่ ตองเขาใจโครงสราง และกลไกการทํางานหรือหนาทีข่ องทุก
สิง่ แวดลอมของระบบนิเวศหรือระบบสิง่ แวดลอม ขัน้ ตอนหรือความลุม ลึกของระบบนิเวศหรือระบบ
สิง่ แวดลอมนัน้ ตองใหแบบคอยเปนคอยไปตัง้ แตระบบงายๆ จนถึงระบบทีม่ คี วามสลับซับซอน มีขอ
สังเกตวาการใหความรูเ รือ่ งระบบนิเวศหรือระบบสิง่ แวดลอมในชวงนีจ้ ะมีการสอดแทรกความรูทาง
สิง่ แวดลอมใหขยายวงกวางทัง้ ประเภท/ชนิดสิง่ แวดลอมและความลุม ลึกดวยในเวลาเดียวกัน สวนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เปนการใหความรูในเชิงสรางศักยภาพ การตัดสินใจทาง
สิ่งแวดลอมจากเหตุการณหรือเรือ่ งทางสิง่ แวดลอม ตัง้ แตงา ยจนถึงยาก ในลักษณะการใหความรู
แบบนีต้ อ งใหความรูด า นวิเคราะหระบบสิง่ แวดลอม (อาจมีการสังเคราะหระบบดวยก็ได) มีความเขา
ใจสถานภาพของระบบ มีความเขาใจการเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดลอมใหรคู ณ
ุ คา
สิ่งแวดลอมศึกษาในสหรัฐอเมริกา
Jackson (1996) กลาวไวในรายงานการกําหนดสิ่งแวดลอมศึกษาในสหรัฐอเมริกา และแผน
ปฏิบัติสิ่งแวดลอมศึกษาของชาติป 1990 ไววา ตั้งแตป 1970 เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการ
ศึกษาการจัดระบบสิ่งแวดลอม และผูแทนราษฎรใหมีการสนับสนุนการพัฒนาและการประเมินของ
สิง่ แวดลอมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดพยายามใหสิ่งแวดลอมศึกษามีเปาหมายใหกับผูรับที่หลาก
หลาย รวมทัง้ ครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักปกครองทุกระดับ ครูและ
นักเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผูใหญและบุคคลทั่วไป พลเมืองอาวุโส ชุมชน และผูนําทาง
ธุรกิจ
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ในปจจุบันสิ่งแวดลอมศึกษาเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งสามารถแบงเปน 2 สวนคือ (1)
สิ่งแวดลอมศึกษาในระบบ (เปนทางการ) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประถม
ศึกษาและ มัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันทางเทคนิค (2) สิง่ แวดลอมศึกษานอก
ระบบ (ไมเปนทางการ) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดระบบธุรกิจที่ไมหวังผลประโยชน
และสถาบันตางๆ ที่ไมใชสถาบันการศึกษาในระบบ นอกจากนั้นยังประกอบดวย กิจกรรมที่เกี่ยว
กับสื่อสารมวลชน ซึ่งรวมถึงหนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน และคอมพิวเตอรออนไลน
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและพฤติกรรม
ความหมายของการเรียนรู
นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูสอดคลองกันดังนี้
อารี (2542: 86) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร และพฤติกรรมใหมนเี้ ปนผลมา
จากประสบการณหรือการฝกฝน มิใชเปนผลมาจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาติญาณ
หรือวุฒภิ าวะหรือพิษวิทยาตางๆ หรืออุบตั เิ หตุ ซึง่ สอดคลองกับพัฒนา (2539: 182) ทีไ่ ดกลาววา การ
เรียนรูเ ปนสวนหนึง่ ของกระบวนการศึกษา ซึง่ มีผลกระทบใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมขึ้นใน
ตัวผูเ รียน เปนกระบวนการซึง่ บุคคลทีไ่ ดเขารวมกิจกรรมจะไดรบั ประสบการณใหมทมี่ ผี ลใหบคุ คล
นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวร
และมาลี (2544: 64) ทีก่ ลาววา การเรียนรูไววา การเรียนรูเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนือ่ งมาจากประสบการณทแี่ ตละบุคคลไดรบั สรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง กระบวน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผูเรียนจากการเขารับกิจกรรมจนไดรบั ประสบการณใหม และเปน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีค่ อ นขางถาวร
ธรรมชาติของการเรียนรู
มนุษยมชี วี ติ อยูเพื่อการเรียนรู และเรียนรูที่จะอยูอยางมีคุณภาพ การเรียนรูเปนกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น การเรียนรูทําใหเกิดประสบการณ และประสบการณทําใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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อารี (2542: 87-88) อธิบายถึงธรรมชาติของการเรียนรูวาเปนกระบวนการชนิดหนึ่ง สรุปได
คือ จุดมุง หมายของผูเรียน หมายถึง สิ่งที่ผูเรียนมุงหวัง ความพรอม เปนลักษณะเฉพาะตัวของผู
เรียนแตละคนรวมถึงวุฒภาวะของผูเรียนดวย สถานการณ หมายถึง สิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราตางๆ
การแปลความหมาย เปนการศึกษาหาลูทางในสถานการณที่กําลังเผชิญอยูเพื่อเขาไปสูจุดหมาย การ
ลงมือกระทํา ผลที่ตามมา อาจจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย เกิดความพอใจ หรือไมประสบ
ผลสําเร็จก็ยอมเกิดความไมพอใจ และปฏิกิริยาตอความผิดหวัง ซึ่งกระทําใน 2 ลักษณะ คือ ปรับ
ปรุงการกระทําของตนใหมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย หรืออาจเลิกไมทํากิจกรรมนั้นอีก หรืออาจ
กระทําซํ้าๆ อยางเดิมโดยไมเกิดผลอะไรเลย ซึ่งสอดคลองกับ มาลี (2544: 67-68) ที่กลาวไววา
ธรรมชาติของการเรียนรูมี 4 ขั้นตอน คือ ความตองการของผูเรียน สิ่งเราที่นาสนใจ การตอบสนอง
และการไดรับรางวัล
องคประกอบของการเรียนรู
วรรณี (2546: 55-56) กลาวไววา ในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาใดๆ ก็ตาม การ
เรียนรูจ ะเกิดขึ้นไดก็ตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ สรุปไดคือ (1) ตัวผูเรียน ซึ่ง
เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการเรียนรู การที่ผูเรียนแตละคนสามารถเรียนรูไดมากนอยเพียง
ใดยอมขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคลในดานตางๆ ของผูเรียน เชน วัย เพศ สติปญญา และ
ความสามารถ เปนตน (2) กระบวนการเรียนรู คือการกระทํา หรือพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียนใน
ขณะทีก่ าลั
ํ งเรียน เพื่อใหมีการเรียนรูเกิดขึ้น โดยการรับสัมผัส การรับรู การซักถาม การคิดหาเหตุ
ผล หรือการทดลองก็ได การกระทําหรือพฤติกรรมดังกลาวจะเปนพฤติกรรมภายในหรือภายนอกก็
ได และ (3) สถานการณในการเรียนรู คือ สภาพการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนในขณะที่กําลัง
เรียน เชน ความหิว ความเหนื่อยออน ความกลัว แสงสวาง ความเงียบหรือเสียงดัง เปนตน สภาพ
การณเหลานี้ไมไดเกี่ยวของกับการเรียนรูโดยตรง แตจะมีผลกระทบตอผูเรียนและกระบวนการ
เรียนเพราะทําใหสมาธิ ความพรอม และความตั้งใจในการเรียนของผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปได
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู
วรรณี (2546: 58-60) กลาวไววา ตัวแปรที่อิทธิพลตอการเรียนรู ทําใหบุคคลเรียนรูไดมาก
นอยตางกันมีอยู 3 ประการ คือ 1) ตัวแปรที่เกี่ยวกับตัวผูเรียน เชน เพศ อายุ ความสนใจ เจตคติ และ
ความรูเดิม 2) ตัวแปรทีเ่ ปนบทเรียนและวิธีการเรียน เชน ความยากงายของบทเรียน ความสั้นยาว
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ของบทเรียน บทเรียนที่เรียนโดยการปฏิบัติหรือทดลอง และ 3) ตัวแปรที่เกี่ยวกับตัวผูสอน เชน
บุคลิกภาพของครู ความสามารถในการถายทอดความรู และความรูในเนื้อหาที่จะสอน
การเรียนรูของเด็กวัยรุน (12-18 ป)และพฤติกรรม
เนือ่ งจากเด็กวัยรุน สามารถทีจ่ ะคิดสิง่ ทีเ่ ปนนามธรรมได เด็กวัยนีจ้ งึ มีความสนใจในปรัชญา
ชีวติ ศาสนา สามารถที่จะใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ สามารถคิดเหตุผลไดทั้งอนุมาน และ
อุปมาน และจะมีหลักการเหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาค และมนุษยธรรม
การสอนเด็กวัยรุนควรจะทาทายใหเด็กรูจักคิด เปนตนวา การแกปญ
 หาโดยใชหลักวิทยาศาสตร การ
สอนความคิดรวบยอดอาจจะเริม่ จากความคิดรวบยอดทีม่ คี วามหมายกวาง และบอกลักษณะสําคัญที่
เนนหลักทัว่ ๆ ไป (สุรางค, 2544: 88) และจากการเรียนรูท าให
ํ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ของผู
เรียน โดยมีนกั การศึกษา ไดใหความหมายของพฤติกรรมไวดงั นี้
สมโภชน (2526 อางถึงใน ประเทือง, 2535: 16) ไดกลาววา พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคล
กระทํา แสดงออก ตอบสนอง หรือไดตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณใดสภาพหนึ่งที่
สามารถสังเกตเห็น ไดยิน อีกทั้งวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการตอบสนองนั้น
จะเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกรางกาย ซึ่งสอดคลองกับ ชุดา (2525) ทีก่ ลาววา พฤติกรรมหรือการ
กระทําของมนุษยนั้น ไมรวมเฉพาะสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอกเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่อยูภายใน
ใจของบุคคล ซึ่งคนภายนอกไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน คานิยมที่ยึดถือเปนหลักการในการ
ประเมินสิ่งตางๆ ทัศนคติหรือเจตคติทเี่ ขามีตอ สิง่ ตางๆ ความคิดเห็น ความเชือ่ รสนิยม กลาวโดยสรุป
ก็คอื พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของมนุษยทแี่ สดงออกมา อาจจะสังเกตไดหรือไมไดกต็ าม
องคประกอบของพฤติกรรม
กันยา (2542: 92) กลาววา พฤติกรรมของมนุษยมีองคประกอบอยู 7 ประการ สรุปไดคือ (1)
ความมุงหมาย เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทําใหเกิดพฤติกรรม (2) ความพรอม หมายถึง
ระดับวุฒิภาวะ และความสามารถในการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ (3) สถานการณ หมาย
ถึง ลูทาง โอกาสที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ (4) การแปลความหมาย
เปนการพิจารณาลูทางหรือสถานการณเพื่อเลือกหาวิธีที่คิดวาจะตอบสนองความตองการใหเปนที่
พอใจมากที่สุด (5) การตอบสนอง เปนการดําเนินการทํากิจกรรมตามที่ตัดสินใจเลือกสรรแลว (6)
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ผลที่ไดรับตามมา คือ ผลที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนั้น ซึ่งอาจไดผลตามที่คิดไว หรืออาจตรงขาม
กับที่คิดไวก็ได และ (7) ปฏิกริ ยิ าตอความผิดหวัง เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไมสามารถ
ตอบสนองความตองการ จึงตองกลับไปแปลความหมายใหม เพื่อหาวิธีที่จะตอบสนองความ
ตองการได
กระบวนการของพฤติกรรม
กันยา (2542: 95) กลาววา พฤติกรรมทุกอยางยอมมีสาเหตุ กลาวคือ อยูๆ มนุษยจะแสดง
พฤติกรรมออกไปโดยไมมีสาเหตุหรือแสดงไปโดยไมมีเหตุผลไมได ตนเหตุแหงพฤติกรรมนั้น
เรียกกันวาสิ่งเรา (stimulus) สิง่ เราบางอยางก็เปนสิ่งเรานอกกาย บางอยางก็เปนสิ่งเราในกาย ดังนั้น
พฤติกรรมบางอยางของมนุษยจึงเปนพฤติกรรมที่คนหาสาเหตุไดยาก
สวนพฤติกรรมซึ่งกระทําตอบสิ่งเรานั้นเรียกวา ปฏิกิริยาตอบสนอง (response) ปฏิกิริยา
ตอบสนองบางอยางก็กระทําตอบสิง่ เราไปตรงๆ เชน รองไหเมือ่ ถูกดา แตบางทีก่ ไ็ มไดทาปฏิ
ํ กริ ยิ า
ตอบสนองตอสิง่ เราตางๆ เชน เวลาหิวขาว กลับแสดงความรูโ มโหฉุนเฉียว เปนตน ดังนัน้ พฤติกรรม
ของมนุษยจึงเปนเรื่องที่เขาใจยากเชนกัน
พฤติกรรมของมนุษยนั้น เปนระบบของความเกี่ยวเนื่องระหวาสิ่งเรา การประสานสัมพันธ
(integration) และปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งเขียนออกมาเปนขั้นตอนไดดังนี้
stimulus

integration

response

ขั้นตอน S
I
R นีเ้ ปนขั้นตอนทางจิตวิทยาของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแตละครั้ง ถา
จะพิจารณาในแงของสรีรศาสตร ก็จะเห็นไดวามนุษยรับสิ่งเราไดโดยอาศัยอวัยวะสัมผัสทําการ
ประสานสัมพันธโดยอาศัยระบบประสาทสวนกลางและทําปฏิกิริยาตอบสนองโดยอาศัยกลามเนื้อ
ซึง่ ทํางานภายใตการบังคับประสาท
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สุชา (2540: 248-250) กลาวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย โดยสรุปคือ (1)
ความเชื่อ คือ การที่บุคคลยอมรับขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งความคิดเห็นของเขาอาจจะถูกตองหรือไมถูก
ตองก็ได (2) คานิยม อาจไดมาจากการอาน คําบอกเลาหรือคิดขึ้นมาเองก็ได คานิยมของแตละ
บุคคลจะไมเหมือนกัน เชน ความรัก ชื่อเสียง เงินทอง สุขภาพ ความรู เปนตน (3) บุคลิกภาพ เปน
คุณลักษณะของแตละบุคคล เชน แบบเผด็จการ ไมเชื่อใครงายๆ มีอคติ แบบประชาธิปไตยจะชอบ
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เปนตน (4) สิง่ ทีม่ ากระตุนพฤติกรรม เชน ความสวย และความหิว สิ่งกระตุน
อยางหนึ่งก็อาจมีพลังกระตุนพฤติกรรมของแตละบุคคลไมเทากัน (5) ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก
หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุ สิ่งของ หรือสถานการณตางๆ ความรูสึกอาจจะเห็นดวยหรือ
ไมเห็นดวย ทัศนคติเกิดจากประสบการณและการเรียนรูข องบุคคล และ (6) สถานการณ หมายถึง
สภาพแวดลอมหรือสภาวะทีบ่ คุ คลจะมีพฤติกรรม เชน อากาศอบอาวมาก ถาอยูในบานตนเองจะถอด
เสือ้ นุง กางเกงขาสั้นตัวเดียวก็ทําได แตถากําลังสอนหนังสือ หรือเดินกลางถนนถึงจะรอนเพียงใดก็
ทําไมได
แนวคิดเกี่ยวกับการจําการลืม
ความหมายของการจําการลืม
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจําการลืมสอดคลองกันวา การจํา หมายถึง
กระบวนการที่สมองเก็บสะสมสิ่งที่ไดรับรูไว และสามารถนําความรูนั้นออกมาแสดงใหเห็นไดอีก
ในปจจุบัน(เชียรศรี, 2534; มาลี, 2544: 162-163 และ วรรณี, 2546: 101-102) การลืม หมายถึง
สภาวะที่บุคคลไมสามารถเก็บสะสมสิ่งที่เรียนรูไวได และไมสามารถระลึกถึงเรื่องหรือสิ่งที่เคย
เรียนรูหรือจําไดมากอน (สุชา, 2540: 183; มาลี, 2544: 166 และ วรรณี, 2546:112)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจํา
ปจจัยที่ทําใหคนเรามีความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องของการจําสรุปไดคือ (1) วัย (2)
ระดับสติปญ
 ญา (3) ความใสใจและแรงจูงใจ (4) ความประทับใจ และ (5) เพศ (วรรณี, 2546: 114-115)
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สาเหตุของการลืม
มาลี (2544: 166-167) ไดกลาวถึงสาเหตุของการลืม สรุปไดดังนี้ (1) กาลเวลา มีนักจิตวิทยา
ชาวเยอรมันนีชื่อ เอบบิงเฮาส (Ebbinghaus) ไดทําการทดลองเกี่ยวกับการจําการลืม ผลปรากฏคือ
หลังจากเรียนแลว 20 นาที บุคคลจะจําสิ่งที่เรียนรูไปแลวไดรอยละ 58 หลังจากเรียนแลว 1 ชั่วโมง
บุคคลจะจําสิ่งที่เรียนรูไดรอยละ 42 หลังจากเรียนแลว 9 ชัว่ โมง บุคคลจะจําไดรอยละ 35 หลังจาก
เรียนแลว 2 วัน บุคคลจะจําไดรอยละ 30 และหลังจากเรียนแลว 31 วัน บุคคลจะจําไดเพียงรอยละ
20 (2) การทีไ่ มไดนํามาใช นักจิตวิทยาเชื่อวา การลืมเปนการที่ความจําคอยๆ จางไป เนื่องจากมิได
ใชเปนเวลานานๆ ในที่สุดก็ลืมไปโดยสิ้นเชิง (3) การเลือนไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของเนื้อเยื่อในสมอง ทําใหเซลลสมองที่ทําหนาที่จําเสื่อมสภาพลง จึงมีการลืมเกิดขึ้น (4) การขัด
ขวาง เมือ่ บุคคลไดเรียนรูสิ่งใดไปแลว เมื่อมีกิจกรรมอื่นเขามาขัดขวางหรือรบกวน จะทําใหเกิดการ
ลืมขึ้น (5) การจูงใจใหลมื เมือ่ บุคคลใดเรียนรูบ างสิง่ บางอยางไปแลว แตเปนประสบการณที่ไมพึง
ปรารถนา ทําใหเกิดความรูสึกอยากจะลืม และ (6) สิ่งนั้นไมมีความหมาย
แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม
การฝกอบรมเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพื่อใหบุคคลมีความรู
ทักษะ และทัศนคติที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความหมาย วัตถุประสงค ประโยชน และกระบวนการของการฝกอบรม
ดังนี้
ความหมายของการฝกอบรม
Frank (1974: 234); Goldstein (1986: 3); ทองฟู (2536: 7); สมคิด (2540: 14); ยงยุทธ
(2544: 7); สมพงษ (2533: 173) และ วิจิตร (2537: 30) ไดใหความหมายของการฝกอบรมสอดคลอง
กันสรุปไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อการสรางเสริม พัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมใหเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เปลี่ยน
แปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดยจัดทําเปนชวงตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหบุคคลนั้นมีประ
สิทธิภาพในการทํางานกอใหเกิดผลสําเร็จในองคการนั้นๆ
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วัตถุประสงคของการฝกอบรม
การฝกอบรมมีวัตถุประสงคโดยทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ และเปลี่ยนแปลง
เจตคติ เมื่อบุคคลไดรับการฝกอบรมและกลับไปปฏิบัติงานแลว จะกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในทาง
ทีด่ หี รือเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือเจตคติในการปฏิบตั งิ าน ทําใหการปฏิบตั งิ านไดผลดีขนึ้
(พัฒนา, 2540) ซึง่ สอดคลองกับ สมคิด (2540) ทีไ่ ดจาแนกวั
ํ
ตถุประสงคของการฝกอบรมวา เปนการ
ฝกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรู เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ และการฝกอบรมเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
สรุปไดวา การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อ เพิ่มพูนความรู ทักษะ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความสําคัญของการฝกอบรม
นอย (2524: 6) ไดกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนของการฝกอบรมวา เปนกรรมวิธีที่
สําคัญและจําเปนสําหรับหนวยงานตางๆ ที่จะตองบริหารงานดานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูมีความรูความสามารถในการทํางานไดดียิ่งขึ้นจนจะมีผลนําไปสูการ
พัฒนาประเทศในที่สุด ซึ่งสามารถสรุปไดคือ (1) การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยปองกันปญหา (2)
การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยแกปญหาในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหนวยงานนัน้ ๆ (3) การฝก
อบรมเปนการเสริมสรางวิทยาการอันทันสมัยใหแกบุคลากร (4) การฝกอบรมชวยประหยัดรายจาย
ไดมาก เนื่องจากการฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่จัดขึ้นในระยะอันสั้น ภายใตงบประมาณจํากัด และฝก
อบรมกันเฉพาะบางหัวขอที่ตองการเสริมความรู ทักษะ และประสบการณเทานั้น และ (5) การฝก
อบรมเปนกรรมวิธีที่ชวยใหบุคลากรมีการเรียนรูเพิ่มพูนประสบการณ โดยไมตองเสียเวลาการ
ทํางานปกติมาก เนื่องจากการจัดการอบรมเปนการจัดนอกเวลาการทํางานตามปกติ หรือในวันหยุด
สุดสัปดาห
กระบวนการฝกอบรม
สําหรับกระบวนการในการฝกอบรมนั้น นักวิชาการแตละคนก็อาจกําหนดไวแตกตางกัน
บาง แตโดยสวนรวมแลวกระบวนการในการฝกอบรมนั้นมักจะครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ มีอาทิ (1)
การคนหาความจําเปนในการฝกอบรม บุญเลิศ (2538: 10-11) ใหขอ คิดเห็นในการคนหาความจําเปน
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ในการฝกอบรมนัน้ อาจพิจารณาไดจากการวิเคราะหองคการหรือระบบ การวิเคราะหงาน และการ
วิเคราะหความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของผูปฏิบัติงานนั้นๆ (2) การกําหนดวัตถุ
ประสงคของโครงการ
ฝกอบรม โดยทัว่ ไปแลวการกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมมักจะ
กําหนดใหมกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมดานความรู ทักษะ และเจตคติ (3) การกําหนดหลักสูตรการ
ฝกอบรม หมายถึง ความรูแ ละประสบการณการเรียนรูท จี่ ดั ใหแกผเู ขารับการฝกอบรม เพือ่ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคทตี่ อ งการของโครงการ (4) การกําหนดจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม หรือขนาด
ของหองฝกอบรม (5) การเลือกผูจ ะเปนวิทยากรเพือ่ การฝกอบรม (6) การจัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่อง
แสงเสียง เอกสารสิง่ พิมพทจี่ าเป
ํ นสําหรับการฝกอบรม เชน แผนใส สไลด วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร
หรือสิง่ พิมพตา งๆ เปนตน (7) การเลือกเทคนิคการฝกอบรม ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือบรรลุเปาหมายของการฝกอบรมไดมากกวาและรวดเร็วกวาวิธีการอื่นๆ
(8) การจัดฝกอบรม เปนขั้นตอนที่นําเอาหลักสูตรและทรัพยากรตาง ๆ ดังกลาวไปปฏิบัติใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว (9) การประเมินผลการฝกอบรม อาจทําไดทั้งกอนและหลังการ
อบรมสิ้นสุดลง และ (10) การติดตามผล หมายถึง การติดตามการทํางานของผูที่ไดรับการฝกอบรม
เมือ่ กลับไปทํางานดังเดิมสักระยะหนึ่งอาจ 6 เดือน หรือ 1 ปก็ได ดังนั้น กระบวนการฝกอบรมจึงจํา
เปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองพิจารณาระบบอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ เชือ่ มโยง และมีผลกระทบกันและกันกับ
ระบบใหญดว ยเสมอ
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถายทอด
ความหมายของเทคโนโลยีการถายทอด
การนําความรูไปเผยแพรไดนั้น ตองมีการนําเทคโนโลยีในการถายทอดเขามาใช เพื่อให
ความรูนั้นไปสูกลุมเปาหมาย โดย เกษม (2536: 150) ไดใหความหมายไววา เทคโนโลยีการถาย
ทอด หมายถึง การนํ าความรู และหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชอยางมีศิลปะ เพื่อ
ประโยชนตอมนุษยหรือศิลปวิทยาการที่นําความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อ
การสรางงาน โดยมีพลังงานเปนปจจัยในการสนับสนุน และ สื่อ หมายถึง วัสดุอุปกรณทั้งที่มีชีวิต
และไมมีชีวิต ที่ใชแสดงความหมาย เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในการเรียนการสอน สื่อการถาย
ทอดนั้นเปนอะไรก็ไดที่สามารถนํามาใชแลวทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดงายขึ้น และสอดคลอง
กับ กิดานันท (2540) ใหความหมายไววา สื่อ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุขอมูลเพื่อใหผูสงและผูรับ
สามารถสื่อสารกันไดตรงตามวัตถุประสงค และสื่อการสอน หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามไมวาจะเปน
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เทปบันทึกเสียง สไลด โทรทัศน วิทยุ แผนภูมิ ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการสอน สรุปไดวา การ
นําองคความรูไปถายทอดสูกลุมเปาหมายนั้นจะตองใชสื่อหรือเทคโนโลยีในการถายทอดความรู ซึ่ง
จะชวยในการกระตุนการเรียนรูหรือเสริมความเขาใจในเนื้อหา ทําใหกลุมเปาหมายเกิดการเปลี่ยน
แปลงทัศนคติหรือพฤติกรรม
สื่อการถายทอด
สือ่ การถายทอดเปนอะไรก็ไดที่สามารถนํามาใชแลวทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดงายขึ้น
เกษม (2536: 150-151) ไดแบงสื่อออกเปน 4 ประเภท สรุปไดคือ (1) ประเภทที่ไมตองใชเครื่องฉาย
ประกอบ ไดแก หนังสือ สมุดคูมือ สิ่งพิมพอื่นๆ ตัวอยางจริง หุนจําลอง กราฟฟค การตูน ไวท
บอรด (2) ประเภทที่ตองใชเครื่องฉายภาพนิ่ง ไดแก เครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบ
แสง สไลด ฟลม สตริป และไมโครฟลม (3) ประเภทใชเครือ่ งฉายแบบเคลือ่ นไหว ไดแก ฟลม หรือภาพ
ยนตร โทรทัศน และวิดีโอ และ (4) ประเภทใหแตเสียง ไดแก วิทยุกระจายเสียง และเครื่องบันทึก
เสียง สือ่ การถายทอดทัง้ 4 ประเภทนีย้ งั คงมีใชในการถายทอดความรูท างสิง่ แวดลอมอยางแพรหลาย
ทุกๆ อยาง แตที่นิยมมากในปจจุบันก็คือ ขาวสารคดีทางโทรทัศน วิดีโอ วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ
เอกสาร (สงเสริม) โปสเตอร และการสาธิต สวนการศึกษานอกสถานที่นั้นมีการดําเนินการอยาง
แพรหลาย
สื่อสิ่งพิมพ
สุรัตน (2540: 6) ใหความหมายของสื่อสิ่งพิมพไววา สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง สื่อที่ใชติดตอสื่อ
สารทําความเขาใจกันดวยภาษาเขียน โดยใชวัสดุกระดาษพิมพออกมาพรอมกันเพื่อแจกจายใหกับผู
อานคราวละมากๆ สื่อสิ่งพิมพออกมาในรูปแบบตางๆ กัน ไมวาจะเปนหนังสือ นิตยสาร วารสาร
จุลสาร หนังสือพิมพ แผนพับ หนังสือคูมือ และโปสเตอร เปนตน และ พจนีย (2536: 7) ไดจําแนก
สิง่ พิมพที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตมนุษยทั้งทางตรงและทางออมไดเปน 2 ประเภท ไดแก (1) สิ่งพิมพที่
พิมพขนึ้ เพื่อรับใชมนุษยโดยตรง เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ตําราเรียน และเอกสารการสอนตางๆ
สิง่ พิมพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน จดหมายขาว แผนปลิว นิตยสาร สิ่งพิมพเพื่อความ
บันเทิงตางๆ เชน
นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี สิ่งพิมพที่ใชบอกทิศทาง เชน แผนที่ เครื่องหมาย
จราจร เปนตน (2) สิง่ พิมพที่เปนสวนประกอบของวัตถุตางๆ เชน ฉลากปดผลิตภัณฑตางๆ ทั้ง
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อาหาร ยา เครื่องสําอาง อุปกรณเครื่องใชตางๆ สิ่งพิมพเหลานี้อาจทําเปนฉลากปดบนวัตถุ หรือ
พิมพขอความลงบนวัตถุนั้นๆ
หนังสืออานประกอบ
หนังสืออานประกอบหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาหนังสืออานเพิ่มเติม นักสื่อความหมายหลาย
ทานไดใหความหมายสอดคลองกันคือ หนังสืออานประกอบ เปนวัสดุการอานประเภทหนึ่งที่ไมใช
แบบเรียน แตเปนหนังสืออานเพิ่มเติมที่เด็กสามารถเลือกอานไดทั้งในและนอกเวลาเรียน มีจุดมุง
หมายในการอานไดหลายลักษณะ เชน เพื่อขยายประสบการณใหลึกซึ้งเฉพาะเรื่อง เพื่อคนควาหาคํา
ตอบ และเพือ่ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน (บันลือ, 2536: 58) ชม (2524: 129) กลาววา หนังสืออาน
ประกอบ หมายถึง นวนิยายหรือไมใชนวนิยายก็ไดทใี่ ชเพิม่ เติมหนังสือเรียน เพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ
ในชัน้ เรียน เพื่อสนองความแตกตางของบุคคลในดานความสามารถในการอาน ความสนใจ และ
ประสบการณ สรุปไดวา หนังสืออานประกอบ เปนหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อเติมเนื้อหาความรู
วิชาตางๆ ใหกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น โดยมีรายละเอียดเฉพาะเรื่อง มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัย
และนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง อีกทั้งยังชวยเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และ
พัฒนาทัศนคติใหกับผูอานมากยิ่งขึ้น
บทบาทของหนังสืออานประกอบ
บันลือ (2536: 58) กลาววา บทบาทและหนาที่ของหนังสืออานเพิ่มเติม มีดังนี้ (1) ชวยขยาย
เนือ้ หาสาระในหนังสือแบบเรียนใหกวางขวาง เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจความหมายไดงายขึ้น (2)
ทําใหผูอานมีทักษะในการใชถอยคํา และภาษาไดดีขึ้น (3) ชวยสรางเสริมนิสัยรักการอานและการ
คนควา และ (4) หนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางเปนเรื่องราว สามารถชดเชยความบกพรองทางจิตใจ
ของผูอาน และเสริมสรางคุณธรรมได และหนังสืออานเพิม่ เติมนอกจากจะเปนเครือ่ งมือในการสง
เสริมการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแลว ยังมีบทบาทที่สาคั
ํ ญ คือ (1) สงเสริมความรู
เพราะมีเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วกับความรูห รือทักษะ ความคิดรวบยอด หลักการ หรือทฤษฎี เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
หรือหลายเรือ่ ง ซึง่ เปนประโยชนแกผอู า นในการศึกษาหาความรู (2) สงเสริมเจตคติทเี่ หมาะสม เพราะ
นอกจากจะเสนอเนือ้ หาสาระทีเ่ ปนความรูแ ลว ยังสอดแทรกแนวความคิดทีช่ ว ยใหผอู า นเกิดเจตคติที่
เหมาะสม (3) สงเสริมสติปญ
 ญา โดยเปดโอกาสใหผอู า นไดพฒ
ั นาทักษะในการสังเกต ตีความ เปรียบ
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เทียบ วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา (4) สงเสริมความเขาใจ และ (5) สงเสริมการศึกษาหา
ความรูด ว ยตนเอง (กรมวิชาการ, 2534: 68)
ประโยชนของหนังสืออานประกอบ
วิชยั (2524: 154) กลาวถึงประโยชนของหนังสืออานประกอบ โดยสรุปไดดงั นี้ (1) ชวยตอบ
สนองความตองการของนักเรียนแตละคน (2) ชวยใหนกั เรียนคนควา หรือศึกษารายละเอียดเรือ่ งทีน่ กั
เรียนสนใจ ทําใหไดรายละเอียดกวางขวางยิง่ ขึน้ (3) ชวยขยายความรูแ ละประสบการณใหแกผเู รียน
(4) ชวยใหเด็กรักการอานหนังสือทีม่ ปี ระโยชน (5) ชวยใหนกั เรียนไดปรับปรุงหรือพัฒนานิสยั ใหรู
จักแสวงหาความรูเ พิม่ เติมจากแหลงความรูตางๆ (6) เปนการชวยเหลือเด็กทีเ่ รียนออน ใหไดอาน
หนังสือตํากว
่ าชัน้ เรียน โดยเรียนดวยตนเอง เพือ่ ใหมคี วามรูท นั เพือ่ น (7) เด็กเกงสามารถหาหนังสือ
อานประกอบทีใ่ หความรูส งู ขึน้ เพือ่ ใหมคี วามรูก วางขวางและแตกฉานยิง่ ขึน้ (8) ชวยใหนกั เรียนทีม่ ี
ปญหาทางดานการอาน ไดเลือกอานหนังสือทีม่ คี วามเหมาะสมกับความสามารถของตน (9) ชวยให
เด็กมีอสิ ระในการคนควาหาความรูต ามความสนใจของตน (10) ชวยปลูกฝงใหนกั เรียนมีความคิดริ
เริม่ สรางสรรค (11) ชวยใหนกั เรียนสํารวจความสนใจของตนเอง เพือ่ เปนแนวทางในการเลือกอาชีพ
ในอนาคต (12) ชวยใหนกั เรียนมีรสนิยมทีด่ ใี นการอาน เห็นคุณคาของหนังสือทีม่ ปี ระโยชน และ
(13) ชวยใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยหาความเพลิดเพลินจากการอานหนังสือที่
เหมาะสม ยอมเกิดประโยชนนานัปการ
การสรางหนังสืออานประกอบ
ณรงค (2526) และ วรรณา (2527) กลาวถึงหนังสือสําหรับวัยรุน วา ลักษณะหนังสือทีด่ ี
สําหรับวัยรุน ควรพิจารณาสวนประกอบ 3 อยาง ซึง่ พอสรุปไดคอื (1) เนือ้ หาของหนังสือ เปนสวน
สําคัญทีส่ ดุ ของหนังสือ หนังสือทีม่ คี ณ
ุ คาจะตองมีสว นประกอบของเนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะ คือ ตรงกับ
ความตองการของวัยรุน มีความยากงายเหมาะสมกับความสามารถในการอานของวัยรุน เนื้อหาไม
มากหรือนอยเกินไป และเนือ้ เรือ่ งมีความตอเนือ่ งเปนไปตามลําดับ มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ให
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แปลกกวาแบบเรียน มีการแทรกความรู และคําอธิบายลงไป และมีเนือ้
หาทีช่ ว ยสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคทเี่ ปนประโยชนตอ ผูอ า น (2) การใชภาษา สิง่ ที่
สําคัญและกระตุนใหวัยรุนสนใจที่จะอานหนังสือมากขึ้น ก็คือ การใชถอยคําภาษา และการผูก
ประโยค โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนีค้ อื ใชคาที
ํ เ่ ขาใจงาย เชน กิน นอน เดิน นัง่ ดิน นํา้ ใชประโยค
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สัน้ ๆ ไมมคี าเชื
ํ อ่ มมากจนเกินไป และเขียนประโยคถูกตองตามหลักไวยากรณ และ(3) รูปเลม เปนสิง่
แรกทีว่ ยั รุน ใหความสนใจเปนพิเศษ หนังสืออานประกอบของวัยรุน ควรมีลกั ษณะ ดังนีค้ อื รูปเลม
ภายนอกสวยงาม สะดุดตา กระดาษมีคณ
ุ ภาพดี ตัวอักษรและการพิมพชดั เจน ภาพประกอบสวยงาม
มีเทาทีจ่ าเป
ํ น และสอดคลองกับเนือ้ เรือ่ ง การเขาเลม คงทนถาวร แข็งแรง และขนาดของเลม ตองมี
ขนาดเล็กใหญใหเหมาะสมกับผูอ า น มีความสมดุล สวยงาม ดึงดูดความสนใจของวัยรุน ซึง่ ขนาดของ
หนังสือทีว่ ยั รุน พอใจมีขนาด 10×13 นิว้ และขนาด 5×8 นิ้ว ซึ่งสอดคลองกับบันลือ (2536: 83) ที่
กลาววา ขนาดรูปเลมใหญที่สุดมีขนาด 10×13 นิว้ และขนาดเล็กสุดคือ 5×8 นิ้ว
เกม และประโยชนของเกม
กิดานันท (2540: 124) กลาววา เกมเปนกิจกรรมทีผ่ เู ลนจะตองทําตามกฎเกณฑทวี่ างไวเพือ่
ใหบรรลุวตั ถุประสงคของเกมนัน้ การเลนเกมจะแตกตางไปจากการดําเนินชีวิตจริง เนื่องจากเกมจะ
ใหความบันเทิงไปในตัวดวยการทีจ่ ะใหบรรลุวตั ถุประสงคนนั้ จะตองมีการแขงขันระหวางผูเ ลน ซึง่
สอดคลองกับเชียรศรี วิวธิ สิริ (2534) กลาววา ลักษณะอยางหนึง่ ของเกม คือ ทําใหสนุกสนาน
เพลิดเพลินสนุกในการใหและการเอากลับคืน ตืน่ เตนในการแขงขัน และเสีย่ งทายในผลทีย่ งั ไมรวู า
ใครจะชนะ ดังนัน้ สามารถสรุปไดคอื เกม หมายถึง กิจกรรมตางๆ ทีม่ กี ติกาการเลนไมยงุ ยาก กอให
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถนํามาฝกฝนเพือ่ ใหเกิดทักษะหลายๆ อยางไดอกี ดวย
ประพัฒน (2525: 2) สรุปประโยชนของเกม คือ (1) ทําใหเด็กไดรบั ความสนุกสนาน ราเริง
ผอนคลายอารมณ (2) ทําใหเด็กไดรว มกิจกรรม เพือ่ สงเสริมทักษะขัน้ พืน้ ฐาน (3) สงเสริมใหเด็กเกิด
การเรียนรู ไดเรียนรูว ธิ กี ารทํางานและเลนรวมกับผูอ นื่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ และรูจ กั ใชความคิดกับตน
เอง (4) ครูไดศกึ ษาพฤติกรรมเด็ก โดยตัวเด็กจะแสดงพฤติกรรมทีแ่ ทจริงออกมา (5) สงเสริมการเรียน
การสอนในวิชาการดานอืน่ ๆ โดยนําเกมเขาไปสอดแทรก ทําใหนกั เรียนไมเบือ่ สรางความสนใจใน
การเรียน และ (6) สรางพืน้ ฐานทักษะทางกีฬาและสมรรถภาพทางกาย ดังนัน้ ประโยชนของเกมสรุป
ได คือ เกมกอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวยพัฒนาทางดานจิตใจและอารมณ ชวยใหสุข
ภาพแข็งแรง อีกทั้งยังชวยพัฒนาทางดานสังคม ทําใหเขากับผูอื่นไดงาย และชวยพัฒนาดานสติ
ปญญา
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การระดมความคิด
ชูชัย (2540) กลาววา การระดมสมอง คือ การประชุมกลุมซึ่งเปดโอกาสและกระตุนให
สมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี โดยปราศจากขอจํากัด การวิพากษวิจารณ หรือการตัด
สินคุณคาใดๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อระดมความคิดจากสมาชิกทุกคนใหไดความคิดที่หลากหลาย
และมีปริมาณมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ บุญชม (2537: 64) กลาววา การสอนโดยใชการระดมความ
คิด คือ การใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะในการแกปญ
 หาใหมากทีส่ ดุ เทาที่
จะทําได โดยไมมีการวิพากษวิจารณความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ผูเรียนเสนอมา มีการบันทึก
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทัง้ หมด
ชูชยั (2540) ไดอธิบายถึงขอดีของการระดมความคิดไว คือ เปนวิธกี ารทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การระดมความคิดเห็น เพือ่ หาหนทางตางๆ สําหรับการแกไขปญหาทีม่ คี วามยุง ยาก ซับซอน ทุกคนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน ชวยใหผูฝกอบรมรูจักการรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันโดยปราศจากการตัดสินคุณคาหรือวิพากษวิจารณ ขอจํากัดของการระดมความคิด คือ
หัวขอการประชุมตองชัดเจน หามวิพากษวิจารณ เกิดความสับสนไดงายหากประธานในที่ประชุม
ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และการประชุมอาจไมไดผลตามที่มุงหวัง หากผูเขา
รวมประชุมไมกระตือรือรนในการแสดงความคิดเห็น
สรุปไดวา การระดมความคิด เปนวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนไดเกิดความคิด และแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเสรี กอใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน และประธานหรือวิทยากรควรจะ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด เพื่อที่จะใหผูเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ความหมายการวัดและประเมินผล
การวัดเปนกระบวนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณที่มีความหมายแทนคุณลักษณะ ซึ่ง
พิชติ (2545: 3) ไดใหความหมายไววา การวัดผล หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ
ใหกบั บุคคล สิง่ ของ หรือเหตุการณอยางมีกฎเกณฑ เพือ่ ใหไดขอ มูลทีแ่ ทนปริมาณ หรือคุณภาพของ
คุณลักษณะทีจ่ ะวัด ซึง่ สอดคลองกับ สุมาลี (2542: 7) ไดกลาววา การวัด หมายถึง กระบวนการหรือวิธี
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การเพือ่ ใหไดจานวนตั
ํ
วเลข ซึง่ มีความหมายแทนปริมาณ ขนาด หรือคุณสมบัตขิ องสิง่ ทีต่ อ งการวัด
สรุปไดวา การวัด หมายถึง กระบวนการหรือวิธกี ารกําหนดคา หรือแปรสภาพขอความ เพือ่ ใหไดตวั
เลขทางสถิติ แทนปริมาณ ขนาด หรือคุณสมบัตขิ องสิง่ ทีต่ อ งการวัด
บุญธรรม (2535: 15-16) ไดใหความหมายของการประเมินผล คือ กระบวนการในการตัดสิน
คุณคาของสิง่ หนึง่ สิง่ ใดอยางมีหลักเกณฑ เพือ่ สรุปวาสิง่ นัน้ ดีหรือไม ซึง่ สอดคลองกับ พิชติ (2545: 5)
กลาวไววา การประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของผลที่ไดจากการวัด โดย
เปรียบเทียบกับผลการวัดอื่นๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว สรุปไดวา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตองการศึกษาอยางมีหลักเกณฑ โดยอาศัยขอมูลและเปรียบเทียบ
กับเกณฑ
เครือ่ งมือในการวัดและประเมินผล
ลวน (2539: 21-26) ไดแบงประเภทของเครื่องมือในที่ใชในการวัดผลเปนแบบตางๆ สรุป
ไดคอื (1) แบบทดสอบ เปนชุดของขอคําถามทีส่ รางขึน้ มาอยางเปนระบบ เพือ่ ใชวดั ตัวอยางพฤติกรรม
ของแตละบุคคล จะตองสรางอยางมีระบบดานเนือ้ หา มีระบบในวิธดี าเนิ
ํ นการสอบ และมีระบบใน
การใหคะแนน (2) การสังเกต เปนการเฝามองพฤติกรรมของสิ่งหนึ่งอยางมีจุดมุงหมาย สิ่งที่จะชวย
ใหการสังเกตอยูในกรอบของจุดมุงหมาย คือ แบบตรวจสอบรายการ (3) การสัมภาษณ เปนเครื่อง
มือวัดผลชนิดหนึ่งที่ใชในกรณีที่ใชแบบทดสอบหรือสังเกตแลวไมสามารถวัดได (4) แบบสอบถาม
เปนเครื่องมือวัดผล มีลักษณะการเก็บขอมูลคลายแบบทดสอบ ตางจากแบบทดสอบตรงที่การแสดง
ความคิดเห็นนั้นไมมีถูกไมมีผิด เปนการแสดงความคิดเห็นตามเสรีของผูตอบ และ (5) การจัด
อันดับคุณภาพ เปนเครื่องมือวัดและประเมินคาสถานการณ คุณลักษณะตางๆ ที่ไมสามารถวัดออก
มาเปนตัวเลขโดยตรงได แตเปนการจัดอันดับของสิ่งของตางๆ ตามลักษณะของคุณภาพวามีมาก
นอยเพียงใด การวัดประเภทนี้ไดแก วัดความดี ความสะอาด ความประพฤติ ฯลฯ ซึ่งจะวัดเปนตัว
เลขตรงๆ ไมได
พิชติ (2545: 14) ไดแบงประเภทของการประเมินผลตามวัตถุประสงคของการประเมินเปน 3
ประเภท สรุปไดวา (1) การประเมินผลกอนเรียน เพือ่ ตรวจสอบความรูพ นื้ ฐานและทักษะของผูเ รียน (2)
การประเมินผลระหวางเรียน (3) การประเมินผลรวมสรุป เพือ่ ตัดสินผลการเรียนวาผูเ รียนมีความรูท งั้
หมดเทาไร ควรตัดสิน ได-ตก ผาน-ไมผา น หรือควรไดเกรดอะไร เปนตน
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การวัดประเมินผลทางสิ่งแวดลอมในระดับความรูความเขาใจ
บุญธรรม (2543: 267) กลาวถึง ลักษณะของขอสอบแบบเลือกตอบ คือ ขอสอบทีก่ าหนดคํ
ํ
า
ตอบไวแลว ผูสอบเพียงแตเลือกเอาคําตอบที่เห็นวาถูกตองมาตอบเทานั้น ดังนั้น ขอสอบจึงตอง
ประกอบดวยตัวคําถามกับตัวเลือก ซึง่ ประกอบดวยตัวเลือกทีเ่ ปนตัวถูกกับตัวเลือกทีเ่ ปนตัวลวง การ
เขียนขอสอบแบบเลือกตอบมีขอ ดี ดังนี้ (1) ใชวดั ผลการเรียนรูไ ดหลายระดับจนถึงขัน้ ซับซอนได (2)
ตรวจใหคะแนนงาย สะดวกและรวดเร็ว (3) มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเนือ้ หาไดมาก จึงมีความตรง
ตามเนือ้ หาสูง (4) มีโอกาสเดานอย สามารถเดาไดนอ ยกวาขอสอบปรนัยแบบอืน่ ๆ (5) มีความเทีย่ ง ใน
การนําไปใชในการวัดผลการเรียนรูส งู เพราะขอสอบแตละขอมีความเปนปรนัยมาก (6) ใชหาขอบก
พรอง หรือตรวจสอบเนือ้ หาในประเด็นทีไ่ มเขาใจไดงา ย และ (7) เหมาะสําหรับเก็บไวไดใชอกี เนือ่ ง
จากสามารถนําไปวิเคราะหเปนรายขอ เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพได
การวัดการประเมินผลในระดับความรูค วามเขาใจ ยังสามารถวัดไดจากขอสอบแบบจับคู โดย
ทัว่ ไปจะประกอบดวย 2 รายการ คือ รายการของคําถามและรายการคําตอบ ทีจ่ ะตองจับคูร ะหวางคํา
ถามกับคําตอบทีก่ าหนดไว
ํ
ใหตรงกัน โดยมีหลักการเขียน ดังนี้ (1) คําหรือขอความในรายการหนึง่
สามารถจับคูไ ด โดยจับกับคําหรือขอความในอีกรายการหนึง่ เพียงคําตอบเดียวเทานัน้ (2) คําหรือขอ
ความควรพิมพหรือเขียน โดยเขียนใหหมดในหนาเดียวกัน (3) คําทีเ่ ขาคูก นั ควรจะกระจายตําแหนงให
สลับกัน หรืออาจจะจัดเรียงลําดับตามตัวอักษร (4) คําถามในขอสอบแตละชุด ไมควรมีคาถามมากกว
ํ
า
10 คําถาม (5) คําหรือขอความทีจ่ ะจับคูก นั ควรเปนเนือ้ หาหรือเรือ่ งราวเดียวกัน (6) ชนิดของคําทีอ่ ยูใ น
รายการ คําถามและคําตอบควรเปนชนิดเดียวกัน (7) วิธกี ารตอบ ไมควรกําหนดใหยงุ ยาก โดยอาจใชตวั
อักษรหรือนําตัวเลขหนาขอความคําตอบมาใสไวหนาขอความทีเ่ ลือกจับคู และ (8) คําหรือขอความใน
รายการคําตอบ ควรจะมีจานวนมากกว
ํ
าคําหรือรายการคําถาม
การวัดประเมินผลทางสิ่งแวดลอมในระดับทัศนคติ
การวัดทัศนคติ เปนการวัดความรูสึกที่มีอยูภายในจิตใจ การวัดประเมินผลในระดับทัศนคติ
สามารถใชขอสอบแบบถูกผิด เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได สวนมากเขาใจผิดวาขอสอบแบบนี้
สามารถใชวัดผลการเรียนรูไดเฉพาะความรูความจํา แตตามความจริงขอสอบแบบนี้สามารถใชวัด
การนําไปใชและความเขาใจในหลักการความรูสึกนึกคิดไดอีกดวย (บุญธรรม, 2543: 367)
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บุญธรรม (2543: 265) กลาววา การเขียนขอสอบแบบถูกผิด แบงตามลักษณะคําตอบได 5 รูป
แบบ ดังนี้ (1) แบบจริง-เท็จ (2) แบบถูก-ผิด (3) แบบใช-ไมใช (4) แบบแกใหถกู และ (5) แบบใหตอบ
หลายขอในขอเดียว ซึง่ มีหลัก สรุปไดคอื ไมควรใชประโยคปฏิเสธซอนและใชประโยคที่ถูกครึ่งผิด
ครึ่งเพราะจะทําใหผตู อบงง คํากริยาวิเศษณ เชน เสมอๆ อาจจะไมควรใช จํานวนขอถูก-ผิด ควรออก
ใหขอ ถูกและขอผิดมีจํานวนเทาๆ กัน และขอถูกและขอผิด ควรอยูกระจายกันไป อยาอยูสลับกัน
การวัดประเมินผลทางสิ่งแวดลอมในระดับทักษะ
ระดับทักษะ เปนพฤติกรรมที่สังเกตได เกิดจากการเรียนรูและฝกปฏิบัติจนเกิดความ
ชํานาญ การวัดและประเมินผลในระดับทักษะควรพิจารณา 3 ประการ สรุปไดคือ (1) ความสามารถ
และทักษะในวิธีการปฏิบัติ ไดแก การวัดวิธีการ การวัดทักษะในการปฏิบัติ มีเทคนิคแคลวคลอง
เพียงใด (2) ผลการปฏิบตั ิ ไดแก การวัดผลทีไ่ ดจากการปฏิบตั ทิ ที่ าเสร็
ํ จแลว โดยนํามาพิจารณาตรวจ
สอบและประเมินในดานความเรียบรอย ความสวยงาม และการนําไปใช เปนตน และ (3) พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิ ไดแก การวัดพฤติกรรมที่แสดงออกตอการปฏิบัติหรือการกระทําตอกิจกรรมนั้น เชน ความ
ตัง้ ใจ ความสนใจ ความรับผิดชอบ เปนตน วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติที่ดีจะตองใชวิธีการ
สังเกตดวยการเขาไปดู เขาไปสัมผัสในขณะปฏิบัติ (บุญธรรม, 2543: 129)
แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ความหมายของขยะมูลฝอย
นักวิทยาศาสตรดานสิ่งแวดลอมหลายทานมีแนวคิดในการใหความหมายของขยะมูลฝอย
สอดคลองกันวา ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชของมนุษย
ทัง้ นีร้ วมถึงเศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว
หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นๆ
(พิชติ , 2531: 334; กองอนามัยสิง่ แวดลอม, 2535; พัฒนา, 2541: 37 และ สิทธิชัย, 2541: 120)
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แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย
พัฒนา (2541: 239-242) ไดกลาวถึงแหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย ซึ่งมักจะแบงตามการใช
ประโยชนของที่ดิน สามารถสรุปไดคือ (1) มูลฝอยจากบานพักอาศัย ไดแก เศษอาหาร เศษกระดาษ
เศษพืชผัก ถุงพลาสติก ภาชนะหรืออุปกรณทชี่ ารุ
ํ ดหรือเสือ่ มคุณภาพ เปนตน (2) มูลฝอยจากธุรกิจ
การคา มูลฝอยที่เกิดขึ้นอาจมีเศษอาหาร เศษแกว พลาสติก เศษวัสดุสิ่งกอสรางตางๆ หรืออาจจะมี
ของเสียอันตราย (3) มูลฝอยจากการเกษตร แหลงมูลฝอยที่สําคัญมาจากกิจกรรมการเพาะปลูกและ
การเลีย้ งสัตวเพื่อเปนอาหาร มูลฝอยจากแหลงดังกลาวมักประกอบไปดวยมูลสัตว เศษหญา เศษพืช
ผัก ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช เปนตน (4) มูลฝอยจากการพักผอนหยอนใจ หรือสถานที่ทอง
เที่ยว สวนใหญมูลฝอยที่เกิดจะเปนเศษอาหาร เศษวัสดุบรรจุภัณฑตางๆ เชน ถุงกระดาษหรือ
พลาสติก ขวดแกวหรือพลาสติก (5) มูลฝอยจากโรงพยาบาล มักถูกจัดไวในกลุม ของมูลฝอยอันตราย
เพราะอาจทําใหเกิดผลเสียตอสิง่ แวดลอมไดหลายประการ และ (6) มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม
สวนใหญมูลฝอยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก พวกเศษอาหาร มูลฝอยแหงตางๆ เชน เศษ
กระดาษ กระดาษแข็ง กลองกระดาษ ขี้เถา ของเสียอันตราย เปนตน สรุปไดคือ แหลงกําเนิดขยะ
มูลฝอยที่สําคัญ คือ จากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม สวนแหลงกําเนิดอื่นๆ คือ สถานที่
ทองเที่ยว ตลาด โรงแรม โรงพยาบาล และหางสรรพสินคา เปนตน
ประเภทของขยะมูลฝอย
สํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร (2535) แบงประเภทของขยะมูลฝอยได 3 ประเภท
ดังนีค้ อื (1) มูลฝอยเปยก ไดแก พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม อินทรียวัตถุที่สามารถยอย
สลายและเนาเปอยงาย มีความชื้นสูง และสงกลิ่นเหม็นไดรวดเร็ว (2) มูลฝอยแหง ไดแก พวกเศษ
กระดาษ เศษผา โลหะ ไม ยาง พลาสติก ฯลฯ ขยะมูลฝอยประเภทนี้จะมีทั้งที่เผาไหมได และเผา
ไหมไมได ขยะแหงเปนขยะมูลฝอยที่สามารถเลือกวัสดุที่ยังมีประโยชนกลับมาใชอีก โดยทําการคัด
แยกขยะกอนทิ้ง ซึ่งจะชวยใหสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่จะตองนําไปทําลายลงได (3) มูลฝอย
อันตราย มูลฝอยชนิดนี้ ไดแก ของเสียที่เปนพิษ มีฤทธิ์กัดกรอนและระเบิดไดงาย ตองใชกรรมวิธี
ในการทําลายเปนพิเศษ เนื่องจากเปนวัสดุที่มีอันตราย เชน สารฆาแมลง ถานไฟฉาย หลอดไฟ
หลอดไฟฟลูออเรสเซนส ซึ่งสอดคลองกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ม.ป.ป.) ไดแบงประเภทของขยะมูลฝอย ดังนี้ (1) ขยะเปยก ไดแก
เศษผลไม พืช ผัก เศษเนื้อสัตว เศษใบตอง เศษใบไมแหง และขยะจากตลาดสด ฯลฯ (2) ขยะแหง
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ไดแก เศษกระดาษ เศษแกว กระปอง ขวด เศษเหล็ก เศษโลหะ ลังกระดาษ พลาสติก เศษกระจก
ฯลฯ และ (3) ขยะอันตราย ไดแก ขยะจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก ขยะไวไฟ นํ้ายาลาง
หองนํ้า กระปองยาฆาแมลง กระปองสเปรย ฯลฯ
ขัน้ ตอนการกําจัดขยะมูลฝอยและมาตรการ
สุทธิรักษ (2538: 202-203) ไดกลาวถึงการเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการรวบ
รวมขยะมูลฝอย เพื่อสงไปกําจัดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีขั้นตอนสรุปไดคือ (1) การเก็บรวบ
รวมขยะมูลฝอย คือ การเก็บขยะมูลฝอยใสไวในภาชนะ เพือ่ รอพนักงานเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บขน
ไปเทใสรถบรรทุกขยะ เพือ่ ขนสงตอไปยังสถานทีก่ าจั
ํ ดขยะมูลฝอย (2) การขนสงขยะมูลฝอย เปน
การนําขยะมูลฝอยทีเ่ ก็บรวบรวมไดจากแหลงชุมชนตางๆ ใสในรถบรรทุกขยะ เพื่อนําไปยังสถานที่
กําจัด และ (3) การกําจัดขยะมูลฝอย วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชตอเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบนั มีหลายวิธี เชน นําไปเทกองบนพื้นดิน นําไปทิ้งลงทะเล หมักทําปุย เผากลางแจง เผาในเตา
เผาขยะ และฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ เปนตน วิธีการกองทิ้งบนพื้นดิน การนําไปทิ้งทะเล รวม
ทัง้ การเผากลางแจง ถือวาเปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตอง เพราะทําใหเกิดปญหาภาวะมลพิษ
ตอสภาพแวดลอมและมีผลกระทบตอ สุขภาพของคนดวย สําหรับวิธที ยี่ อมรับกันทัว่ ไปวาเปนวิธี
กําจัดทีถ่ กู ตอง คือ การเผาในเตาเผา การฝงกลบ และการหมักทําปุย วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ ควรมีลักษณะดังนี้คือ ไมทําใหบริเวณที่กําจัดขยะเปนแหลงอาหาร แหลงเพาะพันธุสัตว
และแมลงนําโรค ไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และไมเปนสาเหตุแหงความรําคาญ อันเนื่องมา
จาก เสียง กลิ่น ควัน และฝุนละออง
วินัย (2538: 74-77) ไดกลาวถึงมาตรการในการกําจัดขยะมูลฝอยไวสรุปไดคือ (1) การยอย
สลายตามกระบวนการทางธรรมชาติ เปนการนําขยะประเภทอินทรียวัตถุไปรวมกันไว แลวปลอย
ใหขยะถูกยอยสลายไปเองตามธรรมชาติหรือโดยวิธีชวยกระตุนใหขยะถูกยอยสลายเร็วขึ้น (2) การ
สรางโรงงานเผาขยะ การนําขยะที่เก็บไดไปเผาในโรงงานที่สรางขึ้น โดยใชความรอนสูงประมาณ
1,700-1,800 ฟาเรนไฮด ซึ่งจะทําใหขยะกลายเปนขี้เถา ทําใหขยะลดปริมาณลงไดถึงรอยละ 75-95
ขอเสียของการกําจัดขยะโดยวิธีนี้ คือ ตองเสียคาใชจายในการสรางโรงงาน การดูแลรักษาคอนขาง
สูง และการเผาขยะเองก็กอใหเกิดอากาศเสียขึ้น (3) การนําไปเปนอาหารสัตว การแยกขยะประเภท
เศษอาหารเพือ่ นําไปเลีย้ งสัตว นับเปนวิธกี ารทีส่ ะดวก ประหยัด และเปนวิธกี ารทีช่ ว ยลดปริมาณขยะลง
ไดมาก แตขอ เสียในการนําขยะพวกเศษอาหารไปเลีย้ งสัตวนี้ อาจทําใหเกิดอันตรายแกสตั วเลีย้ ง และผูท ี่
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บริโภคสัตวเลีย้ งนัน้ ได ถาในเศษอาหารมีพวกเชือ้ โรคปะปนอยู (4) การนํากลับไปใชใหม เชน
กระดาษทุกชนิด สามารถนํากลับไปทํากระดาษกลับมาใชใหมได ซึ่งเปนการลดตนทุนการผลิต
กระดาษไดสว นหนึ่ง และยังเปนการสงวนทรัพยากรธรรมชาติไดดวย (5) การนําขยะไปทิ้งไวตาม
ธรรมชาติ การกําจัดขยะโดยวิธนี เี้ ปนวิธที ใี่ ชกนั แพรหลายมานานแลว แตตอ งใชพนื้ ทีม่ าก และเปนที่
รบกวนผูท อี่ าศัยใกลเคียง กอใหเกิดปญหาเกีย่ วกับทัศนียภาพและอาจสงผลตอสุขภาพอนามัยอีกดวย
(6) การฝงกลบอยางถูกวิธี การนําขยะไปทิ้งรวมกันไวแลวใชดินกลบทับกองขยะไว เปนวิธีที่ใชวิธี
อัดขยะใหเปนกอนเล็กลง แลวจึงนําไปทิ้งและกลบภายหลัง ซึ่งทําใหประหยัดพื้นที่ลงไดมาก วิธี
การกําจัดขยะโดยวิธนี กี้ ย็ งั มีขอ เสียทีท่ าให
ํ นาใต
ํ้ ดนิ และนําผิ
้ วดินเกิดเนาเสีย และ (7) การนําไปทิง้ ทะเล
ปจจุบนั พืน้ ผิวโลกทีเ่ ปนพืน้ ดินนับวันจะมีนอ ยลง การนําขยะไปทิง้ ทะเลจึงนิยมทํากันในประเทศที่
พัฒนาแลว เชน ในสหรัฐอเมริกา ขยะทีน่ ยิ มไปทิง้ ทะเล ไดแก สิง่ ปฏิกลู จากโรงงานอุตสาหกรรม
สารพิษตางๆ กากสารกัมมันตภาพรังสี และวัสดุแข็งอื่นๆ อยางไรก็ตาม การนําขยะหรือสิ่งปฏิกูล
ไปทิ้งในทะเลและมหาสมุทร ก็ปรากฏวาไดเกิดการแพรกระจายของสารพิษเขาสูอ งคประกอบตางๆ
ของระบบนิเวศทางทะเล เชน พืช และสัตวนํ้า สถาบันปองกันสารมลพิษสิ่งแวดลอม (environment
protection agency) จึงออกกฎหมายหามนําสารพิษหลายชนิดไปทิ้งลงในแหลงนํ้าดังกลาว
ผลกระทบของปญหาขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ นับวันจะเพิม่ มากขึน้ ตามจํานวนของประชากร กอใหเกิดปญหาตอสภาพ
แวดลอมตางๆ เปนอยางมาก และมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยดวย ทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม เนื่องจาก (1) ขยะมูลฝอยเปนแหลงอาหารและเพาะพันธุของแมลงนําโรค (2) ขยะมูลฝอย
ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นและกอใหเกิดความรําคาญ (3) ขยะมูลฝอยทําใหชุมชนสกปรก ขาดความสวย
งาม (4) ขยะมูลฝอยทําใหแหลงนํ้าสกปรก และเกิดการเนาเสีย (5) ขยะมูลฝอยทําใหเกิดมลพิษทาง
อากาศ (สุทธิรักษ, 2538: 199-200) ซึ่งสอดคลองกับ อดิศักดิ์ และคณะ (2541: 16-18) ที่ไดจัดแบง
ประเภทของปญหาผลกระทบจากขยะได คือ (1) เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค และสัตวพาหะของ
โรค (2) การเสีย่ งตอสุขภาพของคนในชุมชน (3) การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (4) ชุมชนขาดความสวย
งาม (5) เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย (6) ผลกระทบตอแหลงนํ้า และ (7) ผลกระทบตออากาศ
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แนวทางการลดและนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545: 6-8) กลาวถึงหลักเกณฑงายๆ ในการแยกขยะและ
กําจัดขยะในชุมชน คือ การนําวัสดุที่จะทิ้งนั้นนํากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนขึ้นในรูปแบบ
ตางๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งมีกระบวนการอยางนอย 5 วิธี สรุปไดคือ (1) R1–Reduce (ลดการใช)
เปนการลดการใชสินคาที่ฟุมเฟอย และเปนการปองกันการเกิดขยะใหมใหนอยที่สุด (2) R2-Repair
(การซอมแซม) เปนการซอมแซมวัสดุสิ่งของที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดี ใชงานไดนาน ไมตองทิ้ง
เปนขยะหรือไมตองสิ้นเปลืองซื้อใหม (3) R3-Reuse (การใชซํ้า) เปนการนําวัสดุกลับมาใชอีกครั้ง
ในรูปแบบเดิม หรือการนํากลับมาใชใหมใหนานขึ้นกอนที่จะทิ้ง (4) R4-Recycle (การนํากลับมาใช
ใหม) เปนการนําขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพือ่ นํากลับมาใชใหม ทําใหไมตอ งสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
มาผลิตใหมอยางสิน้ เปลือง สวนวัสดุทไี่ มสามารถนํากลับมาใชซาได
ํ้ อกี ก็สามารถนํามาผานกระบวน
การผลิตเพื่อเปนผลิตภัณฑใชใหม ไดแก กระดาษ แกว พลาสติก เหล็ก เปนตน และ (5) R5-Reject
(การหลีกเลี่ยง) เปนการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ยอยสลายยาก หรือทําลายไดยาก เชน การหลีกเลี่ยงใชโฟม
เปนภาชนะใสอาหาร
การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
ในการดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อใหไดผลดีที่สุด ควรจะใหมีการแยกประเภทตั้งแต
แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากครัวเรือน แตตองไดรับความรวมมือและการ
ยอมรับจากครัวเรือนจึงจะประสบผลสําเร็จ การเริ่มตนในการคัดแยกขยะมูลฝอยควรเริ่มจากชุมชน
เล็กๆ กอน เพราะจะทําใหประสบความสําเร็จไดงาย อีกทั้งถามีขอผิดพลาดหรือประสบปญหาใน
การดําเนินการก็สามารถแกไขได สําหรับการเริ่มตนแยกประเภทขยะมูลฝอย อาจจะเริ่มตนงายๆ
โดยการใหชมุ ชนคัดแยกเพียงกระดาษหนังสือพิมพเกาออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ หรือใหชุม
ชนใชระบบถังขยะ 2 ใบคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย โดยใบที่หนึ่งใหแยกประเภทขยะมูลฝอย
จําพวกกระดาษ แกว เหล็ก โลหะ และอื่นๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได สําหรับใบที่สองให
แยกประเภทขยะมูลฝอยจําพวกที่ไมสามารถใชประโยชนไดอีก เชน เศษอาหาร เศษวัสดุชิ้นเล็กชิ้น
นอย เปนตน (สุรศักดิ์, 2537)
จากการดําเนินการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่ประสบความสําเร็จเปนไป
อยางดี สามารถสรุปมาตรการที่ใชในการดําเนินการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยในครัวเรือน ไดคือ
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(1) จัดใหมีการประชาสัมพันธการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอยางทั่วถึง โดยรูปแบบตางๆ เชน ติด
ภาพโฆษณา แจกแผนปลิว ออกอากาศทางรายการวิทยุและโทรทัศน เปนตน (2) จัดใหมีเอกสาร
รายละเอียดที่ใชประกอบการแยกประเภทขยะมูลฝอยใหแกครัวเรือนอยางทั่วถึง (3) จัดใหมีการอ
บรมสัม มนากลุ มชุ ม ชนตางๆ เพื่อ ใหความรูเ กี่ย วกับการแยกประเภทขยะมูลฝอย เชน จัด
บรรยายตามสถานที่ราชการและแหลงชุมชนตางๆ เปนตน (4) แจกถังขยะเพื่อใชในการแยก
ประเภทขยะมูลฝอยใหแกครัวเรือน โดยไมคิดมูลคาเพื่อจูงใจใหครัวเรือนมีการคัดแยกประเภทขยะ
มูลฝอยกอนจะนําไปสูระบบเก็บขนมูลฝอยของชุมชน (5) จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแยกประเภทวางไว
ตามจุดตาง ๆ ภายในชุมชนอยางทัว่ ถึง (6) จัดใหมรี ะบบการซื้อกลับคืนขยะมูลฝอยที่สามารถใช
ประโยชนไดอกี ภายในชุมชน (7) จัดใหมรี ะบบการเก็บขยะมูลฝอยโดยแยกประเภทอยางมีประสิทธิภาพ
และ (8) ใชมาตรการทางกฎหมาย ประกอบการจูงใจใหครัวเรือนมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย กอนนํา
ไปสูร ะบบเก็บขนขยะมูลฝอยของชุมชน เชน การออกกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตั ใิ นการแยกประเภท
ขยะมูลฝอยอยางชัดเจนเพือ่ ใหชมุ ชนมีการปฏิบตั ติ าม การลดคาธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย
แกครัวเรือนทีม่ กี ารแยกประเภทขยะมูลฝอยกอนนําไปสูร ะบบเก็บขนมูลฝอยของชุมชน เปนตน
ประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย
การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยนับวามีประโยชนอยางมหาศาลดานตางๆ ซึง่ อาจคัดแยก
กอนทิง้ เปนขยะมูลฝอยหรือคุยคนแยกจากกองขยะหรือถังขยะ ณ จุดทิ้ง การแยกขยะมูลฝอยกอน
ทิง้ เปนขยะมูลฝอยจะใหประโยชน สรุปไดคือ (1) ทําใหประชาชนเกิดความสํานึกและความรับผิด
ชอบในการชวยกันรักษาความสะอาดบานเรือนและชุมชนของตนเอง (2) ลดปญหาสภาพแวดลอม
ในชุมชนเสือ่ มโทรมเพราะการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยได จะชวยลดปริมาณขยะและลดปญหา
การแพรกระจายของเชื้อโรคลงไปดวย (3) เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดผลดียิ่งขึ้นเพราะมีปริมาณขยะมูล
ฝอยนอยลง คาใชจายที่มีอยูจํากัดก็จะสามารถใชไดเพียงพอมากขึ้น (4) ชวยใหมีทรัพยากรทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใชทรัพยากรจากธรรมชาติลง (5) ครอบครัวไดรับคาสินคาและบริการ
กลับคืนมาในรูปการขายขยะมูลฝอยที่ขายไดกลับไปสูระบบการผลิต (6) สิ่งของที่คัดแยกไวไม
สกปรก เพราะไมไดถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชนิดอืน่ ๆ และ(7) ไมตองเสียคาใชจายในการคัดแยก
ภายหลังจัดเก็บขยะมูลฝอย ไมวาจะโดยใชแรงคนหรือใชเครื่องจักรกลและยังลดเวลาการคัดแยกไป
ดวย (วิภาเพ็ญ, 2536)
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ซึ่งสอดคลองกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545: 19) กลาวสรุปถึงประโยชนที่ได
รับจากการลดและนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนใหคุมคาคือ (1) ชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
เชน นําเศษกระดาษมาใชอีกครั้ง เพื่อลดการตัดตนไม หรือการนําแกวมาใชใหม เพื่อลดทรัพยากร
ทราย (2) เปนการชวยเพิ่มรายไดอยางดี เชน นําเศษวัสดุไปขายกับพอคารับซื้อเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัว (3) เปนการชวยลดคาใชจาย คือ ขยะบางอยางนํามาทดแทนวัสดุอื่นได เชน นํามูลสัตว
มาทําปุยใสตนไม หรือการนําเศษอาหาร/ผักมาเลี้ยงสัตว และ (4) เพื่อการประหยัดพลังงาน เชน นํา
มูลสัตวมาหมักทําแกส เปนการลดคาใชจายในการซื้อแกสมาหุงตม, นําแกวหรือกระดาษมาใชใหม
เพือ่ ลดพลังงานไฟฟาและนํ้ามันเตาที่ใชในการผลิต
การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํ าวัสดุบางอยางกลับมาใชประโยชนใหมดวยรูปแบบวิธีการ
ตางๆ มีประโยชนโดยรวมตอสังคมและประเทศชาติ คือ ชวยลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและ
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยลงไป อีกทั้งยังทําใหเกิดรายไดแกชุมชนอีกดวย
แนวคิดเกี่ยวกับนํ้าเสีย
ความหมายของนํ้าเสีย
นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสวนใหญมีแนวคิดในการใหความหมายของนํ้าเสียคลองกันวา
นําเสี
้ ย คือ นํ้าที่ผานการใชทั้งอุปโภคและบริโภคจากกิจกรรมตางๆ และเกิดการปนเปอนทั้งจากสาร
อินทรียและอนินทรียจนทําใหคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงจนไมสามารถนํามาใช
ประโยชนได (นิรุต, 2539: 2; พัฒนา, 2541 และ สิทธิชัย, 2541)
แหลงกําเนิดนํ้าเสีย
เกษม (2540: 24-25) ไดกลาววา ประเภทของนํ้าเสียแบงตามแหลงกําเนิดเปน 2 ประเภท คือ
(1) นําเสี
้ ยจากแหลงชุมชน (domestic wastewater) คือ นํ้าเสียจากบานพักอาศัยขนาดตางๆ อาหาร
รานคา ตลาด โรงมหรสพ โรงแรม รวมทั้งสํานักงานและสถานที่ทํางานนานาชาติ นํ้าเสียประเภทนี้
เกิดจาก กิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิตของมนุษย เชน การชําระรางกาย การซักเสื้อผา การ
ประกอบอาหาร การขับถาย ฯลฯ สิ่งสกปรกตางๆ ในนํ้าเสียประเภทนี้สวนมากเปนสารอินทรีย
เชน เศษอาหาร จากการลางจานและภาชนะ การลางทําความสะอาดเสื้อผา รถ บานเรือน รวมทั้ง
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อุจจาระปสสาวะ เปนตน และ (2) นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (industry wastewater) ไดแก นํ้า
เสียทีเ่ กิดจากกระบวนการตางๆ ในกระบวนอุตสาหกรรม เชน ลางวัตถุดิบ การลางเครื่อง การ
ระบายความรอน เปนตน สิ่งสกปรกในนํ้าเสียมีสารอินทรียและอนินทรียขึ้นอยูกับลักษณะการใช
นําและชนิ
้
ดของโรงงานอุตสาหกรรม
สุดใจ (2538: 175-176) สรุปสาเหตุที่ทําใหนํ้าในแมนํ้าลําคลอง และแหลงนํ้าธรรมชาติ
อืน่ ๆ เนาเสียคือ (1) นํ้าเสียจากบานเรือน เปนนํ้าเสียจากการอุปโภคและบริโภค เชน นํ้าจากการซัก
ลาง และการทําครัว (2) นํ้าเสียจากเกษตรกรรม เปนนํ้าเสียจากิจกรรมการเกษตร เชน ปุย สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช (3) นํ้าเสียจากการอุตสาหกรรม เชน นํ้าที่ใชในการทําความสะอาดเครื่องมือและพื้นที่
ในโรงงาน และนํ้าทิ้งจากโรงงาน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ ประภรณ (2539: 259) ไดอธิบายถึง
แหลงและประเภทของนํ้าเสียไววา นํ้าเสียมีหลายประเภทหรือหลายชนิดแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แหลงทีก่ าเนิ
ํ ดของนํ้าเสียประเภทนั้นๆ ดังนั้นการแยกประเภทนํ้าเสียตางๆ จึงแยกโดยอาศัยแหลง
เกิดเปนหลักและเรียกชื่อประเภทของนํ้าเสียตามแหลงเกิด ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
(1) นําเสี
้ ยจากชุมชน (2) นําเสี
้ ยจากอุตสาหกรรม และ (3) นําเสี
้ ยจากเกษตรกรรม
ผลกระทบของปญหานํ้าเสีย
เมือ่ นําในแหล
้
งนําต
้ างๆ เสือ่ มคุณภาพ เนือ่ งมาจากการปนเปอ นดวยมลสาร สงผลกระทบตอ
ระบบสิง่ แวดลอมอืน่ ๆ ซึง่ มีดงั นี้ (1) ผลกระทบตอการเกษตรกรรม (2) ผลกระทบตอการสาธารณสุข
(3) ผลกระทบตอการอุตสาหกรรม (4) ผลกระทบตอการผลิตนําเพื
้ อ่ การอุปโภคบริโภค (5) ผลกระทบ
ตอทัศนียภาพ (6) ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม และ (7) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
แหลงแพรระบาดของเชื้อโรค เกิดปญหามลพิษตอดิน นํ้า อากาศ กอใหเกิดเหตุรําคาญ ทําใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศในระยะยาว (สิทธิชัย, 2541)
แนวทางการแกไขปญหานํ้าเสีย
องคการจัดการนํ้าเสีย (ม.ป.ป.) ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหานํ้าเสียไววา (1) ชุมชนจะ
ตองไมทงิ้ ขยะมูลฝอยลงในแมนํ้า โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยูริมนํ้าในแตละบานจะตองมีการบําบัด
ขัน้ ตนทีถ่ กู ตอง ใชนํ้าอยางประหยัด และตองชวยกันอนุรักษแหลงนํ้า (2) โรงงานอุตสาหกรรมตอง
ดําเนินการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงสูแหลงนํ้า หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่มีพิษ และควรกําจัดของ
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เสียที่เปนพิษดวยการฝงแทนการทิ้งลงแมนํ้าลําคลอง (3) เกษตรกรตองรูจักการบําบัดนํ้ากอนที่จะ
ปลอยลงสูแหลงนํ้า และควรหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี และ (4) เปน
หนาทีข่ องทุกคนในการชวยดูแลแหลงนํ้า เก็บขยะหรือใชนํ้าอยางประหยัด
สุดใจ (2538: 184) กลาวไววา การแกไขปญหานํ้าเสียมีทั้งมาตรการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คือ การบําบัด การกําจัดหรือหมุนเวียนของเสียตางๆ จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การแสวงหาและใชทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนีย้ งั มีมาตรการทางกฎหมาย ขอบังคับ
มาตรฐานตางๆ ตลอดจนการจัดตัง้ องคกร และการใชอานาจทางการบริ
ํ
หารเขาเสริมในการปองกัน
แกไข
ลักษณะทั่วไปของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดสุโขทัยตัง้ อยูใ นเขตภาคเหนือตอนลาง อยูห า งจากกรุงเทพมหานครประมาณ 440
กิโลเมตร มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 6,596,092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557 ไร ลักษณะภูมิ
ประเทศสวนใหญเปนทีร่ าบลุม แมนามี
ํ้ ความสูงของพืน้ ทีเ่ หนือระดับนําทะเลตํ
้
าระหว
่
าง 30-40 เมตร
ในบริเวณตอนกลางและพื้นที่บางสวนทางใตและทางตะวันออกของจังหวัดในบริเวณลุมแมนํ้ายม
สวนภูมปิ ระเทศแบบภูเขาทีร่ าบสูงพบอยูบ ริเวณทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงของพืน้ ทีเ่ หนือ
ระดับนําทะเลปานกลางระหว
้
าง 180-360 เมตร เชน อําเภอศรีสชั นาลัยและอําเภอทุง เสลีย่ ม เปนตน
(กรมศิลปากร, 2544) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 440 กิโลเมตร มี
พืน้ ที่ทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่บริเวณตําบลธานีทั้งหมด
การศึกษา
จังหวัดสุโขทัยมีสถานศึกษา 404 แหงมีครู อาจารย 6,270 คน นักเรียน นักศึกษา 128,363
คน อัตราสวนครู : นักเรียน 1:19.5 (กรมศิลปากร, 2544) ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มี
สถานศึกษาทัง้ หมด 10 แหง คือ โรงเรียนอนุบาลสายธรรม โรงเรียนสายธรรม โรงเรียนเทศบาลเมือง
สุโขทัย โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โรงเรียนกวาง
ตง โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย และอาชีวศึกษาสุโขทัย (วิทยาลัยสิง่ แวดลอม, 2545)

39
การจัดการนํ้าเสียของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ระบบการจัดการนํ้าเสียของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในปจจุบัน พบวา ยังไมมีระบบการจัด
การนําเสี
้ ยทีเ่ หมาะสม เนื่องจากนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนใหญ จะถูกรวบรวมและระบายลงสูแม
นํายม
้
ซึ่งรับนํ้าจากคลองตาเพชรและคลองอืน่ ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยผลการ
วิเคราะหคณ
ุ ภาพนําจากท
้
อระบายนําที
้ ร่ วบรวมนําเสี
้ ยมายังคลองตาเพชร พบวา มีปริมาณสารอินทรีย
ปนเปอนอยูคอนขางสูง สวนในคลองกระชงคนั้น พบวา คุณภาพนํ้ามีระดับคอนขางตํ่า นํ้ามีสีดํา มี
กลิน่ เหม็น ทําใหไมสามารถนํามาใชประโยชนใดๆ ไดอีก และชาวบานจะมีอาการคันที่ผิวหนังหาก
สัมผัสถูกนํ้าคลอง เนื่องจากประชาชนสวนใหญในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ยังไมทราบถึง
การจัดการนําเสี
้ ยที่ดีพอ นํ้าทิ้งโดยทั่วไปเกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือน หรือจากสถานประกอบ
การกิจการบางแหงจะมีการปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติโดยตรง (วิทยาลัยสิ่งแวดลอม, 2545)
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยที่สําคัญในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมาจากชุมชน โดยจากการ
ศึกษาพบวา ในป พ.ศ. 2539 ความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมี
ประมาณรอยละ 88 ของปริมาณขยะมูลฝอยทีค่ วรจะเก็บรวบรวมได การรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศ
บาลเมืองสุโขทัยธานีไดจดั บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหกบั ประชาชนและเทศบาลเมืองฯ จะทํา
การรวบรวมขยะมูลฝอยโดยใชรถยนตเก็บขยะรวม 4 คัน และรถเก็บขนขยะมูลฝอยสําหรับการใชงาน
เฉพาะกิจ จํานวน 2 คัน มีการวางแผนการเก็บขยะมูลฝอยโดยแบงสายการเก็บขนขยะตามปริมาณขยะที่
ประชาชนนํามาใสถงั ขยะ และความจุของรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยแบงการเก็บออกเปน 2 ชวงคือ
ชวงเชา ตัง้ แตเวลาประมาณ 03.00 ถึง 07.00 น. ชวงเย็นตัง้ แตเวลาประมาณ 15.00- 18.00 น. ปจจุบัน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทําการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชวิธีการฝงกลบแบบรองดิน โดยทําการขุด
พืน้ ทีใ่ หเปนรองดินมีความลึกประมาณ 3-5 เมตร ซึ่งดินที่ขุดจากรองดินจะนํามากองไวบริเวณดาน
ขางของรองดิน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนําดินกลับมาใชอัดกลบขยะมูลฝอยแตละชั้น และเมื่อ
บดอัดมูลฝอยดีแลว ในแตละวันจะบดอัดดวยดินกลบทับหนาชั้นของมูลฝอยอีกชั้นหนึ่งหลังจาก
การปฏิบัติงานแลวเสร็จในแตละวัน มีพื้นที่ฝงกลบไปแลวประมาณ 50 ถึง 60 ไร สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยใน 20 ป (วิทยาลัยสิ่งแวดลอม, 2545)
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลงานวิจัยในประเทศ
อัชรี (2537: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรี” พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูมากเกี่ยวกับกฏระเบียบของสังคมดานการทิ้ง
ขยะ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากขยะ มีการคํานึงถึงปริมาณและอันตรายจากขยะที่
เกิดจากการใชสินคา กิจกรรมที่กอใหเกิดขยะมากที่สุด คือ กิจกรรมการประกอบอาหารและรับ
ประทานอาหารและยังพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทิ้งขยะอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือ อาชีพ และกฏระเบียบทางสังคม สวนอายุ เพศ ระดับการศึกษารายได และความรูความเขา
ใจเกีย่ วกับอันตรายที่เกิดจากขยะไมมีความสัมพันธกับการทิ้งขยะ
สุรพงษ (2540: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จัยเรื่อง “ประสิทธิภาพชุดฝกอบรม เรื่องการผลิตและ
การนําเสนอแผนโปรงใส สําหรับครูผูสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ” ผลปรากฏวา ชุดการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 90.80/89.93 สูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงความคิดเห็นวาสื่อในการฝกอบรมแตละชนิดมีคุณภาพอยูใน
เกณฑดมี ากและมีความสนใจตลอดจนตองการเรียนรูจากชุดการฝกอบรมในระดับมาก
ณันธนีย (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสรางหนังสือการตนู และหาประสิทธิ
ภาพของหนังสือการตนู สงเสริมสิง่ แวดลอม เรือ่ งปญหาสิง่ แวดลอมในทองถิน่ และการอนุรกั ษปา ชาย
เลน สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 4-6” ผลการวิจยั ปรากฏวา หนังสือการตูนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 82.3/80.9 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอาน
หนังสือการตูนสูงกวากอนการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนสวนใหญมี
ความคิดเห็นในทางที่ดีตอปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและการอนุรักษปาชายเลน
อิทธิพล และคณะ (2542: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ ความตองการถายทอดองคความรู เรื่อง
การกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสียของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดําริ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุร”ี ผลปรากฏวา ความตองการถายทอดองค
ความรู เรือ่ งการกําจัดขยะและการบําบัดนําเสี
้ ยของกลุม ประชาชนทีม่ พี ฤติกรรมบําบัดนําเสี
้ ยแบบ
ดัง้ เดิม มีความตองการถายทอดองคความรูด า นการบําบัดนําเสี
้ ยและกําจัดขยะ โดยผานสือ่ กิจกรรมมาก
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ทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พราะวาสือ่ กิจกรรมเปนสือ่ ทีเ่ นนการเรียนรูจ ากสภาพความเปนจริง อาทิ เชน การศึกษาดู
งาน การเขารวมการฝกอบรม หรือการมีสว นรวมในการปฏิบตั จิ ริง ซึง่ จะสงผลใหเกิดการเรียนรูโ ดย
ตรงจากสภาพทีเ่ ปนจริงมากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังสามารถนําความรูม าประยุกตใชไดอยางถูกตองอีกดวย
ประทีป (2544: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จัยเรื่อง “การสรางชุดการฝกอบรมเรื่องขยะและนํ้า
เสียใหกบั นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยปรากฏวา
ชุดการ ฝกอบรมที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมที่จะถายทอดความรูใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 และมี คุณภาพดี พรอมกันนี้นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมกลับมีความรูเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูของนักเรียนหลังการใชชุดการฝกอบรมมีคาสูงกวากอนการใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตรองกมล (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ แบบจําลองการฝกอบรมเกี่ยวกับขยะ
และนําเสี
้ ยสําหรับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยปรากฏวา
แบบจํ าลองการฝกอบรมเกี่ยวกับขยะและนํ้ าเสียสํ าหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ที่สรางขึ้นมีคาความตรงเชิงเนื้อหา คาความเชื่อมั่น คาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก และคาความเปน ปรนัย และผลการเรียนรูของกลุมแมบานหลังการใชแบบจําลองการฝกอบ
รมสูงกวากอนการใช มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
กอบกาญจน (2544: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จัยเรื่อง “กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษา
เกีย่ วกับการกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสียสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยปรากฏวา กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษา เรื่องการกําจัดขยะและ
บําบัดนํ้าเสียมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูข องนักเรียนหลังการใชกระบวน
การสิง่ แวดลอมศึกษามีคา สูงกวากอนการใชกระบวนการสิง่ แวดลอมศึกษา อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 นักเรียนทีใ่ ชกระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแตกตางจากนัก
เรียนที่ใชกระบวนการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หัทยา (2544 : บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จัยเรื่อง “แบบจําลองสิ่งแวดลอมศึกษาเกี่ยวกับขยะ
และนําเสี
้ ยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยปรากฏวา
แบบจําลองสิ่งแวดลอมศึกษาที่สรางขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักเรียนหลังการใชแบบจํ าลองสิ่งแวดลอมศึกษาสูงกวากอนการใชอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 นักเรียนที่ผานการใชแบบจําลองสิ่งแวดลอมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแตกตางจาก
นักเรียนที่ใชการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศรชัย (2541: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางและทดลองใชหนังสืออานเพิม่ เติมเรือ่ ง
ปรากฏการณเรือนกระจก สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยศึกษาถึงความเหมาะสม
และประสิทธิภาพของหนังสือที่สรางขึ้นวา
สามารถทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเรื่อง
ปรากฏการณเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น และนําเอาความรูที่ไดรับไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได พบวา
หนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องปรากฏการณเรือนกระจกที่สรางขึ้น มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเปน
หนังสืออานเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได โดยสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องปรากฏการณเรือน
กระจกใหดีขึ้น
ผลงานวิจัยในตางประเทศ
Jaus (1982) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ผลของการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีตอทัศนคติดานสิ่ง
แวดลอมของนักเรียน” โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 53 คน 1 หองเรียน ใช
การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา โดยสอนครั้งละ 40 นาที เปนเวลา 15 วัน
ตอเนื่องกัน แตละครั้งในการสอนจะประกอบดวยการบรรยาย การอภิปราย กิจกรรมการปฏิบัติ
และการบาน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุม ทีไ่ ดรบั การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสิง่ แวดลอม
ศึกษามีทัศนคติสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติรอยละ 22
Leandro (2003) ไดทาการศึ
ํ
กษาเรื่อง “เครือขายการฝกอบรมและสิ่งแวดลอมศึกษาของภูมิ
ภาค: ยุทธศาสตรสําหรับประเทศกําลังพัฒนา” กลาวไววา ประเทศที่มีความรํ่ารวยทางทรัพยากรใน
อาเซียน และประเทศที่คลายคลึงกันไดประสบปญหาทางสิ่งแวดลอม 3 อยาง คือ ความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศบนบก ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝง และมลพิษทางสิ่งแวดลอมอันมา
จากชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม ซึ่งปญหาเหลานี้ยังขาดบุคคลากรที่มีประสบการณในการนํา
นโยบายมาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมและวางแผนโครงการสําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ควบคุมมลพิษ ดังนั้น การสนับสนุนใหองคกรตางๆ มีความรวมมือในดานการศึกษาสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อกําหนดเปาหมายรวมกัน การฝกอบรมและสิ่งแวดลอมศึกษาจึงเปนองค
ประกอบที่สําคัญสําหรับกระบวนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
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อีกทั้งกลยุทธอยางหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการสรางเครือขายศูนยกลางในภูมิภาคทางดาน
การฝกอบรมและสิ่งแวดลอมศึกษา โดยศูนยซึ่งอาจจัดโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภูมิภาค จํา
เปนตองแสดงออกใน 5 บทบาทหลัก คือ 1) การประชาสัมพันธใหความรู 2) การฝกอบรม 3) การ
บริการใหคําแนะนํา 4) การติดตาม/ตรวจสอบ และ 5) การดําเนินโครงการนํารองดานสิ่งแวดลอม
Ballantyne and Packer (2002) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การทัศนศึกษาทางธรรมชาติ: การรับรู
ของนักเรียนในการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ” โดยไดมีการรวมระหวางการเรียนรูสิ่งแวด
ลอมในพืน้ ทีจ่ ริงกับโปรแกรมดานสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียน โดยไดมาจากการสุมตัวอยางจํานวน
580 คน อายุระหวาง 8-17 ป ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรม
ดานสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น และยังพบวาการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เปนสิ่งที่ดึงดูดใจแกนัก
เรียน และสงผลสําคัญในการสรางทัศนคติ จิตสํานึก พฤติกรรมที่ดีตอสิ่งแวดลอม และการนํามาใช
ในชีวิตประจําวัน สรุปไดวา การบูรณาการการเรียนการสอนกับการไดเห็นของจริงนั้นมีศักยภาพ
ใหนกั เรียนไดเขาใจและเรียนรูถึงการกระทําของมนุษยตอสิ่งแวดลอม
Howe (2001) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กรณีศึกษา: การฝกอบรมและการใหการศึกษาสําหรับ
ชุมชนทองถิ่นในตอนใตของประเทศแทนซาเนีย” โดยโปรแกรมประกอบดวย 2 สวนคือ โปรแกรม
การศึกษาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการฝกอบรมเรื่องทรัพยากรชายฝงสําหรับชาว
ประมง และแมบาน ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรมเปนการขยายความรู
อีกทัง้ หนวยงานตางๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครู ผูใหญบาน และชาวประมงเห็นดวยกับ
การใหการศึกษาในรูปแบบนี้ ซึ่งเปนรูปแบบการใหความรูที่สําคัญสําหรับชุมชนในการนํามาจัด
การทรัพยากรชายฝงอยางถูกตอง
Tebbutt and Woods (1999) ไดศกึ ษาเรื่อง “การศึกษาและฝกอบรมในการจัดการนํ้าและสิ่ง
แวดลอมรูปแบบใหม” กลาวไววา ผูเชี่ยวชาญระหวางศาสตรตางๆ ในอังกฤษ ไดรับการศึกษาและ
การฝกอบรมในการจัดการนํ้าและสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาใหผูเชี่ยวชาญมีความชํานาญ
เขาใจอยางถองแท และสามารถนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง ดังนั้น การฝกอบรมจึงเปนรูปแบบ
หนึง่ ที่นํามาใหความรูแกผูเชี่ยวชาญ
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Hale (1999) ไดศกึ ษาเรือ่ ง “ปายสิง่ แวดลอมและกระบวนการผลิต: หลักการ ปญหา การ
ศึกษาและการฝกอบรมในเรือ่ งกระบวนการผลิตทีค่ านึ
ํ งถึงสิง่ แวดลอม” กลาวไววา การจัดการสิง่ แวด
ลอมและการผลิตทีส่ ะอาด เปนประเด็นสําคัญในการแขงขันทางการคาหลายประเทศ ทําใหบทบาท
ของธุรกิจและอุตสาหกรรมเนนการศึกษาสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางภาพลักษณในธุรกิจใน
การเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม จึงจําเปนทีจ่ ะใหความสําคัญในการสรางความตระหนักทางสิง่ แวดลอม
เพือ่ สงผลทีด่ ตี อ การคาและการผลิต ประเด็นหนึง่ ทีส่ าคั
ํ ญคือเรือ่ งสิง่ แวดลอมศึกษาและการฝกอบรม
เพือ่ จะกาวไปสูก ารพัฒนาสินคา และประยุกตความรูไ ปใชในการเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิต
Bryant and Hungerford (1979) ไดวิเคราะหผลกระทบของการสอนเรื่องสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนอนุบาล 2 หองเรียน โดยในสัปดาหแรกจัดการเรียนการสอนพรอมกันทั้งสองหองเรื่องแนว
ความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ 3 สัปดาหตอมานักเรียนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบ
ปกติ และนักเรียนกลุมทดลองไดรับการสอนโดยจัดกิจกรรมในเรื่องมลพิษและขยะมูลฝอย พบวา
นักเรียนที่ใชกิจกรรมในการสอนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ และความรูของนักเรียนหลังใชกิจกรรมในการสอนมีคาสูงกวากอนการใชกิจกรรมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ และเสนอแนะใหนักเรียนอนุบาลควรมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงกับหัวขอ
ทางสิ่งแวดลอม
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม เรื่อง การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห เรื่อง การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย มีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนเสมือนแนวทางการศึกษา เพื่อใหการวิจัยชี้เห็นภาพไดอยาง
ชัดเจนขึน้ จึงไดจัดกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยให
ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้น ผลการเรียน ภูมิลําเนาเดิม
และการรับรูขาวสาร
ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู เรื่องการคัดแยกขยะ
และบําบัดนํ้าเสีย 5 ระดับ ไดแก ความรู เจตคติ ความสํานึก การตอบโต และทักษะ

ตัวแปรอิสระ
ประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- ระดับชั้น
- ผลการเรียน
- ภูมิลําเนาเดิม
- การรับรูขาวสาร

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู เรื่อง
การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย
ทัง้ 5 ระดับ ไดแก
1. ความรู
2. เจตคติ
3. ความสํานึก
4. การตอบโต
5. ทักษะ

