
บทท่ี 2

การตรวจเอกสาร

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาวิจัยดังนี้

1.  แนวคิดเกี่ยวกับความรู

2.  แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและพฤติกรรม

4.  แนวคิดเกี่ยวกับการจํ าการลืม

5.  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม

6.  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถายทอด

7.  แนวคดิเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

8.  แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย

9.  แนวคิดเกี่ยวกับนํ้ าเสีย

10.  ลักษณะทั่วไปของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

11.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดเกี่ยวกับความรู

ความหมายของความรู

นักการศึกษาสวนใหญมีแนวคิดในการใหความหมายของความรูสอดคลองกันวา ความรู 
หมายถงึ ขอเท็จจริง รายละเอียดของขอมูลที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูที่บุคคลไดรับเขา
ไวในสมอง และสามารถแสดงออกในรูปของการอาน การเขียน และพฤติกรรมตางๆ  ซ่ึงสามารถ
วดัไดและน ํามาแกปญหาที่เกิดขึ้นที่มีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับสิ่งที่เรียนรูมา (ไพศาล, 2526: 
96; อํ านวย, 2527: 71; บุญชม, 2537: 20; วินัย และ บานชื่น, 2539: 73 และ Good, 1973)

ระดับของความรู

Bloom and Benijamin (1971)  ไดจํ าแนกพฤติกรรมดานความรูเปน  6 ระดับ โดยเรียงจาก
งายไปสูยาก คือ (1)  ความรู  (knowledge) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงการจํ าไดหรือระลึกได  
(2) ความเขาใจ (comprehension) ไดแก พฤติกรรม ความรูที่แสดงวานักเรียนสามารถอธิบายได 
ขยายความดวยคํ าพูดของตนเองได  (3) การนํ าไปใช (application) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดง
วาสามารถนํ าความรูที่มีอยูไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางจากสถานการณเดิม (4) การ
วเิคราะห (analysis) ไดแก พฤติกรรมความรูที่สามารถแยกสิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ ไดอยางมี
ความหมาย และเห็นความสัมพันธของหนวยยอยๆ เหลานี้ดวย (5) การสังเคราะห (synthesis) ไดแก 
พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงความสามารถในการรวบรวมความรู และขอมูลตางๆ เขาดวยกันอยางมี
ระบบ เพือ่ใหไดแนวทางใหมที่จะนํ าไปสูการแกไขปญหาได และ (6) การประเมินคา (evaluation)
ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงความสามารถในการตัดสินคุณภาพคุณคาของสิ่งของหรือทาง
เลือกไดอยางถูกตอง

การวัดความรู

เครื่องมือที่ใชในการวัดความรูมีหลายชนิด แตละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู
ตามลกัษณะที่แตกตางกันไป ไพศาล (2526: 34-36) ไดแบงรูปแบบของขอสอบหรือแบบทดสอบ
ไว 3 ลักษณะ  ดังนี้ (1) ขอสอบแบบปากเปลา เปนการสอบแบบใชการโตตอบดวยวาจาหรือคํ าพูด
ของผูทํ าการสอบและผูถูกสอบโดยตรง การสอบแบบนี้มักตองสอบเปนรายบุคคลจึงเหมาะที่จะใช
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ไดในกรณทีีเ่ดก็มีจํ านวนนอย ปจจุบันการสอบแบบปากเปลาไมนิยมใชในการสอบวัดความรูความ
สามารถทางดานพุทธิพิสัย แตยังคงมีใชกับการสอบวัดเกี่ยวกับ ความเห็น ทีทา ความสนใจ ทัศนะ
ตางๆ  หรือเพื่อวัดบุคลิกภาพบุคคล โดยเรียกเปนการสัมภาษณแทนการสอบปากเปลา (2) ขอสอบ
แบบขอเขียน เปนรูปแบบของการสอบที่พฒันามาจากการสอบแบบปากเปลา เพื่อใหเหมาะสบกับ
การสอบเด็กจํ านวนมากๆ และมีเนื้อหาวิชาที่จะสอบมากขึ้น เพราะสามารถสอบเด็กไดเปนกลุม
พรอมๆ กัน ขอสอบแบบขอเขียนสามารถแบงไดเปน 2 แบบตามลักษณะคํ าถามและวิธีตอบคํ าถาม 
คอื แบบความเรียงและแบบจํ ากัดคํ าตอบ (3) ขอสอบภาคปฏิบัติ เปนขอสอบที่ไมตองการใหผูสอบ
ตอบสนองออกมาในรูปคํ าพูดปากเปลา หรือโดยการเขียนหรือทํ าเครื่องหมายใดๆ แตมุงใหผูสอบ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองดวยการปฏิบัติหรือการกระทํ าจริง ซ่ึงไดแกขอสอบในวิชาที่เนนภาค
ปฏิบตัเิปนหลัก เชน ศิลปะ ดนตรี การชาง และพลศึกษา เปนตน  ขอสอบประเภทนี้จึงเหมาะที่จะ
ใหวดัคุณลักษณะดานทักษะพิสัย

แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา

ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนแนวทางหนึ่งที่จะมีสวนชวยในการใหความรูหรือถายทอดความรู
และอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ ไดเปนอยางดี โดยมีนักสิ่งแวดลอม ไดให
ความหมายและหลักการของสิ่งแวดลอมศึกษาไวดังนี้ คือ

ความหมายสิ่งแวดลอมศึกษา

Bowman (1974:1) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววา การจัดการสิ่งแวดลอม
ศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาสาธารณชนใหไดรับความรูในเรื่องสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง
สังคม ซ่ึงอยูโดยรอบตัวมนุษยเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และรูจักแกปญหา
เหลานัน้ ซ่ึงสอดคลองกับ Bandhu (1981: 5) ไดอธิบายวา ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการของ
การสรางจิตสํ านึก คานยิม และมโนทัศนที่จะพัฒนาทักษะและเจตคติตอความเขาใจอยางลึกซึ้งใน
ความสมัพนัธระหวางมนษุยกบัสิง่แวดลอมทัง้ทางดานชวีภาพ กายภาพ และสงผลใหเกดิการตดัสนิ
ใจและการปฏบิตัใินการแกไขปญหาทีเ่กีย่วของกบัคณุภาพของสิง่แวดลอม และ Meadows (1990: 5)
ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาไววาเปนการเรียนรูเพื่อความเขาใจ ซาบซึ้งและการปฏิบัติ 
ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนการจัดการศึกษาพื้นฐานในการแกปญหา แตการแกปญหานี้มีพื้นฐานจาก
ปรัชญาทีเ่ปนภาพรวม ความยั่งยืน การขยายผล และการพิทักษปกปอง เปาหมายสิ่งแวดลอมศึกษา
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ไมใชเฉพาะการแกปญหาในมุมแคบที่กอใหเกิดปญหาอื่นที่เลวรายตามมา และไมใชการแกไขและ
รักษาสภาพเดิมเทานั้น แตตองเปนการทํ าใหดีขึ้นดวย และ เกษม (2536: 71) ไดใหความหมายของ
ส่ิงแวดลอมศึกษาวา กระบวนการใหความรูอยางมีระบบและแบบแผน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
เทคโนโลยีการศึกษานํ าความรูทางสิ่งแวดลอมสูบุคคลทุกระดับเพื่อคงไวซ่ึงคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี

จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการให
ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นอยางมีระบบผานกระบวนการ
เทคโนโลยทีางการศึกษาไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานความรู คานิยม และ
พฤตกิรรมของมนุษยในการใช ปองกัน และแกปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เปนไปในทางที่ดีขึ้นและสามารถใหผลยั่งยืนตอเนื่องตลอดไป

หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา

Schmeider (1977: 29-30) สรุปหลักการสิ่งแวดลอมศึกษาไว คือ (1) ส่ิงแวดลอมศึกษาควร
เปนกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต (2) ควรใหมีการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง (3) ควรใหความสนใจ
ในเรื่องของความตระหนัก และความรูสึกที่ไวตอส่ิงแวดลอม (4) การเชื่อมโยงความรูทางดาน
สังคมศาสตรและชีววิทยาเขาดวยกัน เพราะศาสตรทั้งสองสาขามีความสํ าคัญที่จะชวยใหเขาใจและ
แกปญหาสิง่แวดลอม (5) ควรใหโอกาสแกผูเรียนทีจ่ะศกึษาสิง่แวดลอมในชมุชน เพือ่ใหประสบการณ
การเรียนรูจริงที่ไมอาจจัดขึ้นในหองเรียนได (6) ใหความรูที่เนนเจตคติ การกระจางคานิยม และ
ทกัษะทางการคิด (การคดิเชิงวิพากษ การแกปญหา และกลวิธีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม) (7) ควร
เนนปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน เพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดรับแรงกระตุนและคนหาวิธีการตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพในการแกปญหาดังกลาว (8) ควรเนนใหผูเรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีเจตคติ ตลอดจนประสบการณและความคิดที่ดี และ (9) ควรจัด
การฝกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อฝกความเปนผูนํ าในการใหความชวยเหลือ
บุคคลตางๆ ในชุมชน

จุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา

จากการประชุมระหวางชาติที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวียในป พ.ศ. 2518 โดยจุดมุง
หมายเพื่อที่จะศึกษาและอธิบายถึงสภาพปจจุบันและแนวโนมของสิ่งแวดลอมศึกษา ผลจากการ
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ประชุมครั้งนี้ไดเกิดขอตกลงเรียกวาปฏิญญาสากลเบลเกรด หรือกฏเบลเกรดขึ้น (The Belgrade 
Charter) ซ่ึงผลการประชมุดงักลาวไดแสดงใหเหน็ถึงโครงสรางของสิง่แวดลอมศกึษาของโลกโดยราง
เปาหมาย จดุมุงหมาย และหลกัการอนัเปนแนวทางส ําหรับการจดัสิง่แวดลอมศกึษา (UNESCO, 1978)
เพือ่ใหบคุคลและสงัคมไดบรรลุส่ิงตางๆ ดงัตอไปนี ้(1) ความตระหนกั และตืน่ตวัเกีย่วกบัสิง่แวดลอม
โดยสวนรวมและปญหาที่เกี่ยวของ (2) ความรู ใหมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ปญหาที่เกี่ยวของและความรับผิดชอบของมนุษยในปญหาเหลานั้น (3) เจตคติ ใหมีคานิยมทาง
สังคมที่มีความผูกพันกับสิ่งแวดลอมและจูงใจที่มีสวนรวมในการปองกันและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
(4) ทกัษะ ใหมีความชํ านาญในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (5) ความสามารถในการประเมินผล คือ 
ใหรูจกัประเมินมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม การศึกษาโครงการในแงปจจัยตางๆ ทางนิเวศวิทยา 
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา และ (6) การมีสวนรวม ใหมีการพัฒนาความรูสึกที่จะ
มคีวามรบัผิดชอบ และเหน็วาปญหาสิง่แวดลอมเปนเรือ่งเรงดวน โดยยดึมัน่ตอการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม
เพือ่แกปญหาดังกลาว

จึงกลาวไดวา จุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาคือ มุงหวังใหประชาชนไดมีความรูความ    
เขาใจ เกดิจติส ํานกึ เจตคต ิตืน่ตวัตอปญหาสิง่แวดลอมทีม่ผีลกระทบตอตนเอง ครอบครวั และชมุชน
โดยประชาชนจะตองมีสวนรวมในการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อชวยกันพัฒนา และปรับปรุงแกไข
ปญหาสิง่แวดลอม อันจะมีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

ระดับความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษา

เกษม (2536: 142-145) ไดกลาวถึง ระดับความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาไววา ส่ิงแวดลอม
ศกึษาเปนกระบวนการใหการศกึษาเพือ่สรางจติส ํานกึทางสิง่แวดลอม(environmental consciousness)
และใหผูเรียนสามารถน ําไปประยกุตใช  คอื คดิเปน ท ําเปนและแกปญหาสิง่แวดลอมได ซ่ึงมี 5 ขั้น
ตอน คือ (1) ความรู ตองมลัีกษณะของความรูในแนวกวางคอื รูหลายสาขาหรือเร่ืองทีเ่กีย่วของกบั
ความรูเฉพาะทางสิง่แวดลอมนัน้ๆ (2) เจตคต ิ เปนระดับความเขมขนของเนื้อหา หมายความวาตองรู
อยางถูกตองตามหลักการคือ รูกวางและรูจักการผสมผสาน ซ่ึงตองมีการไดเห็นและสัมผัสของจริง
และรวมกจิกรรมตางๆ  (3) ความส ํานกึ เมือ่ตองการใหมคีวามส ํานกึตองมกีารฝกปฏบิตัดิวยเพือ่ความ
ถูกตองของการปฏบิตั ิ (4) การตอบโต เปนความรูทีแ่สดงออกมาเมือ่เกดิเหตกุารณใดเกดิขึน้ ประสาท
หรือความนกึคดิทีไ่ดส่ังสมไวจะมกีารตอบโตออกมาโดยอตัโนมตั ิและ (5) ทกัษะ เมือ่เกดิเหตกุารณที่
เกีย่วของกบัสิง่แวดลอมหรือส่ิงอื่นๆ สามารถที่จะปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมีความชํ านาญ กลาวคือ
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เมือ่มคีวามรู เจตคติที่ถูกตอง มีความสํ านึก และมีการตอบโตที่เปนไปโดยอัตโนมัติแลว ถายังมี
ทกัษะไมถูกตองถือวาความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาไมเกิดขึ้น จากความหมายและหลักการทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษา สามารถแสดงใหเห็นถึงระดับของการเรียนรูตามรูปแบบทางสิ่งแวดลอมศึกษา
ดังภาพที่ 1

                                                             

                                        ทักษะ                 ระดับทักษะ
                                                                                     (ฝกงาน)

                                                                                  การตอบโต
                                                                     (พัฒนาการโดยการฝกหัดทํ า)

          ระดับช้ีนํ า
                                   ความสํ านึก
                            (รูสึกและปฏิบัติการ)

                 เจตคติ  (เห็นของจริงและรวมกิจกรรม)
                ระดับเรา

                  ความรู (รูกวางและรูการผสมผสาน)

ภาพที่ 1  ปรามิดการสะสมความเขมขนของเนื้อหาสาระทางสิ่งแวดลอมศึกษา
 โดยมีระดับเนื้อหาสาระอยางมีขั้นตอน

ที่มา: เกษม, 2536: 143

ปรามดิการสะสมความเขมขนของเนื้อหาสาระทางสิ่งแวดลอมศึกษา เฉพาะเรื่องที่แสดงใน
ภาพที ่1 ทั้ง 5 ระดับคือ  ความรู เจตคติ ความสํ านึก การตอบโตและทักษะ กลาวไดวาระดบัความรู
และเจตคตเิปนระดบัทีม่กีารใหความรูอยางกวางทีม่กีารผสมผสานเปนเนือ้เดยีวเฉพาะเรือ่ง ระดบั
ความส ํานึกและการตอบโตนั้นเปนการทํ าใหเห็นทิศทางการดํ าเนินการ/กระทํ าในสิ่งที่ถูกตองทั้งวิธี
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การและลักษณะการดํ าเนินการเรียกวาเปนระดับชี้นํ าเห็นทิศทางการใหการแกไขการดํ าเนินการที่
ชัดเจน ระดับทักษะหรือระดับทํ าถูกคือ ปฏิบัติไดอยางชํ านาญและถูกตองไมผิดพลาดในทางปฏิบัติ
โดยสรุปคือ ใหรู  ช้ีน ํา และท ําถูก  ทัง้ 3 ขัน้ตอนเปนสิง่ส ําคญัในการสรางเนือ้หาของจติส ํานกึทาง
ส่ิงแวดลอมศกึษาอยางมาก

การใหความรูทางสิ่งแวดลอมในระบบโรงเรียน

เกษม (ม.ป.ป.: 48-3 – 48-4) ไดเสนอโครงสรางความรูหลักทางสิง่แวดลอมศกึษาแกนกัเรยีน
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาไววา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน (ม.1-3) เปนการใหความรูระบบนเิวศหรอื
ระบบ  ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่ตองเขาใจโครงสราง และกลไกการท ํางานหรอืหนาทีข่องทกุ
ส่ิงแวดลอมของระบบนเิวศหรอืระบบสิง่แวดลอม ขัน้ตอนหรอืความลุมลึกของระบบนเิวศหรอืระบบ
ส่ิงแวดลอมนัน้ ตองใหแบบคอยเปนคอยไปตัง้แตระบบงายๆ จนถงึระบบทีม่คีวามสลบัซบัซอน มขีอ
สังเกตวาการใหความรูเร่ืองระบบนเิวศหรอืระบบสิง่แวดลอมในชวงนีจ้ะมีการสอดแทรกความรูทาง
ส่ิงแวดลอมใหขยายวงกวางทัง้ประเภท/ชนดิสิง่แวดลอมและความลุมลึกดวยในเวลาเดยีวกนั สวนใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-6) เปนการใหความรูในเชิงสรางศักยภาพ การตัดสินใจทาง
ส่ิงแวดลอมจากเหตกุารณหรือเร่ืองทางสิง่แวดลอม ตัง้แตงายจนถงึยาก ในลกัษณะการใหความรู
แบบนีต้องใหความรูดานวเิคราะหระบบสิง่แวดลอม (อาจมกีารสงัเคราะหระบบดวยกไ็ด) มคีวามเขา
ใจสถานภาพของระบบ มคีวามเขาใจการเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดลอมใหรูคณุคา

สิ่งแวดลอมศึกษาในสหรัฐอเมริกา

Jackson (1996) กลาวไวในรายงานการกํ าหนดสิ่งแวดลอมศึกษาในสหรัฐอเมริกา และแผน
ปฏิบัติส่ิงแวดลอมศึกษาของชาติป 1990 ไววา ตั้งแตป 1970 เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการ
ศกึษาการจดัระบบสิ่งแวดลอม และผูแทนราษฎรใหมีการสนับสนุนการพัฒนาและการประเมินของ
ส่ิงแวดลอมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดพยายามใหส่ิงแวดลอมศึกษามีเปาหมายใหกับผูรับที่หลาก
หลาย รวมทัง้ครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักปกครองทุกระดับ ครูและ
นกัเรยีนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผูใหญและบุคคลทั่วไป พลเมืองอาวุโส ชุมชน และผูนํ าทาง
ธุรกิจ
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ในปจจบุันสิ่งแวดลอมศึกษาเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซ่ึงสามารถแบงเปน 2 สวนคือ (1) 
ส่ิงแวดลอมศึกษาในระบบ (เปนทางการ) ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประถม
ศกึษาและ มัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันทางเทคนิค (2) ส่ิงแวดลอมศึกษานอก
ระบบ (ไมเปนทางการ) ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดระบบธุรกิจที่ไมหวังผลประโยชน 
และสถาบนัตางๆ ที่ไมใชสถาบันการศึกษาในระบบ นอกจากนั้นยังประกอบดวย กิจกรรมที่เกี่ยว
กบัสื่อสารมวลชน ซ่ึงรวมถึงหนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน และคอมพิวเตอรออนไลน

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและพฤติกรรม

ความหมายของการเรียนรู

นกัการศกึษาไดใหความหมายของการเรียนรูสอดคลองกันดังนี้

อารี (2542: 86) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร และพฤตกิรรมใหมนีเ้ปนผลมา
จากประสบการณหรือการฝกฝน มิใชเปนผลมาจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาติญาณ 
หรือวฒุภิาวะหรอืพษิวทิยาตางๆ หรืออุบตัเิหต ุซ่ึงสอดคลองกบัพฒันา (2539: 182) ทีไ่ดกลาววา การ
เรียนรูเปนสวนหนึง่ของกระบวนการศกึษา ซ่ึงมผีลกระทบใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมขึ้นใน
ตวัผูเรียน เปนกระบวนการซึง่บคุคลทีไ่ดเขารวมกจิกรรมจะไดรับประสบการณใหมทีม่ผีลใหบคุคล
นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวร 
และมาลี (2544: 64) ทีก่ลาววา การเรียนรูไววา การเรียนรูเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอนัเนือ่งมาจากประสบการณทีแ่ตละบคุคลไดรับ สรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง กระบวน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผูเรียนจากการเขารับกจิกรรมจนไดรับประสบการณใหม และเปน
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีค่อนขางถาวร

ธรรมชาติของการเรียนรู

มนษุยมชีีวติอยูเพื่อการเรียนรู และเรียนรูที่จะอยูอยางมีคุณภาพ การเรียนรูเปนกระบวนการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น การเรียนรูทํ าใหเกิดประสบการณ และประสบการณทํ าใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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อารี (2542: 87-88) อธิบายถึงธรรมชาติของการเรียนรูวาเปนกระบวนการชนิดหนึ่ง สรุปได
คอื จดุมุงหมายของผูเรียน หมายถึง ส่ิงที่ผูเรียนมุงหวัง ความพรอม เปนลักษณะเฉพาะตัวของผู
เรียนแตละคนรวมถึงวุฒภาวะของผูเรียนดวย สถานการณ หมายถึง ส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเราตางๆ 
การแปลความหมาย เปนการศึกษาหาลูทางในสถานการณที่กํ าลังเผชิญอยูเพื่อเขาไปสูจุดหมาย การ
ลงมอืกระทํ า ผลที่ตามมา อาจจะประสบผลสํ าเร็จตามจุดมุงหมาย เกิดความพอใจ หรือไมประสบ
ผลสํ าเรจ็ก็ยอมเกิดความไมพอใจ และปฏิกิริยาตอความผิดหวัง ซ่ึงกระทํ าใน 2 ลักษณะ คือ ปรับ
ปรุงการกระทํ าของตนใหมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย หรืออาจเลิกไมทํ ากิจกรรมนั้นอีก หรืออาจ
กระทํ าซํ้ าๆ อยางเดิมโดยไมเกิดผลอะไรเลย ซ่ึงสอดคลองกับ มาลี (2544: 67-68) ที่กลาวไววา 
ธรรมชาติของการเรียนรูมี 4 ขั้นตอน คือ ความตองการของผูเรียน ส่ิงเราที่นาสนใจ การตอบสนอง 
และการไดรับรางวัล

องคประกอบของการเรียนรู

วรรณี (2546: 55-56) กลาวไววา ในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาใดๆ ก็ตาม การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตองประกอบดวยองคประกอบที่สํ าคัญ 3 ประการ สรุปไดคือ (1) ตัวผูเรียน ซ่ึง
เปนองคประกอบที่สํ าคัญที่สุดของการเรียนรู การที่ผูเรียนแตละคนสามารถเรียนรูไดมากนอยเพียง
ใดยอมขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคลในดานตางๆ ของผูเรียน เชน วัย เพศ สติปญญา และ
ความสามารถ เปนตน (2)  กระบวนการเรียนรู  คือการกระทํ า หรือพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียนใน
ขณะทีก่ ําลังเรียน เพื่อใหมีการเรียนรูเกิดขึ้น โดยการรับสัมผัส การรับรู การซักถาม การคิดหาเหตุ
ผล หรือการทดลองก็ได การกระทํ าหรือพฤติกรรมดังกลาวจะเปนพฤติกรรมภายในหรือภายนอกก็
ได และ (3)  สถานการณในการเรียนรู คือ สภาพการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนในขณะที่กํ าลัง
เรียน เชน ความหิว ความเหนื่อยออน ความกลัว แสงสวาง ความเงียบหรือเสียงดัง เปนตน สภาพ
การณเหลานี้ไมไดเกี่ยวของกับการเรียนรูโดยตรง แตจะมีผลกระทบตอผูเรียนและกระบวนการ
เรียนเพราะทํ าใหสมาธิ ความพรอม และความตั้งใจในการเรียนของผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปได

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู

วรรณี (2546: 58-60) กลาวไววา ตัวแปรที่อิทธิพลตอการเรียนรู ทํ าใหบุคคลเรียนรูไดมาก
นอยตางกันมีอยู 3 ประการ คือ 1) ตวัแปรที่เกี่ยวกับตัวผูเรียน เชน เพศ อายุ ความสนใจ เจตคติ และ
ความรูเดิม 2) ตวัแปรทีเ่ปนบทเรียนและวิธีการเรียน เชน ความยากงายของบทเรียน ความสั้นยาว
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ของบทเรียน บทเรียนที่เรียนโดยการปฏิบัติหรือทดลอง และ 3) ตวัแปรที่เกี่ยวกับตัวผูสอน เชน 
บคุลิกภาพของครู ความสามารถในการถายทอดความรู และความรูในเนื้อหาที่จะสอน

การเรียนรูของเด็กวัยรุน (12-18 ป)และพฤติกรรม

เนือ่งจากเดก็วยัรุนสามารถทีจ่ะคดิสิง่ทีเ่ปนนามธรรมได เดก็วยันีจ้งึมคีวามสนใจในปรชัญา
ชีวติ ศาสนา สามารถที่จะใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ สามารถคิดเหตุผลไดทั้งอนุมาน และ
อุปมาน และจะมีหลักการเหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาค และมนุษยธรรม
การสอนเดก็วัยรุนควรจะทาทายใหเด็กรูจักคิด เปนตนวา การแกปญหาโดยใชหลักวทิยาศาสตร การ
สอนความคดิรวบยอดอาจจะเริม่จากความคดิรวบยอดทีม่คีวามหมายกวาง และบอกลกัษณะส ําคญัที่
เนนหลักทัว่ๆ ไป (สุรางค, 2544: 88) และจากการเรยีนรูท ําใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ของผู
เรียน โดยมนีกัการศกึษา ไดใหความหมายของพฤตกิรรมไวดงันี ้

สมโภชน (2526 อางถึงใน ประเทือง, 2535: 16) ไดกลาววา พฤติกรรม หมายถึง ส่ิงที่บุคคล
กระท ํา แสดงออก ตอบสนอง หรือไดตอบสนองตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณใดสภาพหนึ่งที่
สามารถสงัเกตเห็น ไดยิน อีกทั้งวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการตอบสนองนั้น
จะเกดิขึน้ภายในหรือภายนอกรางกาย ซ่ึงสอดคลองกับ ชุดา (2525) ทีก่ลาววา พฤติกรรมหรือการ
กระท ําของมนุษยนั้น ไมรวมเฉพาะสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอกเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่อยูภายใน
ใจของบคุคล ซ่ึงคนภายนอกไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน คานิยมที่ยึดถือเปนหลักการในการ
ประเมินสิ่งตางๆ ทศันคตหิรือเจตคตทิีเ่ขามตีอส่ิงตางๆ ความคดิเหน็ ความเชือ่ รสนยิม กลาวโดยสรปุ
กค็อื พฤตกิรรม หมายถงึ การกระท ําของมนษุยทีแ่สดงออกมา อาจจะสงัเกตไดหรือไมไดกต็าม

องคประกอบของพฤติกรรม

กันยา (2542: 92) กลาววา พฤติกรรมของมนุษยมีองคประกอบอยู 7 ประการ สรุปไดคือ (1) 
ความมุงหมาย เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทํ าใหเกิดพฤติกรรม (2) ความพรอม หมายถึง 
ระดบัวฒุิภาวะ และความสามารถในการทํ ากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ (3) สถานการณ หมาย
ถึง ลูทาง โอกาสที่เปดโอกาสใหเลือกทํ ากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ (4) การแปลความหมาย 
เปนการพิจารณาลูทางหรือสถานการณเพื่อเลือกหาวิธีที่คิดวาจะตอบสนองความตองการใหเปนที่
พอใจมากที่สุด (5) การตอบสนอง เปนการดํ าเนินการทํ ากิจกรรมตามที่ตัดสินใจเลือกสรรแลว (6) 
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ผลที่ไดรับตามมา คือ ผลที่ไดรับจากการทํ ากิจกรรมนั้น ซ่ึงอาจไดผลตามที่คิดไว หรืออาจตรงขาม
กบัที่คิดไวก็ได และ (7) ปฏิกริิยาตอความผิดหวัง เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อส่ิงที่เกิดขึ้นไมสามารถ
ตอบสนองความตองการ จึงตองกลับไปแปลความหมายใหม เพื่อหาวิธีที่จะตอบสนองความ
ตองการได

กระบวนการของพฤติกรรม

กันยา (2542: 95) กลาววา พฤติกรรมทุกอยางยอมมีสาเหตุ กลาวคือ อยูๆ มนุษยจะแสดง    
พฤติกรรมออกไปโดยไมมีสาเหตุหรือแสดงไปโดยไมมีเหตุผลไมได ตนเหตุแหงพฤติกรรมนั้น
เรียกกันวาสิ่งเรา (stimulus) ส่ิงเราบางอยางก็เปนสิ่งเรานอกกาย บางอยางก็เปนสิ่งเราในกาย ดังนั้น
พฤตกิรรมบางอยางของมนุษยจึงเปนพฤติกรรมที่คนหาสาเหตุไดยาก

สวนพฤติกรรมซึ่งกระทํ าตอบสิ่งเรานั้นเรียกวา ปฏิกิริยาตอบสนอง (response) ปฏิกิริยา
ตอบสนองบางอยางกก็ระท ําตอบสิง่เราไปตรงๆ เชน รองไหเมือ่ถูกดา แตบางทีก่ไ็มไดท ําปฏกิริิยา
ตอบสนองตอส่ิงเราตางๆ เชน เวลาหวิขาว กลับแสดงความรูโมโหฉนุเฉยีว เปนตน ดงันัน้ พฤตกิรรม
ของมนุษยจึงเปนเรื่องที่เขาใจยากเชนกัน

พฤตกิรรมของมนุษยนั้น เปนระบบของความเกี่ยวเนื่องระหวาสิ่งเรา การประสานสัมพันธ
(integration) และปฏิกิริยาตอบสนอง ซ่ึงเขียนออกมาเปนขั้นตอนไดดังนี้

     

ขั้นตอน S          I         R  นีเ้ปนขั้นตอนทางจิตวิทยาของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแตละครั้ง ถา
จะพิจารณาในแงของสรีรศาสตร ก็จะเห็นไดวามนุษยรับสิ่งเราไดโดยอาศัยอวัยวะสัมผัสทํ าการ
ประสานสัมพันธโดยอาศัยระบบประสาทสวนกลางและทํ าปฏิกิริยาตอบสนองโดยอาศัยกลามเนื้อ
ซ่ึงทํ างานภายใตการบังคับประสาท

stimulus integration response
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

สุชา (2540: 248-250) กลาวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย โดยสรุปคือ (1)
ความเชื่อ คือ การที่บุคคลยอมรับขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงความคิดเห็นของเขาอาจจะถูกตองหรือไมถูก
ตองก็ได (2) คานยิม อาจไดมาจากการอาน คํ าบอกเลาหรือคิดขึ้นมาเองก็ได คานิยมของแตละ
บคุคลจะไมเหมือนกัน เชน ความรัก ช่ือเสียง เงินทอง สุขภาพ ความรู เปนตน (3) บคุลิกภาพ เปน
คณุลักษณะของแตละบุคคล เชน แบบเผด็จการ ไมเชื่อใครงายๆ มีอคติ แบบประชาธิปไตยจะชอบ
ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เปนตน (4) ส่ิงทีม่ากระตุนพฤติกรรม เชน ความสวย และความหิว ส่ิงกระตุน
อยางหนึ่งก็อาจมีพลังกระตุนพฤติกรรมของแตละบุคคลไมเทากัน (5) ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก
หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุ ส่ิงของ หรือสถานการณตางๆ ความรูสึกอาจจะเห็นดวยหรือ
ไมเห็นดวย ทศันคตเิกดิจากประสบการณและการเรยีนรูของบคุคล และ (6) สถานการณ หมายถงึ
สภาพแวดลอมหรือสภาวะทีบ่คุคลจะมพีฤตกิรรม เชน อากาศอบอาวมาก ถาอยูในบานตนเองจะถอด
เสือ้นุงกางเกงขาสั้นตัวเดียวก็ทํ าได แตถากํ าลังสอนหนังสือ หรือเดินกลางถนนถึงจะรอนเพียงใดก็
ทํ าไมได

แนวคิดเกี่ยวกับการจํ าการลืม

ความหมายของการจํ าการลืม

นกัการศกึษาหลายทานไดใหความหมายของการจํ าการลืมสอดคลองกันวา การจํ า หมายถึง 
กระบวนการที่สมองเก็บสะสมสิ่งที่ไดรับรูไว และสามารถนํ าความรูนั้นออกมาแสดงใหเห็นไดอีก
ในปจจุบัน(เชียรศรี, 2534; มาลี, 2544: 162-163 และ วรรณี, 2546: 101-102) การลืม หมายถึง 
สภาวะที่บุคคลไมสามารถเก็บสะสมสิ่งที่เรียนรูไวได และไมสามารถระลึกถึงเรื่องหรือส่ิงที่เคย
เรียนรูหรือจํ าไดมากอน (สุชา, 2540: 183; มาลี, 2544: 166 และ วรรณี, 2546:112)

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจํ า

ปจจยัที่ทํ าใหคนเรามีความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องของการจํ าสรุปไดคือ (1) วัย (2) 
ระดบัสตปิญญา (3) ความใสใจและแรงจงูใจ (4) ความประทบัใจ และ (5) เพศ (วรรณ,ี 2546: 114-115)
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สาเหตุของการลืม

มาลี (2544: 166-167) ไดกลาวถึงสาเหตุของการลืม สรุปไดดังนี้ (1) กาลเวลา มีนักจิตวิทยา
ชาวเยอรมันนีช่ือ เอบบิงเฮาส (Ebbinghaus) ไดทํ าการทดลองเกี่ยวกับการจํ าการลืม ผลปรากฏคือ 
หลังจากเรียนแลว 20 นาที บุคคลจะจํ าสิ่งที่เรียนรูไปแลวไดรอยละ 58 หลังจากเรียนแลว 1 ช่ัวโมง 
บคุคลจะจํ าสิ่งที่เรียนรูไดรอยละ 42 หลังจากเรียนแลว 9 ช่ัวโมง บุคคลจะจํ าไดรอยละ 35 หลังจาก
เรียนแลว 2 วนั บุคคลจะจํ าไดรอยละ 30 และหลังจากเรียนแลว 31 วนั บุคคลจะจํ าไดเพียงรอยละ 
20 (2) การทีไ่มไดนํ ามาใช นักจิตวิทยาเชื่อวา การลืมเปนการที่ความจํ าคอยๆ จางไป เนื่องจากมิได
ใชเปนเวลานานๆ ในที่สุดก็ลืมไปโดยสิ้นเชิง (3) การเลือนไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของเนื้อเยื่อในสมอง ทํ าใหเซลลสมองที่ทํ าหนาที่จํ าเสื่อมสภาพลง จึงมีการลืมเกิดขึ้น (4) การขัด
ขวาง เมือ่บุคคลไดเรียนรูส่ิงใดไปแลว เมื่อมีกิจกรรมอื่นเขามาขัดขวางหรือรบกวน จะทํ าใหเกิดการ
ลืมขึ้น (5) การจงูใจใหลืม เมือ่บคุคลใดเรยีนรูบางสิง่บางอยางไปแลว แตเปนประสบการณที่ไมพึง
ปรารถนา ทํ าใหเกิดความรูสึกอยากจะลืม และ (6) ส่ิงนั้นไมมีความหมาย

แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม

การฝกอบรมเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพื่อใหบุคคลมีความรู 
ทกัษะ และทัศนคติที่จํ าเปนสํ าหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวัน
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความหมาย 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
กนัสรปุไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อการสรางเสริม พัฒนา 
หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมใหเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เปลี่ยน
แปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดยจัดทํ าเปนชวงตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหบุคคลนั้นมีประ
สิทธภิาพในการทํ างานกอใหเกิดผลสํ าเร็จในองคการนั้นๆ
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วัตถุประสงคของการฝกอบรม

การฝกอบรมมีวัตถุประสงคโดยทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ และเปลี่ยนแปลง
เจตคติ เมื่อบุคคลไดรับการฝกอบรมและกลับไปปฏิบัติงานแลว จะกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงในทาง
ทีด่หีรือเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรือเจตคตใินการปฏบิตังิาน ท ําใหการปฏบิตังิานไดผลดขีึน้
(พฒันา, 2540) ซ่ึงสอดคลองกบั สมคดิ (2540) ทีไ่ดจ ําแนกวตัถุประสงคของการฝกอบรมวา เปนการ
ฝกอบรมเพือ่เพิม่พนูความรู เพือ่เพิม่พนูทกัษะ และการฝกอบรมเพือ่การเปลีย่นแปลงทศันคติ

สรุปไดวา การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อ เพิ่มพูนความรู ทักษะ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสํ าคัญของการฝกอบรม

นอย (2524: 6) ไดกลาวถึงความสํ าคัญและความจํ าเปนของการฝกอบรมวา เปนกรรมวิธีที่
สํ าคญัและจํ าเปนสํ าหรับหนวยงานตางๆ  ที่จะตองบริหารงานดานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูมีความรูความสามารถในการทํ างานไดดียิ่งขึ้นจนจะมีผลนํ าไปสูการ
พฒันาประเทศในที่สุด ซ่ึงสามารถสรุปไดคือ (1) การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยปองกันปญหา (2) 
การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยแกปญหาในการปฏบิตังิานของบคุลากรในหนวยงานนัน้ๆ (3) การฝก
อบรมเปนการเสริมสรางวิทยาการอันทันสมัยใหแกบุคลากร (4) การฝกอบรมชวยประหยัดรายจาย
ไดมาก เนื่องจากการฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่จัดขึ้นในระยะอันสั้น ภายใตงบประมาณจํ ากัด และฝก
อบรมกนัเฉพาะบางหัวขอที่ตองการเสริมความรู ทักษะ และประสบการณเทานั้น และ (5) การฝก
อบรมเปนกรรมวิธีที่ชวยใหบุคลากรมีการเรียนรูเพิ่มพูนประสบการณ โดยไมตองเสียเวลาการ
ท ํางานปกตมิาก เนื่องจากการจัดการอบรมเปนการจัดนอกเวลาการทํ างานตามปกติ หรือในวันหยุด
สุดสัปดาห

กระบวนการฝกอบรม

สํ าหรับกระบวนการในการฝกอบรมนั้น นักวิชาการแตละคนก็อาจกํ าหนดไวแตกตางกัน
บาง แตโดยสวนรวมแลวกระบวนการในการฝกอบรมนั้นมักจะครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ มีอาทิ (1) 
การคนหาความจํ าเปนในการฝกอบรม บุญเลิศ (2538: 10-11) ใหขอคดิเหน็ในการคนหาความจ ําเปน



22

ในการฝกอบรมนัน้ อาจพจิารณาไดจากการวเิคราะหองคการหรือระบบ การวิเคราะหงาน และการ
วิเคราะหความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของผูปฏิบัติงานนั้นๆ (2) การก ําหนดวัตถุ
ประสงคของโครงการ       ฝกอบรม โดยทัว่ไปแลวการก ําหนดวตัถุประสงคของการฝกอบรมมกัจะ
ก ําหนดใหมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดานความรู  ทักษะ และเจตคติ (3) การกํ าหนดหลักสูตรการ
ฝกอบรม หมายถึง ความรูและประสบการณการเรยีนรูทีจ่ดัใหแกผูเขารับการฝกอบรม เพือ่ใหบรรลุ
วตัถุประสงคทีต่องการของโครงการ (4) การกํ าหนดจํ านวนของผูเขารับการฝกอบรม หรือขนาด
ของหองฝกอบรม (5) การเลอืกผูจะเปนวทิยากรเพือ่การฝกอบรม (6) การจัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่อง
แสงเสยีง เอกสารสิง่พมิพทีจ่ ําเปนส ําหรับการฝกอบรม เชน แผนใส  สไลด  วทิย ุ โทรทศัน  ภาพยนตร  
หรือส่ิงพมิพตางๆ  เปนตน  (7) การเลือกเทคนิคการฝกอบรม ซ่ึงมีอยูเปนจํ านวนมากใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือบรรลุเปาหมายของการฝกอบรมไดมากกวาและรวดเร็วกวาวิธีการอื่นๆ 
(8) การจดัฝกอบรม เปนขั้นตอนที่นํ าเอาหลักสูตรและทรัพยากรตาง ๆ  ดังกลาวไปปฏิบัติใหเปนไป
ตามวตัถุประสงคตามที่กํ าหนดไว (9) การประเมินผลการฝกอบรม อาจทํ าไดทั้งกอนและหลังการ
อบรมสิ้นสุดลง และ (10) การติดตามผล หมายถึง การติดตามการทํ างานของผูที่ไดรับการฝกอบรม
เมือ่กลับไปทํ างานดังเดิมสักระยะหนึ่งอาจ 6 เดือน หรือ  1 ปก็ได ดังนั้น กระบวนการฝกอบรมจงึจ ํา
เปนอยางยิง่ทีจ่ะตองพจิารณาระบบอืน่ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ เชือ่มโยง และมผีลกระทบกนัและกนักบั
ระบบใหญดวยเสมอ

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถายทอด

ความหมายของเทคโนโลยีการถายทอด

การนํ าความรูไปเผยแพรไดนั้น ตองมีการนํ าเทคโนโลยีในการถายทอดเขามาใช เพื่อให
ความรูนั้นไปสูกลุมเปาหมาย โดย เกษม (2536: 150) ไดใหความหมายไววา เทคโนโลยีการถาย
ทอด หมายถึง การนํ าความรู และหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชอยางมีศิลปะ เพื่อ
ประโยชนตอมนุษยหรือศิลปวิทยาการที่นํ าความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อ
การสรางงาน โดยมีพลังงานเปนปจจัยในการสนับสนุน และ ส่ือ หมายถึง วัสดุอุปกรณทั้งที่มีชีวิต
และไมมีชีวิต ที่ใชแสดงความหมาย เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในการเรียนการสอน ส่ือการถาย
ทอดนั้นเปนอะไรก็ไดที่สามารถนํ ามาใชแลวทํ าใหผูเรียนสามารถเขาใจไดงายขึ้น และสอดคลอง
กบั กิดานันท (2540) ใหความหมายไววา ส่ือ หมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่บรรจุขอมูลเพื่อใหผูสงและผูรับ
สามารถสื่อสารกันไดตรงตามวัตถุประสงค และสื่อการสอน หมายถึง ส่ือชนิดใดก็ตามไมวาจะเปน
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เทปบนัทึกเสียง สไลด โทรทัศน วิทยุ แผนภูมิ ฯลฯ ซ่ึงบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการสอน สรุปไดวา การ
น ําองคความรูไปถายทอดสูกลุมเปาหมายนั้นจะตองใชส่ือหรือเทคโนโลยีในการถายทอดความรู ซ่ึง
จะชวยในการกระตุนการเรียนรูหรือเสริมความเขาใจในเนื้อหา ทํ าใหกลุมเปาหมายเกิดการเปลี่ยน
แปลงทัศนคติหรือพฤติกรรม

สื่อการถายทอด

ส่ือการถายทอดเปนอะไรก็ไดที่สามารถนํ ามาใชแลวทํ าใหผูเรียนสามารถเขาใจไดงายขึ้น
เกษม (2536: 150-151) ไดแบงสื่อออกเปน 4 ประเภท สรุปไดคือ (1) ประเภทที่ไมตองใชเครื่องฉาย
ประกอบ ไดแก หนังสือ สมุดคูมือ ส่ิงพิมพอ่ืนๆ ตัวอยางจริง หุนจํ าลอง กราฟฟค การตูน ไวท
บอรด  (2) ประเภทที่ตองใชเครื่องฉายภาพนิ่ง ไดแก เครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบ
แสง สไลด ฟลมสตรปิ และไมโครฟลม (3) ประเภทใชเครือ่งฉายแบบเคลือ่นไหว ไดแก ฟลมหรือภาพ
ยนตร โทรทัศน และวิดีโอ และ (4) ประเภทใหแตเสียง ไดแก วิทยุกระจายเสียง และเครื่องบันทึก
เสียง ส่ือการถายทอดทัง้ 4 ประเภทนีย้งัคงมใีชในการถายทอดความรูทางสิง่แวดลอมอยางแพรหลาย
ทกุๆ อยาง แตที่นิยมมากในปจจุบันก็คือ ขาวสารคดีทางโทรทัศน วิดีโอ วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ
เอกสาร (สงเสริม) โปสเตอร และการสาธิต สวนการศึกษานอกสถานที่นั้นมีการดํ าเนินการอยาง
แพรหลาย

สื่อสิ่งพิมพ

สุรัตน (2540: 6) ใหความหมายของสื่อส่ิงพิมพไววา ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึง ส่ือที่ใชติดตอส่ือ
สารท ําความเขาใจกันดวยภาษาเขียน โดยใชวัสดุกระดาษพิมพออกมาพรอมกันเพื่อแจกจายใหกับผู
อานคราวละมากๆ ส่ือส่ิงพิมพออกมาในรูปแบบตางๆ กัน ไมวาจะเปนหนังสือ นิตยสาร วารสาร
จลุสาร หนังสือพิมพ แผนพับ หนังสือคูมือ และโปสเตอร เปนตน และ พจนีย (2536: 7) ไดจํ าแนก
ส่ิงพมิพที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตมนุษยทั้งทางตรงและทางออมไดเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ส่ิงพิมพที่
พมิพขึน้เพื่อรับใชมนุษยโดยตรง เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ตํ าราเรียน และเอกสารการสอนตางๆ 
ส่ิงพมิพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน จดหมายขาว แผนปลิว นิตยสาร  ส่ิงพิมพเพื่อความ
บนัเทงิตางๆ เชน        นวนิยาย เร่ืองสั้น สารคดี ส่ิงพิมพที่ใชบอกทิศทาง เชน แผนที่ เครื่องหมาย
จราจร เปนตน (2) ส่ิงพิมพที่เปนสวนประกอบของวัตถุตางๆ เชน ฉลากปดผลิตภัณฑตางๆ ทั้ง
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อาหาร ยา เครื่องสํ าอาง อุปกรณเครื่องใชตางๆ ส่ิงพิมพเหลานี้อาจทํ าเปนฉลากปดบนวัตถุ หรือ
พมิพขอความลงบนวัตถุนั้นๆ

หนังสืออานประกอบ

หนงัสอือานประกอบหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาหนังสืออานเพิ่มเติม นักสื่อความหมายหลาย
ทานไดใหความหมายสอดคลองกันคือ หนังสืออานประกอบ เปนวัสดุการอานประเภทหนึ่งที่ไมใช
แบบเรียน แตเปนหนังสืออานเพิ่มเติมที่เด็กสามารถเลือกอานไดทั้งในและนอกเวลาเรียน มีจุดมุง
หมายในการอานไดหลายลักษณะ เชน เพื่อขยายประสบการณใหลึกซึ้งเฉพาะเรื่อง เพื่อคนควาหาคํ า
ตอบ และเพือ่ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน (บนัลือ, 2536: 58) ชม (2524: 129) กลาววา หนงัสอือาน
ประกอบ หมายถงึ นวนยิายหรอืไมใชนวนยิายกไ็ดทีใ่ชเพิม่เตมิหนงัสอืเรียน เพือ่เพิม่พนูประสบการณ
ในชัน้เรยีน เพื่อสนองความแตกตางของบุคคลในดานความสามารถในการอาน ความสนใจ และ
ประสบการณ  สรุปไดวา หนังสืออานประกอบ เปนหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อเติมเนื้อหาความรู
วชิาตางๆ ใหกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น โดยมีรายละเอียดเฉพาะเรื่อง มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัย 
และนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง อีกทั้งยังชวยเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และ
พฒันาทัศนคติใหกับผูอานมากยิ่งขึ้น

บทบาทของหนังสืออานประกอบ

บันลือ (2536: 58) กลาววา บทบาทและหนาที่ของหนังสืออานเพิ่มเติม มีดังนี้ (1) ชวยขยาย
เนือ้หาสาระในหนังสือแบบเรียนใหกวางขวาง เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจความหมายไดงายขึ้น (2) 
ท ําใหผูอานมีทักษะในการใชถอยคํ า และภาษาไดดีขึ้น (3) ชวยสรางเสริมนิสัยรักการอานและการ
คนควา และ (4) หนงัสืออานเพิ่มเติมที่สรางเปนเรื่องราว สามารถชดเชยความบกพรองทางจิตใจ
ของผูอาน และเสริมสรางคุณธรรมได และหนงัสอือานเพิม่เตมินอกจากจะเปนเครือ่งมอืในการสง
เสรมิการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิารแลว ยังมีบทบาทที่สํ าคัญ คอื (1) สงเสรมิความรู 
เพราะมเีนือ้หาสาระทีเ่กีย่วกบัความรูหรือทกัษะ ความคดิรวบยอด หลักการ หรือทฤษฎ ีเร่ืองใดเรือ่งหนึง่
หรือหลายเรือ่ง ซ่ึงเปนประโยชนแกผูอานในการศกึษาหาความรู (2) สงเสรมิเจตคตทิีเ่หมาะสม เพราะ
นอกจากจะเสนอเนือ้หาสาระทีเ่ปนความรูแลว ยงัสอดแทรกแนวความคดิทีช่วยใหผูอานเกดิเจตคตทิี่
เหมาะสม (3) สงเสรมิสตปิญญา โดยเปดโอกาสใหผูอานไดพฒันาทกัษะในการสงัเกต ตคีวาม เปรยีบ
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เทยีบ วเิคราะห สังเคราะห และประเมนิคา   (4) สงเสรมิความเขาใจ และ (5) สงเสรมิการศกึษาหา
ความรูดวยตนเอง  (กรมวชิาการ, 2534: 68)

ประโยชนของหนงัสอือานประกอบ

วชัิย (2524: 154) กลาวถึงประโยชนของหนงัสอือานประกอบ โดยสรปุไดดงันี ้(1) ชวยตอบ
สนองความตองการของนกัเรยีนแตละคน (2) ชวยใหนกัเรยีนคนควา หรือศกึษารายละเอยีดเรือ่งทีน่กั
เรียนสนใจ ท ําใหไดรายละเอยีดกวางขวางยิง่ขึน้ (3) ชวยขยายความรูและประสบการณใหแกผูเรียน 
(4) ชวยใหเดก็รักการอานหนงัสอืทีม่ปีระโยชน (5) ชวยใหนกัเรยีนไดปรับปรงุหรือพฒันานสัิย ใหรู
จกัแสวงหาความรูเพิม่เติมจากแหลงความรูตางๆ (6) เปนการชวยเหลือเดก็ทีเ่รียนออน ใหไดอาน
หนงัสอืตํ ่ากวาชัน้เรยีน โดยเรยีนดวยตนเอง เพือ่ใหมคีวามรูทนัเพือ่น (7) เดก็เกงสามารถหาหนงัสอื
อานประกอบทีใ่หความรูสูงขึน้ เพือ่ใหมคีวามรูกวางขวางและแตกฉานยิง่ขึน้ (8) ชวยใหนกัเรยีนทีม่ี
ปญหาทางดานการอาน ไดเลือกอานหนงัสอืทีม่คีวามเหมาะสมกบัความสามารถของตน (9) ชวยให
เดก็มอิีสระในการคนควาหาความรูตามความสนใจของตน (10) ชวยปลกูฝงใหนกัเรยีนมคีวามคดิริ
เร่ิมสรางสรรค (11) ชวยใหนกัเรยีนส ํารวจความสนใจของตนเอง เพือ่เปนแนวทางในการเลอืกอาชพี
ในอนาคต (12) ชวยใหนกัเรยีนมรีสนยิมทีด่ใีนการอาน เหน็คณุคาของหนงัสอืทีม่ปีระโยชน และ 
(13) ชวยใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยหาความเพลิดเพลินจากการอานหนังสือที่
เหมาะสม ยอมเกดิประโยชนนานปัการ

การสรางหนงัสอือานประกอบ

ณรงค (2526) และ วรรณา (2527) กลาวถึงหนงัสอืสํ าหรับวยัรุนวา ลักษณะหนงัสอืทีด่ี
สํ าหรับวยัรุน ควรพจิารณาสวนประกอบ 3 อยาง ซ่ึงพอสรปุไดคอื (1) เนือ้หาของหนงัสอื เปนสวน
สํ าคญัทีสุ่ดของหนงัสอื หนงัสอืทีม่คีณุคาจะตองมสีวนประกอบของเนือ้หาทีม่ลัีกษณะ คอื ตรงกบั
ความตองการของวยัรุน มคีวามยากงายเหมาะสมกบัความสามารถในการอานของวัยรุน เนื้อหาไม
มากหรอืนอยเกนิไป และเนือ้เร่ืองมคีวามตอเนือ่งเปนไปตามล ําดบั มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ให
ความสนกุสนาน เพลิดเพลนิ แปลกกวาแบบเรยีน มกีารแทรกความรู และค ําอธบิายลงไป และมเีนือ้
หาทีช่วยสงเสรมิจนิตนาการและความคดิสรางสรรคทีเ่ปนประโยชนตอผูอาน (2) การใชภาษา ส่ิงที่
สํ าคัญและกระตุนใหวัยรุนสนใจที่จะอานหนังสือมากขึ้น ก็คือ การใชถอยคํ าภาษา และการผูก
ประโยค โดยมหีลักเกณฑ ดงัตอไปนีค้อื ใชค ําทีเ่ขาใจงาย เชน กนิ นอน เดนิ นัง่ ดนิ นํ ้า ใชประโยค
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ส้ันๆ ไมมคี ําเชือ่มมากจนเกนิไป และเขยีนประโยคถกูตองตามหลกัไวยากรณ และ(3) รูปเลม เปนสิง่
แรกทีว่ยัรุนใหความสนใจเปนพเิศษ หนงัสอือานประกอบของวยัรุนควรมลัีกษณะ ดงันีค้อื รูปเลม
ภายนอกสวยงาม สะดดุตา กระดาษมคีณุภาพด ี ตวัอักษรและการพมิพชัดเจน ภาพประกอบสวยงาม 
มเีทาทีจ่ ําเปน และสอดคลองกบัเนือ้เร่ือง  การเขาเลม คงทนถาวร แขง็แรง และขนาดของเลม ตองมี
ขนาดเลก็ใหญใหเหมาะสมกบัผูอาน มคีวามสมดลุ สวยงาม ดงึดดูความสนใจของวยัรุน ซ่ึงขนาดของ
หนงัสอืทีว่ยัรุนพอใจมขีนาด 10×13 นิว้ และขนาด 5×8 นิ้ว ซ่ึงสอดคลองกับบันลือ (2536: 83) ที่
กลาววา ขนาดรูปเลมใหญที่สุดมีขนาด 10×13 นิว้ และขนาดเล็กสุดคือ 5×8 นิ้ว

เกม และประโยชนของเกม

กดิานนัท (2540: 124) กลาววา เกมเปนกจิกรรมทีผู่เลนจะตองท ําตามกฎเกณฑทีว่างไวเพือ่
ใหบรรลุวตัถุประสงคของเกมนัน้การเลนเกมจะแตกตางไปจากการดํ าเนินชีวิตจริง เนื่องจากเกมจะ
ใหความบนัเทงิไปในตวัดวยการทีจ่ะใหบรรลุวตัถุประสงคนัน้ จะตองมกีารแขงขนัระหวางผูเลน ซ่ึง
สอดคลองกบัเชยีรศรี  ววิธิสริิ (2534) กลาววา ลักษณะอยางหนึง่ของเกม คอื ท ําใหสนกุสนาน 
เพลิดเพลนิสนกุในการใหและการเอากลบัคนื ตืน่เตนในการแขงขนั และเสีย่งทายในผลทีย่งัไมรูวา
ใครจะชนะ ดงันัน้ สามารถสรปุไดคอื เกม หมายถงึ กจิกรรมตางๆ ทีม่กีตกิาการเลนไมยุงยาก กอให
เกดิความสนกุสนานเพลดิเพลนิ สามารถน ํามาฝกฝนเพือ่ใหเกดิทกัษะหลายๆ อยางไดอีกดวย

ประพฒัน (2525: 2) สรุปประโยชนของเกม คอื (1) ท ําใหเดก็ไดรับความสนกุสนาน ราเรงิ 
ผอนคลายอารมณ (2) ท ําใหเดก็ไดรวมกจิกรรม เพือ่สงเสรมิทกัษะขัน้พืน้ฐาน (3) สงเสรมิใหเดก็เกดิ
การเรยีนรู ไดเรียนรูวธีิการท ํางานและเลนรวมกบัผูอ่ืนปฏบิตัติามระเบยีบ และรูจกัใชความคดิกบัตน
เอง (4) ครูไดศกึษาพฤตกิรรมเดก็ โดยตวัเดก็จะแสดงพฤตกิรรมทีแ่ทจริงออกมา (5) สงเสรมิการเรยีน
การสอนในวชิาการดานอืน่ๆ โดยน ําเกมเขาไปสอดแทรก ท ําใหนกัเรยีนไมเบือ่ สรางความสนใจใน
การเรยีน และ (6) สรางพืน้ฐานทกัษะทางกฬีาและสมรรถภาพทางกาย ดงันัน้ประโยชนของเกมสรปุ
ได คอื เกมกอใหเกดิความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวยพัฒนาทางดานจิตใจและอารมณ ชวยใหสุข
ภาพแข็งแรง อีกทั้งยังชวยพัฒนาทางดานสังคม ทํ าใหเขากับผูอ่ืนไดงาย และชวยพัฒนาดานสติ
ปญญา
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การระดมความคิด

ชูชัย (2540) กลาววา การระดมสมอง คือ การประชุมกลุมซึ่งเปดโอกาสและกระตุนให
สมาชกิทกุคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี โดยปราศจากขอจํ ากัด การวิพากษวิจารณ หรือการตัด
สินคุณคาใดๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อระดมความคิดจากสมาชิกทุกคนใหไดความคิดที่หลากหลาย
และมีปริมาณมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ บุญชม (2537: 64) กลาววา การสอนโดยใชการระดมความ
คดิ คอื การใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะในการแกปญหาใหมากทีสุ่ดเทาที่
จะทํ าได โดยไมมีการวิพากษวิจารณความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ผูเรียนเสนอมา มีการบันทึก
ความคดิเหน็หรือขอเสนอแนะทัง้หมด

ชูชัย (2540) ไดอธิบายถึงขอดขีองการระดมความคดิไว คอื เปนวธีิการทีเ่หมาะสมส ําหรับ
การระดมความคดิเหน็ เพือ่หาหนทางตางๆ สํ าหรับการแกไขปญหาทีม่คีวามยุงยาก ซับซอน ทกุคนมี
สวนรวมในการแสดงความคดิเหน็อยางเทาเทยีมกนั ชวยใหผูฝกอบรมรูจักการรับฟงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันโดยปราศจากการตัดสินคุณคาหรือวิพากษวิจารณ ขอจํ ากัดของการระดมความคิด คือ 
หวัขอการประชุมตองชัดเจน หามวิพากษวิจารณ เกิดความสับสนไดงายหากประธานในที่ประชุม
ไมสามารถดํ าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และการประชุมอาจไมไดผลตามที่มุงหวัง หากผูเขา
รวมประชุมไมกระตือรือรนในการแสดงความคิดเห็น

สรุปไดวา การระดมความคิด เปนวิธีการสอนที่ทํ าใหผูเรียนไดเกิดความคิด และแสดง
ความคดิเหน็ไดอยางเสรี กอใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน และประธานหรือวิทยากรควรจะ
ด ําเนนิการอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด เพื่อที่จะใหผูเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ความหมายการวัดและประเมินผล

การวัดเปนกระบวนการกํ าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณที่มีความหมายแทนคุณลักษณะ ซ่ึง   
พิชิต (2545: 3) ไดใหความหมายไววา การวดัผล หมายถงึ กระบวนการก ําหนดตวัเลขหรือสัญลักษณ
ใหกบับคุคล ส่ิงของ หรือเหตกุารณอยางมกีฎเกณฑ เพือ่ใหไดขอมลูทีแ่ทนปรมิาณ หรือคณุภาพของ
คณุลักษณะทีจ่ะวดั ซ่ึงสอดคลองกบั สุมาลี (2542: 7) ไดกลาววา การวดั หมายถงึ กระบวนการหรอืวธีิ
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การเพือ่ใหไดจ ํานวนตวัเลข ซ่ึงมคีวามหมายแทนปรมิาณ ขนาด หรือคณุสมบตัขิองสิง่ทีต่องการวดั 
สรุปไดวา การวดั หมายถงึ กระบวนการหรอืวธีิการก ําหนดคา หรือแปรสภาพขอความ เพือ่ใหไดตวั
เลขทางสถติ ิแทนปรมิาณ ขนาด หรือคณุสมบตัขิองสิง่ทีต่องการวดั

บญุธรรม (2535: 15-16) ไดใหความหมายของการประเมนิผล คอื กระบวนการในการตดัสนิ
คณุคาของสิง่หนึง่สิง่ใดอยางมหีลักเกณฑ เพือ่สรุปวาสิง่นัน้ดหีรือไม ซ่ึงสอดคลองกบั พชิิต (2545: 5) 
กลาวไววา การประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของผลที่ไดจากการวัด โดย
เปรยีบเทยีบกับผลการวัดอื่นๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว สรุปไดวา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตองการศึกษาอยางมีหลักเกณฑ โดยอาศัยขอมูลและเปรียบเทียบ
กบัเกณฑ

เคร่ืองมอืในการวดัและประเมนิผล

ลวน (2539:  21-26) ไดแบงประเภทของเครื่องมือในที่ใชในการวัดผลเปนแบบตางๆ สรุป
ไดคอื (1) แบบทดสอบ เปนชดุของขอค ําถามทีส่รางขึน้มาอยางเปนระบบ เพือ่ใชวดัตวัอยางพฤตกิรรม
ของแตละบคุคล จะตองสรางอยางมรีะบบดานเนือ้หา มรีะบบในวธีิด ําเนนิการสอบ และมรีะบบใน
การใหคะแนน (2) การสังเกต เปนการเฝามองพฤติกรรมของสิ่งหนึ่งอยางมีจุดมุงหมาย ส่ิงที่จะชวย
ใหการสังเกตอยูในกรอบของจุดมุงหมาย คือ แบบตรวจสอบรายการ (3) การสัมภาษณ เปนเครื่อง
มอืวดัผลชนิดหนึ่งที่ใชในกรณีที่ใชแบบทดสอบหรือสังเกตแลวไมสามารถวัดได (4) แบบสอบถาม 
เปนเครื่องมือวัดผล มีลักษณะการเก็บขอมูลคลายแบบทดสอบ ตางจากแบบทดสอบตรงที่การแสดง
ความคิดเห็นนั้นไมมีถูกไมมีผิด เปนการแสดงความคิดเห็นตามเสรีของผูตอบ และ (5) การจัด
อันดบัคณุภาพ เปนเครื่องมือวัดและประเมินคาสถานการณ คุณลักษณะตางๆ ที่ไมสามารถวัดออก
มาเปนตัวเลขโดยตรงได แตเปนการจัดอันดับของสิ่งของตางๆ ตามลักษณะของคุณภาพวามีมาก
นอยเพยีงใด การวัดประเภทนี้ไดแก วัดความดี ความสะอาด ความประพฤติ ฯลฯ ซ่ึงจะวัดเปนตัว
เลขตรงๆ ไมได

พชิิต (2545: 14) ไดแบงประเภทของการประเมนิผลตามวตัถุประสงคของการประเมนิเปน 3
ประเภท สรุปไดวา (1) การประเมนิผลกอนเรยีน เพือ่ตรวจสอบความรูพืน้ฐานและทกัษะของผูเรียน (2) 
การประเมนิผลระหวางเรยีน (3) การประเมนิผลรวมสรปุ เพือ่ตดัสนิผลการเรยีนวาผูเรียนมคีวามรูทัง้
หมดเทาไร ควรตดัสนิ ได-ตก ผาน-ไมผาน หรือควรไดเกรดอะไร เปนตน
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การวัดประเมินผลทางสิ่งแวดลอมในระดับความรูความเขาใจ

บญุธรรม (2543: 267) กลาวถึง ลักษณะของขอสอบแบบเลอืกตอบ คอื ขอสอบทีก่ ําหนดค ํา
ตอบไวแลว ผูสอบเพียงแตเลือกเอาคํ าตอบที่เห็นวาถูกตองมาตอบเทานั้น ดังนั้น ขอสอบจึงตอง
ประกอบดวยตวัค ําถามกบัตวัเลือก ซ่ึงประกอบดวยตวัเลือกทีเ่ปนตวัถูกกบัตวัเลือกทีเ่ปนตวัลวง การ
เขยีนขอสอบแบบเลอืกตอบมขีอด ีดงันี ้ (1) ใชวดัผลการเรยีนรูไดหลายระดบัจนถงึขัน้ซบัซอนได (2) 
ตรวจใหคะแนนงาย สะดวกและรวดเรว็ (3) มปีระสิทธภิาพ ครอบคลมุเนือ้หาไดมาก จงึมคีวามตรง
ตามเนือ้หาสงู (4) มโีอกาสเดานอย สามารถเดาไดนอยกวาขอสอบปรนยัแบบอืน่ๆ (5) มคีวามเทีย่ง ใน
การน ําไปใชในการวดัผลการเรยีนรูสูง เพราะขอสอบแตละขอมคีวามเปนปรนยัมาก (6) ใชหาขอบก
พรอง หรือตรวจสอบเนือ้หาในประเดน็ทีไ่มเขาใจไดงาย และ (7) เหมาะส ําหรับเกบ็ไวไดใชอีก เนือ่ง
จากสามารถน ําไปวเิคราะหเปนรายขอ เพือ่ตรวจสอบคณุภาพได

การวดัการประเมนิผลในระดบัความรูความเขาใจ ยงัสามารถวดัไดจากขอสอบแบบจบัคู โดย
ทัว่ไปจะประกอบดวย 2 รายการ คอื รายการของค ําถามและรายการค ําตอบ ทีจ่ะตองจบัคูระหวางค ํา
ถามกบัค ําตอบทีก่ ําหนดไวใหตรงกนั โดยมหีลักการเขยีน ดงันี ้ (1) ค ําหรือขอความในรายการหนึง่
สามารถจบัคูได โดยจบักบัค ําหรือขอความในอกีรายการหนึง่เพยีงค ําตอบเดยีวเทานัน้ (2) ค ําหรือขอ
ความควรพมิพหรือเขยีน โดยเขยีนใหหมดในหนาเดยีวกนั (3) ค ําทีเ่ขาคูกนัควรจะกระจายต ําแหนงให
สลับกนั หรืออาจจะจดัเรยีงลํ าดบัตามตวัอักษร (4) ค ําถามในขอสอบแตละชดุ ไมควรมคี ําถามมากกวา 
10 ค ําถาม (5) ค ําหรือขอความทีจ่ะจบัคูกนัควรเปนเนือ้หาหรือเรือ่งราวเดยีวกนั (6) ชนดิของค ําทีอ่ยูใน
รายการ ค ําถามและค ําตอบควรเปนชนดิเดยีวกนั (7) วธีิการตอบ ไมควรก ําหนดใหยุงยาก โดยอาจใชตวั
อักษรหรอืน ําตวัเลขหนาขอความค ําตอบมาใสไวหนาขอความทีเ่ลือกจบัคู และ (8) ค ําหรือขอความใน
รายการค ําตอบ ควรจะมจี ํานวนมากกวาค ําหรือรายการค ําถาม

การวัดประเมินผลทางสิ่งแวดลอมในระดับทัศนคติ

การวดัทศันคติ เปนการวัดความรูสึกที่มีอยูภายในจิตใจ การวัดประเมินผลในระดับทัศนคติ
สามารถใชขอสอบแบบถูกผิด เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได สวนมากเขาใจผิดวาขอสอบแบบนี้
สามารถใชวัดผลการเรียนรูไดเฉพาะความรูความจํ า แตตามความจริงขอสอบแบบนี้สามารถใชวัด
การน ําไปใชและความเขาใจในหลักการความรูสึกนึกคิดไดอีกดวย (บุญธรรม, 2543: 367)
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บญุธรรม (2543: 265) กลาววา การเขยีนขอสอบแบบถกูผิด แบงตามลกัษณะค ําตอบได 5 รูป
แบบ ดงันี ้(1) แบบจรงิ-เทจ็ (2) แบบถกู-ผิด (3) แบบใช-ไมใช (4) แบบแกใหถูก และ (5) แบบใหตอบ
หลายขอในขอเดยีว ซ่ึงมหีลัก สรุปไดคอื ไมควรใชประโยคปฏเิสธซอนและใชประโยคที่ถูกครึ่งผิด
คร่ึงเพราะจะท ําใหผูตอบงง ค ํากรยิาวเิศษณ เชน เสมอๆ อาจจะไมควรใช จํ านวนขอถูก-ผิด ควรออก
ใหขอถูกและขอผิดมีจํ านวนเทาๆ กัน และขอถูกและขอผิด ควรอยูกระจายกันไป อยาอยูสลับกัน

การวัดประเมินผลทางสิ่งแวดลอมในระดับทักษะ

ระดับทักษะ เปนพฤติกรรมที่สังเกตได เกิดจากการเรียนรูและฝกปฏิบัติจนเกิดความ
ชํ านาญ การวัดและประเมินผลในระดับทักษะควรพิจารณา 3 ประการ สรุปไดคือ (1) ความสามารถ
และทกัษะในวธีิการปฏิบัติ ไดแก การวัดวิธีการ การวัดทักษะในการปฏิบัติ มีเทคนิคแคลวคลอง
เพียงใด (2) ผลการปฏบิตั ิ ไดแก การวดัผลทีไ่ดจากการปฏบิตัทิีท่ ําเสรจ็แลว โดยน ํามาพจิารณาตรวจ
สอบและประเมนิในดานความเรยีบรอย ความสวยงาม และการน ําไปใช เปนตน และ (3) พฤตกิรรมการ
ปฏิบตั ิไดแก การวัดพฤติกรรมที่แสดงออกตอการปฏิบัติหรือการกระทํ าตอกิจกรรมนั้น เชน ความ
ตัง้ใจ ความสนใจ ความรับผิดชอบ เปนตน วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติที่ดีจะตองใชวิธีการ
สังเกตดวยการเขาไปดู เขาไปสัมผัสในขณะปฏิบัติ (บุญธรรม, 2543: 129)

แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย

ความหมายของขยะมูลฝอย

นักวิทยาศาสตรดานสิ่งแวดลอมหลายทานมีแนวคิดในการใหความหมายของขยะมูลฝอย
สอดคลองกันวา ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชของมนุษย
ทัง้นีร้วมถึงเศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว
หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่อ่ืนๆ   
(พชิิต, 2531: 334; กองอนามยัส่ิงแวดลอม, 2535; พฒันา, 2541: 37 และ สิทธิชัย, 2541: 120)
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แหลงกํ าเนิดขยะมูลฝอย

พัฒนา (2541: 239-242) ไดกลาวถึงแหลงกํ าเนิดของขยะมูลฝอย ซ่ึงมักจะแบงตามการใช
ประโยชนของที่ดิน สามารถสรุปไดคือ (1) มูลฝอยจากบานพักอาศัย ไดแก เศษอาหาร เศษกระดาษ  
เศษพชืผัก ถุงพลาสตกิ ภาชนะหรอือุปกรณทีชํ่ ารุดหรือเสือ่มคณุภาพ เปนตน (2) มลูฝอยจากธรุกจิ
การคา มลูฝอยที่เกิดขึ้นอาจมีเศษอาหาร เศษแกว พลาสติก เศษวัสดุส่ิงกอสรางตางๆ หรืออาจจะมี
ของเสียอันตราย (3) มลูฝอยจากการเกษตร แหลงมูลฝอยที่สํ าคัญมาจากกิจกรรมการเพาะปลูกและ
การเลีย้งสตัวเพื่อเปนอาหาร มูลฝอยจากแหลงดังกลาวมักประกอบไปดวยมูลสัตว เศษหญา เศษพืช
ผัก ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช เปนตน (4) มูลฝอยจากการพักผอนหยอนใจ หรือสถานที่ทอง
เที่ยว สวนใหญมูลฝอยที่เกิดจะเปนเศษอาหาร เศษวัสดุบรรจุภัณฑตางๆ เชน ถุงกระดาษหรือ
พลาสติก ขวดแกวหรือพลาสตกิ (5) มลูฝอยจากโรงพยาบาล มกัถูกจดัไวในกลุมของมลูฝอยอันตราย 
เพราะอาจท ําใหเกดิผลเสยีตอส่ิงแวดลอมไดหลายประการ และ (6) มลูฝอยจากโรงงานอตุสาหกรรม
สวนใหญมูลฝอยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก พวกเศษอาหาร มูลฝอยแหงตางๆ เชน เศษ
กระดาษ กระดาษแข็ง กลองกระดาษ    ขี้เถา ของเสียอันตราย เปนตน สรุปไดคือ แหลงกํ าเนิดขยะ
มลูฝอยที่สํ าคัญ คือ จากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม สวนแหลงกํ าเนิดอื่นๆ คือ สถานที่
ทองเที่ยว ตลาด โรงแรม โรงพยาบาล และหางสรรพสินคา เปนตน

ประเภทของขยะมูลฝอย

สํ านกัรักษาความสะอาดกรงุเทพมหานคร (2535) แบงประเภทของขยะมลูฝอยได 3 ประเภท
ดงันีค้อื (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 โดยทํ าการคัด
แยกขยะกอนทิ้ง ซ่ึงจะชวยใหสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่จะตองนํ าไปทํ าลายลงได (3) มูลฝอย
อันตราย มลูฝอยชนิดนี้ ไดแก ของเสียที่เปนพิษ มีฤทธิ์กัดกรอนและระเบิดไดงาย ตองใชกรรมวิธี
ในการท ําลายเปนพิเศษ เนื่องจากเปนวัสดุที่มีอันตราย เชน สารฆาแมลง ถานไฟฉาย หลอดไฟ
หลอดไฟฟลูออเรสเซนส ซ่ึงสอดคลองกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร (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 นํ้ ายาลาง
หองนํ้ า กระปองยาฆาแมลง กระปองสเปรย ฯลฯ

ขัน้ตอนการกํ าจัดขยะมูลฝอยและมาตรการ

สุทธิรักษ (2538: 202-203) ไดกลาวถึงการเก็บและการกํ าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการรวบ
รวมขยะมูลฝอย เพื่อสงไปกํ าจัดที่สถานที่กํ าจัดขยะมูลฝอยมีขั้นตอนสรุปไดคือ (1) การเก็บรวบ
รวมขยะมูลฝอย คือ การเก็บขยะมูลฝอยใสไวในภาชนะ เพือ่รอพนกังานเกบ็ขยะมลูฝอยมาเกบ็ขน
ไปเทใสรถบรรทกุขยะ เพือ่ขนสงตอไปยงัสถานทีก่ ําจดัขยะมลูฝอย (2) การขนสงขยะมลูฝอย เปน
การน ําขยะมลูฝอยทีเ่กบ็รวบรวมไดจากแหลงชุมชนตางๆ ใสในรถบรรทุกขยะ เพื่อนํ าไปยังสถานที่
กํ าจัด และ (3) การกํ าจัดขยะมูลฝอย วิธีการกํ าจัดขยะมูลฝอยที่ใชตอเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจบุนั มหีลายวิธี เชน นํ าไปเทกองบนพื้นดิน นํ าไปทิ้งลงทะเล หมักทํ าปุย เผากลางแจง เผาในเตา
เผาขยะ และฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ เปนตน วิธีการกองทิ้งบนพื้นดิน การนํ าไปทิ้งทะเล รวม
ทัง้การเผากลางแจง ถือวาเปนวิธีการกํ าจัดขยะมูลฝอยไมถูกตอง เพราะทํ าใหเกิดปญหาภาวะมลพิษ
ตอสภาพแวดลอมและมีผลกระทบตอ สุขภาพของคนดวย สํ าหรับวธีิทีย่อมรบักนัทัว่ไปวาเปนวธีิ
ก ําจดัทีถู่กตอง คอื การเผาในเตาเผา การฝงกลบ และการหมักทํ าปุย วิธีการกํ าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วชิาการ ควรมลัีกษณะดังนี้คือ ไมทํ าใหบริเวณที่กํ าจัดขยะเปนแหลงอาหาร แหลงเพาะพันธุสัตว
และแมลงนํ าโรค ไมทํ าใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม และไมเปนสาเหตุแหงความรํ าคาญ อันเนื่องมา
จาก เสียง กล่ิน ควัน และฝุนละออง

วินัย (2538: 74-77) ไดกลาวถึงมาตรการในการกํ าจัดขยะมูลฝอยไวสรุปไดคือ (1) การยอย
สลายตามกระบวนการทางธรรมชาติ เปนการนํ าขยะประเภทอินทรียวัตถุไปรวมกันไว แลวปลอย
ใหขยะถูกยอยสลายไปเองตามธรรมชาติหรือโดยวิธีชวยกระตุนใหขยะถูกยอยสลายเร็วข้ึน (2) การ
สรางโรงงานเผาขยะ การนํ าขยะที่เก็บไดไปเผาในโรงงานที่สรางขึ้น โดยใชความรอนสูงประมาณ
1,700-1,800 ฟาเรนไฮด ซ่ึงจะทํ าใหขยะกลายเปนขี้เถา ทํ าใหขยะลดปริมาณลงไดถึงรอยละ 75-95
ขอเสยีของการกํ าจัดขยะโดยวิธีนี้ คือ ตองเสียคาใชจายในการสรางโรงงาน การดูแลรักษาคอนขาง
สูง และการเผาขยะเองก็กอใหเกิดอากาศเสียขึ้น (3) การนํ าไปเปนอาหารสัตว การแยกขยะประเภท
เศษอาหารเพือ่น ําไปเลีย้งสตัว นบัเปนวธีิการทีส่ะดวก ประหยดั และเปนวธีิการทีช่วยลดปรมิาณขยะลง
ไดมาก แตขอเสยีในการน ําขยะพวกเศษอาหารไปเลีย้งสตัวนี ้อาจท ําใหเกดิอนัตรายแกสัตวเล้ียง และผูที่
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บริโภคสตัวเล้ียงนัน้ได ถาในเศษอาหารมพีวกเชือ้โรคปะปนอยู (4) การนํ ากลับไปใชใหม เชน
กระดาษทกุชนิด สามารถนํ ากลับไปทํ ากระดาษกลับมาใชใหมได ซ่ึงเปนการลดตนทุนการผลิต
กระดาษไดสวนหนึ่ง และยังเปนการสงวนทรัพยากรธรรมชาติไดดวย (5) การนํ าขยะไปทิ้งไวตาม
ธรรมชาติ การก ําจดัขยะโดยวธีินีเ้ปนวธีิทีใ่ชกนัแพรหลายมานานแลว แตตองใชพืน้ทีม่าก และเปนที่
รบกวนผูทีอ่าศยัใกลเคยีง กอใหเกดิปญหาเกีย่วกบัทศันยีภาพและอาจสงผลตอสุขภาพอนามยัอีกดวย
(6) การฝงกลบอยางถูกวิธี การนํ าขยะไปทิ้งรวมกันไวแลวใชดินกลบทับกองขยะไว เปนวิธีที่ใชวิธี
อัดขยะใหเปนกอนเล็กลง แลวจึงนํ าไปทิ้งและกลบภายหลัง ซ่ึงทํ าใหประหยัดพื้นที่ลงไดมาก วิธี
การกํ าจัดขยะโดยวธีินีก้ย็งัมขีอเสยีทีท่ ําใหนํ ้าใตดนิและนํ ้าผิวดนิเกดิเนาเสยี และ (7) การน ําไปทิง้ทะเล
ปจจบุนัพืน้ผิวโลกทีเ่ปนพืน้ดนินบัวนัจะมนีอยลง การน ําขยะไปทิง้ทะเลจงึนยิมท ํากนัในประเทศที่
พฒันาแลว เชน ในสหรฐัอเมรกิา ขยะทีน่ยิมไปทิง้ทะเล ไดแก ส่ิงปฏกิลูจากโรงงานอตุสาหกรรม   
สารพษิตางๆ กากสารกัมมันตภาพรังสี และวัสดุแข็งอื่นๆ อยางไรก็ตาม การนํ าขยะหรือส่ิงปฏิกูล
ไปทิ้งในทะเลและมหาสมทุร กป็รากฏวาไดเกดิการแพรกระจายของสารพษิเขาสูองคประกอบตางๆ
ของระบบนิเวศทางทะเล เชน พืช และสัตวนํ้ า สถาบันปองกันสารมลพิษสิ่งแวดลอม (environment
protection agency) จึงออกกฎหมายหามนํ าสารพิษหลายชนิดไปทิ้งลงในแหลงนํ้ าดังกลาว

ผลกระทบของปญหาขยะมูลฝอย

ขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้นบัวนัจะเพิม่มากขึน้ตามจ ํานวนของประชากร กอใหเกดิปญหาตอสภาพ
แวดลอมตางๆ เปนอยางมาก และมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยดวย ทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม เนื่องจาก (1) ขยะมูลฝอยเปนแหลงอาหารและเพาะพันธุของแมลงนํ าโรค (2) ขยะมูลฝอย
ท ําใหเกดิกลิ่นเหม็นและกอใหเกิดความรํ าคาญ (3) ขยะมูลฝอยทํ าใหชุมชนสกปรก ขาดความสวย
งาม (4) ขยะมูลฝอยทํ าใหแหลงนํ้ าสกปรก และเกิดการเนาเสีย (5) ขยะมูลฝอยทํ าใหเกิดมลพิษทาง
อากาศ (สุทธิรักษ, 2538: 199-200) ซ่ึงสอดคลองกับ อดิศักดิ์ และคณะ (2541: 16-18) ที่ไดจัดแบง
ประเภทของปญหาผลกระทบจากขยะได คือ (1) เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค และสตัวพาหะของ
โรค (2) การเสีย่งตอสุขภาพของคนในชุมชน (3) การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (4) ชุมชนขาดความสวย
งาม (5) เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย (6) ผลกระทบตอแหลงนํ้ า และ (7) ผลกระทบตออากาศ
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แนวทางการลดและนํ าขยะมูลฝอยมาใชประโยชน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545: 6-8) กลาวถึงหลักเกณฑงายๆ ในการแยกขยะและ
ก ําจดัขยะในชมุชน คือ การนํ าวัสดุที่จะทิ้งนั้นนํ ากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนขึ้นในรูปแบบ
ตางๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงมีกระบวนการอยางนอย 5 วธีิ สรุปไดคือ (1) R1–Reduce (ลดการใช)
เปนการลดการใชสินคาที่ฟุมเฟอย และเปนการปองกันการเกิดขยะใหมใหนอยที่สุด (2) R2-Repair
(การซอมแซม) เปนการซอมแซมวัสดุส่ิงของที่ชํ ารุดใหอยูในสภาพที่ดี ใชงานไดนาน ไมตองทิ้ง
เปนขยะหรือไมตองสิ้นเปลืองซื้อใหม (3) R3-Reuse (การใชซ้ํ า) เปนการนํ าวัสดุกลับมาใชอีกครั้ง
ในรปูแบบเดิม หรือการนํ ากลับมาใชใหมใหนานขึ้นกอนที่จะทิ้ง (4) R4-Recycle (การนํ ากลับมาใช
ใหม) เปนการน ําขยะมลูฝอยมาแปรรปูเพือ่น ํากลบัมาใชใหม ท ําใหไมตองสญูเสยีทรัพยากรธรรมชาติ
มาผลิตใหมอยางสิน้เปลอืง สวนวสัดทุีไ่มสามารถน ํากลบัมาใชซ้ํ าไดอีก กส็ามารถน ํามาผานกระบวน
การผลติเพื่อเปนผลิตภัณฑใชใหม ไดแก กระดาษ แกว พลาสติก เหล็ก  เปนตน และ (5) R5-Reject
(การหลีกเลี่ยง) เปนการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ยอยสลายยาก หรือทํ าลายไดยาก เชน การหลีกเลี่ยงใชโฟม
เปนภาชนะใสอาหาร

การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

ในการด ําเนนิการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อใหไดผลดีที่สุด ควรจะใหมีการแยกประเภทตั้งแต
แหลงก ําเนิดของขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากครัวเรือน แตตองไดรับความรวมมือและการ
ยอมรบัจากครัวเรือนจึงจะประสบผลสํ าเร็จ การเริ่มตนในการคัดแยกขยะมูลฝอยควรเริ่มจากชุมชน
เล็กๆ กอน เพราะจะทํ าใหประสบความสํ าเร็จไดงาย อีกทั้งถามีขอผิดพลาดหรือประสบปญหาใน
การด ําเนนิการก็สามารถแกไขได สํ าหรับการเริ่มตนแยกประเภทขยะมูลฝอย อาจจะเริ่มตนงายๆ
โดยการใหชุมชนคัดแยกเพียงกระดาษหนังสือพิมพเกาออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ หรือใหชุม
ชนใชระบบถงัขยะ 2 ใบคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย โดยใบที่หนึ่งใหแยกประเภทขยะมูลฝอย
จ ําพวกกระดาษ แกว เหล็ก โลหะ และอื่นๆ ที่สามารถนํ าไปใชประโยชนได สํ าหรับใบที่สองให
แยกประเภทขยะมูลฝอยจํ าพวกที่ไมสามารถใชประโยชนไดอีก เชน เศษอาหาร เศษวัสดุช้ินเล็กชิ้น
นอย เปนตน (สุรศักดิ์, 2537)

จากการดํ าเนินการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่ประสบความสํ าเร็จเปนไป
อยางด ี สามารถสรุปมาตรการที่ใชในการดํ าเนินการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยในครัวเรือน ไดคือ 
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(1) จดัใหมีการประชาสัมพันธการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอยางทั่วถึง โดยรูปแบบตางๆ เชน ติด
ภาพโฆษณา แจกแผนปลิว ออกอากาศทางรายการวิทยุและโทรทัศน เปนตน (2) จดัใหมีเอกสาร
รายละเอยีดที่ใชประกอบการแยกประเภทขยะมูลฝอยใหแกครัวเรือนอยางทั่วถึง (3) จัดใหมีการอ
บรมสัมมนากลุ มชุมชนตางๆ เพื่อใหความรู เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะมูลฝอย เชน จัด
บรรยายตามสถานที่ราชการและแหลงชุมชนตางๆ เปนตน (4) แจกถังขยะเพื่อใชในการแยก
ประเภทขยะมลูฝอยใหแกครัวเรือน โดยไมคิดมูลคาเพื่อจูงใจใหครัวเรือนมีการคัดแยกประเภทขยะ
มลูฝอยกอนจะนํ าไปสูระบบเก็บขนมูลฝอยของชุมชน (5) จัดใหมีถังขยะมูลฝอยแยกประเภทวางไว
ตามจดุตาง ๆ ภายในชมุชนอยางทัว่ถึง (6) จดัใหมรีะบบการซื้อกลับคืนขยะมูลฝอยที่สามารถใช
ประโยชนไดอีกภายในชมุชน (7) จดัใหมรีะบบการเกบ็ขยะมลูฝอยโดยแยกประเภทอยางมปีระสิทธภิาพ
และ (8) ใชมาตรการทางกฎหมาย ประกอบการจงูใจใหครัวเรือนมกีารแยกประเภทขยะมลูฝอย กอนน ํา
ไปสูระบบเกบ็ขนขยะมลูฝอยของชมุชน เชน การออกกฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัใินการแยกประเภท
ขยะมลูฝอยอยางชดัเจนเพือ่ใหชุมชนมกีารปฏบิตัติาม การลดคาธรรมเนยีมในการเกบ็ขนขยะมลูฝอย
แกครัวเรือนทีม่กีารแยกประเภทขยะมลูฝอยกอนน ําไปสูระบบเกบ็ขนมลูฝอยของชมุชน เปนตน

ประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย

การคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยนับวามีประโยชนอยางมหาศาลดานตางๆ ซ่ึงอาจคัดแยก
กอนทิง้เปนขยะมูลฝอยหรือคุยคนแยกจากกองขยะหรือถังขยะ ณ จุดทิ้ง การแยกขยะมูลฝอยกอน
ทิง้เปนขยะมูลฝอยจะใหประโยชน สรุปไดคือ (1) ท ําใหประชาชนเกิดความสํ านึกและความรับผิด
ชอบในการชวยกันรักษาความสะอาดบานเรือนและชุมชนของตนเอง (2) ลดปญหาสภาพแวดลอม
ในชมุชนเสือ่มโทรมเพราะการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยได จะชวยลดปริมาณขยะและลดปญหา
การแพรกระจายของเชื้อโรคลงไปดวย (3) เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดผลดียิ่งขึ้นเพราะมีปริมาณขยะมูล
ฝอยนอยลง คาใชจายที่มีอยูจํ ากัดก็จะสามารถใชไดเพียงพอมากขึ้น (4) ชวยใหมีทรัพยากรทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใชทรัพยากรจากธรรมชาติลง (5) ครอบครัวไดรับคาสินคาและบริการ
กลับคนืมาในรูปการขายขยะมูลฝอยที่ขายไดกลับไปสูระบบการผลิต (6) ส่ิงของที่คัดแยกไวไม
สกปรก เพราะไมไดถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชนดิอืน่ ๆ  และ(7) ไมตองเสียคาใชจายในการคัดแยก
ภายหลังจดัเกบ็ขยะมูลฝอย ไมวาจะโดยใชแรงคนหรือใชเครื่องจักรกลและยังลดเวลาการคัดแยกไป
ดวย (วิภาเพ็ญ, 2536)



36

ซ่ึงสอดคลองกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2545: 19) กลาวสรุปถึงประโยชนที่ได
รับจากการลดและนํ าขยะมูลฝอยมาใชประโยชนใหคุมคาคือ (1) ชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
เชน น ําเศษกระดาษมาใชอีกครั้ง เพื่อลดการตัดตนไม หรือการนํ าแกวมาใชใหม เพื่อลดทรัพยากร
ทราย (2) เปนการชวยเพิ่มรายไดอยางดี เชน นํ าเศษวัสดุไปขายกับพอคารับซื้อเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครวั (3)  เปนการชวยลดคาใชจาย คือ ขยะบางอยางนํ ามาทดแทนวัสดุอ่ืนได เชน นํ ามูลสัตว
มาท ําปุยใสตนไม หรือการนํ าเศษอาหาร/ผักมาเลี้ยงสัตว และ (4) เพื่อการประหยัดพลังงาน เชน นํ า
มลูสัตวมาหมกัทํ าแกส เปนการลดคาใชจายในการซื้อแกสมาหุงตม, นํ าแกวหรือกระดาษมาใชใหม
เพือ่ลดพลังงานไฟฟาและนํ้ ามันเตาที่ใชในการผลิต

การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํ าวัสดุบางอยางกลับมาใชประโยชนใหมดวยรูปแบบวิธีการ
ตางๆ มีประโยชนโดยรวมตอสังคมและประเทศชาติ คือ ชวยลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและ
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยลงไป อีกทั้งยังทํ าใหเกิดรายไดแกชุมชนอีกดวย

แนวคิดเกี่ยวกับนํ้ าเสีย

ความหมายของนํ้ าเสีย

นักวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสวนใหญมีแนวคิดในการใหความหมายของนํ้ าเสียคลองกันวา 
นํ ้าเสยี คือ นํ้ าที่ผานการใชทั้งอุปโภคและบริโภคจากกิจกรรมตางๆ และเกิดการปนเปอนทั้งจากสาร
อินทรียและอนินทรียจนทํ าใหคุณภาพของนํ้ าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงจนไมสามารถนํ ามาใช
ประโยชนได (นิรุต, 2539: 2; พฒันา, 2541 และ สิทธิชัย, 2541)

แหลงกํ าเนิดนํ้ าเสีย

เกษม (2540: 24-25) ไดกลาววา ประเภทของนํ้ าเสียแบงตามแหลงก ําเนดิเปน 2 ประเภท คอื
(1) นํ ้าเสียจากแหลงชุมชน (domestic wastewater) คือ นํ้ าเสียจากบานพักอาศัยขนาดตางๆ อาหาร
รานคา ตลาด โรงมหรสพ โรงแรม รวมทั้งสํ านักงานและสถานที่ทํ างานนานาชาติ นํ้ าเสียประเภทนี้
เกิดจาก   กจิกรรมตางๆ ในการดํ ารงชีวิตของมนุษย เชน การชํ าระรางกาย การซักเสื้อผา การ
ประกอบอาหาร    การขบัถาย ฯลฯ ส่ิงสกปรกตางๆ ในนํ้ าเสียประเภทนี้สวนมากเปนสารอินทรีย
เชน เศษอาหาร จากการลางจานและภาชนะ  การลางทํ าความสะอาดเสื้อผา รถ บานเรือน รวมทั้ง
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อุจจาระปสสาวะ เปนตน และ (2) นํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (industry wastewater) ไดแก นํ้ า
เสยีทีเ่กดิจากกระบวนการตางๆ ในกระบวนอุตสาหกรรม เชน ลางวัตถุดิบ การลางเครื่อง การ
ระบายความรอน เปนตน ส่ิงสกปรกในนํ้ าเสียมีสารอินทรียและอนินทรียขึ้นอยูกับลักษณะการใช
นํ ้าและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม

สุดใจ (2538: 175-176) สรุปสาเหตุที่ทํ าใหนํ้ าในแมนํ้ าลํ าคลอง และแหลงนํ้ าธรรมชาติ
อ่ืนๆ เนาเสียคือ (1) นํ้ าเสียจากบานเรือน เปนนํ้ าเสียจากการอุปโภคและบริโภค เชน นํ้ าจากการซัก
ลาง และการทํ าครัว (2) นํ้ าเสียจากเกษตรกรรม เปนนํ้ าเสียจากิจกรรมการเกษตร เชน ปุย สารเคมี
ก ําจดัศตัรูพืช (3) นํ้ าเสียจากการอุตสาหกรรม เชน นํ้ าที่ใชในการทํ าความสะอาดเครื่องมือและพื้นที่
ในโรงงาน และนํ้ าทิ้งจากโรงงาน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ ประภรณ (2539: 259) ไดอธิบายถึง
แหลงและประเภทของนํ้ าเสียไววา นํ้ าเสียมีหลายประเภทหรือหลายชนิดแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แหลงทีก่ ําเนิดของนํ้ าเสียประเภทนั้นๆ ดังนั้นการแยกประเภทนํ้ าเสียตางๆ   จงึแยกโดยอาศัยแหลง
เกดิเปนหลักและเรียกชื่อประเภทของนํ้ าเสียตามแหลงเกิด ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
(1) นํ ้าเสียจากชุมชน (2) นํ ้าเสียจากอุตสาหกรรม และ (3) นํ ้าเสียจากเกษตรกรรม

ผลกระทบของปญหานํ้ าเสีย

เมือ่นํ ้าในแหลงนํ ้าตางๆ เสือ่มคณุภาพ เนือ่งมาจากการปนเปอนดวยมลสาร สงผลกระทบตอ
ระบบสิง่แวดลอมอืน่ๆ ซ่ึงมดีงันี ้ (1) ผลกระทบตอการเกษตรกรรม (2) ผลกระทบตอการสาธารณสขุ
(3) ผลกระทบตอการอตุสาหกรรม  (4) ผลกระทบตอการผลตินํ ้าเพือ่การอปุโภคบรโิภค (5) ผลกระทบ
ตอทัศนียภาพ (6) ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม และ (7) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปน
แหลงแพรระบาดของเชื้อโรค เกิดปญหามลพิษตอดิน นํ้ า อากาศ กอใหเกิดเหตุรํ าคาญ ทํ าใหเกิด
การเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศในระยะยาว (สิทธิชัย, 2541)

แนวทางการแกไขปญหานํ้ าเสีย

องคการจดัการนํ้ าเสีย (ม.ป.ป.) ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหานํ้ าเสียไววา (1) ชุมชนจะ
ตองไมทิง้ขยะมูลฝอยลงในแมนํ้ า โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยูริมนํ้ าในแตละบานจะตองมีการบํ าบัด
ขัน้ตนทีถู่กตอง ใชนํ้ าอยางประหยัด และตองชวยกันอนุรักษแหลงนํ้ า (2) โรงงานอุตสาหกรรมตอง
ด ําเนนิการบํ าบัดนํ้ าเสียกอนปลอยลงสูแหลงนํ้ า หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่มีพิษ และควรกํ าจัดของ
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เสยีที่เปนพิษดวยการฝงแทนการทิ้งลงแมนํ้ าลํ าคลอง (3) เกษตรกรตองรูจักการบํ าบัดนํ้ ากอนที่จะ
ปลอยลงสูแหลงนํ้ า และควรหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการกํ าจัดศัตรูพืชและปุยเคมี และ (4) เปน
หนาทีข่องทกุคนในการชวยดูแลแหลงนํ้ า เก็บขยะหรือใชนํ้ าอยางประหยัด

สุดใจ (2538: 184) กลาวไววา การแกไขปญหานํ้ าเสียมีทั้งมาตรการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คือ การบํ าบัด การก ําจดัหรือหมนุเวยีนของเสยีตางๆ จากกระบวนการทางอตุสาหกรรม 
เกษตรกรรม การแสวงหาและใชทรัพยากรธรรมชาต ินอกจากนีย้งัมมีาตรการทางกฎหมาย ขอบงัคบั
มาตรฐานตางๆ ตลอดจนการจดัตัง้องคกร และการใชอํ านาจทางการบรหิารเขาเสรมิในการปองกนั
แกไข

ลักษณะทั่วไปของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะทางกายภาพ

จงัหวดัสโุขทยัตัง้อยูในเขตภาคเหนอืตอนลาง อยูหางจากกรงุเทพมหานครประมาณ 440
กโิลเมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 6,596,092 ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 4,122,557  ไร  ลักษณะภมูิ
ประเทศสวนใหญเปนทีร่าบลุมแมนํ ้ามคีวามสงูของพืน้ทีเ่หนอืระดบันํ ้าทะเลตํ ่าระหวาง 30-40 เมตร
ในบริเวณตอนกลางและพื้นที่บางสวนทางใตและทางตะวันออกของจังหวัดในบริเวณลุมแมนํ้ ายม 
สวนภมูปิระเทศแบบภเูขาทีร่าบสงูพบอยูบริเวณทางตอนเหนอืของจงัหวดั มคีวามสงูของพืน้ทีเ่หนอื
ระดบันํ ้าทะเลปานกลางระหวาง 180-360 เมตร เชน อํ าเภอศรสัีชนาลยัและอ ําเภอทุงเสลีย่ม เปนตน
(กรมศลิปากร, 2544) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 440 กิโลเมตร มี
พืน้ที่ทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่บริเวณตํ าบลธานีทั้งหมด

การศึกษา

จงัหวดัสุโขทัยมีสถานศึกษา 404 แหงมีครู อาจารย 6,270 คน นักเรียน นักศึกษา 128,363
คน อัตราสวนครู : นักเรียน 1:19.5 (กรมศิลปากร, 2544) ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มี
สถานศกึษาทัง้หมด 10 แหง คอื โรงเรยีนอนบุาลสายธรรม โรงเรยีนสายธรรม โรงเรยีนเทศบาลเมอืง
สุโขทยั โรงเรียนวดัคหูาสวุรรณ โรงเรยีนเทศบาลวดัไทยชมุพล โรงเรยีนอนบุาลสโุขทยั โรงเรียนกวาง
ตง โรงเรียนอดุมดรณุ ีโรงเรยีนพาณชิยการสโุขทยั และอาชวีศกึษาสโุขทยั (วทิยาลยัส่ิงแวดลอม, 2545)
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การจัดการนํ้ าเสียของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ระบบการจัดการนํ้ าเสียของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในปจจุบัน พบวา ยังไมมีระบบการจัด
การนํ ้าเสยีทีเ่หมาะสม เนื่องจากนํ้ าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนใหญ จะถูกรวบรวมและระบายลงสูแม
นํ ้ายม ซ่ึงรับนํ้ าจากคลองตาเพชรและคลองอืน่ๆ ในเขตเทศบาลเมอืงสโุขทยัธาน ี โดยผลการ
วเิคราะหคณุภาพนํ ้าจากทอระบายนํ ้าทีร่วบรวมนํ ้าเสยีมายงัคลองตาเพชร พบวา มปีริมาณสารอนิทรยี
ปนเปอนอยูคอนขางสูง สวนในคลองกระชงคนั้น พบวา คุณภาพนํ้ ามีระดับคอนขางตํ่ า นํ้ ามีสีดํ า มี
กล่ินเหมน็ ท ําใหไมสามารถนํ ามาใชประโยชนใดๆ ไดอีก และชาวบานจะมีอาการคันที่ผิวหนังหาก
สัมผัสถูกนํ้ าคลอง เนื่องจากประชาชนสวนใหญในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ยังไมทราบถึง
การจดัการนํ ้าเสียที่ดีพอ นํ้ าทิ้งโดยทั่วไปเกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือน หรือจากสถานประกอบ
การกจิการบางแหงจะมีการปลอยลงสูแหลงนํ้ าธรรมชาติโดยตรง (วิทยาลัยส่ิงแวดลอม, 2545)

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

แหลงกํ าเนิดขยะมูลฝอยที่สํ าคัญในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมาจากชุมชน โดยจากการ
ศกึษาพบวา ในป พ.ศ. 2539 ความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมี
ประมาณรอยละ 88 ของปรมิาณขยะมลูฝอยทีค่วรจะเกบ็รวบรวมได การรวบรวมขยะมลูฝอยของเทศ
บาลเมอืงสโุขทยัธานไีดจดับรกิารภาชนะรองรบัขยะมลูฝอยใหกบัประชาชนและเทศบาลเมอืงฯ จะท ํา
การรวบรวมขยะมลูฝอยโดยใชรถยนตเกบ็ขยะรวม 4 คนั และรถเกบ็ขนขยะมลูฝอยสํ าหรับการใชงาน
เฉพาะกจิ จ ํานวน 2 คนั มกีารวางแผนการเกบ็ขยะมลูฝอยโดยแบงสายการเกบ็ขนขยะตามปรมิาณขยะที่
ประชาชนน ํามาใสถังขยะ และความจขุองรถบรรทกุขยะมลูฝอย โดยแบงการเกบ็ออกเปน 2 ชวงคอื
ชวงเชา ตัง้แตเวลาประมาณ 03.00 ถึง 07.00 น. ชวงเยน็ตัง้แตเวลาประมาณ 15.00- 18.00 น. ปจจุบัน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทํ าการกํ าจัดขยะมูลฝอยโดยใชวิธีการฝงกลบแบบรองดิน โดยทํ าการขุด
พืน้ทีใ่หเปนรองดินมีความลึกประมาณ 3-5 เมตร ซ่ึงดินที่ขุดจากรองดินจะนํ ามากองไวบริเวณดาน
ขางของรองดิน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนํ าดินกลับมาใชอัดกลบขยะมูลฝอยแตละชั้น และเมื่อ
บดอัดมูลฝอยดีแลว ในแตละวนัจะบดอัดดวยดินกลบทับหนาชั้นของมูลฝอยอีกชั้นหนึ่งหลังจาก
การปฏบิัติงานแลวเสร็จในแตละวัน มีพื้นที่ฝงกลบไปแลวประมาณ 50 ถึง 60 ไร สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยใน 20 ป  (วทิยาลัยส่ิงแวดลอม, 2545)



40

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ผลงานวิจัยในประเทศ

 อัชรี (2537: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
เมอืงเพชรบุรี” พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูมากเกี่ยวกับกฏระเบียบของสังคมดานการทิ้ง
ขยะ และมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากขยะ มีการคํ านึงถึงปริมาณและอันตรายจากขยะที่
เกดิจากการใชสินคา กิจกรรมที่กอใหเกิดขยะมากที่สุด คือ กิจกรรมการประกอบอาหารและรับ
ประทานอาหารและยังพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทิ้งขยะอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติ คือ อาชีพ และกฏระเบยีบทางสังคม สวนอายุ เพศ ระดับการศึกษารายได และความรูความเขา
ใจเกีย่วกบัอันตรายที่เกิดจากขยะไมมีความสัมพันธกับการทิ้งขยะ

สุรพงษ (2540: บทคัดยอ) ไดท ําการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพชุดฝกอบรม เร่ืองการผลิตและ
การน ําเสนอแผนโปรงใส สํ าหรับครูผูสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื” ผลปรากฏวา ชุดการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 90.80/89.93 สูงกวาเกณฑมาตรฐานอยางมีนัย
สํ าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงความคิดเห็นวาสื่อในการฝกอบรมแตละชนิดมีคุณภาพอยูใน
เกณฑดมีากและมีความสนใจตลอดจนตองการเรียนรูจากชุดการฝกอบรมในระดับมาก

ณันธนีย (2542: บทคัดยอ) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง “การสรางหนงัสอืการตนูและหาประสทิธิ
ภาพของหนงัสอืการตนูสงเสรมิสิง่แวดลอม เร่ืองปญหาสิง่แวดลอมในทองถ่ินและการอนรัุกษปาชาย
เลน สํ าหรับนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาปที ่4-6” ผลการวจิยัปรากฏวา หนังสือการตูนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 82.3/80.9 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอาน
หนงัสอืการตูนสูงกวากอนการอานอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนสวนใหญมี
ความคดิเห็นในทางที่ดีตอปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ินและการอนุรักษปาชายเลน

อิทธิพล และคณะ  (2542: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ ความตองการถายทอดองคความรู เร่ือง
การก ําจดัขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนือ่ง
มาจากพระราชด ําริ ของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรี” ผลปรากฏวา ความตองการถายทอดองค
ความรู เร่ืองการก ําจดัขยะและการบ ําบดันํ ้าเสยีของกลุมประชาชนทีม่พีฤตกิรรมบ ําบดันํ ้าเสยีแบบ
ดัง้เดมิ มีความตองการถายทอดองคความรูดานการบ ําบดันํ ้าเสยีและก ําจดัขยะ โดยผานสือ่กจิกรรมมาก
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ทีสุ่ด ทัง้นีเ้พราะวาสือ่กจิกรรมเปนสือ่ทีเ่นนการเรยีนรูจากสภาพความเปนจรงิ อาท ิ เชน การศกึษาดู
งาน การเขารวมการฝกอบรม หรือการมสีวนรวมในการปฏบิตัจิริง ซ่ึงจะสงผลใหเกดิการเรยีนรูโดย
ตรงจากสภาพทีเ่ปนจรงิมากทีสุ่ด อีกทัง้ยงัสามารถน ําความรูมาประยกุตใชไดอยางถกูตองอกีดวย

ประทีป (2544: บทคัดยอ) ไดท ําการวิจัยเร่ือง “การสรางชุดการฝกอบรมเรื่องขยะและนํ้ า
เสยีใหกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยปรากฏวา 
ชุดการ ฝกอบรมที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมที่จะถายทอดความรูใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 และมี คุณภาพดี พรอมกันนี้นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมกลับมีความรูเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูของนักเรียนหลังการใชชุดการฝกอบรมมีคาสูงกวากอนการใชอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

ตรองกมล (2544: บทคัดยอ) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง  “ แบบจํ าลองการฝกอบรมเกี่ยวกับขยะ
และนํ ้าเสียสํ าหรับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยปรากฏวา
แบบจํ าลองการฝกอบรมเกี่ยวกับขยะและนํ้ าเสียสํ าหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ที่สรางขึ้นมีคาความตรงเชิงเนื้อหา คาความเชื่อมั่น คาความยากงาย คาอํ านาจ
จ ําแนก และคาความเปน  ปรนยั และผลการเรียนรูของกลุมแมบานหลังการใชแบบจํ าลองการฝกอบ
รมสงูกวากอนการใช มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

กอบกาญจน (2544: บทคัดยอ) ไดท ําการวิจัยเร่ือง “กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษา
เกีย่วกบัการก ําจัดขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียสํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในเขตเทศบาลเมือง
จงัหวดัเพชรบุรี” ผลการวิจัยปรากฏวา กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษา เร่ืองการกํ าจัดขยะและ
บ ําบัดนํ้ าเสียมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูของนกัเรยีนหลังการใชกระบวน
การสิง่แวดลอมศกึษามคีาสงูกวากอนการใชกระบวนการสิง่แวดลอมศกึษา อยางมนียัสํ าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 นกัเรยีนทีใ่ชกระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแตกตางจากนัก
เรียนที่ใชกระบวนการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หัทยา (2544 : บทคัดยอ) ไดท ําการวิจัยเร่ือง “แบบจํ าลองสิ่งแวดลอมศึกษาเกี่ยวกับขยะ
และนํ ้าเสยีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อํ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยปรากฏวา
แบบจ ําลองสิ่งแวดลอมศึกษาที่สรางขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักเรียนหลังการใชแบบจํ าลองสิ่งแวดลอมศึกษาสูงกวากอนการใชอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
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ระดบั .05 นักเรียนที่ผานการใชแบบจํ าลองสิ่งแวดลอมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแตกตางจาก
นกัเรียนที่ใชการเรียนการสอนแบบปกติอยางมนีัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ศรชัย (2541: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การสรางและทดลองใชหนงัสอือานเพิม่เตมิเรือ่ง
ปรากฏการณเรือนกระจก สํ าหรับนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย” โดยศกึษาถงึความเหมาะสม
และประสิทธิภาพของหนังสือที่สรางขึ้นวา สามารถทํ าใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเรื่อง
ปรากฏการณเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น และนํ าเอาความรูที่ไดรับไปปฏิบัติในชีวิตประจํ าวันได พบวา
หนงัสอือานเพิ่มเติมเรื่องปรากฏการณเรือนกระจกที่สรางขึ้น มีความเหมาะสมที่จะนํ าไปใชเปน
หนังสืออานเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได โดยสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องปรากฏการณเรือน
กระจกใหดีขึ้น

ผลงานวิจัยในตางประเทศ

Jaus (1982) ไดทํ าการศึกษาเรื่อง “ผลของการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีตอทัศนคติดานสิ่ง
แวดลอมของนักเรียน” โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํ านวน 53 คน 1 หองเรียน ใช
การเรยีนการสอนโดยใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา โดยสอนครั้งละ 40 นาที เปนเวลา 15 วัน
ตอเนื่องกัน แตละครั้งในการสอนจะประกอบดวยการบรรยาย การอภิปราย กิจกรรมการปฏิบัติ 
และการบาน ผลการศกึษาพบวา นกัเรยีนกลุมทีไ่ดรับการเรยีนการสอนโดยใชกระบวนการสิง่แวดลอม
ศกึษามีทัศนคติสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติรอยละ 22

Leandro (2003) ไดท ําการศึกษาเรื่อง “เครือขายการฝกอบรมและสิ่งแวดลอมศึกษาของภูมิ
ภาค: ยทุธศาสตรสํ าหรับประเทศกํ าลังพัฒนา” กลาวไววา ประเทศที่มีความรํ่ ารวยทางทรัพยากรใน
อาเซยีน และประเทศที่คลายคลึงกันไดประสบปญหาทางสิ่งแวดลอม 3 อยาง คือ ความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศบนบก ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝง และมลพิษทางสิ่งแวดลอมอันมา
จากชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม ซ่ึงปญหาเหลานี้ยังขาดบุคคลากรที่มีประสบการณในการนํ า
นโยบายมาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมและวางแผนโครงการสํ าหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ควบคมุมลพิษ ดังนั้น การสนับสนุนใหองคกรตางๆ มีความรวมมือในดานการศึกษาสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อกํ าหนดเปาหมายรวมกัน การฝกอบรมและสิ่งแวดลอมศึกษาจึงเปนองค
ประกอบที่สํ าคัญสํ าหรับกระบวนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
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อีกทั้งกลยุทธอยางหนึ่งที่เหมาะสมสํ าหรับการสรางเครือขายศูนยกลางในภูมิภาคทางดาน
การฝกอบรมและสิ่งแวดลอมศึกษา โดยศูนยซ่ึงอาจจัดโดยมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในภูมิภาค จํ า
เปนตองแสดงออกใน 5 บทบาทหลัก คือ 1) การประชาสัมพันธใหความรู 2) การฝกอบรม 3) การ
บริการใหคํ าแนะนํ า 4) การติดตาม/ตรวจสอบ และ 5) การดํ าเนินโครงการนํ ารองดานสิ่งแวดลอม

Ballantyne and Packer (2002) ไดทํ าการศึกษาเรื่อง “การทัศนศึกษาทางธรรมชาติ: การรับรู
ของนักเรียนในการเรียนรูส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ” โดยไดมีการรวมระหวางการเรียนรูส่ิงแวด
ลอมในพืน้ทีจ่ริงกับโปรแกรมดานสิ่งแวดลอมสํ าหรับนักเรียน โดยไดมาจากการสุมตัวอยางจํ านวน 
580 คน อายรุะหวาง 8-17 ป ผลการศกึษาพบวา นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงทางทศันคตแิละพฤตกิรรม
ดานสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น และยังพบวาการเรียนรูส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เปนสิ่งที่ดึงดูดใจแกนัก
เรียน และสงผลสํ าคัญในการสรางทัศนคติ จิตสํ านึก พฤติกรรมที่ดีตอส่ิงแวดลอม และการนํ ามาใช
ในชีวิตประจํ าวัน สรุปไดวา การบูรณาการการเรียนการสอนกับการไดเห็นของจริงนั้นมีศักยภาพ
ใหนกัเรยีนไดเขาใจและเรียนรูถึงการกระทํ าของมนุษยตอส่ิงแวดลอม

Howe (2001) ไดทํ าการศึกษาเรื่อง “กรณีศึกษา: การฝกอบรมและการใหการศึกษาสํ าหรับ
ชุมชนทองถ่ินในตอนใตของประเทศแทนซาเนีย” โดยโปรแกรมประกอบดวย 2 สวนคือ โปรแกรม
การศึกษาสํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการฝกอบรมเรื่องทรัพยากรชายฝงสํ าหรับชาว
ประมง และแมบาน ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรมเปนการขยายความรู 
อีกทัง้หนวยงานตางๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครู ผูใหญบาน และชาวประมงเห็นดวยกับ
การใหการศึกษาในรูปแบบนี้ ซ่ึงเปนรูปแบบการใหความรูที่สํ าคัญสํ าหรับชุมชนในการนํ ามาจัด
การทรัพยากรชายฝงอยางถูกตอง

Tebbutt and Woods (1999) ไดศกึษาเรื่อง “การศึกษาและฝกอบรมในการจัดการนํ้ าและสิ่ง
แวดลอมรูปแบบใหม” กลาวไววา ผูเชี่ยวชาญระหวางศาสตรตางๆ ในอังกฤษ ไดรับการศึกษาและ
การฝกอบรมในการจัดการนํ้ าและสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาใหผูเชี่ยวชาญมีความชํ านาญ 
เขาใจอยางถองแท และสามารถนํ าความรูไปใชไดอยางถูกตอง ดังนั้น การฝกอบรมจึงเปนรูปแบบ
หนึง่ที่นํ ามาใหความรูแกผูเชี่ยวชาญ
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Hale (1999) ไดศกึษาเรือ่ง “ปายสิง่แวดลอมและกระบวนการผลติ: หลักการ ปญหา การ
ศกึษาและการฝกอบรมในเรือ่งกระบวนการผลติทีค่ ํานงึถึงสิง่แวดลอม” กลาวไววา การจดัการสิง่แวด
ลอมและการผลติทีส่ะอาด เปนประเดน็ส ําคญัในการแขงขนัทางการคาหลายประเทศ ท ําใหบทบาท
ของธุรกิจและอุตสาหกรรมเนนการศึกษาสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางภาพลักษณในธุรกิจใน
การเปนมติรกบัสิง่แวดลอม จงึจ ําเปนทีจ่ะใหความส ําคญัในการสรางความตระหนกัทางสิง่แวดลอม 
เพือ่สงผลทีด่ตีอการคาและการผลติ ประเดน็หนึง่ทีสํ่ าคญัคอืเร่ืองสิง่แวดลอมศกึษาและการฝกอบรม 
เพือ่จะกาวไปสูการพฒันาสนิคา และประยกุตความรูไปใชในการเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ

Bryant and Hungerford (1979) ไดวิเคราะหผลกระทบของการสอนเรื่องสิ่งแวดลอมของ
นกัเรียนอนุบาล 2 หองเรยีน โดยในสัปดาหแรกจัดการเรียนการสอนพรอมกันทั้งสองหองเรื่องแนว
ความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ 3 สัปดาหตอมานักเรียนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบ
ปกต ิ และนกัเรียนกลุมทดลองไดรับการสอนโดยจัดกิจกรรมในเรื่องมลพิษและขยะมูลฝอย พบวา
นักเรียนที่ใชกิจกรรมในการสอนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกต ิ และความรูของนักเรียนหลังใชกิจกรรมในการสอนมีคาสูงกวากอนการใชกิจกรรมอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติ และเสนอแนะใหนักเรียนอนุบาลควรมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงกับหัวขอ
ทางสิ่งแวดลอม

สมมติฐานการวิจัย

1.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม เร่ือง การคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห เร่ือง การคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย มีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนเสมือนแนวทางการศกึษา เพื่อใหการวิจัยช้ีเห็นภาพไดอยาง
ชัดเจนขึน้ จึงไดจัดกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยให

ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้น ผลการเรียน ภูมิลํ าเนาเดิม 
และการรับรูขาวสาร

ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู เร่ืองการคัดแยกขยะ
และบ ําบัดนํ้ าเสีย 5 ระดับ ไดแก ความรู เจตคติ ความสํ านึก การตอบโต และทักษะ

             ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- ระดับชั้น
- ผลการเรียน
- ภูมิลํ าเนาเดิม
- การรับรูขาวสาร

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู เร่ือง
การคดัแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย
ทัง้ 5 ระดับ ไดแก
1. ความรู
2. เจตคติ
3. ความสํ านึก
4. การตอบโต
5. ทักษะ


