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51256302 : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
คาํสําคญั :  พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ/ความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ/การอบรมสังสอนเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํ

จากครอบครัว/การให้การศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นําจากโรงเรียน/การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

 ขนิษฐา ใจเยน็ : พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นาํของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพืนที      
ติดแม่นาํท่าจีน จงัหวดันครปฐม. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข  ผศ.ดร.สมทรัพย ์สุขอนันต ์
และ อ. ดร. นงนุช โรจนเลิศ. 145 หนา้. 

 การวิจยัครังนีมีจุดประสงคเ์พือศึกษา 1) ระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นาํ ความรู้เกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํ การอบรมสังสอนเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํจากครอบครัว การให้การศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํจาก
โรงเรียนและการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมี
พืนทีติดแม่นําท่าจีน จงัหวดันครปฐม 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นาํของนักเรียน จาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิทางการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์แม่นาํกบัหน่วยงานภายนอก อาชีพของผูป้กครอง 
ลกัษณะการตงับา้นเรือน สถานทีตงัของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีโรงเรียนตงัอยู ่
และขนาดของโรงเรียน 3) ปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นาํของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ไดแ้ก่ 
ความรู้เกียวกับการอนุรักษ์แม่นํา การอบรมสังสอนเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นําจากครอบครัว การให้การศึกษาอบรม
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํ จาํนวน 256 คน โดยใชว้ิธี
สุ่มแบบแบ่งชนั เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มใชก้ารทดสอบค่าที  และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว  หากพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ วิเคราะห์
ตวัแปรตน้ทีสามารถทาํนายตวัแปรตามใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ  
 ผลการวิจยั พบว่า 

1. นักเรียนระดับชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพืนทีติดแม่นําท่าจีน จังหวดันครปฐม มีความรู้
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํในระดบัสูง การอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํจากครอบครัว การให้การศึกษาอบรม
เกียวกบัการอนุรักษ์แม่นําจากโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกับการอนุรักษ์แม่นําและ
พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพืนทีติดแม่นาํท่าจีน จงัหวดันครปฐม ทีมีสถาน
ทีตงัของโรงเรียน เขตความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีโรงเรียนตงัอยู่ และขนาดของโรงเรียนต่างกนั มี
พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนตวัแปรอืนไม่แตกต่าง 

3. การใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน การอบรมสังสอนเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากครอบครัว และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการอนุรักษ์
แม่นาํของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพืนทีติดแม่นาํท่าจีน จงัหวดันครปฐม ไดร้้อยละ 24.5 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว                                บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร          
ลายมือชือนกัศึกษา                                               ปีการศึกษา 2555                            
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1.             2.         3.                          . 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

51256302: MAJOR: COMMUNITY PSYCHOLOGY 

KEY WORD: RIVER CONSERVATION BEHAVIOR / KNOWLEDGE OF RIVER CONSERVATION 

CULTIVATING RIVER CONSERVATION FROM FAMILY / EDUCATING ABOUT RIVER 

CONSERVATION FROM SCHOOL/ACQUISITION OF RIVER CONSERVATION 

INFORMATION 

 KHANITHA JAIYEN: RIVER CONSERVATION BEHAVIOR OF 9th GRADE STUDENTS IN 

SCHOOL NEAR THACHIN RIVER THESIS. ADVISORS: ASST.PROF.NUANCHAVEE PRASERTSUK, Ph.D., 

ASST.PROF.SOMSAP SOOKANAN, Ph.D., AND NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D. 145 pp. 

 The purposes of this research were to study 1) the 9th grade students’ level of river conservation 
behavior, knowledge of river conservation, cultivating river conservation from family, educating about river conservation 

from school, and acquisition of river conservation information 2) to compare 9th grade students’ river conservation 
behavior as classified by academic achievement, participation in river conservation activities with external sector, parents’ 
occupation, settlement of  resident, school location, local government’s administrative district of school location, and 

school size. 3) to determine knowledge of river conservation, cultivating river conservation from family, educating about 

river conservation from school, and acquisition of river conservation information as the predictors of 9th grade students’ 
river conservation behavior. Samples were 256 ninth grade students in the schools near Thachin  river derived by 

stratified random sampling technique. Instruments used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. 

Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation, t - test, One – way ANOVA and the Stepwise 

multiple regression analysis. 

 The results found that: 

 1) 9th grade students’ knowledge of river conservation, cultivating river conservation from family, and 

educating about river conservation from school were at the high level, while acquisition of river conservation information 

and river conservation behavior were at the moderate level. 

 2) 9th grade students’ level of river conservation behavior as classified by school location, local 

government’s administrative district of school location, and school size were significantly different at a .05 
level. Whereas, the dependent variable classified by academic achievement, participation in river conservation activities 

with external sector, parents’ occupation, settlement of resident were not significantly different. 
3) Educating about river conservation from school, cultivating river conservation from family, and 

acquisition of river conservation information predicted the 9th grade students’ river conservation behavior at the 
percentage of 24.5, with statistical significance of .001. 

Department of Psychology and Guidance      Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature         Academic Year 2012 

Thesis Advisors' signature 1.            2.           3.                        . 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธฉ์บบันี ผูว้จิยัไดรั้บความกรุณาอยา่งยงิจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นวลฉว ี
ประเสริฐสุข อาจารยท์ีปรึกษาทีกรุณาเสียสละเวลาใหค้าํแนะนาํ ชีแนะแนวทางต่างๆในการเริมตน้
ทาํวทิยานิพนธจ์นกระทงัสาํเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมทรัพย ์สุขอนันต ์
และ อาจารย ์ดร.นงนุช โรจนเลิศ ทีเสียสละเวลาร่วมเป็นอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ทีให้
คาํปรึกษา ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.อาดมั นิละไพจิตร ทีร่วมเป็น
ประธานกรรมการสอบหวัขอ้วทิยานิพนธ ์ซึงไดใ้หค้าํแนะนาํในการทาํวทิยานิพนธ ์และขอขอบคุณ 
อาจารย ์ดร.กมล โพธิเย็น ซึงเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครังนี ทีเสนอขอ้คิด 
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ รวมถึงการให้กาํลังใจทีดีตลอดมา ขอขอบคุณ
คณาจารยภ์าควชิาจิตวทิยาและการแนะแนวทุกท่าน ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี 
 ขอขอบพระคุณ  ดร .คนึงเดช  เ ชือมวราศาสตร์  ทีเสียสละเวลาอันมีค่าร่วมเป็น
ผูเ้ชียวชาญทีให้คาํแนะนํา ให้คาํปรึกษา ให้ขอ้มูลเกียวกับการอนุรักษแ์ม่นํา ทีเป็นประโยชน์แก่
ผูว้จิยัเป็นอยา่งมาก 
 ขอขอบคุณนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพืนทีติดแม่นําท่าจีน                 
ทงั 6 โรงเรียน ทีไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่าน          
ทงั 6 โรงเรียนทีมีส่วนช่วยในการใหค้วามร่วมมือและใหค้วามสะดวกในเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขอขอคุณเพือนๆพีจิตวิทยาชุมชนทุกคนทีมีส่วนในการให้กาํลงัใจและคาํแนะนาํดีๆ
ตลอดมา 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสุนทร และคุณแม่เกศณัชชา ใจเย็น ทีได้ให้การ
สนับสนุน ในด้านการศึกษามาอย่างต่อเนือง ขอขอบคุณพีๆน้องๆ และเพือนๆทุกคนทีได้ให้
กาํลงัใจ ใหข้อ้คิดดีๆในการทาํวจิยัฉบบันี ตลอดจนผูท้ีเกียวขอ้งท่านอืนๆทีไม่ไดเ้อ่ยนามไว ้ณ ทีนี 
ซึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือตลอดมา  จนทาํใหผู้ว้จิยัสามารถประสบความสาํเร็จในการศึกษาครังนี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




