บทที่ 4
ผลการวิจัยและขอวิจารณ
ผลการวิจัยและขอวิจารณ เรื่อง กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยไดแบงการนํา
เสนอขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 คุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม
ตอนที่ 3 พฤติกรรมของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูล
พืน้ ฐานสวนตัวของผูรับการฝกอบรม ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไป

กลุมตัวอยาง
จํานวน
รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง

4
54

6.9
93.1

12 ป
13 ป
14 ป
15 ป
16 ป
17 ป

2
6
5
3
21
21

3.4
10.4
8.6
5.2
36.2
36.2

ระดับชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 4
ม. 5

4
9
19
26

6.9
15.5
32.8
44.8

ผลการเรียน
ตํ่ากวา 2.00
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.51

5
18
27
8

8.62
31.03
46.55
13.80

อายุ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

กลุมตัวอยาง
จํานวน
รอยละ

ที่อยูปจจุบัน
อําเภอเมือง
อําเภอเมืองเกา
อําเภอศรีสําโรง
อําเภอคีรีมาศ
อําเภอกงไกรลาศ
อําเภอบานดานหอย

32
2
10
7
3
4

55.17
3.45
17.24
12.07
5.17
6.90

การไดรับขาวสารการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย
เคย
ไมเคย

25
33

43.1
56.9

จากการศึกษาขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง พบวา กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนชายจํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 6.9 และนักเรียนหญิงจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 93.1 มีอายุระหวาง 12-17 ป
โดยอายุ17 และ 16 ปมีมากที่สุดเทากัน คือ 21 คน คิดเปนรอยละ 36.2 รองลงมาอายุ 13 ป คือ 6 คน
คิดเปนรอยละ 10.4 และนอยสุดอายุ 12 ป คือ 2 คน คิดเปนรอยละ 3.4
ระดับชัน้ ทีก่ าลั
ํ งศึกษา พบวา สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 44.8 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ
32.8 และนอยสุดเปนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.9
ผลการเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนระหวาง 2.51-3.00 จํานวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 46.55 รองลงมามีผลการเรียนระหวาง 2.00-2.50 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 31.03
และผลการเรียนระหวาง 3.01-3.51 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.80
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ทีอ่ ยูป จ จุบนั พบวา นักเรียนสวนใหญอาศัยอยูในอําเภอเมือง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ
55.17 รองลงมาอาศัยอยูในอําเภอศรีสําโรง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 17.24 และนอยสุดคือ
อําเภอเมืองเกา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.45
การไดรบั ขาวสารการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย พบวา นักเรียนสวนใหญไมเคยไดรับ
ขาวสารการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียเลย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 56.9 และเคยไดรับขาว
สารการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 43.1 โดยสวนใหญไดรับขาว
สารจากทางโทรทัศนจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52 รองลงมา คือ ไดรับขาวสารจากทางโรงเรียน
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 32 ไดรับขาวสารจากทางหนังสือพิมพ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8
ไดรบั ขาวสารจากทางวิทยุและวารสาร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 คุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม
กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย หนังสืออานประกอบเรื่องขยะมูลฝอยและ
นํ้าเสีย กิจกรรมระดมความคิดดานขยะและนํ้าเสีย เกมถูกถังถูกประเภทและพิชิตนํ้าเสียดวยมือเรา
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ผูวิจัยได
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมปรากฏผลการศึกษาดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการฝกอบรม
จากการดํ าเนิ น การสร า งกระบวนการฝ กอบรมเรื่องการคั ด แยกขยะและบํ าบั ด นํ้ าเสีย
กระบวนการฝกอบรม ปรากฏคุณภาพดังนี้
1. คาความตรง กระบวนการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญ
ดานความตรงตามเนื้อหา โครงสราง และวัตถุประสงค
2. คาความเปนปรนัย ไดรบั การยอมรับจากผูเ ชีย่ วชาญในดานการใชภาษาทีช่ ดั เจน อานแลว
เขาใจความหมายตรงตามวัตถุประสงคทตี่ อ งการถาม มีเกณฑการใหคะแนนทีแ่ นนอน ซึง่ สอดคลอง
กับคํากลาวของ พิชิต (2544: 248-249) ทีไ่ ดกลาววา การวิเคราะหความเปนปรนัยจะพิจารณา
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ความชัดเจนของคําถาม ความชัดเจนของคําตอบ และความชัดเจนในการตรวจใหคะแนน
ตารางที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย
กระบวนการฝกอบรม
การคัดแยกขยะ
การบําบัดนํ้าเสีย

คาความเชื่อมั่น

คาอํานาจจําแนก

คาความยากงาย

0.85
0.89

0.42
0.47

0.35-0.70
0.40-0.77

3. คาความเชื่อมั่น กระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบําบัดนํ้าเสีย เมื่อนํา
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมใหญ (จํานวน 30 คน) ปรากฏคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 และ
0.89 ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับคํากลาวของ ลวน และ อังคณา (2538: 192-207) ที่กลาววา
การวัดคาความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบควรมีคา สูงกวา 0.70 จึงจะถือวาแบบทดสอบนัน้ มีคา คงทีแ่ น
นอนเปนทีเ่ ชือ่ ถือได
4. คาอํานาจจําแนก กระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบําบัดนํ้าเสีย เมื่อนํา
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมใหญ (จํานวน 30 คน) ปรากฏคาอํานาจจําแนก 0.42 และ 0.47
คาอํานาจจําแนกของกระบวนการฝกอบรมเรือ่ งการคัดแยกขยะและการบําบัดนําเสี
้ ย มีคณ
ุ ภาพ
ตามเกณฑ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ พิชิต (2547: 249) ที่กลาวไววา คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต
–1 ถึง +1 และขอสอบที่ดีควรมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไปและมีคายิ่งมากยิ่งดี
5. คาความยากงาย กระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบําบัดนํ้าเสีย เมื่อนํา
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมใหญ (จํานวน 30 คน) ปรากฏคา ความยากงายระหวาง 0.35-0.70
และ 0.40-0.77
คาความยากงายของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบํ าบัดนํ้ าเสียมี
คุณภาพตามเกณฑ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ พิชิต (2547: 251) ที่กลาวไววา คาความยากงายมี
คาตั้งแต 0 ถึง 1.00 ขอสอบที่มีคาความยากเขาใกล 1 หมายถึง ขอสอบนั้นคอนขางงาย ขอสอบที่มี
คาความยากเขาใกล 0 หมายถึง ขอสอบนั้นคอนขางยาก โดยทั่วไปขอสอบที่ดีควรมีคาความยากงาย
ตัง้ แต 0.20-0.80 ซึ่งถือวามีความยากงายพอเหมาะ
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จากการศึกษาคุณภาพของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสีย
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ทั้ง 5 ดาน พบวา มี
คุณภาพยอมรับได
การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม
ประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม เรื่อง การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองโดยใชกลุม ตัวอยาง จํานวน 58 คน ปรากฏผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูด งั ตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ

ระดับความรูทาง
สิง่ แวดลอมศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

ความรูความเขาใจ
ทัศนคติ
ความสํานึก
การตอบโต
ทักษะ/ปฏิบัติ
ผลรวมเฉลี่ย

(n=58)
คะแนนแบบ
คะแนนแบบ
คะแนนแบบ
คะแนน ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน ทดสอบหลังเรียน
เต็ม
( 4 สัปดาห)
คะแนน/รอยละ คะแนน/รอยละ คะแนน/รอยละ
(เฉลี่ย)
(เฉลี่ย)
(เฉลี่ย)
10
7.17/71.70
8.38/83.80
7.83/78.30
10
8.74/87.40
9.42/94.20
8.51/85.10
10
9.21/92.10
9.86/98.60
9.22/92.20
10
8.45/84.50
9.41/94.10
8.47/84.70
30
19.00/63.33
27.50/91.67
29.00/96.67
70
52.57/75.10
64.57/92.24
63.03/90.04

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม เรือ่ ง การคัดแยกขยะ
ของนักเรียน พบวา ความรูพื้นฐานของนักเรียนโดยใหทําแบบทดสอบกอนการเรียนรู นักเรียน
สามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนเฉลีย่ 52.57 คิดเปนรอยละ 75.10 และหลังจากทีน่ กั เรียนไดผา น
การใชกระบวนการฝกอบรมในแตละกิจกรรมจนครบแลว นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการ
เรียนรูไ ดคะแนนเฉลีย่ 64.57 คิดเปนรอยละ 92.24 และเมือ่ ติดตามผลตอเนือ่ งหลังจากการฝกอบรม
แลว 4 สัปดาห นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนเฉลี่ย 63.03 คิดเปนรอยละ 90.04
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูภายหลังผานการใชกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑของโครงการฯ ที่ไดกําหนดเกณฑขั้นตํ่าเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรู เรื่องการกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสียจากเทคโนโลยีของโครงการฯ สําหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาคือ รอยละ 80 (อิทธิพล, 2547: 59-62) และเมื่อติดตามผลการเรียนรูอยางตอเนื่องภาย
หลังการฝกอบรมแลว 4 สัปดาห พบวา 4 จุดประสงคมคี ะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 80 นอกจาก
การเรียนรูในดานความรูความเขาใจ ผลของคะแนนลดลงเหลือเฉลี่ยรอยละ 78.30 แตจากผลรวม
ของระดับความรูทั้งหมดยังผานเกณฑ คือไดคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.04 ซึง่ สามารถสรุปไดวา
กระบวนการฝกอบรม เรือ่ งการคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพผานเกณฑของผูเ ชีย่ วชาญทีก่ าหนดไว
ํ
คือ
80 ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูห ลังการเรียนรูจ ากกระบวนการฝกอบรมมีผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูส งู กวากอน
การเรียนรูจากกระบวนการฝกอบรม และผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังการเรียนในแตละจุดประสงคมี
คะแนนรวมเฉลีย่ มากกวารอยละ 80
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย
(n=58)
คะแนนแบบ
คะแนนแบบ
คะแนนแบบ
ระดับความรูทาง คะแนน ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน ทดสอบหลังเรียน
สิง่ แวดลอมศึกษา
เต็ม
( 4 สัปดาห)
คะแนน/รอยละ
คะแนน/รอยละ คะแนน/รอยละ
(เฉลี่ย)
(เฉลี่ย)
(เฉลี่ย)
1. ความรูความเขาใจ
10
5.91/59.10
8.52/85.20
6.93/69.30
2. ทัศนคติ
10
8.91/89.10
9.50/95.00
8.93/89.30
3. ความสํานึก
10
8.71/87.10
9.86/98.60
8.59/85.90
4. การตอบโต
10
9.37/93.70
9.88/98.80
8.91/89.10
5. ทักษะ/ปฏิบัติ
30
22.00/73.33
30.00/100
25.50/85.00
ผลรวมเฉลี่ย
70
54.90/78.43
67.76/96.80
58.86/84.09
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม เรือ่ ง การบําบัดนําเสี
้ ย
ของนักเรียน พบวา ความรูพื้นฐานของนักเรียนโดยใหทําแบบทดสอบกอนการเรียนรู นักเรียน
สามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนเฉลีย่ 54.90 คิดเปนรอยละ 78.43 และหลังจากทีน่ กั เรียนไดผา น
การใชกระบวนการฝกอบรมในแตละกิจกรรมจนครบแลว นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการ
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เรียนรูไ ดคะแนนเฉลีย่ 67.76 คิดเปนรอยละ 96.80 และเมือ่ ติดตามผลตอเนือ่ งหลังจากการฝกอบรม
แลว 4 สัปดาห นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนเฉลี่ย 58.86 คิดเปนรอยละ 84.09
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังผานการใชกระบวนการฝกอบรมเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาเกณฑของโครงการฯ ที่ไดกําหนดเกณฑขนั้ ตํ่าเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รู เรื่องการกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสียจากเทคโนโลยีของโครงการฯ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาคือ รอยละ 80 (อิทธิพล, 2547: 59-62) และเมื่อติดตามผลตอเนื่องหลังจากการฝกอบรมแลว 4
สัปดาห พบวา 4 จุดประสงคมคี ะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 80 นอกจากการเรียนรูในดานความรู
ความเขาใจ ผลของคะแนนลดลงเหลือเฉลี่ยรอยละ 69.30 แตจากผลรวมของระดับความรูทั้งหมดยัง
ผานเกณฑ คือไดคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.09 ซึ่งสามารถสรุปไดวา กระบวนการฝกอบรม เรื่อง
การบําบัดนํ้าเสีย มีประสิทธิภาพผานเกณฑของผูเ ชีย่ วชาญทีก่ าหนดไว
ํ
คอื 80 ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู
หลังการเรียนรูจากกระบวนการฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูจากกระบวน
การฝกอบรม และผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูห ลังการเรียนในแตละจุดประสงคมคี ะแนนรวมเฉลีย่ มากกวา
รอยละ 80
การเปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่องการคัดแยกขยะและการบํ าบัดนํ้ าเสีย
ระหวางกอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห สามารถแสดงผลไดดงั
ตารางที่ 5-8
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการคัดแยกขยะ กอนและหลังการฝกอบรม
คาเฉลี่ย

(X )

กอนการฝกอบรม
52.63
หลังการฝกอบรม
64.57
*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
6.71
2.09

คาการทดสอบที
(t-test)

p (value)

12.864

6.92E-20*

จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการคัดแยกขยะของนักเรียน
จํานวน 58 คนที่ผานกระบวนการใหความรูโดยใชกระบวนการฝกอบรม สามารถทําแบบทดสอบ
กอนการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 52.63 คะแนน และภายหลังการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 64.57
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คะแนน มีคาการทดสอบทีเทากับ 12.864 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการคัดแยกขยะ
ของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว และคา p เทากับ 6.92x10-20 แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญอยางยิ่ง
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย กอนและหลังการฝกอบรม
คาเฉลี่ย

(X )

กอนการฝกอบรม
54.90
หลังการฝกอบรม
67.76
*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
4.17
2.67

คาการทดสอบที
(t-test)

p (value)

20.922

6.09E-37*

จากตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการบําบัดนํ้าเสียของนักเรียน
จํานวน 58 คนที่ผานกระบวนการใหความรูโดยใชกระบวนการฝกอบรม สามารถทําแบบทดสอบ
กอนการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 54.90 คะแนน และภายหลังการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 67.76
คะแนน มีคาการทดสอบทีเทากับ 20.922 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย
ของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว และคา p เทากับ 6.09x10-37 แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญอยางยิ่ง
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการคัดแยกขยะ กอนและหลังการฝกอบรม
4 สัปดาห
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาการทดสอบที
p (value)
(X )
(S.D.)
(t-test)
กอนการฝกอบรม
52.63
6.71
9.138
3.12E-15*
หลังการฝกอบรม 4 สัปดาห 63.03
5.37
*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการคัดแยกขยะของนักเรียน
จํานวน 58 คนที่ผานกระบวนการใหความรูโดยใชกระบวนการฝกอบรม สามารถทําแบบทดสอบ
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กอนการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 52.63 คะแนน และภายหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนน
เฉลี่ย 63.03 คะแนน มีคาการทดสอบทีเทากับ 9.138 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการคัด
แยกขยะของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญ ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และคา p เทากับ 3.12x10-15 แสดงถึงความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญอยางยิ่งหมายความวาเมื่อเวลาผานไป 4 สัปดาหหลังการฝกอบรม ความรูเรื่องการคัดแยก
ขยะของนักเรียนที่ไดรับจากกระบวนการฝกอบรมยังคงมีความแตกตางจากกอนการฝกอบรม
นั่นคือ กระบวนการฝกอบรมมีประสิทธิภาพดานการเรียนรูยาวนานตอเนื่องถึง 4 สัปดาห
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย กอนและหลังการฝกอบรม
4 สัปดาห
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาการทดสอบที
p (value)
(X )
(S.D.)
(t-test)
กอนการฝกอบรม
54.90
4.17
4.650
9.12E-06*
หลังการฝกอบรม 4 สัปดาห 58.86
4.98
*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการบําบัดนํ้าเสียของนักเรียน
จํานวน 58 คนที่ผานกระบวนการใหความรูโดยใชกระบวนการฝกอบรม สามารถทําแบบทดสอบ
กอนการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 54.90 คะแนน และภายหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนน
เฉลี่ย 58.86 คะแนน มีคาการทดสอบทีเทากับ 4.650 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการ
บําบัดนําเสี
้ ยของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และคา p เทากับ 9.12x10-6 แสดงถึงความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญอยางยิ่ง หมายความวาเมื่อเวลาผานไป 4 สัปดาหหลังการฝกอบรม ความรูเรื่องการบําบัด
นําเสี
้ ยของนักเรียนที่ไดรับจากกระบวนการฝกอบรมยังคงอยูตอเนื่องถึง 4 สัปดาห
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียของนักเรียนภายหลัง
การฝกอบรม จะมีการประเมินผลพฤติกรรมของความรูท างสิง่ แวดลอมศึกษาทัง้ 5 ระดับ คือ ความรู
ความเขาใจ ทัศนคติ ความสํานึก การตอบโต และทักษะปฏิบตั ิ โดยใชเกณฑในการประเมินตามขอ
ตกลงเบือ้ งตน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะหลังการฝกอบรม
ระดับความรูทาง
สิง่ แวดลอมศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนแบบทดสอบ คาการ
คะแนนแบบทดสอบ คาการ
หลังฝกอบรม
ประเมิน หลังฝกอบรม 4 สัปดาห ประเมิน
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ความรูความเขาใจ
83.80
ดีมาก
78.30
ดี
ทัศนคติ
94.20
ดีมาก
85.10
ดีมาก
ความสํานึก
98.60
ดีมาก
92.20
ดีมาก
การตอบโต
94.10
ดีมาก
84.70
ดีมาก
ทักษะ/ปฏิบัติ
91.67
ดีมาก
96.67
ดีมาก
ผลรวมเฉลี่ย
92.24
ดีมาก
90.04
ดีมาก

การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะภายหลังการฝกอบรม จากตารางที่ 9 พบวา
ความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับความรูความเขาใจหลังการฝกอบรมทันทีนักเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 83.80 อยูในเกณฑดมี าก และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 78.30 อยูในเกณฑดี ซึง่ คาของคะแนนเฉลี่ยมีคาลดลง ระดับทัศนคติหลังการฝกอบรม
ทันทีไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.20 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 85.10 ซึง่ คาของคะแนนเฉลีย่ ลดลงแตยงั อยูใ นเกณฑดมี าก ระดับความสํานึกหลังการฝกอบรม
ทันทีไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.60 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 92.20 ซึง่ คาของคะแนนเฉลีย่ ลดลงแตยงั อยูใ นเกณฑดมี าก ระดับการตอบโตหลังการฝกอบรม
ทันทีไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.10 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
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รอยละ 84.70 ซึง่ คาของคะแนนเฉลีย่ ลดลงแตยงั อยูใ นเกณฑดมี าก และระดับทักษะหลังการฝกอบรม
ทันทีไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 91.67 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 96.67 ซึง่ คาของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยูในเกณฑที่ดีมาก สรุปไดวา คะแนนในแตละระดับ
ความรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละระหวาง 81-100 นับวาเปนคะแนนหลังการฝกอบรมที่ดีมาก ยกเวน
ระดับความรูความเขาใจหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหมีคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงไมถึงรอยละ 80 แต
เกณฑของคะแนนยังอยูในเกณฑระดับดี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบําบัดนํ้าเสีย
ตารางที่ 10 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบําบัดนํ้าเสียหลังการฝกอบรม
ระดับความรูทาง
สิง่ แวดลอมศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนแบบทดสอบ คาการ
คะแนนแบบทดสอบ คาการ
หลังฝกอบรม
ประเมิน หลังฝกอบรม 4 สัปดาห ประเมิน
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ความรูความเขาใจ
85.20
ดีมาก
69.30
ดี
ทัศนคติ
95.00
ดีมาก
89.30
ดีมาก
ความสํานึก
98.60
ดีมาก
85.90
ดีมาก
การตอบโต
98.80
ดีมาก
89.10
ดีมาก
ทักษะ/ปฏิบัติ
100
ดีมาก
85.00
ดีมาก
ผลรวมเฉลี่ย
96.80
ดีมาก
84.09
ดีมาก

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบําบัดนํ้าเสียภายหลังการฝกอบรม จากตารางที่ 10 พบวา
ความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับความรูความเขาใจหลังการฝกอบรมทันทีนักเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 85.20 อยูในเกณฑดมี าก และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 69.30 อยูในเกณฑดี ซึง่ คาของคะแนนเฉลี่ยมีคาลดลง ระดับทัศนคติหลังการฝกอบรม
ทันทีไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 95.00 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 89.30 ซึง่ คาของคะแนนเฉลีย่ ลดลงแตยงั อยูใ นเกณฑดมี าก ระดับความสํานึกหลังการฝกอบรม
ทันทีไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.60 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 85.90 ซึง่ คาของคะแนนเฉลีย่ ลดลงแตยงั อยูใ นเกณฑดมี าก ระดับการตอบโตหลังการฝกอบรม
ทันทีไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.80 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
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รอยละ 89.10 ซึง่ คาของคะแนนเฉลีย่ ลดลงแตยงั อยูใ นเกณฑดมี าก และระดับทักษะหลังการฝกอบรม
ทันทีไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100 และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 85.00 ซึง่ คาของคะแนนเฉลีย่ ลดลงแตยงั อยูใ นเกณฑทดี่ มี าก สรุปไดวา คะแนนในแตละ
ระดับความรูม คี ะแนนเฉลีย่ รอยละระหวาง 81-100 นับวาเปนคะแนนหลังการฝกอบรมทีด่ มี าก ยกเวน
ระดับความรูค วามเขาใจหลังการ ฝกอบรม 4 สัปดาหมีคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงแตไมตํ่ากวารอยละ 80
ยังเปนเกณฑของคะแนนอยูในเกณฑระดับดี
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียของนักเรียนภาย
หลังการฝกอบรม พบวา พฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ยของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม
ทันที มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยูในเกณฑระดับดีมาก และภายหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ยอยูใ นเกณฑระดับดีมาก ยกเวนระดับความรู
ความเขาใจทีม่ รี ะดับคะแนนที่ลดลงไมถึงรอยละ 80 แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดี และเมื่อ
เวลาผานไป 4 สัปดาห ระดับทักษะในการคัดแยกขยะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นคือจาก
รอยละ 91.67 เปน รอยละ 96.67 ซึง่ อยูใ นเกณฑระดับดีมาก นอกจากศึกษาการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแลว ยังมีการติด
ตามพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม เพื่อเปนขอ
มูลยืนยันประสิทธิภาพการเรียนรูที่คงอยูอยางตอเนื่อง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
จากการศึกษาพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะของนักเรียนหลังจากการ
ฝกอบรมเปนเวลา 4 สัปดาห ซึ่งทําการสํารวจ 2 บริเวณ คือ บริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา
โดยมีเปาหมายในการคัดแยกขยะใหไดรอยละ 50 และลดปริมาณขยะใหไดรอยละ 25 สามารถ
แสดงผลไดดังตารางที่ 11 และ 12
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ตารางที่ 11 ผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะ(ถูกตอง)ของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม
เปนเวลา 4 สัปดาห

ระยะเวลา
สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4
ผลรวมเฉลี่ยรอยละ

ผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะ(ถูกตอง)หลังการฝกอบรม
บริเวณโรงอาหาร
บริเวณสวนปา
(เฉลี่ยรอยละ)
(เฉลี่ยรอยละ)
48.98
50.25
71.53
57.50
68.48
77.09
72.65
84.03
65.41
67.22

จากตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะหลังการฝกอบรมของนักเรียน ในสัปดาหที่ 1
นักเรียนสามารถคัดแยกขยะบริเวณโรงอาหารไดถูกตองรอยละ 48.98 และบริเวณสวนปาสามารถ
คัดแยกไดถูกตองรอยละ 50.25 จะเห็นวาบริเวณสวนปานักเรียนสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองสูง
กวาเปาหมายที่ตั้งไวคือรอยละ 50 แตบริเวณโรงอาหารยังคัดแยกขยะไดถูกตองตํากว
่ าเปาหมาย ใน
สัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4 พบวาทัง้ บริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา นักเรียนสามารถคัดแยกขยะ
ไดถกู ตองเกินรอยละ 50 และผลรวมเฉลีย่ ในการคัดแยกขยะทัง้ 4 สัปดาหสงู กวาเปาหมายทีต่ งั้ ไวคอื
รอยละ 50 โดยบริเวณโรงอาหารสามารถคัดแยกขยะไดถกู ตองคิดเปนรอยละ 65.41 บริเวณสวนปาคิด
เปน รอยละ 67.22
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ตารางที่ 12 ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะของนักเรียนภายหลังการฝกอบรมเปนเวลา 4 สัปดาห

ระยะเวลา
สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4
ผลรวมเฉลี่ยรอยละ

ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะหลังการฝกอบรม
บริเวณโรงอาหาร
บริเวณสวนปา
คิดเปนรอยละ/ลดลงรอยละ
คิดเปนรอยละ/ลดลงรอยละ
(เฉลี่ย)
(เฉลี่ย)
87.82/12.18
108.73/-8.73
71.71/28.29
106.95/-6.95
61.86/38.14
42.94/57.06
53.63/46.37
48.93/51.07
68.75/31.25
76.89/23.11

จากตารางที่ 10 ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะภายหลังการฝกอบรมเปนเวลา 4 สัปดาห
โดยการเก็บขอมูลปริมาณขยะ 2 ตําแหนง คือ บริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา และมีเปาหมาย
ในการลดปริมาณขยะรอยละ 25 พบวาบริเวณโรงอาหารในสัปดาหแรกนั้นสามารถลดปริมาณขยะ
เฉลีย่ คิดเปนรอยละ 12.18 ซึ่งยังตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว และในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4 พบวา
สามารถลดปริมาณขยะไดมากขึ้น คือ สามารถลดปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 28.29, 38.14 และ
46.37 ตามลําดับ และผลรวมเฉลี่ยสามารถลดปริมาณขยะคิดเปนรอยละ 31.25 ซึ่งสามารถลด
ปริมาณขยะไดสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวคือ รอยละ 25 สวนบริเวณสวนปาในสัปดาหแรกและสัปดาห
ที่ 2 ปริมาณขยะไดเพิ่มขึ้นจากการเก็บขอมูลกอนการฝกอบรมมาก คือ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 8.73 และ 6.95 และในสัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 4 พบวาสามารถลดปริมาณขยะไดมาก
ขึน้ คือ สามารถลดปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 57.06 และ51.07 ตามลําดับ และผลรวมเฉลี่ย
สามารถลดปริมาณขยะคิดเปนรอยละ 23.11ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะไดตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว
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ขอวิจารณ
การวิจัยเรื่อง กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย สําหรับโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เปนกระบวนการสิง่ แวดลอมศึกษาในรูปแบบ
การฝกอบรม Leandro (2003) กลาวไววา การฝกอบรมและสิง่ แวดลอมศึกษาเปนกลยุทธและองค
ประกอบสําคัญสําหรับกระบวนการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม และ Schmeider (1977: 29-30) กลาวไววา
ควรจัดการฝกอบรมอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ฝกความเปนผูน าในการช
ํ
วยเหลือบุคคลตางๆ ในชุมชน จากผล
การศึกษาพบวา
1. กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ยสําหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบดวย หนังสืออานประกอบเรือ่ งขยะมูลฝอยและนําเสี
้ ย กิจกรรมระดมความคิดดานขยะและนํา้
เสีย เกมถูกถังถูกประเภทและพิชิตนํ้าเสียดวยมือเรา กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู นํามาศึกษาคุณภาพ 5 ดาน กับกลุมตัวอยางกลุมใหญจํานวน
30 คน ปรากฏคาความตรง คาความเชื่อมั่น (0.85/0.89) คาอํานาจจําแนก (0.42/0.47) คาความยาก
งาย (0.35-0.70/0.40-0.77) และความเปนปรนัย แลวนํามาปรับใชกับกลุมเปาหมายจริงจํานวน 58
คน ดวยกระบวนการที่ดําเนินมาอยางมีคุณภาพที่เหมาะสม จึงปรากฏคะแนนหลังการฝกอบรมมีคา
สูงกวากอนการฝกอบรม
2. คุณภาพของกระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ยทีป่ รากฏ เนือ่ งจากระบบ
การสรางอยางมีขนั้ ตอน กลาวคือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับความรูเรื่องขยะ
มูลฝอยและนํ้าเสีย สือ่ การเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา และการสํารวจขอมูลเบื้องตนจากพื้น
ทีศ่ กึ ษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบสื่อและวิเคราะหองคความรู จากนั้นดําเนินการ
สรางกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ดานการใชภาษา และสื่อการถายทอด เพื่อ
ตรวจดูความถูกตองเหมาะสม พบวา เนือ้ หาในหนังสืออานประกอบคอนขางยากและเยอะเกินไป
และแบบทดสอบยังใชคําถามที่ไมชัดเจน จึงนํามาปรับปรุงแกไขในดานเนื้อหาและภาษาที่ใช จาก
นั้นนํากระบวนการ ฝกอบรมไปทดลองใชกบั กลุม ตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 3 ครั้ง
คือ ทดลองกับกลุมเล็ก กลุมกลาง และกลุมใหญ จํานวน 5, 10 และ 30 คน ตามลําดับ พบวา เนื้อหา
เยอะเกินไปและภาษาที่ใชบางครั้งเขาใจยาก ระยะเวลาในแตละกิจกรรมคอนขางมากไป หนังสือ
อานประกอบมีขนาดรูปเลมที่ใหญไมสะดวกในการหยิบจับและเปดอาน และไดนํามาปรับปรุงแก
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ไขในดานเนื้อหาและใชภาษาที่อานเขาใจงายขึ้น ดานเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมใหกระชับมากขึ้น
ปรับขนาดรูปเลมใหเหมาะสม และปรับปรุงแบบทดสอบใหมีคุณภาพดีขึ้น
จากการสรางกระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียดังกลาว ไดมีการ
สรางและปรับปรุงแกไขอยางมีลําดับขั้นตอน จึงไดกระบวนการฝกอบรมที่มีคุณภาพ ทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูและพัฒนาความรูทางสิ่งแวดลอมทั้ง 5 ระดับได คือ ความรูค วามเขาใจ ทัศนคติ ความ
สํานึก การตอบโต และทักษะ/ปฏิบตั ไิ ด และมีคณ
ุ ภาพสอดคลองกับชุดการฝกอบรมในงานวิจยั ของ
ประทีป (2544: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง “การสรางชุดการฝกอบรมเรือ่ งขยะและนําเสี
้ ยใหกบั นัก
เรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุร”ี ในดานความเทีย่ งตรง ความเชือ่ มัน่
อํานาจจําแนก ความยากงาย และความเปนปรนัย โดยใชสอื่ สิง่ พิมพและกิจกรรมในการถายทอดความรู
ใหกบั ผูท เี่ ขารับการฝกอบรม และเลนเกมทีส่ นุกสนานเพือ่ ใหเกิดความผอนคลาย และตรองกมล
(2544: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง “แบบจําลองการฝกอบรมเกีย่ วกับขยะและนําเสี
้ ยสําหรับประชา
ชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร”ี ผลการวิจยั ปรากฏวา แบบจําลองการฝกอบรมที่
สรางขึ้นมีคาความตรงเชิงเนื้อหา คาความเชื่อมั่น คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และความ
เปนปรนัย
3. การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ย สําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา
3.1 กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพ 75.10/92.24 สวนการบําบัดนํา้
เสียมีประสิทธิภาพ 78.43/96.80 กลาวไดวา กระบวนการฝกอบรมทีส่ รางขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑมาตรฐานรอยละ 80 ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูก อ นและหลังการฝกอบรม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทัง้ นีเ้ พราะกระบวนการและกิจกรรมในการใหความรูอ ยูใ นสภาพแวด
ลอมทีเ่ หมาะสม คือ ขัน้ ตอนของกระบวนการถายทอดความรูม กี ารทํากิจกรรมทัง้ ในและนอกพืน้ ที่
ลานกิจกรรม ทําให นักเรียนสามารถเรียนรูจากของจริง พรอมทั้งไดลงมือปฏิบัติจริงในดานทักษะ
การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งสอดคลองกับ Ballantyne และ Packer (2002) ไดทําการศึกษา
เรือ่ ง “การทัศนศึกษาทางธรรมชาติ: การรับรูของนักเรียนในการเรียนรูสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ”
พบวา การรวมกันระหวาง การสอนและการไดเห็นของจริงนั้นมีศักยภาพทําใหนักเรียนไดเขาใจ
และเรียนรูการกระทําของมนุษยตอ
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สิง่ แวดลอม และคํากลาวของวรรณี (2546: 59) ทีก่ ลาวไววา ตัวแปรหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเรียนรูข องผู
เรียน คือ บทเรียนและวิธกี ารเรียน โดยการเรียนจากการปฏิบตั กิ ารหรือการทดลอง จะทําใหผเู รียนได
รับประสบการณตรงในการเรียนรู และสามารถจดจําเนือ้ หาไดดกี วาจากคําบอกเลา หรืออธิบายจาก
ครูผสู อนเพียงอยางเดียว ประกอบกับในระหวางการทํากิจกรรม ผูน ากิ
ํ จกรรมไดมอบรางวัลในการ
รวม กิจกรรรมและเกมตางๆ เชน คํากลาวชมเชย และอุปกรณในการเรียนการสอน ทําใหนกั เรียนมี
ความตัง้ ใจในการเรียนรูใ หบรรลุผลตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว ซึง่ การสรางแรงจูงใจในการสอน เปนวิธี
การหนึ่งที่ผูสอนสรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม โดยวิธีการหนึ่งที่นิยมคือ
การใหรางวัล ซึ่งเปนการใหในสิ่งที่ผูรับมีความพึงพอใจหลังจากที่มีพฤติกรรมที่ตองการเกิดขึ้น
ประเภทของรางวัลอาจจะเปนการ ยกยองชมเชยดวยคําพูด การใหสทิ ธิพเิ ศษ หรือการใหใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ (วรรณี, 2546: 136-139)
3.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมเมือ่ ระยะเวลาผานไป 4 สัปดาห พบวา การคัด
แยกขยะมีประสิทธิภาพ 75.10/90.04 และการบําบัดนํ้าเสียมีประสิทธิภาพ 78.43/84.09 กลาวไดวา
กระบวนการฝกอบรมทีส่ รางขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 80 ผลสัมฤทธิก์ ารเรียน
รูก อ นและหลังการฝกอบรม มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ ผลดังกลาวตรง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่วาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จังหวัดสุโขทัยระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห เรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ Jaus
(1982) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ผลของการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีตอทัศนคติดานสิ่งแวดลอม
ของนักเรียน” พบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษามี
ทัศนคติสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติรอยละ 22 และผลการศึกษาของหัทยา
(2544: บทคัดยอ) ที่ไดทาการวิ
ํ
จัยเรื่อง “แบบจําลองสิ่งแวดลอมศึกษาเกี่ยวกับขยะและนํ้าเสียของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” พบวา ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูข องนัก
เรียนหลังการใชแบบจําลองสิง่ แวดลอมศึกษาสูงกวากอนการใชอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
และผลการศึกษาของกอบกาญจน (2544: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง “กระบวนการทางสิง่ แวด
ลอมศึกษา เกีย่ วกับการกําจัดขยะและบําบัดนําเสี
้ ยสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดเพชรบุร”ี พบวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนหลังการใชกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษามีคาสูงกวากอนการใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. การศึกษาการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนําเสี
้ ยของนักเรียนภายหลัง
การฝกอบรม พบวา พฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม
ทันที ทั้ง 5 ระดับการเรียนรู มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียอยูใน
เกณฑระดับดีมาก และเมือ่ ระยะเวลาผานไป 4 สัปดาห ระดับความรูความเขาใจมีระดับคะแนนที่ลด
ลงไมถงึ รอยละ 80 แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดี ระดับทัศนคติ ความสํานึก และการตอบ
โต มีระดับคะแนนที่ลดลง แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดีมาก ระดับทักษะ/ปฏิบัติในการ
บําบัดนําเสี
้ ยมีระดับคะแนนที่ลดลง แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดีมาก และระดับทักษะใน
การคัดแยกขยะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นคือจากรอยละ 91.67 เปน รอยละ 96.67 ซึ่งอยูใน
เกณฑระดับดีมาก
ทั้งนี้เนื่องจากการมีสวนรวมของนักเรียนซึ่งเปนจุดมุงหมายหนึ่งของสิ่งแวดลอมศึกษา
ในการใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบและเห็นความสําคัญของปญหา โดย
การปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อแกปญหา (UNESCO, 1976: 2-3) ในครั้งนี้นักเรียนมีสวนรวมในการเก็บ
ขอมูลการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะทุกวัน อีกทั้งมีการประชาสัมพันธใหความรูผานบอรด
ประชาสัมพันธ และจัดรายการ 3 นาทีมีรางวัลที่จัดหลังเคารพธงชาติ ทําใหนักเรียนไดรับความรู
อยางตอเนื่อง แตการใหความรูแ กนกั เรียนสวนใหญจะเนนใหนกั เรียนปฏิบตั ไิ ดอยางถูกตอง คือ คัด
แยกประเภทขยะใหถกู ถังและชวยกันลดปริมาณขยะ และจากการสัมภาษณนกั เรียน พบวา นักเรียนบาง
คนทีผ่ า นการฝกอบรมไดนาทั
ํ กษะการคัดแยกขยะไปปฏิบัติจริงที่บาน โดยมีการคัดแยกขยะเปน 3
ประเภทตามทีไ่ ดอบรมไป จึงทําใหทักษะ/ปฏิบัติของนักเรียนในการคัดแยกขยะมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น Bloom และ Benijamin (1971) กลาวไววา การนําไปใชนั้นเปนพฤติกรรมดานความรูอยาง
หนึง่ ทีแ่ สดงวา สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางจากสถานการณเดิม
และสอดคลองกับงานวิจัยของศรชัย (2541: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสรางและทดลองใช
หนังสืออานเพิม่ เติมเรือ่ งปรากฏการณเรือนกระจก สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” พบ
วา นักเรียนเกิดความรูค วามเขาใจมากขึน้ และนําเอาความรูท ไี่ ดรบั ไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันได
เมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษาของอุไรรัตน (2546: 100-102) ที่กลาวไววา เมื่อระยะเวลา
ของการใหความรูผานไปในเวลา 6 สัปดาห ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูในระดับความรูความเขาใจ
ทัศนคติ และความสํานึกลดนอยลงแตการเรียนรูใ นดานการตอบโตและทักษะ/ปฏิบตั ขิ องประชาชน
มีคาสูงขึ้น จะเห็นไดวาผลการวิจัยมีความแตกตางกันในดานการตอบโตและทักษะ/ปฏิบัติของ
ประชาชนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูสูงขึ้น แตผลการศึกษาของผูวิจัยพบวา เมื่อเวลาผานไป 4
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สัปดาห ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในดานการคัดแยกขยะระดับการตอบโตมีคาลดลง และระดับทักษะ/
ปฏิบัติมีคาสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติจริงในการคัดแยกขยะดุจเชนอัตโนมัติ
(over training) โดยมิไดคํานึงถึงความรูพื้นฐานเดิมที่ไดรับในชวงการฝกอบรมมาใช นั่นก็คือ
บุคคลใดที่พฤติกรรมไดผานการปฏิบัติอยางชํ่าชอง เมื่อมีสิ่งเรามากระทบ จะตอบสนองตอสิ่งเราดัง
กลาวอยางคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ ซึง่ อาจจะมีผลทําใหระดับความรูใ นดานความรูค วามเขาใจ
ทัศนคติ ความสํานึก และการตอบโตในดานการคัดแยกขยะมีคาลดลง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
มาลี (2544: 166-167) ที่กลาววา การที่ไมไดนําความรูมาใชนั้น จะทําใหความจําคอยๆ จางไป เนื่อง
จากมิไดใชเปนเวลานานๆ ในที่สุดก็ลืมไปโดยสิ้นเชิง ดังนัน้ จึงควรมีการกระตุนและยํ้าซํ้าในการให
ความรู เพราะจะทําใหนักเรียนมีความจําและความมั่นใจในความรูที่ไดรับรวมทั้งจิตสํานึกที่ดีใน
การคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งจะมีผลตอการเรียนรูในระยะยาว
5. การศึกษาพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะของนักเรียนหลังจากการฝกอบรม
เปนเวลา 4 สัปดาห โดยทําการเก็บขอมูลปริมาณขยะ 2 ตําแหนง คือ บริเวณโรงอาหารและบริเวณ
สวนปา ซึ่งทั้งสองตําแหนงเปนบริเวณที่เกิดขยะมากที่สุด เนื่องจากเปนบริเวณที่มีการประกอบ
อาหารและรับประทานอาหาร ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของอัชรี (2537: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง
“พฤติกรรมการ ทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี” พบวา กิจกรรมที่กอใหเกิดขยะ
มากที่สุด คือ กิจกรรมการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร จากตารางที่ 11 และ 12 พบวา
5.1 ผลสัมฤทธิ์ในการคัดแยกขยะถูกตองหลังการฝกอบรมของนักเรียน ในสัปดาหที่ 1
นักเรียนสามารถคัดแยกขยะบริเวณโรงอาหารไดถูกตองรอยละ 48.98 และบริเวณสวนปาสามารถ
คัดแยกไดถูกตองรอยละ 50.25 จะเห็นวาบริเวณสวนปานักเรียนสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองสูง
กวาเปาหมายที่ตั้งไวคือรอยละ 50 แตบริเวณโรงอาหารยังคัดแยกขยะไดถูกตองตํ่ากวาเปาหมาย
เนือ่ งจากบริเวณสวนปา เปนบริเวณที่ใกลปายประชาสัมพันธใหความรูในการคัดแยกขยะ ทําใหนัก
เรียนสามารถเรียนรูและคัดแยกขยะไดถกู ตองมากกวาบริเวณโรงอาหาร ในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4
พบวาทัง้ บริเวณโรงอาหาร และบริเวณสวนปา นักเรียนสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองเกินรอยละ 50
และผลรวมเฉลี่ยในการคัดแยกขยะทั้ง 4 สัปดาหสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว เนือ่ งจากนักเรียนแกนนํา
และสมาชิกทีผ่ า นการอบรมไดชว ยกันประชาสัมพันธใหความรูใ นการคัดแยกขยะทีถ่ กู วิธี และจัดราย
การ 3 นาทีมรี างวัล โดยเนนใหทกุ คนทราบประเภทของขยะและทิง้ ขยะใหถกู ถัง ซึง่ แสดงวา เมือ่ มี
การใหความรูโ ดยผานกระบวนการฝกอบรมในการคัดแยกขยะสามารถทําใหนกั เรียนมีพฤติกรรมใน
การคัดแยกขยะทีถ่ กู ตอง ซึง่ อารี (2542: 86) ไดกลาวไววา การเรียนรูเ ปนกระบวนการเปลีย่ นแปลง
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พฤติกรรมเดิมไปสูพ ฤติกรรมใหมทคี่ อ นขางถาวร อันเปนผลมาจากประสบการณและการฝกฝน
จากการติดตามพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักเรียน พบวา เมือ่ ระยะเวลาผานไป 4
สัปดาหนกั เรียนมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะทีถ่ กู ตองเกินเปาหมายทีต่ งั้ ไวคอื รอยละ 50 ซึง่ สอด
คลองกับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะของนักเรียนหลังการฝกอบรม
เมือ่ เวลาผานไป 4 สัปดาห พบวา ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูใ นระดับทักษะในการคัดแยกขยะมีคาเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 91.67 เปนรอยละ 96.67
5.2 ผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะหลังการฝกอบรมของนักเรียน โดยทําการเก็บขอ
มูลปริมาณขยะ 2 บริเวณ คือ บริเวณโรงอาหารและบริเวณสวนปา และมีเปาหมายในการลดปริมาณ
ขยะรอยละ 25 พบวาบริเวณโรงอาหารในสัปดาหแรกนั้นสามารถลดปริมาณขยะไดตํ่ากวาเปาหมาย
ทีต่ งั้ ไว และในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4 พบวาสามารถลดปริมาณขยะไดมากขึ้น คือ สามารถลด
ปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 28.29, 38.14 และ 46.37 ตามลําดับ และผลรวมเฉลี่ยสามารถลด
ปริมาณขยะคิดเปนรอยละ 31.25 ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะไดสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวคือ รอยละ 25
โดยสาเหตุของการลดลงของปริมาณขยะที่มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการประชาสัมพันธให
ความรูของนักเรียนแกนนําและสมาชิกที่เขารวมการฝกอบรม ทําใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวและมี
ทัศนคติที่ดีทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของสุชา (2540: 248-250) ที่กลาววา ปจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยคือ ทัศนคติตอสิ่งตางๆ ซึ่งอาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
โดยทัศนคติเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล อีกทั้งตําแหนงวางถังขยะมีหลายจุด
นักเรียนอาจนําขยะไปทิง้ ในจุดอืน่ บริเวณใกลเคียง และนักเรียนสวนใหญที่ทิ้งขยะลงในถังขยะที่ผู
วิจยั เตรียมไว เปนนักเรียนชุมนุมสิง่ แวดลอมทีผ่ า นกระบวนการฝกอบรม จึงทําใหขยะมีปริมาณลดลง
สวนบริเวณสวนปาในสัปดาหแรกและสัปดาหที่ 2 ปริมาณขยะไดเพิ่มขึ้นจากการ
เก็บขอมูลกอนการฝกอบรมมาก คือ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 8.73 และ 6.95 ปริมาณ
ขยะทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัปดาหแรก เนื่องจากในวันหยุดเสารและอาทิตยกอนการเก็บขอมูล มีการใชสถาน
ที่บริเวณสนามฟุตบอลที่อยูใกลบริเวณสวนปาภายในโรงเรียนเปนสถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง
โดยมีรถขายของและประชาชนมารวมฟงเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดปริมาณขยะมากกวาปกติ
และปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 2 เนื่องจากภายในสัปดาหมีการเปดการแขงขันฟุตบอล 7 คน
โดยมีเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเปนผูจัดการแขงขันและใชสนามฟุตบอลโรงเรียนอุดมดรุณีเปน
สถานที่แขงขันฟุตบอลในชวงเย็น ทําใหมีบุคคลภายนอกเขามาใชสถานที่เพิ่มขึ้นและกอใหเกิด
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ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นดวย ในสัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 4 พบวาสามารถลดปริมาณขยะไดมากขึ้น คือ
สามารถลดปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 57.06 และ51.07 ตามลําดับ และผลรวมเฉลี่ยสามารถลด
ปริมาณขยะคิดเปนรอยละ 23.11 ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะไดตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว
กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษาในรูปแบบกระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ
และบําบัดนํ้าเสีย ทําใหนักเรียนผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูทางสิ่งแวดลอมทั้ง 5 ระดับ คือ
ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ความสํานึก การตอบโต และทักษะ/ปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสม
สามารถนํากระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษานี้ไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อการถายทอดความรูและนํา
ไปใชประโยชนในพื้นที่อื่นๆ ตอไป ซึ่งสอดคลองกับ UNESCO (1976: 2-3) ทีก่ ลาววา จุดมุงหมาย
ของสิ่งแวดลอมศึกษาคือ มุง หวังใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจ เกิดจิตสํานึก เจตคติ ตื่นตัวตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยประชาชนจะตองมีสว นรวมใน
การปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ งเพือ่ ชวยกันพัฒนา และปรับปรุงแกไขปญหาสิง่ แวดลอม อันจะมีผลตอคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ีและยัง่ ยืนตลอดไป

