บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียสําหรับโรงเรียนมัธยม
ศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย สรุปผลไดดังนี้
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาในรูปแบบชุดการ
ฝ ก อบรมการคั ด แยกขยะและบํ าบั ด นํ้ าเสีย และศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนั ก เรี ย น
ภายหลังการฝกอบรมสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
กลุม ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน คือ นักเรียนชุมนุมสิ่งแวดลอม โรงเรียนอุดมดรุณี
ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 58 คน ดําเนินการวิเคราะหขอ มูลโดยใชคา รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที (t-test)
กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบํ าบัดนํ้ าเสียที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
หนังสืออานประกอบเรือ่ งขยะมูลฝอยและนําเสี
้ ย กิจกรรมระดมความคิดดานขยะและนําเสี
้ ย เกมถูกถัง
ถูกประเภทและพิชิตนํ้าเสียดวยมือเรา กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสื่อไดคาที่ยอมรับได แลวนํากระบวนการฝกอบรมไปใชกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 58
คน ซึ่งไดวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมทันที ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและติดตาม
ผลในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะเปนเวลา 4 สัปดาห และใหกลุมตัวอยางเดิมทําแบบ
ทดสอบหลังการเรียนรูอีกครั้ง และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผล ปรากฏวา แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิม์ คี า ความตรงความเชือ่ มัน่ คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย และความเปนปรนัย มีคณ
ุ ภาพ
ที่ยอมรับได
ผลการวิจัยพบวา กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในเรื่ อ งการคั ด แยกขยะ 75.10/92.24 ส ว นการบํ าบั ด นํ้ าเสี ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
78.43/96.80 และในการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูเมื่อเวลาผานไป 4 สัปดาห พบวา
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ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูมีคาสูงกวากอนการฝกอบรมคือ ในเรื่องการคัดแยกขยะ 75.10/90.04 และ
เรื่องการบําบัดนํ้าเสีย 78.43/84.09 รอยละของคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับความรูทางสิ่งแวดลอม
ศึกษา คือ ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ความสํานึก การตอบโต และทักษะ/ปฏิบัติ มีคาสูงกวาเกณฑ
ทีก่ าหนดไว
ํ
คือ รอยละ 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียของ
นักเรียนระหวางกอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรมทันที และหลังการฝกอบรม 4 สัปดาหมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังการใช
กระบวนการฝกอบรมมีคาสูงกวากอนการฝกอบรม แมระยะเวลาจะผานไปถึง 4 สัปดาหแลวก็ตาม
ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียของนักเรียนภายหลัง
การฝกอบรม พบวา พฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียของนักเรียนภายหลังการฝกอบรม
ทันที และภายหลังการฝกอบรม 4 สัปดาห มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัด
นํ้าเสียอยูในเกณฑระดับดีมาก ยกเวนเมื่อระยะเวลาผานไป 4 สัปดาหระดับความรูความเขาใจมี
ระดับคะแนนที่ลดลงไมถึงรอยละ 80 แตเกณฑของคะแนนยังอยูในระดับดี และเมื่อเวลาผานไป 4
สัปดาห ระดับทักษะในการคัดแยกขยะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นคือจากรอยละ 91.67
เปนรอยละ 96.67 ซึง่ อยูในเกณฑระดับดีมาก
การติดตามพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะของนักเรียนหลังจากการฝกอบรม
เปนเวลา 4 สัปดาห พบวา ผลรวมเฉลี่ยในการคัดแยกขยะทั้ง 4 สัปดาหบริเวณโรงอาหารสามารถ
คัดแยกขยะไดถูกตองคิดเปนรอยละ 65.41 บริเวณสวนปาคิดเปนรอยละ 67.22 ซึง่ สูงกวาเปาหมายที่
ตั้งไวคือรอยละ 50 และผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณขยะหลังการฝกอบรมเปนเวลา 4 สัปดาห
บริเวณโรงอาหารลดปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 31.25 ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะไดสูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวคือ รอยละ 25 สวนบริเวณสวนปาลดปริมาณขยะเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 23.11ซึ่ง
สามารถลดปริมาณขยะไดตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการวิจัยเรื่องกระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชุมนุมสิ่งแวดลอม โรงเรียนอุดมดรุณี
ซึง่ นักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง ทําใหกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
และมีนักเรียนหลายระดับชั้นคือ ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ซึง่ ในการวิจัยครั้งนี้ไมไดศึกษาถึงปจจัยที่เขา
มาเกีย่ วของในการเรียนรู เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจมีผลตอการ
เรียนรูจ งึ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และควรมีการศึกษากับนักเรียนกลุมอื่นดวย
2. การสรางกระบวนการสิง่ แวดลอมศึกษาในรูปแบบกระบวนการฝกอบรมเรือ่ งการคัดแยกขยะ
และบําบัดนํ้าเสีย เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน ซึง่ มีความแตกตางกันในดานระดับชัน้
จึงจํ าเปนตองคํ านึงถึงสื่อและกิจกรรมที่สรางขึ้นใหสอดคลองและเหมาะสมกับนักเรียนที่เขา
รวมการฝกอบรมทัง้ หมด และตองมีการทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือและปรับปรุงแกไขจนปรากฏ
ผลเปนทีย่ อมรับได
3. การนํากระบวนการฝกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสียไปใชกับกลุมตัวอยาง
ผูน าการฝ
ํ
กอบรมตองมีความเขาใจในกิจกรรมการฝกอบรมทุกขั้นตอน และสามารถควบคุมกลุมตัว
อยางใหสามารถดํ าเนินตามกิจกรรมการฝกอบรมที่วางไว เพื่อใหการใชชุดการฝกอบรมบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์
4. การประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย นักเรียนในชุมนุม
สิ่งแวดลอม ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูแ กนกั เรียนในโรงเรียนอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเกิด
ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนรูท เี่ พิม่ ขึน้ และยาวนาน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การสรางกระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษาโดยรูปแบบกระบวนการฝกอบรมเพื่อใหได
ประสิทธิภาพทีด่ แี ละเหมาะสมกับนักเรียนในทองถิ่นนั้นๆ ควรใหนักเรียนหรืออาจารยในโรงเรียน
มีสวนรวมในการสรางรูปแบบและเทคโนโลยีการถายทอดองคความรูตั้งแตเริ่มแรกและกระทําบอย
ครัง้ ทัง้ นีเ้ พราะจะไดรับทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงของกลุมและผลการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น เพื่อนํา
มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและบําบัดนํ้าเสีย โดยมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติของกลุมตัวอยาง ภายหลังการฝกอบรมไปแลว 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อ
นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงแกไขกระบวนการฝกอบรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น และเกิดผลการ
เรียนรูแบบยั่งยืนในทางปฏิบัติ
3. ควรนําเครือ่ งมือในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปใชกบั นักเรียนในพืน้ ทีอ่ นื่ ทีม่ สี ภาพใกลเคียงกับพืน้ ทีเ่ ปา
หมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมเปรียบเทียบกับผลการวิจัยครั้งนี้
4. ควรสงเสริมกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาใหมีครอบคลุมทั้งในระบบการศึกษา โดย
เริม่ ตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และนอกระบบการศึกษา เพื่อใหเปนกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต

