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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียชุมชนคลอง
มะเดื่อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดวยการสํารวจคุณภาพน้ําทั่วไปในแหลงน้ําของชุมชน 
ศึกษาความคิดเห็นดานการมีสวนรวมและประสบการณในการจัดการน้ําเสียชุมชน ตามแนวคลองกระทุม
แบนรวม 3 จุด คือ บริเวณตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดวยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(PAR) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดความรู วิธีการจัดการน้ําเสียเบื้องตน ทําการประเมิน
ประสิทธิภาพกอนและหลังการอบรม (Pre-post Test) ผลการศึกษา พบวา 1) คุณภาพน้ําทั่วไปเฉลี่ยใน
คลองกระทุมแบน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน พบวา คาออกซิเจนละลาย (DO) ตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐาน สวนคา การนําไฟฟา (EC) และคาบีโอดี  ที่บงช้ีความสกปรกของน้ําเสียชุมชนสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 2) ดานการมีสวนรวมในจัดการน้ําเสียในชุมชน พบวา ครัวเรือนสวนใหญไมมีการบําบัด
น้ําเสียขั้นตนโดยระบายลงสูคลองกระทุมแบน ซึ่งสอดคลองกับลําดับสาเหตุของน้ําเสีย พบวา รอยละ 98 
เปนน้ําทิ้งจากครัวเรือน  ทั้งยังมีความวิตกวาปริมาณน้ําเสียในชุมชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  ดานความรูที่
ตองการในการจัดการน้ําเสียเบื้องตนจะเปนวิธีการลดน้ําเสียจากครัวเรือน การทําน้ําหมักชีวภาพ และ
อีเอ็มบอล (EM ball) และ 3) ผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ําเสียเบื้องตนของชุมชนพบวา 
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ภายหลังการอบรมประชาชนผูเขารวมมีความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ   และมีผลประเมินความพึงพอใจ
ในระดับมาก รอยละ 82 

 

คําสําคัญ: คุณภาพน้ํา/การมีสวนรวม/การจัดการน้ําเสีย 
 

Abstract 
The purpose of this study was to develop participatory in wastewater management in 

community of Klongmadua community Krathum Baen district, Samutsakhon province. Data were 
collected by surveying the water quality, people’s opinions and experience in wastewater management 
in 3 areas (up-middle-down) along Krathum Baen canal. Participatory action research technique and 
training workshop were used and follow by pre-test and post–test. The results were found that: 1) 
General water quality in average of Krathum Baen Canal was as follow: Dissolved Oxygen (DO) was 
lower than the standard level, Electric Conductivity (EC), and the BOD of water that indicate the 
community wastewater were higher than the standard level. 2) The people’s opinion showed that most 
households do not participate in wastewater treatment by draining to Krathum Baen canal which relate 
to 98 % of wastewater causes. And they also concerned about wastewater increase. The results 
suggested that there were many ways to reduce wastewater from households such as Bioextract and 
Effective Microorganism Ball were requested for learning in community. 3) The results of the training 
workshop showed that knowledge on wastewater management was increased. 
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บทนํา 
ชุมชนคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร เปนชุมชนขนาดใหญชุมชน
หนึ่งในอําเภอกระทุมแบน จํานวนประชากรที่
อาศัยอยูในพื้นที่ตําบลคลองมะเดื่อ มีประมาณ 
18,092 คนแยกเปนชาย  8,670 คน  เปนหญิง  
9,422 คน มีความหนาแนนของประชากร 1,227 
คน/ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือน 4,257 
ครอบครัว  (สํานักงานบริหารการทะเบียน 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 

1 มิถุนายน 2554)  มีวิถีชีวิตผูกพันกับแหลงน้ํา
ในคลองกระทุมแบนมาตั้งแตอดีตแมแตช่ือของ
ชุมชนก็มาจากบริเวณริมคลองที่มีตนมะเดื่อขึ้น
ตลอดแนว ชาวบานจึงเรียกชุมชนบริเวณนี้วา 
“ตําบลคลองมะเดื่อ” ที่ผานมา ประชาชนใน
ชุมชนสวนใหญตองอาศัยน้ําในคลองกระทุม
แบน เพื่อใชประโยชนในดานการอุปโภค การ
บริโภค ดานการเกษตร การจับสัตวในคลองมา
เปนอาหาร และเปนสนทางการคมนาคมทางน้ํา
ที่สําคัญสภาพพื้นที่แหลงน้ําชุมชนประกอบดวย
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คลองยอยทั้งหมด 22 คลอง และมีคลองกระทุม
แบนเปนคลองสายหลักที่เช่ือมตอกับคลองภาษี
เจริญ เปนแหลงน้ําธรรมชาติ ชวยในการระบาย
น้ํา และใชเสนทางคมนาคม เปนเสนทางสัญจร
ทางน้ําของชาวบานในชุมชนใชในการเดินทาง
ไปยังจังหวัดขางเคียงได เนื่องจากคลองกระทุม
แบนเปนคลองเชื่อมตอกับคลองภาษีเจริญ ที่
เช่ือมระหวางแมน้ําทาจีนกับแมน้ําเจาพระยา ใน
ปจจุบันความเจริญไดเขามาสูในพื้นที่มากมาย มี
ผลทําใหมีการขยายตัวดานแหลงที่อยูอาศัย
ประเภทตาง ๆที่ไมมีกระบวนการบําบัดน้ําเสีย 
ไมมีถังดักไขมัน ไมมีการดักขยะและสิ่งปฏิกูล 
ทุกอยางระบายลงสูแหลงน้ํา ดานการเกษตรก็มี
การใชปุยเคมี ยาฆาแมลง สารพิษทางการเกษตร
มากขึ้นและไมคํานึงถึงการปนเปอนลงสูแหลง
น้ํา ดานอุตสาหกรรมก็มีการขยายตัวเกิดเปน
โรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายในพื้นที่และ
สวนใหญโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งอยูติดกับ
แหลงน้ําเพื่อที่จะสามารถระบายน้ําเสียสูคลอง
ไดทันที (ขนิษฐา หทัยสมิทธ และสมบัติ ฑีฆ
ทรัพย, 2553; ณัฐวี ชูประทีปไสว และณัชวิชญ 
ติกุล, 2554) การพัฒนาที่เกิดขึ้นในดานตางๆ ใน
ชุมชนคลองมะเดื่อ กอใหเกิดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมตางๆที่ ตามมาเชนมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ํา  ขยะมูลฝอย กากของเสียจาก
อุตสาหกรรมเปนตน มีผลทําใหวิถีชีวิตความ
เปนอยูเปลี่ยนไปตองสัมผัสกับสภาพอากาศที่
เหม็นถาอยูใกลกับกับโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสภาพน้ําในคลองกระทุม
แบนที่เคยใสสะอาด ใชประโยชนในดานตาง ๆ 
ไดมากมาย ก็เปลี่ยนสภาพเปนน้ําเนาสงกลิ่น
เหม็นกับชุมชนที่อาศัยอยูในชุมชนคลองมะเดื่อ 

ตลอดจนประชาชนในชุมชนไมมีความรูดาน
การจัดการน้ําเสีย จึงดําเนินชีวิตไปตามสภาพ
สิ่งแวดลอมที่แยลง อีกทั้งขาดการดูแลเอาใจใส 
ทําใหคุณภาพน้ําในคลองกระทุมแบนเนาเสีย
และสงกลิ่นเหม็น ความกวางของคลองก็แคบลง
สองฝงคลองเต็มไปดวยวัชพืช เกิดการตื้นเขิน
ของคลองเนื่องมาจากขยะและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ที่
ทิ้งลงในแหลงน้ํา มีวัชพืชเติบโตขึ้นขวางทางน้ํา
มากมายและยังเปนแหลงกักเก็บขยะและสิ่ง
ปฏิกูลไมใหไหลไป จึงเกิดการสะสมของเสียทํา
ใหปริมาณน้ําในคลองนอยลงและคุณภาพน้ํา
ตํ่าลง ไมสามารถจะนําไปใชในการอุปโภคและ
บริโภคได จึงมีผลทําใหคุณภาพน้ําในคลองเกิด
การเนาเสีย ไมสามารถใชประโยชนไดตามปกติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา
ผิวดินในดานการใชประโยชน  จะจัดอยูใน
ประเภทที่ 5 ไดแกแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจาก
กิ จกรรมบางประ เภท  และสามารถ เป น
ประโยชนเพื่อการคมนาคมและมีคุณภาพต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานของคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดิน (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2537) 
งานวิจัยนี้จึงเนนกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการน้ําเสีย คือการที่ชุมชนมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนา ต้ังแตเริ่มจน
สิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร
และเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหารจัดการและ
การติดตามประเมินผล โดยโครงการพัฒนา
ดังกล าวจะตองสอดคลองกับวิถี ชี วิตและ
วัฒนธรรมชุมชน  (กิตติ ชัย   รัตนะ ,  2549)  
สําหรับการจัดการน้ําเสียในชุมชนจะเปนการ
บําบัดน้ําเสียเบื้องตนในชุมชน ไดแก น้ําทิ้งจาก
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ครัวเรือน น้ําอาบ น้ําซัก-ผา และน้ําใชอื่นๆ ซึ่งมี
สวนประกอบของไขมันอยูสูง โดยไขมันเปน
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดน้ําเสียใน
ธรรมชาติหากถูกปลอยออกไปโดยไมผานการ
บําบัดเบื้องตนไขมันเหลานี้จะไปขัดขวางการ
แลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนที่ผิวน้ํากับอากาศทํา
ใหออกซิเจนในน้ําลดลงจนเนาเสียในที่สุด 
(เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2542)  ทางผูวิจัยได
เห็นถึงความสําคัญ ของปญหาคุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําในชุมชน  ที่กําลังจะเปนปญหากับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู
บริเวณคลองกระทุมแบนประกอบกับไดรับแรง
สนับสนุนจากคณะกรรมการชุมชนฯ  จึงได
เสนอโครงการวิจัย การมีสวนรวมในการจัดการ
น้ําเสียของชุมชนคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาครโดยเนนแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกปญหาดังกลาวไดอยาง
เหมาะสม อันเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน  

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 
และถายทอดความรูและวิธีการจัดการน้ําเสีย
เบื้องตน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิ
ปญญาทองถิ่ นโดยชุมชน  ด วย วิธี ก ารฝ ก
ปฏิบัติการรวมกับใหกับกลุมตัวแทนในชุมชน
อันประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
และชาวบานในตําบลคลองมะเดื่อ  อํา เภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ศึกษาคุณภาพน้ําบางประการ
ในคลองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใน

บริเวณตั้งแตปากคลองกระทุมแบน จนถึงปลาย
คลองใกลถนนเศรษฐกิจ บริเวณสะพานขาง
บริษัท ไอ พี เมทรูฟ จํากัด ตําบลคลองมะเดื่อ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ํา และ
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพน้ําแหลงผิว
ดิน   
 ตอนที่ 2  ศึกษาบริบทชุมชน เพื่อนํา
ขอมูลมาพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
น้ําเสียเบื้องตน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
สรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นเพื่อใชในการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการมีสวนรวมในการ
จัดการน้ําเสียของชุมชน 
 ตอนท่ี 3 กิจกรรมฝกปฏิบัติการตาม
สภาพจริงรวมกัน ในลักษณะการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จะไดเปนผลสัมฤทธิ์ออกมาจากการ
ประเมินในดานตางๆ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

บางประการในคลองกระทุมแบน ณ จุดเก็บ
ตัวอย า งและ เก็บตั วอย า งมาวิ เ คราะห ใน
หองปฏิบัติการ โดยทําการเก็บคัวอยาง 2 
สัปดาหตอคร้ัง ครั้งละ 3 จุด บริเวณปากคลอง
กระทุมแบน บริเวณกึ่งกลางคลองกระทุมแบน 
และบริเวณปลายคลองกระทุมแบน แลวนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําผิวดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่  8 (พ .ศ .  2537) 
ไดผลการศึกษาตามตารางที่ 1 – ตารางที่ 7 
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ตารางที่ 1    ผลการศึกษาอณุหภูมิของน้ํา ณ จุดเก็บตวัอยาง 

จุดเก็บตัวอยาง 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด 

บริเวณปากคลองกระทุมแบน 30.5 30.66 29.00 30.33 30.10 20.00 35.00 

บริเวณก่ึงกลางคลองกระทุมแบน 31.30 30.00 29.00 30.00 30.00 20.00 35.00 

บริเวณปลายคลองกระทุมแบน 31.20 30.33 29.33 29.66 30.10 20.00 35.00 

ตารางที่ 2    ผลการศึกษาความเปนกรด-เบสของน้ํา ณ จุดเก็บตัวอยาง 

จุดเก็บตัวอยาง ความเปนกรด-เบส 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่4 คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด 

บริเวณปากคลองกระทุมแบน 8.83 8.70 8.56 8.33 8.60 5.00 9.00 

บริเวณก่ึงกลางคลองกระทุมแบน 7.76 8.80 8.33 7.83 8.10 5.00 9.00 

บริเวณปลายคลองกระทุมแบน 7.76 8.73 8.43 7.90 8.20 5.00 9.00 

ตารางที่ 3   ผลการศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําของน้ํา ณ จุดเก็บตัวอยาง 

จุดเก็บตัวอยาง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่4 คาเฉลี่ย คาสูงสุด 

บริเวณปากคลอกระทุมแบน 0.42 0.50 0.50 0.60 0.50 4.00 

บริเวณก่ึงกลางคลองกระทุมแบน 0.31 0.50 0.54 0.50 0.46 4.00 

บริเวณปลายคลองกระทุมแบน 0.41 0.50 0.60 0.60 0.52 4.00 

ตารางที่ 4    ผลการศึกษาคาการนําไฟฟาของน้ํา ณ จุดเก็บตัวอยาง 

จุดเก็บตัวอยาง คาการนําไฟฟา (ไมโครซีเมนตเซนติเมตร) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คาเฉลี่ย 

บริเวณปากคลองกระทุมแบน 1.40 1.20 1.10 1.50 1.30 

บริเวณก่ึงกลางคลองกระทุมแบน 1.90 1.90 1.80 1.80 1.85 

บริเวณปลายคลองกระทุมแบน 1.60 1.90 1.80 1.70 1.75 
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ตารางที่ 5    ผลการศึกษาปริมาณของแข็งทั้งหมดของน้ํา ณ จุดเก็บตัวอยาง 

จุดเก็บตัวอยาง ปริมาณของแข็งทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คาเฉลี่ย คาสูงสุด 

บริเวณปากคลองกระทุมแบน 1,262.66 709.33 1,036.66 621.33 907.49 2,000.00 

บริเวณก่ึงกลางคลองกระทุมแบน 1,271.33 1,069.33 908.00 1,135.33 1,095.90 2,000.00 

บริเวณปลายคลองกระทุมแบน 1,012.66 1,196.00 1,002.00 1,144.00 1,088.60 2,000.00 

ตารางที่ 6    ผลการศึกษาคาความกระดางของน้ํา ณ จุดเก็บตัวอยาง 

จุดเก็บตัวอยาง คาความดางของน้ํา 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คาเฉลี่ย คาสูงสุด 

บริเวณปากคลองกระทุมแบน 3.28 2.36 3.24 2.53 2.80 300.00 

บริเวณก่ึงกลางคลองกระทุมแบน 3.40 3.24 3.48 3.80 3.480 300.00 

บริเวณปลายคลองกระทุมแบน 3.00 3.44 3.36 3.60 3.35 300.00 

ตารางที่ 7   ผลการศึกษาคาบีโอดีของน้ํา ณ จุดเก็บตัวอยาง 

จุดเก็บตัวอยาง คาบีโอดี 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คาเฉลี่ย คาสูงสุด 

บริเวณปากคลองกระทุมแบน 85.00 85.00 95.00 NA 88.33 4.00 

บริเวณก่ึงกลางคลองกระทุมแบน 450.00 90.00 105.00 NA 215.00 4.00 

บริเวณปลายคลองกระทุมแบน 145.00 85.00 90.00 NA 106.66 4.00 

หมายเหต:ุ การวิเคราะหครั้งที่ 4 ไมสามารถทําการวิเคราะหได 

 
 ตอนท่ี 2 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนใน
ชุมชนตามแนวคลองกระทุมแบน จํานวน 3 
ชุมชน (ตนคลอง  กลางคลอง และปลายคลอง) 

คื อ  บ านคลองกระทุ ม แบน  บ านคลอง
ทองหลาง และบานหุบศาลเจา ซ่ึงอยูในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 87 ตัวอยาง  จากจํานวน 
685 ครัวเรือน ไดผลการศึกษาดังนี้ 

 
 
 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 13 (1): 2556                            132 
 

     ตารางที่ 8   ลักษณะขอมลูทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลท่ัวไป ลักษณะที่พบมากที่สุด จํานวนครัวเรือน (รอยละ) 
เพศ หญิง 47 (54) 
อายุเฉลี่ย 46-55 ป 33 (38) 
สถานภาพในชุมชน ประชาชนทั่วไป 66 (76) 
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 24 (28) 
อาชีพ ลูกจาง 38 (44) 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน 40 (46) 
ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 1-15 ป 26 (30) 

 

 1.  ขอมูลดานการจัดการน้ําเสียของ
ครัวเรือน 
                 ครัวเรือนสวนใหญ  รอยละ  75  
ไมไดมีการบําบัดน้ําเสียขั้นตนกอนระบายลงสู
แหลงรองรับ    ตาง  ๆ   เนื่องจากไมทราบ
วิธีการบําบัดน้ําเสีย  ทั้งนี้มีจํานวนครัวเรือนที่
ประสบปญหากลิ่นเหม็นจากน้ําเสียรอยละ 90  
แหลงน้ําใชสวนใหญใชน้ําประปาและน้ํา
บาดาล รอยละ 66 ใชน้ําประปาอยางเดียว รอย
ละ  6  เมื่อถามวาน้ํ าทิ้งจากครัวเ รือนผาน
กิจกรรมอะไรบาง พบวา รอยละ 92 ใชชําระ
รางกาย ซักผา รอยละ 84 และประกอบอาหาร 
รอยละ  68   โดยให เหตุผลว าน้ํ าทิ้ ง จ าก
ครัวเรือน สวนใหญปนเปอนเศษอาหาร รอย
ละ 66 ขยะอื่น ๆ และไขมัน รอยละ 52  โดย
เห็นวาเปนน้ําทิ้งจากโรงงานเพียงรอยละ 4   
             ด านแหล งรองรับน้ํ าทิ้ ง  พบว า 
ครัวเรือนสวนใหญระบายลงสูคลองกระทุม
แบน รอยละ 54 ทอระบายน้ําของชุมชน รอยละ 
44 เมื่อเรียงลําดับสาเหตุน้ําเสียบริเวณชุมชน 

พบวา รอยละ 100 เปนน้ําทิ้งจากครัวเรือน 
รอยละ 98 มาจากอุตสาหกรรมและขยะทั่วไป 
รอยละ 98  
              สําหรับความรูที่ตองการไดรับใน
การจัดการน้ําเสียชุมชน  จะเปนวิธีการลด
ปริมาณน้ําเสียครัวเรือน และวิธีการทําน้ําหมัก
ชีวภาพ/อีเอ็มบอล รอยละ 100 
 2. ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียในชุมชน 
            ผลการศึกษาความคิด เห็นของ
ประชาชน ดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียในชุมชน มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
     2.1  ความรูความเขาใจเรื่องน้ําเสีย
ของประชาชน 
                  ประชาชนสวนใหญ รอยละ 100  
ทราบวาน้ําเสียเกิดจากสาเหตุใดบาง และมี
ผลกระทบอยางไร   สําหรับคําถามในดานการ
จัดการน้ํ านั้นพบว า  ยังมีประชาชนเพียง
บางสวนที่เขาใจคลาดเคลื่อนประมาณ รอยละ 
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16  โดยเฉพาะไมเชื่อวาแหลงชุมชนกอใหเกิด
ปริมาณน้ําเสียมากที่สุด รอยละ 22  
     2.2  ความคิดเห็นของประชาชน
ดานการจัดการน้ําเสีย 
                  ประชาชนสวนใหญ รอยละ 100 
เห็นว า  ปญหาน้ํ า เสีย  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
จําเปนตองหาแนวทางการแกไขรวมกับการ
ประชาสัมพันธใหหันมาอนุรักษแหลงน้ํ า 
สําหรับคําถามที่วา การบําบัดน้ําเสียเบื้องตน 
ไมสามารถลดปญหาน้ําเสีย   และควรเปน
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น  มี
ผูเห็นดวย ประมาณ รอยละ 16 และเห็นดวยวา 
การมีสวนรวมในการจัดการปญหาน้ําเสีย
ชุมชนนั้นไมสามารถแกไขปญหาได  รอยละ
10 ไมแนใจประมาณรอยละ 10  แตยังคิดวา
ตองมีสวนรับผิดชอบตอชุมชน รอยละ 98 

      2.3  การมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดการน้ําเสียชุมชน 

                     จากการศึกษา พบวา ประชาชนมี
สวนรวมในดานการรวมคนหาปญหาและ
สาเหตุของน้ําเสียในชุมชน ในระดับมากที่สุด
รอยละ 15 ระดับมากรอยละ 22  ระดับปาน
กลาง รอยละ 33  ระดับนอย รอยละ 10 และ
นอยที่สุด รอยละ 2 
             ดานพฤติกรรมการใชน้ํ า  มี
สวนรวมมากที่สุดรอยละ 5 ระดับมากรอยละ
42 ระดับปานกลางรอยละ 48 ระดับนอยรอย
ละ 24 และระดับนอยที่สุดรอยละ 10 
              ด านการมีส วนร วมในการ
บําบัดน้ําเสีย ระดับมากที่สุดรอยละ 10 ระดับ
มากรอยละ  28 ระดับปานกลางรอยละ  27 
ระดับนอยรอยละ 26  และ ระดับนอยที่สุดรอย
ละ 10 

                           ตารางที่ 9  เปรียบเทียบประเด็นการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียของชุมชนฯ 

ประเด็นการมสีวนรวม คะแนนเฉลี่ย 
การคนหาปญหาและสาเหต ุ ปานกลาง 
พฤติกรรมการใชน้ํา ปานกลาง 
การบําบัดน้ําเสีย มาก 

             หมายเหตุ  สําหรับ ขอเสนอแนะ ในการจัดการน้ําเสียชุมชนตองพัฒนาจิตสํานึกสวนบุคคล 

 

 ตอนท่ี 3 กิจกรรมฝกปฏิบัติการตาม
สภาพจริงรวมกัน ในลักษณะการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จะไดเปนผลสัมฤทธิ์ออกมาจาก
การประเมิน  ไดผลการศึกษา ดังนี้ 

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
มีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียของชุมชนฯ” ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ มี
จํานวนทั้งสิ้น 40 คน เปนเพศชาย จานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 50 และเปนเพศหญิงจํานวน 
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20 คน คิดเปนรอยละ 50 ไดผลการประเมิน
แยกเปน 2 สวน คือ ดานความรูและผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู และดานความพึงพอใจของผูเขา
อบรมตอการอบรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ดานความรูและผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู  
             ผลการประเมินการเรียนรูโดยใช
แบบทดสอบ ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
พบวา ผูเขารับการฝกอบรม ไดคะแนน
ทดสอบกอนฝกอบรมโดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 
15.65 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 1.72 คาสัมประสิทธิ์การกระจาย 

เทากับ รอยละ 10.98  สวนคะแนนทดสอบ
หลังฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 17.83 คะแนน 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.06 เมื่อทํา
การทดสอบสมมุติฐานดวยวิธีทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 (α = 0.05) มีคา 
Sig เทากับ 0.00 พบวาความรูกอนการฝกอบรม
และหลังการฝกอบรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับคาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมพบวา มีคาเฉลี่ย 
เทากับ รอยละ50 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 10 

 

 

ตารางที่ 10  ผลดานความรูทีไ่ดรับจากการฝกอบรม 
 

 

ผลการทดสอบความรูของผูเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อใหสามารถวัดความรูของผูเขารับ
การฝกอบรมจากเนื้อหาวิชาในภาพรวมของ
หลักสูตรไดกําหนดเกณฑคะแนนตั้งแตรอย
ละ 80 ขึ้นไป ใหนับไดวาผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูมาก สวนผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
นี้ จัดเปนผูที่มีความรูนอย จากผลการประเมิน
กอนการฝกอบรมพบวา มีผูเขารับการ
ฝกอบรม จัดอยูในกลุมผูมีความรูมาก จํานวน 

20 คน คิดเปนรอยละ 50 และเมื่อผานการ
อบรมไปเรียบรอยแลวพบวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 97.50 
จัดอยูในกลุมผูมีความรูมาก นอกจากนี้ เมื่อนํา
คะแนนความรูกอน และหลังของผูเขารับการ
ฝกอบรมแตละคนมาเปรียบเทียบกันพบวา 
ภายหลังการอบรมไปแลวมีจํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีความรูเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 11 และตารางที่ 12 

ขอมูล 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
ตํ่าสุด 

คะแนน 
เฉลีย่ 

ระดับ 
คิดเปน 
รอยละ 

S. D C.V Sig 
ผลสัมฤทธิ ์
การเรียนรู 

กอนอบรม 
20 19 13 15.65 

ปาน
กลาง 

78.25 1.72 
10.98

% 
1.76 50 % 

หลังอบรม 
20 20 16 17.83 ดี 89.13 1.06 

5.94
% 
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ตารางที่ 11  จํานวนและรอยละของผูเขารับการฝกอบรม จําแนกตามระดับความรูของผูเขารับการฝกอบรม 

 
 
 
 

ตารางที่ 12  ผลความรูของผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรม 
                   มีความรูเพิ่มขึ้น 
 

ระดับความรู 
รอยละ  (ของผูเขารับการฝกอบรม) 

กอนเขารับการฝกอบรม หลังเขารับการฝกอบรม 

ควรปรับปรุง  - - 
ปานกลาง  50 2.5 
ดี  50 97.5 
ภาพรวม  100 100 

  
 2.  ดานความพึงพอใจของผูเขารับการ 
ฝกอบรมตอการอบรม     
 ผูเขารับการฝกอบรม มีระดับความพึง 
พอใจตอการฝกอบรมในภาพรวม  อยูในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด โดยดานความเหมาะสม
ในการจัดการอบรม มีความพึงพอใจสูงที่สุด คิด
เปนรอยละ 85.00 รองลงมาคือ ดานการมีสวน

รวมในการจัดการน้ําเสีย  คิดเปนรอยละ 84.58 
และภาพรวมในการจัดอบรมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (รอยละ 83.28) ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 13 และภาพที่ 1 

 

ตารางที่ 13  ภาพรวมของผูเขารับการฝกอบรมดานความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
ขอมูลดานความพึงพอใจ คาเฉลี่ย รอยละ S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
1.ดานความรูเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา  4.05 81.04 0.11 มาก 
2. ดานทักษะปฏิบัติ 4.13 82.50 0.40 มาก 
3. ดานการจัดอบรม 4.25 85.00 0.43 มากที่สุด 
4. ดานการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสีย 4.23 84.58 0.29 มากที่สุด 
                        ภาพรวม 4.16 83.28 0.09 มาก 

ระดับความรู 
กอนเขารับการฝกอบรม หลังเขารับการฝกอบรม 

(คน) (รอยละ) (คน) (รอยละ) 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูมาก  20 50.00 39 97.50 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูนอย            20 50.00 1 2.50 



กาวทัน
 

ภาพที

ปฏิบัต

 

สรุป

ประช

นโลกวิทยาศาส

ท่ี 1   ภาพรวม
 

บรรยากา
ติการการมีส

  
 

           
              ภ
 

ผล 
ผลก า ร ศึ

ชาชน ดานคว

ภาพที2่ ปร

สตร ปที่ 13 (1):

มดานความพึง

ศของโครงก
วนรวมในกา

ภาพที่ 3  ผูเขา

ศึ ก ษ า ค ว า ม
ามรู ทัศนคต ิ

ระธานเปดกา

: 2556             

งพอใจตอการ

ารฝกอบรมเ
ารจัดการน้ําเสี

ารับการฝกอบ

มคิ ด เ ห็ น ขอ
 และพฤติกรร

รฝกอบรมเชิง

                136

รฝกอบรม กา

ชิง
สีย

ข
จัง

 

    
บรมกําลังฝกป

อ ง
รม

ก
ส
เร่ื

งปฏิบัติการก

รมีสวนรวมใ

องชุมชนคล
งหวัดสมุทรส

 
 

ปฏิบัติการใน

ารมีสวนรวม
รุปผลการศึก
รืองน้ําเสียของ

ารมีสวนรวม

ในการจัดการ

ลองมะเดื่อ อํ
สาคร ไดแสดง

การทําน้าํหมั

มในการจัดก
กษาได ดังนี้ 
งประชาชน ป

มในการจดัการ

 

น้าํเสียของชมุ

าเภอกระทุม
ไวในภาพ ภา

ักชวีภาพ 

ารน้ําเสียในช
ความรูความ
ประชาชนสวน

รน้ําเสียของชุ

มชน 

มแบน 
าพที่ 2 

 

 

ชุมชน 
เขาใจ
นใหญ  

ชุมชน 
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ทราบวาน้ําเสียเกิดจากสาเหตุใดบาง และมี
ผลกระทบอยางไร และยังพบวามีประชาชน
เพียงบางสวนที่เขาใจคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะ
ไมเชื่อวาแหลงชุมชนกอใหเกิดปริมาณน้ําเสีย
มากที่สุด  สําหรับความคิดเห็นของประชาชน
ดานการจัดการน้ําเสียประชาชนสวนใหญ เห็น
วา ปญหาน้ําเสีย มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จําเปนตอง
หาแนวทางการแกไขรวมกับการประชาสัมพันธ
ใหหันมาอนุรักษแหลงน้ํา สําหรับคําถามที่วา 
การบําบัดน้ําเสียเบื้องตน ไมสามารถลดปญหา
น้ําเสีย  และควรเปนหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลเทานั้น  มีผูเห็นดวยนอย แตยังคิดวา
ตองมีสวนรับผิดชอบตอชุมชน  

ผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“การมีสวนรวมในการจัดการน้ํ า เสียของ
ชุมชน” จากการที่ผูวิจัยไดดําเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการดานการมีสวนรวมในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา  

1) ผลการทดสอบความรูของผูเขารับ
การฝกอบรม เพื่อใหสามารถวัดความรูของผู
เขารับการฝกอบรมจากเนื้อหาวิชาในภาพรวม
ของหลักสูตรไดกําหนดเกณฑคะแนนตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป ใหนับไดวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรูมาก สวนผูที่ตอบไดคะแนน
นอยกวานี้ จัดเปนผูที่มีความรูนอย จากผลการ
ประเมินกอนการฝกอบรมพบวา มีผูเขารับการ
ฝกอบรม จัดอยูในกลุมผูมีความรูมาก จํานวน 
20 คน คิดเปนรอยละ 50 และเมื่อผานการ
อบรมไปเรียบรอยแลวพบวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 97.50 
จัดอยูในกลุมผูมีความรูมาก นอกจากนี้ เมื่อนํา

คะแนนความรูกอน และหลังของผูเขารับการ
ฝกอบรมแตละคนมาเปรียบเทียบกันพบวา 
ภายหลังการอบรมไปแลวมีจํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีความรูเพิ่มขึ้น  

2)  ดานความพึงพอใจของผู เขารับ
การฝกอบรมตอการอบรม   ผู เข า รับการ
ฝกอบรม  มีระดับความพึ งพอใจตอการ
ฝกอบรมในภาพรวม  อยูในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด โดยดานความเหมาะสมในการ
จั ดก ารอบรม  มี คว ามพึ งพอใจสู งที่ สุ ด  
รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการจัดการ
น้ําเสีย และในภาพรวมของการจัดฝกอบรม มี
ความพึงพอใจในระดับมาก 
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