
บทท่ี  4

ผลการวิจัยและขอวิจารณ

ผลการวิจัยและขอวิจารณ เร่ือง กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย
สํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จงัหวัดสุโขทัย ผูวิจัยไดแบงการนํ า
เสนอขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ตอนที่ 2  คุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม

ตอนที่ 3  พฤติกรรมของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูล
พืน้ฐานสวนตัวของผูรับการฝกอบรม ซ่ึงปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางขอมูลทั่วไป
จ ํานวน รอยละ

เพศ
          ชาย
          หญิง

อายุ
          12 ป
          13 ป
          14 ป
          15 ป
          16 ป
          17 ป

ระดับชั้น
          ม. 1
          ม. 2
          ม. 4
          ม. 5

ผลการเรียน
          ตํ่ ากวา 2.00
          2.00-2.50
          2.51-3.00
          3.01-3.51

4
54

2
6
5
3
21
21

4
9
19
26

5
18
27
8

6.9
93.1

3.4
10.4
8.6
5.2
36.2
36.2

6.9
15.5
32.8
44.8

8.62
31.03
46.55
13.80
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ตารางที่ 1  (ตอ)

กลุมตัวอยางขอมูลทั่วไป
จ ํานวน รอยละ

ที่อยูปจจุบัน
          อํ าเภอเมือง
          อํ าเภอเมืองเกา
          อํ าเภอศรีสํ าโรง
          อํ าเภอคีรีมาศ
          อํ าเภอกงไกรลาศ
          อํ าเภอบานดานหอย

การไดรับขาวสารการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย
          เคย
          ไมเคย

32
2
10
7
3
4

25
33

55.17
3.45
17.24
12.07
5.17
6.90

43.1
56.9

จากการศกึษาขอมลูทัว่ไปของกลุมตวัอยาง พบวา กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนชายจ ํานวน 4 คน
คดิเปนรอยละ 6.9 และนักเรียนหญิงจํ านวน 54 คน คิดเปนรอยละ 93.1 มีอายุระหวาง 12-17 ป 
โดยอายุ17 และ 16 ปมีมากที่สุดเทากัน คอื 21 คน คิดเปนรอยละ 36.2 รองลงมาอายุ 13 ป คือ 6 คน 
คิดเปนรอยละ 10.4 และนอยสุดอายุ 12 ป คือ 2 คน คิดเปนรอยละ 3.4

ระดบัชัน้ทีก่ ําลังศึกษา พบวา สวนใหญกํ าลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํ านวน 
26 คน คิดเปนรอยละ 44.8 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํ านวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
32.8 และนอยสุดเปนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํ านวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.9

ผลการเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนระหวาง 2.51-3.00 จํ านวน 27 คน 
คดิเปนรอยละ 46.55 รองลงมามีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.50 จํ านวน 18 คน คิดเปนรอยละ 31.03 
และผลการเรียนระหวาง 3.01-3.51 จํ านวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.80
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ทีอ่ยูปจจบุนั พบวา นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูในอํ าเภอเมือง จํ านวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
55.17 รองลงมาอาศัยอยูในอํ าเภอศรีสํ าโรง จํ านวน 10 คน คิดเปนรอยละ 17.24 และนอยสุดคือ
อํ าเภอเมืองเกา จํ านวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.45

 การไดรับขาวสารการคดัแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย พบวา นักเรียนสวนใหญไมเคยไดรับ
ขาวสารการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียเลย จ ํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 56.9 และเคยไดรับขาว
สารการคดัแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย จํ านวน 25 คน คิดเปนรอยละ 43.1 โดยสวนใหญไดรับขาว
สารจากทางโทรทัศนจํ านวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52 รองลงมา คือ ไดรับขาวสารจากทางโรงเรียน 
จ ํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 32 ไดรับขาวสารจากทางหนังสือพิมพ จํ านวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8 
ไดรับขาวสารจากทางวิทยุและวารสาร จํ านวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8 ตามลํ าดับ

ตอนที่ 2  คุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม

กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียสํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต  
เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย หนังสืออานประกอบเรื่องขยะมูลฝอยและ
นํ้ าเสีย กจิกรรมระดมความคิดดานขยะและนํ้ าเสีย เกมถกูถังถูกประเภทและพิชิตนํ้ าเสียดวยมือเรา
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ผูวิจัยได
ด ําเนินการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมปรากฏผลการศึกษาดังนี้

การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการฝกอบรม

จากการดํ าเนินการสรางกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย 
กระบวนการฝกอบรม ปรากฏคุณภาพดงันี้

1.  คาความตรง กระบวนการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญ
ดานความตรงตามเนื้อหา โครงสราง และวัตถุประสงค

2.  คาความเปนปรนยั ไดรับการยอมรบัจากผูเชีย่วชาญในดานการใชภาษาทีชั่ดเจน อานแลว
เขาใจความหมายตรงตามวตัถุประสงคทีต่องการถาม มเีกณฑการใหคะแนนทีแ่นนอน ซ่ึงสอดคลอง
กับคํ ากลาวของ พิชิต (2544: 248-249) ทีไ่ดกลาววา การวเิคราะหความเปนปรนัยจะพิจารณา
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ความชดัเจนของคํ าถาม ความชัดเจนของคํ าตอบ และความชัดเจนในการตรวจใหคะแนน

ตารางที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย

กระบวนการฝกอบรม คาความเชื่อมั่น คาอํ านาจจํ าแนก คาความยากงาย

การคัดแยกขยะ 0.85 0.42 0.35-0.70
การบํ าบัดนํ้ าเสีย 0.89 0.47 0.40-0.77

3.  คาความเชื่อมั่น กระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบํ าบัดนํ้ าเสีย เมื่อนํ า
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมใหญ (จ ํานวน 30 คน) ปรากฏคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 และ
0.89 ซ่ึงมคีวามเหมาะสมสอดคลองกับคํ ากลาวของ ลวน และ อังคณา (2538: 192-207) ที่กลาววา 
การวดัคาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบควรมคีาสงูกวา 0.70 จงึจะถอืวาแบบทดสอบนัน้มคีาคงทีแ่น
นอนเปนทีเ่ชือ่ถือได

4.  คาอํ านาจจํ าแนก กระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบํ าบัดนํ้ าเสีย เมื่อนํ า
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมใหญ (จ ํานวน 30 คน) ปรากฏคาอํ านาจจํ าแนก 0.42 และ 0.47

คาอ ํานาจจ ําแนกของกระบวนการฝกอบรมเรือ่งการคดัแยกขยะและการบ ําบดันํ ้าเสยี มคีณุภาพ
ตามเกณฑ ซ่ึงสอดคลองกับคํ ากลาวของ พิชิต (2547: 249) ที่กลาวไววา คาอํ านาจจํ าแนกมีคาตั้งแต 
–1 ถึง +1 และขอสอบที่ดีควรมีคาอํ านาจจํ าแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไปและมีคายิ่งมากยิ่งดี

5.  คาความยากงาย กระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบํ าบัดนํ้ าเสีย เมื่อนํ า
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมใหญ (จ ํานวน 30 คน) ปรากฏคา ความยากงายระหวาง 0.35-0.70 
และ 0.40-0.77

คาความยากงายของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบํ าบัดนํ้ าเสียมี
คณุภาพตามเกณฑ ซ่ึงสอดคลองกับคํ ากลาวของ พิชิต (2547: 251) ที่กลาวไววา คาความยากงายมี
คาตั้งแต 0 ถึง 1.00 ขอสอบที่มีคาความยากเขาใกล 1 หมายถึง ขอสอบนั้นคอนขางงาย ขอสอบที่มี
คาความยากเขาใกล 0 หมายถึง ขอสอบนั้นคอนขางยาก โดยทั่วไปขอสอบที่ดีควรมีคาความยากงาย
ตัง้แต 0.20-0.80 ซ่ึงถือวามีความยากงายพอเหมาะ
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จากการศึกษาคุณภาพของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย
สํ าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จงัหวัดสุโขทัย ทั้ง 5 ดาน พบวา มี  
คณุภาพยอมรบัได

การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม

ประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม เร่ือง การคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย ซ่ึงผูวิจัยได
ด ําเนินการทดลองโดยใชกลุมตวัอยาง จ ํานวน 58 คน  ปรากฏผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูดงัตารางที ่3-4

ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ
(n=58)

คะแนนแบบ
ทดสอบกอนเรียน

คะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียน

คะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียน

( 4 สัปดาห)
ระดับความรูทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษา

คะแนน
เต็ม

คะแนน/รอยละ
(เฉลี่ย)

คะแนน/รอยละ
(เฉลี่ย)

คะแนน/รอยละ
(เฉลี่ย)

1.  ความรูความเขาใจ
2.  ทัศนคติ
3.  ความสํ านึก
4.  การตอบโต
5.  ทักษะ/ปฏิบัติ

10
10
10
10
30

7.17/71.70
8.74/87.40
9.21/92.10
8.45/84.50
19.00/63.33

8.38/83.80
9.42/94.20
9.86/98.60
9.41/94.10
27.50/91.67

7.83/78.30
8.51/85.10
9.22/92.20
8.47/84.70
29.00/96.67

ผลรวมเฉลี่ย 70 52.57/75.10 64.57/92.24 63.03/90.04

จากตารางที ่ 3 ผลการทดสอบประสทิธภิาพของกระบวนการฝกอบรม เร่ือง การคดัแยกขยะ
ของนักเรียน พบวา ความรูพื้นฐานของนักเรียนโดยใหทํ าแบบทดสอบกอนการเรียนรู นักเรียน
สามารถท ําแบบทดสอบไดคะแนนเฉลีย่ 52.57 คดิเปนรอยละ 75.10 และหลงัจากทีน่กัเรยีนไดผาน
การใชกระบวนการฝกอบรมในแตละกิจกรรมจนครบแลว นกัเรยีนสามารถท ําแบบทดสอบหลงัการ
เรียนรูไดคะแนนเฉลีย่ 64.57 คดิเปนรอยละ 92.24 และเมือ่ตดิตามผลตอเนือ่งหลังจากการฝกอบรม
แลว 4 สัปดาห นกัเรยีนสามารถทํ าแบบทดสอบไดคะแนนเฉลี่ย 63.03 คิดเปนรอยละ 90.04
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูภายหลังผานการใชกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑของโครงการฯ ที่ไดกํ าหนดเกณฑขั้นตํ่ าเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนรู เร่ืองการกํ าจัดขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียจากเทคโนโลยีของโครงการฯ สํ าหรับนักเรียนระดับ
ช้ันมธัยมศึกษาคือ รอยละ 80 (อิทธิพล, 2547: 59-62) และเมื่อติดตามผลการเรียนรูอยางตอเนื่องภาย
หลังการฝกอบรมแลว 4 สัปดาห พบวา 4 จุดประสงคมคีะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 80  นอกจาก
การเรยีนรูในดานความรูความเขาใจ ผลของคะแนนลดลงเหลือเฉลี่ยรอยละ 78.30 แตจากผลรวม
ของระดับความรูทั้งหมดยังผานเกณฑ คือไดคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.04 ซ่ึงสามารถสรปุไดวา 
กระบวนการฝกอบรม เร่ืองการคดัแยกขยะมปีระสทิธภิาพผานเกณฑของผูเชีย่วชาญทีก่ ําหนดไวคือ 
80 ผลสัมฤทธิก์ารเรยีนรูหลังการเรยีนรูจากกระบวนการฝกอบรมมผีลสัมฤทธิก์ารเรยีนรูสูงกวากอน
การเรียนรูจากกระบวนการฝกอบรม และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังการเรียนในแตละจุดประสงคมี
คะแนนรวมเฉลีย่มากกวารอยละ 80

ตารางที่ 4  ประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการบํ าบัดนํ้ าเสีย
(n=58)

คะแนนแบบ
ทดสอบกอนเรียน

คะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียน

คะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียน

( 4 สัปดาห)
ระดับความรูทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษา

คะแนน
เต็ม

คะแนน/รอยละ
(เฉลี่ย)

คะแนน/รอยละ
(เฉลี่ย)

คะแนน/รอยละ
(เฉลี่ย)

1.  ความรูความเขาใจ
2.  ทัศนคติ
3.  ความสํ านึก
4.  การตอบโต
5.  ทักษะ/ปฏิบัติ

10
10
10
10
30

5.91/59.10
8.91/89.10
8.71/87.10
9.37/93.70
22.00/73.33

8.52/85.20
9.50/95.00
9.86/98.60
9.88/98.80
30.00/100

6.93/69.30
8.93/89.30
8.59/85.90
8.91/89.10
25.50/85.00

ผลรวมเฉลี่ย 70 54.90/78.43 67.76/96.80 58.86/84.09

จากตารางที ่4 ผลการทดสอบประสทิธภิาพของกระบวนการฝกอบรม เร่ือง การบ ําบดันํ ้าเสยี
ของนักเรียน พบวา ความรูพื้นฐานของนักเรียนโดยใหทํ าแบบทดสอบกอนการเรียนรู นักเรียน
สามารถท ําแบบทดสอบไดคะแนนเฉลีย่ 54.90 คดิเปนรอยละ 78.43 และหลงัจากทีน่กัเรยีนไดผาน
การใชกระบวนการฝกอบรมในแตละกิจกรรมจนครบแลว นกัเรยีนสามารถท ําแบบทดสอบหลงัการ
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เรียนรูไดคะแนนเฉลีย่ 67.76 คดิเปนรอยละ 96.80 และเมือ่ตดิตามผลตอเนือ่งหลังจากการฝกอบรม
แลว 4 สัปดาห นกัเรยีนสามารถทํ าแบบทดสอบไดคะแนนเฉลี่ย 58.86 คิดเปนรอยละ 84.09

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังผานการใชกระบวนการฝกอบรมเรื่องการบํ าบัดนํ้ าเสีย มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาเกณฑของโครงการฯ ที่ไดกํ าหนดเกณฑขัน้ตํ่ าเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รู เร่ืองการกํ าจัดขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียจากเทคโนโลยีของโครงการฯ สํ าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาคือ รอยละ 80 (อิทธิพล, 2547: 59-62) และเมื่อติดตามผลตอเนื่องหลังจากการฝกอบรมแลว 4 
สัปดาห พบวา 4 จุดประสงคมคีะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 80  นอกจากการเรียนรูในดานความรู
ความเขาใจ ผลของคะแนนลดลงเหลือเฉลี่ยรอยละ 69.30 แตจากผลรวมของระดับความรูทั้งหมดยัง
ผานเกณฑ คือไดคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.09 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการฝกอบรม เร่ือง 
การบํ าบัดนํ้ าเสีย มีประสิทธิภาพผานเกณฑของผูเชีย่วชาญทีก่ ําหนดไวคอื 80 ผลสัมฤทธิก์ารเรยีนรู
หลังการเรียนรูจากกระบวนการฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูจากกระบวน
การฝกอบรม และผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูหลังการเรยีนในแตละจดุประสงคมคีะแนนรวมเฉลีย่มากกวา
รอยละ 80

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ืองการคัดแยกขยะและการบํ าบัดนํ้ าเสีย 
ระหวางกอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรมและหลงัการฝกอบรม 4 สัปดาห สามารถแสดงผลไดดงั
ตารางที ่5-8

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการคัดแยกขยะ กอนและหลังการฝกอบรม

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

คาการทดสอบที
(t-test) p (value)

กอนการฝกอบรม
หลังการฝกอบรม

52.63
64.57

6.71
2.09 12.864 6.92E-20*

*แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ 0.05

จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการคัดแยกขยะของนักเรียน
จ ํานวน 58 คนที่ผานกระบวนการใหความรูโดยใชกระบวนการฝกอบรม สามารถทํ าแบบทดสอบ
กอนการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 52.63 คะแนน และภายหลังการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 64.57 

( )X
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คะแนน มีคาการทดสอบทีเทากับ 12.864 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการคัดแยกขยะ
ของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว และคา p  เทากับ 6.92x10-20 แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญอยางยิ่ง

ตารางที่ 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการบํ าบัดนํ้ าเสีย กอนและหลังการฝกอบรม

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

คาการทดสอบที
(t-test) p (value)

กอนการฝกอบรม
หลังการฝกอบรม

54.90
67.76

4.17
2.67

20.922 6.09E-37*

*แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ 0.05

จากตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการบํ าบัดนํ้ าเสียของนักเรียน
จ ํานวน 58 คนที่ผานกระบวนการใหความรูโดยใชกระบวนการฝกอบรม สามารถทํ าแบบทดสอบ
กอนการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 54.90 คะแนน และภายหลังการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 67.76 
คะแนน มีคาการทดสอบทีเทากับ 20.922 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการบํ าบัดนํ้ าเสีย
ของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว และคา p เทากับ 6.09x10-37 แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญอยางยิ่ง

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการคัดแยกขยะ กอนและหลังการฝกอบรม
    4 สัปดาห

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

คาการทดสอบที
(t-test) p (value)

กอนการฝกอบรม
หลังการฝกอบรม 4 สัปดาห

52.63
63.03

6.71
5.37 9.138 3.12E-15*

*แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ 0.05

จากตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการคัดแยกขยะของนักเรียน
จ ํานวน 58 คนที่ผานกระบวนการใหความรูโดยใชกระบวนการฝกอบรม สามารถทํ าแบบทดสอบ

( )X

( )X
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กอนการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 52.63 คะแนน และภายหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนน
เฉลี่ย 63.03 คะแนน มีคาการทดสอบทีเทากับ 9.138  แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการคัด
แยกขยะของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคัญ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และคา p เทากับ 3.12x10-15 แสดงถึงความแตกตางอยางมี
นัยสํ าคัญอยางยิ่งหมายความวาเมื่อเวลาผานไป 4 สัปดาหหลังการฝกอบรม ความรูเร่ืองการคัดแยก
ขยะของนักเรียนที่ไดรับจากกระบวนการฝกอบรมยังคงมีความแตกตางจากกอนการฝกอบรม  
นั่นคือ กระบวนการฝกอบรมมีประสิทธิภาพดานการเรียนรูยาวนานตอเนื่องถึง 4 สัปดาห

ตารางที่ 8  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการบํ าบัดนํ้ าเสีย กอนและหลังการฝกอบรม
    4 สัปดาห

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

คาการทดสอบที
(t-test) p (value)

กอนการฝกอบรม
หลังการฝกอบรม 4 สัปดาห

54.90
58.86

4.17
4.98 4.650 9.12E-06*

*แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ 0.05

จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการบํ าบัดนํ้ าเสียของนักเรียน
จ ํานวน 58 คนที่ผานกระบวนการใหความรูโดยใชกระบวนการฝกอบรม สามารถทํ าแบบทดสอบ
กอนการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 54.90 คะแนน และภายหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนน
เฉลี่ย 58.86 คะแนน มีคาการทดสอบทีเทากับ 4.650  แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองการ
บ ําบดันํ ้าเสียของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และคา p เทากับ 9.12x10-6 แสดงถึงความแตกตางอยางมี
นัยสํ าคัญอยางยิ่ง หมายความวาเมื่อเวลาผานไป 4 สัปดาหหลังการฝกอบรม ความรูเร่ืองการบํ าบัด
นํ ้าเสียของนักเรียนที่ไดรับจากกระบวนการฝกอบรมยังคงอยูตอเนื่องถึง 4 สัปดาห

( )X
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ตอนที่ 3  พฤตกิรรมของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียของนักเรียนภายหลัง
การฝกอบรม จะมกีารประเมนิผลพฤตกิรรมของความรูทางสิง่แวดลอมศกึษาทัง้ 5 ระดบั คอื ความรู
ความเขาใจ ทศันคต ิ ความส ํานกึ การตอบโต และทกัษะปฏบิตั ิ โดยใชเกณฑในการประเมนิตามขอ
ตกลงเบือ้งตน

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะ

ตารางที่ 9  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะหลังการฝกอบรม

คะแนนแบบทดสอบ
หลังฝกอบรม

คะแนนแบบทดสอบ
หลังฝกอบรม 4 สัปดาห

ระดับความรูทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษา

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

คาการ
ประเมิน

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

คาการ
ประเมิน

1.  ความรูความเขาใจ
2.  ทัศนคติ
3.  ความสํ านึก
4.  การตอบโต
5.  ทักษะ/ปฏิบัติ

83.80
94.20
98.60
94.10
91.67

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

78.30
85.10
92.20
84.70
96.67

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมเฉลี่ย 92.24 ดีมาก 90.04 ดีมาก

การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะภายหลังการฝกอบรม จากตารางที่ 9 พบวา 
ความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับความรูความเขาใจหลังการฝกอบรมทันทีนักเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 83.80 อยูในเกณฑดมีาก และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 78.30 อยูในเกณฑดี ซ่ึงคาของคะแนนเฉลี่ยมีคาลดลง ระดับทัศนคติหลังการฝกอบรม
ทนัทไีดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.20 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 85.10 ซ่ึงคาของคะแนนเฉลีย่ลดลงแตยงัอยูในเกณฑดมีาก ระดบัความส ํานกึหลังการฝกอบรม
ทนัทไีดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.60 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 92.20 ซ่ึงคาของคะแนนเฉลีย่ลดลงแตยงัอยูในเกณฑดมีาก ระดบัการตอบโตหลังการฝกอบรม
ทนัทไีดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.10 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน



69

รอยละ 84.70 ซ่ึงคาของคะแนนเฉลีย่ลดลงแตยงัอยูในเกณฑดมีาก และระดบัทกัษะหลงัการฝกอบรม
ทนัทไีดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 91.67 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 96.67 ซ่ึงคาของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยูในเกณฑที่ดีมาก สรุปไดวา คะแนนในแตละระดับ
ความรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละระหวาง 81-100 นับวาเปนคะแนนหลังการฝกอบรมที่ดีมาก ยกเวน
ระดับความรูความเขาใจหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหมีคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงไมถึงรอยละ 80 แต
เกณฑของคะแนนยังอยูในเกณฑระดับดี

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบํ าบัดนํ้ าเสีย

ตารางที่ 10  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบํ าบัดนํ้ าเสียหลังการฝกอบรม

คะแนนแบบทดสอบ
หลังฝกอบรม

คะแนนแบบทดสอบ
หลังฝกอบรม 4 สัปดาห

ระดับความรูทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษา

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

คาการ
ประเมิน

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

คาการ
ประเมิน

1.  ความรูความเขาใจ
2.  ทัศนคติ
3.  ความสํ านึก
4.  การตอบโต
5.  ทักษะ/ปฏิบัติ

85.20
95.00
98.60
98.80
100

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

69.30
89.30
85.90
89.10
85.00

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลรวมเฉลี่ย 96.80 ดีมาก 84.09 ดีมาก

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบํ าบัดนํ้ าเสียภายหลังการฝกอบรม จากตารางที่ 10 พบวา 
ความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับความรูความเขาใจหลังการฝกอบรมทันทีนักเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 85.20 อยูในเกณฑดมีาก และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 69.30 อยูในเกณฑด ี ซ่ึงคาของคะแนนเฉลี่ยมีคาลดลง ระดับทัศนคติหลังการฝกอบรม
ทนัทไีดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 95.00 และหลงัการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 89.30 ซ่ึงคาของคะแนนเฉลีย่ลดลงแตยงัอยูในเกณฑดมีาก ระดบัความส ํานกึหลังการฝกอบรม
ทนัทไีดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.60 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 85.90 ซ่ึงคาของคะแนนเฉลีย่ลดลงแตยงัอยูในเกณฑดมีาก ระดบัการตอบโตหลังการฝกอบรม
ทนัทไีดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.80 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
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รอยละ 89.10 ซ่ึงคาของคะแนนเฉลีย่ลดลงแตยงัอยูในเกณฑดมีาก และระดบัทกัษะหลงัการฝกอบรม
ทนัทไีดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 85.00 ซ่ึงคาของคะแนนเฉลีย่ลดลงแตยงัอยูในเกณฑทีด่มีาก สรุปไดวา คะแนนในแตละ
ระดบัความรูมคีะแนนเฉลีย่รอยละระหวาง 81-100 นบัวาเปนคะแนนหลงัการฝกอบรมทีด่มีาก ยกเวน
ระดบัความรูความเขาใจหลังการ     ฝกอบรม 4 สัปดาหมีคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงแตไมตํ่ ากวารอยละ 80 
ยงัเปนเกณฑของคะแนนอยูในเกณฑระดับดี

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียของนักเรียนภาย
หลังการฝกอบรม พบวา พฤตกิรรมการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีของนกัเรยีนภายหลงัการฝกอบรม
ทนัท ีมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยูในเกณฑระดับดีมาก และภายหลงัการฝกอบรม 4 สัปดาห การ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีอยูในเกณฑระดบัดมีาก ยกเวนระดบัความรู
ความเขาใจทีม่รีะดบัคะแนนที่ลดลงไมถึงรอยละ 80 แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดี และเมื่อ
เวลาผานไป 4 สัปดาห ระดับทักษะในการคัดแยกขยะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นคือจาก
รอยละ 91.67 เปน รอยละ 96.67 ซ่ึงอยูในเกณฑระดบัดมีาก นอกจากศกึษาการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
การคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแลว ยังมีการติด
ตามพฤตกิรรมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม เพื่อเปนขอ
มลูยนืยันประสิทธิภาพการเรียนรูที่คงอยูอยางตอเนื่อง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

จากการศึกษาพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะของนักเรียนหลังจากการ        
ฝกอบรมเปนเวลา 4 สัปดาห ซ่ึงทํ าการสํ ารวจ 2 บริเวณ คือ บริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา 
โดยมเีปาหมายในการคัดแยกขยะใหไดรอยละ 50 และลดปริมาณขยะใหไดรอยละ 25 สามารถ
แสดงผลไดดังตารางที่ 11 และ 12
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ตารางที่ 11  ผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะ(ถูกตอง)ของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม
      เปนเวลา 4 สัปดาห

ผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะ(ถูกตอง)หลังการฝกอบรม
ระยะเวลา บริเวณโรงอาหาร

(เฉลี่ยรอยละ)
บริเวณสวนปา
(เฉลี่ยรอยละ)

สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4

48.98
71.53
68.48
72.65

50.25
57.50
77.09
84.03

ผลรวมเฉลี่ยรอยละ 65.41 67.22

จากตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะหลังการฝกอบรมของนักเรียน ในสัปดาหที่ 1
นกัเรยีนสามารถคัดแยกขยะบริเวณโรงอาหารไดถูกตองรอยละ 48.98 และบริเวณสวนปาสามารถ     
คัดแยกไดถูกตองรอยละ 50.25 จะเห็นวาบริเวณสวนปานักเรียนสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองสูง
กวาเปาหมายที่ตั้งไวคือรอยละ 50 แตบริเวณโรงอาหารยังคัดแยกขยะไดถูกตองตํ ่ากวาเปาหมาย ใน
สัปดาหที ่2 ถึงสปัดาหที ่ 4 พบวาทัง้บรเิวณโรงอาหารและบรเิวณสวนปา นกัเรยีนสามารถคดัแยกขยะ
ไดถูกตองเกนิรอยละ 50 และผลรวมเฉลีย่ในการคดัแยกขยะทัง้ 4 สัปดาหสูงกวาเปาหมายทีต่ัง้ไวคอื
รอยละ 50 โดยบรเิวณโรงอาหารสามารถคดัแยกขยะไดถูกตองคดิเปนรอยละ 65.41 บริเวณสวนปาคดิ
เปน รอยละ 67.22
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ตารางที่ 12  ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะของนักเรียนภายหลังการฝกอบรมเปนเวลา 4 สัปดาห

ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะหลังการฝกอบรม

ระยะเวลา
บริเวณโรงอาหาร

คดิเปนรอยละ/ลดลงรอยละ
(เฉลี่ย)

บริเวณสวนปา
คดิเปนรอยละ/ลดลงรอยละ

(เฉลี่ย)
สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4

87.82/12.18
71.71/28.29
61.86/38.14
53.63/46.37

108.73/-8.73
106.95/-6.95
42.94/57.06
48.93/51.07

ผลรวมเฉลี่ยรอยละ 68.75/31.25 76.89/23.11

จากตารางที่ 10 ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะภายหลงัการฝกอบรมเปนเวลา 4 สัปดาห 
โดยการเก็บขอมูลปริมาณขยะ 2 ต ําแหนง คอื บริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา และมีเปาหมาย
ในการลดปริมาณขยะรอยละ 25 พบวาบริเวณโรงอาหารในสัปดาหแรกนั้นสามารถลดปริมาณขยะ
เฉลีย่คดิเปนรอยละ 12.18 ซ่ึงยังตํ่ ากวาเปาหมายที่ตั้งไว และในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4 พบวา
สามารถลดปริมาณขยะไดมากขึ้น คือ สามารถลดปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 28.29, 38.14 และ 
46.37 ตามลํ าดับ และผลรวมเฉลี่ยสามารถลดปริมาณขยะคิดเปนรอยละ 31.25 ซ่ึงสามารถลด
ปริมาณขยะไดสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวคือ รอยละ 25 สวนบริเวณสวนปาในสัปดาหแรกและสัปดาห
ที ่ 2 ปริมาณขยะไดเพิ่มขึ้นจากการเก็บขอมูลกอนการฝกอบรมมาก คือ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 8.73 และ 6.95 และในสัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 4 พบวาสามารถลดปริมาณขยะไดมาก
ขึน้ คือ สามารถลดปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 57.06 และ51.07 ตามลํ าดับ และผลรวมเฉลี่ย
สามารถลดปริมาณขยะคิดเปนรอยละ 23.11ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะไดตํ่ ากวาเปาหมายที่ตั้งไว
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ขอวิจารณ

การวิจัยเร่ือง กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย สํ าหรับโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในเขตเทศบาลเมอืงสโุขทยัธาน ี จงัหวดัสโุขทยั เปนกระบวนการสิง่แวดลอมศกึษาในรปูแบบ
การฝกอบรม  Leandro (2003) กลาวไววา การฝกอบรมและสิง่แวดลอมศกึษาเปนกลยทุธและองค
ประกอบส ําคญัส ําหรับกระบวนการพฒันาดานสิง่แวดลอม และ Schmeider (1977: 29-30) กลาวไววา 
ควรจดัการฝกอบรมอยางตอเนือ่ง เพือ่ฝกความเปนผูน ําในการชวยเหลือบคุคลตางๆ ในชมุชน จากผล
การศกึษาพบวา

1.  กระบวนการฝกอบรมการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีสํ าหรับนกัเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ประกอบดวย หนงัสอือานประกอบเรือ่งขยะมลูฝอยและนํ ้าเสยี  กจิกรรมระดมความคดิดานขยะและนํ ้า
เสยี เกมถกูถังถูกประเภทและพิชิตนํ้ าเสียดวยมือเรา กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู น ํามาศึกษาคุณภาพ 5 ดาน กับกลุมตัวอยางกลุมใหญจํ านวน 
30 คน ปรากฏคาความตรง คาความเชื่อมั่น (0.85/0.89) คาอ ํานาจจํ าแนก (0.42/0.47) คาความยาก
งาย (0.35-0.70/0.40-0.77) และความเปนปรนยั แลวนํ ามาปรับใชกับกลุมเปาหมายจริงจํ านวน 58 
คน ดวยกระบวนการที่ดํ าเนินมาอยางมีคุณภาพที่เหมาะสม จึงปรากฏคะแนนหลังการฝกอบรมมีคา
สูงกวากอนการฝกอบรม

2.  คณุภาพของกระบวนการฝกอบรมการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีทีป่รากฏ เนือ่งจากระบบ
การสรางอยางมขีัน้ตอน กลาวคือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับความรูเร่ืองขยะ  
มูลฝอยและนํ้ าเสีย ส่ือการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา และการสํ ารวจขอมูลเบื้องตนจากพื้น
ทีศ่กึษา เพื่อนํ ามาเปนแนวทางในการกํ าหนดรูปแบบสื่อและวเิคราะหองคความรู จากนั้นดํ าเนินการ
สรางกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ดานการใชภาษา และสื่อการถายทอด เพื่อ
ตรวจดูความถูกตองเหมาะสม พบวา เนือ้หาในหนังสืออานประกอบคอนขางยากและเยอะเกินไป 
และแบบทดสอบยังใชคํ าถามที่ไมชัดเจน จึงนํ ามาปรับปรุงแกไขในดานเนื้อหาและภาษาที่ใช จาก
นั้นนํ ากระบวนการ  ฝกอบรมไปทดลองใชกบักลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํ านวน 3 คร้ัง 
คอื ทดลองกับกลุมเล็ก กลุมกลาง และกลุมใหญ จํ านวน 5, 10 และ 30 คน ตามลํ าดับ พบวา เนื้อหา
เยอะเกินไปและภาษาที่ใชบางครั้งเขาใจยาก ระยะเวลาในแตละกิจกรรมคอนขางมากไป หนังสือ
อานประกอบมีขนาดรูปเลมที่ใหญไมสะดวกในการหยิบจับและเปดอาน และไดนํ ามาปรับปรุงแก
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ไขในดานเนื้อหาและใชภาษาที่อานเขาใจงายขึ้น ดานเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมใหกระชับมากขึ้น 
ปรับขนาดรูปเลมใหเหมาะสม และปรับปรุงแบบทดสอบใหมีคุณภาพดีขึ้น

     จากการสรางกระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียดงักลาว ไดมีการ
สรางและปรับปรุงแกไขอยางมีลํ าดับขั้นตอน จงึไดกระบวนการฝกอบรมที่มีคุณภาพ ท ําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูและพัฒนาความรูทางสิ่งแวดลอมทั้ง 5 ระดับได คือ ความรูความเขาใจ ทศันคต ิความ
สํ านกึ การตอบโต และทกัษะ/ปฏิบตัไิด และมคีณุภาพสอดคลองกบัชดุการฝกอบรมในงานวจิยัของ
ประทปี (2544: บทคดัยอ) ไดท ําการวจิยัเร่ือง “การสรางชดุการฝกอบรมเรือ่งขยะและนํ ้าเสยีใหกบันกั
เรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6 ในเขตเทศบาลเมอืง จงัหวดัเพชรบรีุ” ในดานความเทีย่งตรง ความเชือ่มัน่
อํ านาจจ ําแนก ความยากงาย และความเปนปรนยั โดยใชส่ือส่ิงพมิพและกจิกรรมในการถายทอดความรู
ใหกบัผูทีเ่ขารับการฝกอบรม และเลนเกมทีส่นกุสนานเพือ่ใหเกดิความผอนคลาย และตรองกมล
(2544: บทคดัยอ) ไดท ําการวจิยัเร่ือง “แบบจ ําลองการฝกอบรมเกีย่วกบัขยะและนํ ้าเสยีสํ าหรับประชา
ชน ในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ” ผลการวจิยัปรากฏวา แบบจ ําลองการฝกอบรมที่
สรางขึ้นมีคาความตรงเชิงเนื้อหา คาความเชื่อมั่น คาความยากงาย คาอํ านาจจํ าแนก และความ
เปนปรนัย

3.  การศกึษาประสทิธภิาพของกระบวนการฝกอบรมการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยี สํ าหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา

     3.1  กระบวนการฝกอบรมการคดัแยกขยะมปีระสิทธภิาพ 75.10/92.24 สวนการบ ําบดันํ ้า
เสยีมีประสิทธิภาพ 78.43/96.80 กลาวไดวากระบวนการฝกอบรมทีส่รางขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกวา
เกณฑมาตรฐานรอยละ 80 ผลสัมฤทธิก์ารเรยีนรูกอนและหลงัการฝกอบรม มคีวามแตกตางกนัอยางมี
นยัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นีเ้พราะกระบวนการและกจิกรรมในการใหความรูอยูในสภาพแวด
ลอมทีเ่หมาะสม คอื ขัน้ตอนของกระบวนการถายทอดความรูมกีารท ํากจิกรรมทัง้ในและนอกพืน้ที่
ลานกจิกรรม ทํ าให  นกัเรียนสามารถเรียนรูจากของจริง พรอมทั้งไดลงมือปฏิบัติจริงในดานทักษะ
การคดัแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย ซ่ึงสอดคลองกับ Ballantyne และ Packer (2002) ไดทํ าการศึกษา
เร่ือง “การทัศนศึกษาทางธรรมชาติ: การรับรูของนักเรียนในการเรียนรูส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ” 
พบวา การรวมกันระหวาง การสอนและการไดเห็นของจริงนั้นมีศักยภาพทํ าใหนักเรียนไดเขาใจ
และเรียนรูการกระทํ าของมนุษยตอ



75

ส่ิงแวดลอม และค ํากลาวของวรรณ ี (2546: 59) ทีก่ลาวไววา ตวัแปรหนึง่ทีม่อิีทธพิลตอการเรยีนรูของผู
เรียน คอื บทเรยีนและวธีิการเรยีน โดยการเรยีนจากการปฏบิตักิารหรอืการทดลอง จะท ําใหผูเรียนได
รับประสบการณตรงในการเรยีนรู และสามารถจดจ ําเนือ้หาไดดกีวาจากค ําบอกเลา หรืออธิบายจาก
ครูผูสอนเพยีงอยางเดยีว ประกอบกบัในระหวางการท ํากจิกรรม ผูน ํากจิกรรมไดมอบรางวลัในการ
รวม กจิกรรรมและเกมตางๆ เชน ค ํากลาวชมเชย และอปุกรณในการเรยีนการสอน ท ําใหนกัเรยีนมี
ความตัง้ใจในการเรยีนรูใหบรรลุผลตามเปาหมายทีต่ัง้ไว ซ่ึงการสรางแรงจูงใจในการสอน เปนวิธี
การหนึ่งที่ผูสอนสรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม โดยวิธีการหนึ่งที่นิยมคือ 
การใหรางวัล ซ่ึงเปนการใหในสิ่งที่ผูรับมีความพึงพอใจหลังจากที่มีพฤติกรรมที่ตองการเกิดขึ้น 
ประเภทของรางวลัอาจจะเปนการ ยกยองชมเชยดวยค ําพดู การใหสิทธพิเิศษ หรือการใหใบประกาศ
เกยีรตคิณุ (วรรณ,ี 2546: 136-139)

    3.2  ประสทิธภิาพของกระบวนการฝกอบรมเมือ่ระยะเวลาผานไป 4 สัปดาห พบวา การคดั
แยกขยะมปีระสิทธิภาพ 75.10/90.04 และการบํ าบัดนํ้ าเสียมปีระสิทธิภาพ 78.43/84.09 กลาวไดวา
กระบวนการฝกอบรมทีส่รางขึน้มปีระสิทธภิาพสงูกวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 80 ผลสัมฤทธิก์ารเรยีน
รูกอนและหลงัการฝกอบรม มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ่ึงผลดงักลาวตรง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่วาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
จงัหวดัสโุขทัยระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห เร่ืองการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ Jaus
(1982) ที่ไดทํ าการศึกษาเรื่อง “ผลของการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีตอทัศนคติดานสิ่งแวดลอม
ของนักเรียน” พบวา นกัเรยีนกลุมที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษามี
ทัศนคติสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติรอยละ 22 และผลการศึกษาของหัทยา
(2544: บทคัดยอ) ที่ไดท ําการวิจัยเร่ือง “แบบจํ าลองสิ่งแวดลอมศึกษาเกี่ยวกับขยะและนํ้ าเสียของ
นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อํ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบุรี” พบวา ผลสัมฤทธิก์ารเรยีนรูของนกั
เรียนหลังการใชแบบจ ําลองสิง่แวดลอมศกึษาสงูกวากอนการใชอยางมนียัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และผลการศกึษาของกอบกาญจน (2544: บทคดัยอ) ไดท ําการวจิยัเร่ือง “กระบวนการทางสิง่แวด
ลอมศึกษา เกีย่วกบัการก ําจดัขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีสํ าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 ในเขตเทศบาล
เมอืง จงัหวดัเพชรบรีุ” พบวา ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรูของนักเรียนหลังการใชกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศกึษามีคาสูงกวากอนการใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา อยางมนีัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.  การศกึษาการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการคดัแยกขยะและบ ําบดันํ ้าเสยีของนกัเรยีนภายหลงั
การฝกอบรม พบวา พฤติกรรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม
ทันที ทั้ง 5 ระดับการเรียนรู มกีารเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียอยูใน
เกณฑระดับดีมาก และเมือ่ระยะเวลาผานไป 4 สัปดาห ระดับความรูความเขาใจมีระดับคะแนนที่ลด
ลงไมถึงรอยละ 80 แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดี ระดับทัศนคติ ความสํ านึก และการตอบ
โต มีระดับคะแนนที่ลดลง แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดีมาก ระดับทักษะ/ปฏิบัติในการ
บ ําบดันํ ้าเสยีมรีะดับคะแนนที่ลดลง แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดีมาก และระดับทักษะใน
การคดัแยกขยะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นคือจากรอยละ 91.67 เปน รอยละ 96.67 ซ่ึงอยูใน
เกณฑระดับดีมาก

     ทั้งนี้เนื่องจากการมีสวนรวมของนักเรียนซึ่งเปนจุดมุงหมายหนึ่งของสิ่งแวดลอมศึกษา
ในการใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบและเห็นความสํ าคัญของปญหา โดย
การปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อแกปญหา (UNESCO, 1976: 2-3) ในครั้งนี้นักเรียนมีสวนรวมในการเก็บ
ขอมูลการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะทุกวัน อีกทั้งมีการประชาสัมพันธใหความรูผานบอรด
ประชาสัมพันธ และจัดรายการ 3 นาทมีีรางวัลที่จัดหลังเคารพธงชาติ ทํ าใหนักเรียนไดรับความรู
อยางตอเนื่อง แตการใหความรูแกนกัเรยีนสวนใหญจะเนนใหนกัเรยีนปฏบิตัไิดอยางถกูตอง คอื คดั
แยกประเภทขยะใหถูกถังและชวยกนัลดปรมิาณขยะ และจากการสมัภาษณนกัเรยีน พบวา นกัเรยีนบาง
คนทีผ่านการฝกอบรมไดน ําทกัษะการคัดแยกขยะไปปฏิบัติจริงที่บาน โดยมีการคัดแยกขยะเปน 3
ประเภทตามทีไ่ดอบรมไป จึงทํ าใหทักษะ/ปฏิบัติของนักเรียนในการคัดแยกขยะมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น Bloom และ Benijamin (1971) กลาวไววา การนํ าไปใชนั้นเปนพฤติกรรมดานความรูอยาง
หนึง่ ทีแ่สดงวา สามารถนํ าความรูที่ไดรับไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางจากสถานการณเดิม 
และสอดคลองกับงานวิจัยของศรชัย (2541: บทคดัยอ) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง “การสรางและทดลองใช
หนงัสอือานเพิม่เตมิเรือ่งปรากฏการณเรือนกระจก สํ าหรับนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย” พบ
วา นกัเรยีนเกดิความรูความเขาใจมากขึน้ และน ําเอาความรูทีไ่ดรับไปปฏบิตัใินชวีติประจ ําวนัได
  

     เมือ่เปรียบเทียบกับการศึกษาของอุไรรัตน (2546: 100-102) ที่กลาวไววา เมื่อระยะเวลา
ของการใหความรูผานไปในเวลา 6 สัปดาห ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูในระดับความรูความเขาใจ 
ทัศนคติ และความส ํานกึลดนอยลงแตการเรยีนรูในดานการตอบโตและทกัษะ/ปฏิบตัขิองประชาชน
มีคาสูงขึ้น จะเห็นไดวาผลการวิจัยมีความแตกตางกันในดานการตอบโตและทักษะ/ปฏิบัติของ
ประชาชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูสูงขึ้น แตผลการศึกษาของผูวิจัยพบวา เมื่อเวลาผานไป 4 
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สัปดาห ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในดานการคัดแยกขยะระดับการตอบโตมีคาลดลง และระดับทักษะ/
ปฏิบัติมีคาสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติจริงในการคัดแยกขยะดุจเชนอัตโนมัติ 
(over training) โดยมิไดคํ านึงถึงความรูพื้นฐานเดิมที่ไดรับในชวงการฝกอบรมมาใช นั่นก็คือ 
บคุคลใดที่พฤติกรรมไดผานการปฏิบัติอยางชํ่ าชอง เมื่อมีส่ิงเรามากระทบ จะตอบสนองตอส่ิงเราดัง
กลาวอยางคลองแคลววองไวโดยอตัโนมตั ิ ซ่ึงอาจจะมผีลท ําใหระดบัความรูในดานความรูความเขาใจ
ทศันคต ิความสํ านึก และการตอบโตในดานการคัดแยกขยะมีคาลดลง ซ่ึงสอดคลองกับคํ ากลาวของ
มาลี (2544: 166-167) ที่กลาววา การที่ไมไดนํ าความรูมาใชนั้น จะทํ าใหความจํ าคอยๆ จางไป เนื่อง
จากมไิดใชเปนเวลานานๆ ในที่สุดก็ลืมไปโดยสิ้นเชิง ดงันัน้จงึควรมีการกระตุนและยํ้ าซํ้ าในการให
ความรู เพราะจะทํ าใหนักเรียนมีความจํ าและความมั่นใจในความรูที่ไดรับรวมทั้งจิตสํ านึกที่ดีใน
การคดัแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย ซ่ึงจะมีผลตอการเรียนรูในระยะยาว

5. การศกึษาพฤตกิรรมในการคดัแยกขยะและลดปรมิาณขยะของนกัเรยีนหลังจากการฝกอบรม
เปนเวลา 4 สัปดาห โดยท ําการเกบ็ขอมลูปริมาณขยะ 2 ต ําแหนง คอื บริเวณโรงอาหารและบรเิวณ
สวนปา ซ่ึงทั้งสองตํ าแหนงเปนบริเวณที่เกิดขยะมากที่สุด เนื่องจากเปนบริเวณที่มีการประกอบ
อาหารและรบัประทานอาหาร ซ่ึงสอดคลองกบังานวจิยัของอชัรี (2537: บทคดัยอ) ไดท ําการวจิยัเร่ือง 
“พฤตกิรรมการ ทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี” พบวา กิจกรรมที่กอใหเกิดขยะ
มากที่สุด คอื กิจกรรมการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร จากตารางที่ 11 และ 12 พบวา

     5.1  ผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะถูกตองหลงัการฝกอบรมของนักเรียน ในสัปดาหที่ 1 
นกัเรยีนสามารถคัดแยกขยะบริเวณโรงอาหารไดถูกตองรอยละ 48.98 และบริเวณสวนปาสามารถ
คัดแยกไดถูกตองรอยละ 50.25 จะเห็นวาบริเวณสวนปานักเรียนสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองสูง
กวาเปาหมายที่ตั้งไวคือรอยละ 50 แตบริเวณโรงอาหารยังคัดแยกขยะไดถูกตองตํ่ ากวาเปาหมาย 
เนือ่งจากบรเิวณสวนปา เปนบริเวณที่ใกลปายประชาสัมพันธใหความรูในการคัดแยกขยะ ทํ าใหนัก
เรียนสามารถเรียนรูและคดัแยกขยะไดถูกตองมากกวาบรเิวณโรงอาหาร ในสปัดาหที ่2 ถึงสปัดาหที ่4 
พบวาทัง้บรเิวณโรงอาหาร   และบรเิวณสวนปา นกัเรยีนสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองเกินรอยละ 50 
และผลรวมเฉลี่ยในการคัดแยกขยะทั้ง 4 สัปดาหสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว เนือ่งจากนกัเรยีนแกนน ํา
และสมาชกิทีผ่านการอบรมไดชวยกนัประชาสมัพนัธใหความรูในการคดัแยกขยะทีถู่กวธีิ และจดัราย
การ 3 นาทมีรีางวลั โดยเนนใหทกุคนทราบประเภทของขยะและทิง้ขยะใหถูกถัง ซ่ึงแสดงวา เมือ่มี
การใหความรูโดยผานกระบวนการฝกอบรมในการคดัแยกขยะสามารถท ําใหนกัเรยีนมพีฤตกิรรมใน
การคดัแยกขยะทีถู่กตอง ซ่ึงอารี (2542: 86) ไดกลาวไววา การเรยีนรูเปนกระบวนการเปลีย่นแปลง
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พฤตกิรรมเดมิไปสูพฤตกิรรมใหมทีค่อนขางถาวร อันเปนผลมาจากประสบการณและการฝกฝน

             จากการตดิตามพฤตกิรรมการคดัแยกขยะของนกัเรยีน พบวา เมือ่ระยะเวลาผานไป 4 
สัปดาหนกัเรยีนมพีฤตกิรรมในการคดัแยกขยะทีถู่กตองเกนิเปาหมายทีต่ัง้ไวคอื รอยละ 50 ซ่ึงสอด
คลองกับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะของนักเรียนหลังการฝกอบรม 
เมือ่เวลาผานไป 4 สัปดาห พบวา ผลสัมฤทธิก์ารเรยีนรูในระดบัทกัษะในการคัดแยกขยะมีคาเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 91.67 เปนรอยละ 96.67

     5.2  ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะหลังการฝกอบรมของนักเรียน โดยทํ าการเก็บขอ
มลูปริมาณขยะ 2 บริเวณ คือ บริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา และมีเปาหมายในการลดปริมาณ
ขยะรอยละ 25 พบวาบริเวณโรงอาหารในสัปดาหแรกนั้นสามารถลดปริมาณขยะไดตํ่ ากวาเปาหมาย
ทีต่ัง้ไว และในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4 พบวาสามารถลดปริมาณขยะไดมากขึ้น คือ สามารถลด
ปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 28.29, 38.14 และ 46.37 ตามลํ าดับ และผลรวมเฉลี่ยสามารถลด
ปริมาณขยะคิดเปนรอยละ 31.25 ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะไดสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวคือ รอยละ 25 
โดยสาเหตุของการลดลงของปริมาณขยะที่มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการประชาสัมพันธให
ความรูของนักเรียนแกนนํ าและสมาชิกที่เขารวมการฝกอบรม ทํ าใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวและมี  
ทศันคติที่ดีทางดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับคํ ากลาวของสุชา (2540: 248-250) ที่กลาววา ปจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยคือ ทัศนคติตอส่ิงตางๆ ซ่ึงอาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
โดยทัศนคติเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล อีกทั้งตํ าแหนงวางถังขยะมีหลายจุด 
นักเรียนอาจนํ าขยะไปทิง้ในจดุอืน่บรเิวณใกลเคียง และนักเรียนสวนใหญที่ทิ้งขยะลงในถังขยะที่ผู
วจิยัเตรยีมไว เปนนกัเรยีนชมุนมุสิง่แวดลอมทีผ่านกระบวนการฝกอบรม จงึท ําใหขยะมปีริมาณลดลง

       สวนบรเิวณสวนปาในสัปดาหแรกและสัปดาหที่ 2 ปริมาณขยะไดเพิ่มขึ้นจากการ
เกบ็ขอมูลกอนการฝกอบรมมาก คือ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 8.73 และ 6.95 ปริมาณ
ขยะทีเ่พิม่ขึน้ในสัปดาหแรก เนื่องจากในวันหยุดเสารและอาทิตยกอนการเก็บขอมูล มีการใชสถาน
ที่บริเวณสนามฟุตบอลที่อยูใกลบริเวณสวนปาภายในโรงเรียนเปนสถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
โดยมีรถขายของและประชาชนมารวมฟงเปนจํ านวนมาก จึงทํ าใหเกิดปริมาณขยะมากกวาปกติ 
และปรมิาณขยะที่เพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 2 เนื่องจากภายในสัปดาหมีการเปดการแขงขันฟุตบอล 7 คน 
โดยมีเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเปนผูจัดการแขงขันและใชสนามฟุตบอลโรงเรียนอุดมดรุณีเปน
สถานที่แขงขันฟุตบอลในชวงเย็น ทํ าใหมีบุคคลภายนอกเขามาใชสถานที่เพิ่มขึ้นและกอใหเกิด
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ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นดวย ในสัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 4 พบวาสามารถลดปริมาณขยะไดมากขึ้น คือ 
สามารถลดปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 57.06 และ51.07 ตามลํ าดับ และผลรวมเฉลี่ยสามารถลด
ปริมาณขยะคิดเปนรอยละ 23.11 ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะไดตํ่ ากวาเปาหมายที่ตั้งไว

กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษาในรูปแบบกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ
และบ ําบัดนํ้ าเสีย ทํ าใหนักเรียนผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูทางสิ่งแวดลอมทั้ง 5 ระดับ คือ 
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ความสํ านึก การตอบโต และทักษะ/ปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสม 
สามารถนํ ากระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษานี้ไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อการถายทอดความรูและนํ า
ไปใชประโยชนในพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ UNESCO (1976: 2-3) ทีก่ลาววา จดุมุงหมาย
ของสิ่งแวดลอมศึกษาคือ มุงหวงัใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจ เกิดจิตสํ านึก เจตคติ ตื่นตัวตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และชมุชนโดยประชาชนจะตองมสีวนรวมใน
การปฏบิตัอิยางตอเนือ่งเพือ่ชวยกนัพฒันา และปรบัปรงุแกไขปญหาสิง่แวดลอม อันจะมผีลตอคณุภาพ
ชีวติทีด่ีและยัง่ยนืตลอดไป


