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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          
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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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 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 
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สารบัญ 
 หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ จ 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบญัตาราง ฎ 
บทที  
 1 บทนาํ 1 
   ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 1 
   วตัถุประสงคก์ารวจิยั 6 
   ปัญหาการวจิยั 6 
   สมมติฐานการวจิยั 7 
   ขอบเขตการวจิยั 8 
   นิยามศพัทเ์ฉพาะ 9 
   ประโยชน์ทีไดรั้บจากการวจิยั 12 
 2 วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 13 
   ส่วนที 1 แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 14 
    ความหมายของการอนุรักษ ์ 15 
    หลกัการอนุรักษ ์ 15 
    วธีิการอนุรักษ ์ 16 
    วตัถุประสงคข์องการอนุรักษน์าํ 17 
    การอนุรักษน์าํ 18 
 งานวจิยัเกียวกบัพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ 24 
   ส่วนที 2 แนวคิดเกียวกบัความรู้และการเรียนการสอนเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 
    ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  25 
    หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 25 
    หลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  
    พทุธศกัราช 2551 26 
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 หนา้ 
บทที 
 
    จุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  
    พทุธศกัราช 2551 26 
    มาตรฐานการเรียน 27 

 งานวจิยัทีเกียวกบัความรู้ในการอนุรักษแ์ม่นาํ 29 

   ส่วนที 3 แนวคิด ทฤษฎีงานและวจิยัเกียวกบัการอบรมสงัสอนเกียวกบั 
    การอนุรักษแ์ม่นาํจากครอบครัว 29 
    แนวคิดเกียวกบับทบาทของครอบครัว 29 
 โครงสร้างของครอบครัวและลกัษณะของครอบครัว 30 
 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว 31 

           งานวจิยัเกียวกบัการอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 
    จากครอบครัว 35 
   ส่วนที 4 แนวคิดเกียวกบัการใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 
    จากโรงเรียน 36 

 งานวจิยัเกียวกบัการใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 
    จากโรงเรียน 42 
   ส่วนที 5 แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 43 
    แนวคิดเกียวกบัการรับรู้ 43 
    กระบวนการรับรู้ข่าวสารของมนุษย ์ 44 
    การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 45 
    แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 46 
 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการใหก้ารอบรมศึกษาจากโรงเรียนเกียวกบั 
 การอนุรักษแ์ม่นาํ 47 
   ส่วนที 6 บริบทของแม่นาํท่าจีน 49 
    ลกัษณะทางกายภาพของลุ่มนาํท่าจีน 49 
    ความสาํคญัของแม่นาํท่าจีน 49 
    การกาํหนดประเภทของแม่นาํแหล่งนาํในแม่นาํท่าจีน 50 
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 หนา้ 
บทที 
    สถานการณ์คุณภาพนาํแหล่งนาํผวิดินแม่นาํท่าจีน 51 
    โรงเรียนริมแม่นาํท่าจีน  53 
    กิจกรรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํของโรงเรียนทีมีพนืที 
    ติดแม่นาํท่าจีน 53 
   ส่วนที 7 งานวจิยัเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีส่งผลต่อการอนุรักษแ์ม่นาํ 54 
    ผลสมัฤทธิทางการเรียน 54 
    การเขา้ร่วมกิจกรรมการเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํกบัหน่วยงาน 
    ภายนอก 55 
    อาชีพผูป้กครอง 55 
    ลกัษณะการตงับา้นเรือน 56 
    เขตความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 56 
    สถานทีตงัของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน 57 

 3 วธีิดาํเนินการวจิยั 59 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 59 
  ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั 60 
  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 62 
  การสร้างและพฒันาเครืองมือ 66 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 68 
  การจดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 68 
 4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 70 
   ตอนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 71 
   ตอนที 2 การวเิคราะห์ระดบัความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ การอบรมสงัสอน

เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ การใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษ ์
     แม่นาํจากโรงเรียน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ  
     ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 74 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 

 
 หนา้ 
บทที 
   ตอนที 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียน 
     ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จาํแนกตาม ผลสมัฤทธิทางการเรียน การเขา้ร่วม 
     กิจกรรม การอนุรักษแ์ม่นาํกบัหน่วยงานภายนอก อาชีพผูป้กครอง  
     ลกัษณะการตงับา้นเรือน สถานทีตงัของโรงเรียน เขตความรับผดิชอบ 
     ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีโรงเรียนตงัอยู ่และขนาดโรงเรียน 76 
   ตอนที 4 การวเิคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ การอบรม 
     สงัสอนเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากครอบครัว การใหก้ารศึกษาอบรม 
     เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั 
     การอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 81 
 5  สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 85 
   สรุปผลการวจิยั 86 
   อภิปรายผลการวจิยั 88 
   ขอ้เสนอแนะของการวจิยั 99 
     ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากผลของการวจิยั 99 
     ขอ้เสนอแนะเพอืการวจิยัครังต่อไป 100 
 รายการอา้งอิง  101 
 ภาคผนวก  112 
   ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 113 
   ภาคผนวก ข ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของ 
     แบบสอบถาม 128 
   ภาคผนวก ค หนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูล 138
  ประวตัิผูว้จิยั   145 
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สารบัญตาราง 
 
 หนา้ 
ตารางที  

1 แสดงรายชือโรงเรียนและจาํนวนนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนทีมีพนืที  
 ติดแม่นาํท่าจีน จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 ทีเป็นประชากร 
 และกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามโรงเรียนและระดบัชนัเรียน 60 

 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 71 
 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 73 
 4 แสดงระดบัความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
   ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 74 
 5 แสดงค่าเฉลีย X  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่ระดบัของการอบรมสงัสอน 

 เกียวกบัอนุรักษแ์ม่นาํจากครอบครัว การใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษ ์
 แม่นาํจากโรงเรียน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัอนุรักษแ์ม่นาํ และพฤติกรรม 
 การอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพนืทีติด 
 แม่นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 75 

 6 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
   ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม จาํแนกตามผลสมัฤทธิ 
   ทางการเรียน 76 
 7  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
   ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม จาํแนกตาม การเขา้ร่วม 
   กิจกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํกบัหน่วยงานภายนอก 76 
 8 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
   ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม จาํแนกตาม  
   ลกัษณะการตงับา้นเรือน 77 
 9 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
   ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม จาํแนกตามสถานทีตงั 
   ของโรงเรียน 77 
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 หนา้ 
ตารางที 
 10 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
   ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม จาํแนกตามเขตความ 
   รับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีโรงเรียนตงัอยู ่ 78 
 11 แสดงค่าเฉลีย ( X  ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของพฤติกรรม 

การอนุรักษแ์ม่นาํ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพนืที                  
ติดแม่นาํท่าจีน จงัหวดันครปฐม ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามผลสมัฤทธิ 

   ทางการเรียน 79 
 12 แสดงค่าเฉลีย ( X  ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของพฤติกรรม 

   การอนุรักษแ์ม่นาํ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํ 
   ท่าจีน จงัหวดันครปฐม ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง 79 

 13 แสดงค่าเฉลีย ( X  ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของพฤติกรรม 
   การอนุรักษแ์ม่นาํ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํ 
   ท่าจีน จงัหวดันครปฐม ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 80 

 14 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรม 
   การอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพนืที             

ติดแม่นาํท่าจีน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 80 
 15 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
   ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม ทีมีพฤติกรรมการอนุรักษ ์
   แม่นาํต่างกนั เมือจาํแนกตามขนาดของโรงเรียนดว้ยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffe') 81 
 16 แสดงการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหวา่ง ความรู้เกียวกบัการอนุรักษ ์
   แม่นาํ การ(X1) อบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากครอบครัว (X2)  
   การใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน (X3) การไดรั้บ 
   ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัอนุรักษแ์ม่นาํ (X4) และพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ (Y)  
   ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพนืทีติดแม่นาํท่าจีน  
   จงัหวดันครปฐม 82 
 17 แสดงการวเิคราะห์ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่สมการการทาํนายพฤติกรรม 
   การอนุรักษแ์ม่นาํของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพนืที 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากการพัฒนาประเทศ        

ที่มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไปจากวิถี
เกษตรกรรมเปนวิถีอุตสาหกรรม รวมท้ังการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว ทําใหความ
ตองการการบริโภคทรัพยากรและการปลดปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน ประกอบกับความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงผลใหมนุษยสามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ได ง า ยและมาก ข้ึน  โดยไม ไดคํ า นึงถึ งปญหาและข อ จํ า กัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการพัฒนาของภาครัฐในอดีตท่ีผานมา มุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก จึงทําใหการพัฒนาบางประเภทไดทําลายธรรมชาติที่มีคาตอมนุษย จนกระทั่งประเทศไทย 
ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขึ้น แตในระยะแรก คือ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2506-2509) 
ถึง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ยังมุงเนนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน    
ดานอุตสาหกรรม สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อนํารายไดเขาสูประเทศ แตความเจริญกาวหนาเหลาน้ี 
สงผลเสียตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว (วินัย วีระ-
วัฒนานนท, 2538: 181-185) จากปญหาดังกลาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2542-2544) จนถึง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยได
อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ และให
ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซึ่งในยุทธศาสตรการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนไดใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู และ
สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบ
บูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพน้ําตนทุน สงเสริมการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคอยาง
เปนระบบ  

ประเทศไทยประสบปญหามลพิษทางนํ้าท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท ซึ่งทวีความ
รุนแรงข้ึนตามจํานวนประชากร ทําใหคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินตามธรรมชาติถูกทําลาย คุณภาพลดต่ําลง 
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จนทําใหไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางปลอดภัย โดยกรมควบคุมมลพิษไดแถลงขาวสรุป
สถานการณคุณภาพนํ้าของประเทศไทย ป พ.ศ. 2555 พบวา คุณภาพนํ้าแมน้ําสายหลักทั่วประเทศ 
จํานวน 48 สาย และแหลงนํ้าน่ิง 4 แหง (กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบ
สงขลา) มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป สวนพ้ืนท่ีที่ตองแกไขปญหาคุณภาพน้ํา
โดยเรงดวนไดแก แมน้ําเจาพระยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี แมน้ําทาจีน จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม แมน้ําปาสัก จังหวัดสระบุรี เปนตน (สํานักขาวสาครออนไลน, 
2555)  

แมน้ําทาจีน เปนแมน้ําสายสําคัญสายหนึ่งในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย เปนแหลง
น้ําผิวดินธรรมชาติ เร่ิมตั้งแตประตูระบายนํ้าพลเทพ อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ไหลผานจังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม และไหลลงสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมความยาว 325 กิโลเมตร           
แมน้ําทาจีนนับเปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ไหลผานอําเภอบางเลน 
อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งตลอดสองฝงแมน้ํามีชุมชนตั้งบานเรือน 
อยูอยางหนาแนนมาต้ังแตสมัยโบราณ (ชมรมเรารักแมน้ําทาจีน, 2543: 11) แตในปจจุบันมีการกอตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมและบานเรือนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีของเสียท่ีเกิดจากการประกอบการและการ
ดํารงชีวิตของประชาชนถูกทิ้งลงสูแมน้ํา ทําใหมีสารพิษเจือปน นอกจากน้ี แมน้ําทาจีนยังประสบ
ปญหามีผักตบชวาและพืชน้ําอ่ืนๆขึ้นปกคลุมจํานวนมาก ทําใหน้ําไหลไมสะดวก กอใหเกิดการสะสม
ของของเสียเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ดวยสาเหตุเหลาน้ี ทําใหแมน้ําทาจีนเกิดปญหามลพิษอยางรุนแรง  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2546)  

เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหคุณภาพน้ําแมน้ําทาจีนเสื่อมโทรม พบวา สวนใหญ        
ลวนเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย และสาเหตุที่ทําใหมนุษยทําลายสิ่งแวดลอมน้ันอาจเกิดจากการ      
ขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง หรือเกิดจากการขาดเจตคติ และคานิยมที่ เอ้ือตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ เกษม จันทรแกว (2544: 22) ที่กลาววา พฤติกรรมของมนุษยสงผลทําให
เกิดการทําลายสิ่งแวดลอมอาจมีสาเหตุหลายประการ เชน ความไมรู การขาดความรวมมือ การขาด
ความเขาใจในเร่ืองสิ่งแวดลอมและสํานึกในหนาท่ีที่จะปกปองสิ่งแวดลอมของชาติใหดีและ          
มีคุณภาพตลอดไป ดังนั้นพฤติกรรมของมนุษย มีความสําคัญตอสิ่งแวดลอม จึงจําเปนอยางย่ิง ที่จะ
ทําการศึกษาบทบาทและการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอม ขอมูลท่ีไดรับและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจะสงผลทําใหมนุษยไดตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมและเห็น
ความสําคัญมากย่ิงข้ึนตอไป ดังนั้น การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการกระทําของมนุษย จึงควร
แกไขที่สาเหตุ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมควรใหการศึกษาประชาชนทุกคนทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน ทุกสาขา ทุกอาชีพ การใหการศึกษาแกประชาชนในเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม         
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อยางท่ัวถึง จะเปนการสงเสริมใหประชาชน  มีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ถูกตองเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและการสงเสริมดังกลาวควรกระทํากับประชาชนในทุกกลุมอายุ  โดยเฉพาะกลุม            
เด็กวัยเรียนท่ีกําลังเติบโตเปนผูใหญในอนาคต รัฐบาลไทยตระหนักถึงเหตุผลขอนี้จึงไดสอดแทรก
ความรูในเร่ืองน้ีไวในการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนใหความรูแกประชาชนอยางท่ัวถึงโดยผาน
สื่อมวลชนและการฝกอบรมตางๆ เพื่อทําใหการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดบรรลุเปาหมาย  

สถาบันการศึกษาจึงมีสวนสําคัญในการใหการศึกษาและปลูกฝงในเร่ืองการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมทุกๆดาน รวมทั้งการอนุรักษแมน้ําใหแกเด็กไดเปนอยางดี เพราะสถาบันการศึกษา       
มีหนาท่ีในการผลิตกําลังคนใหแกสังคมและประเทศชาติซึ่งโรงเรียนนับวามีบทบาทที่สําคัญ      
อยางมากซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย ราษฎรศิริ (อางถึงใน นภาวรรณ ศุภวรรณวิวัฒน, 2537: 4) 
ที่วาโรงเรียนมัธยมศึกษานอกจากจะปลูกฝงความเปนมนุษยใหแกนักเรียนแลว ยังตองผลิตกําลังคน
ระดับกลางใหแกสังคมดวย  

ดวยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดใหความสําคัญกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหมีการดําเนินการเพื่อปฏิรูปสิ่งแวดลอม
ศึกษาในเร่ืองการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและการประสาน
สัมพันธกับชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน การจัดการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยผสมผสานความรูตางๆ 
รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค การปลูกจิตสํานึกท่ีดี ในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน รวมท้ังเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ
เข ามามีสวนรวมในการ กําหนดนโยบายและดําเนินงานด านสิ่ งแวดลอมของโรงเ รียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 21) ดังความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตราที่ 7 และมาตราที่ 23 ไดระบุใหกระบวนการเรียนรูมุงปลูก
จิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการมีความรูความเขาใจ
และมีประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547:  
5-12)  

โรงเรียนเปนเครือขายสําคัญในการใหความรูดานการอนุรักษแมน้ําทาจีนใหกับ
นักเรียน ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน เนื่องจากเปนโรงเรียนที่มีโอกาสรับรูและสัมผัสถึง
สภาพปญหาของแมน้ําทาจีนไดเปนอยางดี อีกท้ังมีสวนในการนํานํ้าจากแมน้ําทาจีนมาใชอุปโภค-
บริโภค เชน การนํานํ้ามาทําความสะอาดอาคารสถานท่ี ตลอดจนนํานํ้ามารดนํ้าตนไม การปลูกผัก
สวนครัว เปนตน นอกจากการนําน้ํามาใชประโยชนแลว โรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน ก็อาจเปน
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สวนหนึ่งในการจัดทํากิจกรรมดานการอนุรักษแมน้ําทาจีน เชน การเขารวมโครงการเรือสื่อรักทาจีน 
ซึ่งใหการสนับสนุนโดยองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมรวมกับชมรมเรารักแมน้ําทาจีน
นครปฐม การเขารวมกิจกรรมวันอนุรักษแมน้ําคูคลองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่     
การตั้งชมรมนักสิ่งแวดลอมรุนเยาว เพื่อใหนักเรียนรวมเปนสวนหน่ึงในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
เปนตน สิ่งตางๆเหลาน้ี ลวนเปนการปลูกฝง ตลอดจนเปนการใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 
ที่ถูกตองจากโรงเรียน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและมีพฤติกรรม      
ในการอนุรักษแมน้ําอยางเหมาะสม  

สําหรับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จะใชหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดใหความสําคัญและจัดการศึกษาสนองตอบนโยบาย
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
ที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองและพลโลก 
ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคมโลกและอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข สําหรับเร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมการงานการอาชีพและเทคโนโลยี  

การเรียนการสอนในโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนระดับช้ันท่ีมีเจริญเติบโตทางรางกาย
เขาสูชวงวัยรุนและเปนวันแหงการเรียนรูและแสวงหาประสบการณตางๆ ฉะนั้นการ เสริมสราง
ความรู การหลอหลอมทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในวันนี้ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ
เสริมสรางจิตสํานึกการรับผิดชอบตอสังคม ประกอบกับนักเรียนระดับช้ันน้ี ผานการเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมมาแลว ตั้งแตระดับประถมศึกษา ตลอดจนเปนวัยที่สามารถรับรูถึงปญหาสิ่งแวดลอม
และผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี  ซึ่งสอดคลองกับ วราพร 
ศรีสุพรรณ (ม.ป.ป.: 64 – 65) ที่กลาววา การใหการศึกษาแกเยาวชนมีสวนสําคัญยิ่งในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกและตระหนักในปญหาท่ีเกิดข้ึน สามารถมองเห็น
แนวทางแกไขปญหา มีระบบคิดหรือคานิยมท่ีจะสรางความเปนธรรมในการจัดสรรบริหารและ      
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มีความพรอมที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงคาดวา ความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ํานาจะเปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

นอกจากน้ี การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว เปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน เนื่องจากครอบครัวเปนสถาบันหลัก
สถาบันแรก  ที่มีความสํา คัญในการวางรากฐานและหลอหลอมลักษณะตางๆของบุตร                 
โดยครอบครัวมีบทบาทหนาท่ีในการชวยสงเสริมพัฒนาการของบุตร โดยที่บุตรจะไดรับอิทธิพล
จากบิดา มารดาในเร่ืองของนิสัย คานิยม ซึ่งเปนเร่ืองของการรับรู บุคลิกภาพ ทัศนคติ โดยมีบิดา
มารดาเปนแบบอยาง และบิดา มารดายังมีอํานาจใหคุณตอเด็กเมื่อเด็กทําดีและมีอํานาจใหโทษเมื่อ
เด็กทําไมดี สอดคลองกับแนวคิดของชนาวิทย  ผูนําผล (2547:89) ใหขอสนับสนุนวา เด็กจะใชบิดา
มารดาเปนตัวแบบมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกที่ไดจากการเรียนรู
และประสบการณจากการเลียนแบบบิดา-มารดาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงคาดวา 
การอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัวนาจะเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

ในขณะเดียวกัน โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่สามารถถายทอดความรูและ
ประสบการณดานตางๆใหแกนักเรียน เชนเดียวกับการใหการอบรมศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดความรู ความเขาใจ          
ความตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนเองในการที่จะอนุรักษแมน้ํา  เชนการศึกษาของ โนสกี 
(Noeske, 1975) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนท่ีเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาดวยวิธีการสอน
ที่แตกตางกัน โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาโดยการพาไป
ศึกษานอกสถานท่ี ปฏิบัติสถานการณจริงไดรับประสบการณตรง อีกกลุมหนึ่งเรียนสิ่งแวดลอม
ศึกษาจากสถานการณจําลอง หลังจากเรียนแลวไดทดสอบทัศนคติของนักเรียนที่มีตอสิ่งแวดลอม
เขตเมืองผลการศึกษาพบวา การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีเปนวิธีการสอนที่ทําใหนักเรียน          
มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งแวดลอมมากกวาวิธีอ่ืน  นักเรียนที่อยูในเขตเมืองมีโอกาสไดปะทะกับ
สิ่งแวดลอมในเขตท่ีตนอยูเกิดมองเห็นความจําเปนท่ีตองปรับปรุงสภาวะแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ในอนาคตใหดียิ่งข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงคาดวา การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
โรงเรียนนาจะเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

นอกจากน้ี การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา มีผลตอพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เน่ืองจากนักเรียนท่ีไดรับขาวสารจากสื่อตางๆ
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ก็จะทําใหเกิดความรู เกิดประสบการณตางๆ และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษมากย่ิงข้ึน ซึ่งการ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษแมน้ําหรือสิ่งแวดลอมดานตางๆโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน จําเปนที่
จะตองมี เผยแพรประชาสัม พันธ  สื่ อสารมวลชนท่ีสํ า คัญ  ที่ ใช ในการเผยแพร  ไดแก 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ ปายประกาศ ภาพยนตร แผนปลิว เสียงตามสาย เปน
ตน ซึ่งจากการศึกษาของ แชน ชื่นศิวา (2538: 84) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประชาชนที่
ไดรับขอมูลขาวสารมาก มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวาประชาชนท่ีไดรับขอมูล
ขาวสารนอย ดังนั้น ผูวิจัยจึงคาดวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว
นาจะเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีพื้นที่
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตาม 
ขอมูลสวนบุคคลไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงาน
ภายนอก อาชีพผูปกครอง ลักษณะการตั้งบานเรือน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีโรงเรียนต้ังอยู และขนาดของโรงเรียน  และศึกษาปจจัยที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก ความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา ซึ่ งผล
การศึกษาจะชวยใหทราบถึงพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน และใชเปนขอมูลในการ
ดําเนินการหาแนวทางในการอนุรักษแมน้ําและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การ

อบรมสั่งสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากโรงเรียนและการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3            
ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง ลักษณะการตั้ง
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บานเรือน สถานที่ตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีโรงเรียน
ตั้งอยู และขนาดของโรงเรียน  

3. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
ครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน และการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

ปญหาการวิจัย 
1. พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา  การการอบรม      

สั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา
จากโรงเรียน และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํา
กับหนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง  ลักษณะการต้ังบานเรือน สถานที่ตั้งของโรงเรียน        
เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู  และขนาดของโรงเรียน 
ตางกันมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกันหรือไม อยางไร 

3. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
ครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน และการไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา เปนปจจัยที่สงผลตอระดับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม หรือไม อยางไร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด

นครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด

นครปฐม ที่เคยเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอกตางกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําแตกตางกัน 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ที่มีอาชีพของผูปกครองตางกันมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน  
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4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ที่มีลักษณะการต้ังบานเรือนตางกันมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน 

5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่มีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา
แตกตางกัน 

6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่อยูในเขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางกัน 
มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน 

7. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ที่ศึกษาในโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน 

8. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
ครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน และการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน 

ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 
1. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  3           
ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน                
6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบาน-ประตูน้ําพระพิมล โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 
โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดทาพูด โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย มีจํานวนนักเรียนรวมท้ังสิ้น 
707 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2555) 

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                      

ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ี ติดแมน้ําทาจีน จํานวน 256 คน ซึ่งไดจากการคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543: 284) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 95 สําหรับความคาดเคลื่อนรอยละ 5  
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3. ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปน้ี 
3.1 ตัวแปรอิสระ มีดังนี้ 

3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรม
การอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง ลักษณะการต้ังบานเรือน สถานที่ตั้ง
ของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีโรงเรียนต้ังอยู  และขนาดของ
โรงเรียน 

3.1.2 ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 
3.1.3 การอบรมส่ังสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
3.1.4 การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
3.1.5 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา หมายถึง การกระทํา หรือการปฏิบัติของนักเรียน               

ที่แสดงออกถึงการใชประโยชนจากแมน้ําอยางเหมาะสม ไดแก การใชน้ําอยางประหยัดและเกิด
ประโยชนสูงสุด การไมทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล สารเคมีตางๆลงในแมน้ํา รวมถึงการฟนฟู พัฒนาและ
ปองกันรักษาคุณภาพของแมน้ํา ใหมีประโยชนตอคนสวนมากใหดีที่สุด และยาวนานอยางย่ังยืน
ตลอดไปไดแก การมีสวนรวมในการรณรงคใหทุกคนชวยกันแกไขปญหานํ้าเสียและรักษาคุณภาพ
แหลงนํ้า การแนะนํา ตักเตือน หามปราม ไมใหมีการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล สารเคมีลงในแมน้ํา การเขา
รวมกิจกรรมในการจัดเก็บขยะหรือวัชพืชในแมน้ํารวมกับพอแม ผูปกครอง หนวยงาน องคกรตางๆ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงาย เปนตน  

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หมายถึง นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดกับแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ไดแก โรงเรียนบาน
ประตูนํ้า-พระพิมล โรงเรียนวัดโพธ์ิ โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียน
วัดทาพูด โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 

3. ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเฉพาะนักเรียน ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพ
ผูปกครองลักษณะการตั้งบานเรือน  สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู และขนาดของโรงเรียน 
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  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไดคร้ังสุดทาย
ของนักเรียน แบงออกเปน
 3.1.1 คะแนนเฉล่ียสะสม 1.00 – 1.99  
 3.1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.99  
 3.1.3 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 – 4.00  
  3.2 การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก หมายถึง 
การที่นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษแมน้ํา กับหนวยงานภายนอก
โรงเรียน เชน ชมรมเรารักแมน้ําทาจีน การเขารวมกิจกรรมกับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล        
ในพื้นที่ เปนตน แบงเปน 
 3.2.1 เคย 
 3.2.2 ไมเคย 

3.3 อาชีพผูปกครอง หมายถึง อาชีพผูปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา     
ปที่ 3 ไดแก 
 3.3.1 รับราชการ 
 3.3.2 เกษตรกรรม 
 3.3.3 คาขาย 
 3.3.4 รับจาง 
 3.3.5 อ่ืนๆ 

3.4 ลักษณะการตั้งบานเรือน หมายถึง ลักษณะการปลูกสรางบานเรือนของ
นักเรียนที่พักอาศัยอยูในปจจุบัน แบงเปนมีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร และไมมีพื้นท่ีติดแมน้ํา
ในรัศมี 500 เมตร 

3.5 สถานท่ีตั้งของโรงเรียน หมายถึง แหลงท่ีโรงเรียนตั้งอยู โดยแบงตามลักษณะ
ทางกายภาพของแมน้ําทาจีน ดังนี ้
 3.5.1 แมน้ําทาจีนตอนบน เร่ิมต้ังแตปากคลองมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห 
จังหวัดชัยนาท ลงไปจนถึงประตูน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   
 3.5.2 แมน้ําทาจีนตอนกลาง เร่ิมต้ังแตประตูน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุร ีลงมาจนถึงหนาที่วาการอําเภอนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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 3.5.3 แมน้ําทาจีนตอนลาง เร่ิมต้ังแตหนาท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี อําเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ลงไปจนถึงปากแมน้ํา อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  
  3.6 เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงเรียนต้ังอยู หมายถึง 
อาณาเขตการปกครองในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
 3.6.1 เขตองคการบริหารสวนตําบล ไดแก โรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล 
โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ โรงเรียนวัดทาพูดและโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
 3.6.2 เขตเทศบาล ไดแก โรงเรียนวัดดอนหวาย 
  3.7 ขนาดโรงเรียน หมายถึง การแบงขนาดของโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2549 ซึ่งมี 3 ขนาด ดังนี้ 
 3.7.1 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผูเรียนตั้งแต 
121-600 คน ไดแก โรงเรียนบานประตูนํ้าพระพิมล โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
 3.7.2 โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผูเรียนตั้งแต 
601-1,500 คน ไดแก โรงเรียนวัดทาพูด 
 3.7.3 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผูเรียน
ตั้งแต 1,500 คน ขึ้นไป ไดแก โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา  หมายถึง การท่ีนักเรียนมีขอมูลและความเขาใจ        
ที่ถูกตอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการอนุรักษแมน้ํา ซึ่งนักเรียนไดเรียนรูจากหลักสูตรการเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตลอดจนการสังเกต และการไดรับประสบการณ ทั้งทางตรงและ
ทางออมไดอยางถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชนจากแมน้ําอยางเหมาะสม รวมถึงการฟนฟู พัฒนา
และปองกันรักษาคุณภาพของแมน้ํา  

การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว หมายถึง การอบรมสั่งสอน
ของผูปกครองเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา ไดแก วิธีการที่ผูปกครองปฏิบัติตอนักเรียนในลักษณะการ
อบรมสั่งสอนท้ังทางตรงและทางออมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา ตลอดจนการใหความสนใจ เอาใจ
ใส การใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือ ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ ให
เงินทุนทรัพย เพ่ือใชจายเก่ียวกับกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํา 

การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน หมายถึง รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา เชน  การจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก  การวาดภาพ
ประกวด การจัดโครงการ การพาไปศึกษานอกสถานที่ เปนตน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึก เกิดทักษะ 
เจตคต ิและการกระทําตางๆในการอนุรักษแมน้ํา  
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การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร 
และการรณรงคเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากสื่อตางๆ ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ป าย
นิทรรศการ เอกสารเผยแพรตางๆ จากแหลงอื่นๆที่ไมใชครอบครัวและโรงเรียน 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ไดทราบถึงระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ

อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนและการ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียน 
ที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวดันครปฐม 

2. ไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

3. สามารถนําผลการวิจัยที่ไดเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ เ พ่ือใชเปนขอมูลแนวทาง       
การบริหารจัดการกับปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา  

4. เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยและเปนขอมูลเบื้องตนใหแกผูสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําในกลุมประชากรอ่ืนๆตอไป 
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บทท่ี 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย        
ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา  
1.1 ความหมายของการอนุรักษ 
1.2 หลักการอนุรักษ 
1.3 วิธีการอนุรักษ 
1.4 วัตถุประสงคของการอนุรักษน้ํา 
1.5 การอนุรักษน้ํา 
1.6 งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับความรูและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2 หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2.3 จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2.4 มาตรฐานการเรียนรู 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความรูในการอนุรักษแมน้ํา 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
ครอบครัว 

3.1 การอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัว 
3.3 โครงสรางของครอบครัวและลักษณะของครอบครัว 
3.4 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว 
3.5 งานวิจัยเก่ียวกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
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4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากโรงเรียน 

4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
5. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารดานการอนุรักษแมน้ํา 

5.1 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
5.2 กระบวนการรับรูขาวสารของมนุษย 
5.3 การรับรูขอมูลขาวสาร 
5.4 แหลงขอมูลขาวสาร 
5.5 งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการใหการอบรมศึกษาจากโรงเรียนเกี่ยวกับการ

อนุรักษแมน้ํา 
6. บริบทของแมน้ําทาจีน 

6.1 ลักษณะทางกายภาพของลุมนํ้าทาจีน 
6.2 ความสําคัญของแมน้ําทาจีน 
6.3 การกําหนดประเภทของแมน้ําแหลงนํ้าในแมน้ําทาจีน 
6.4 สถานการณคุณภาพน้ําแหลงนํ้าผิวดินแมน้ําทาจีน 
6.5 โรงเรียนริมแมน้ําทาจีน 
6.6 กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7.2 การเขารวมกิจกรรมการเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก 
7.3 อาชีพผูปกครอง 
7.4 ลักษณะการต้ังบานเรือน 
7.5 เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7.6 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน 

1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 
ในการศึกษาเร่ืองแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา ขอนําเสนอเปน 4 ประเด็นหลัก 

คือ ความหมายของการอนุรักษ แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา วัตถุประสงคของการอนุรักษน้ํา 
และวิธีการอนุรักษน้ํา ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชและทําใหเกิดความรูและเขา ใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ํามากย่ิงข้ึน 
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1.1 ความหมายของการอนุรักษ 

สมชาติ จิววัฒนารักษ (2535: 31) กลาววา การอนุรักษ หมายถึง ยุทธวิธีการใช
ทรัพยากรดวยความฉลาด และกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนใหมากท่ีสุด และใชทรัพยากรนั้น
ใหมีอายุนานที่สุด  

เกษม จันทรแกว (2541: 82) ไดใหความหมายของการอนุรักษไววา การอนุรักษ 
หมายถึง การใชอยางสมเหตุสมผล เพื่อการมีใชตลอดไป โดยการใชนี้ มิไดหมายถึงเฉพาะการนํามา
บริโภค ดื่ม กิน หรือ สัมผัสเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการเก็บเอาไวเชยชม ฟนฟู หรือพัฒนาสิ่งอ่ืนให
ดีขึ้นได กลาว อีกนัยหนึ่ง คือ การใชนั้นตองดําเนินการเก็บกัก การรักษา /ซอมแซม การฟนฟู การ
พัฒนา การปองกัน การสงวนหรือการแบงเขตท่ีจะสงวนไวได  

สมศักดิ์  โชคนุกูล (2531: 14) กลาววา การอนุรักษ หมายถึง การระวังปองกันและการ
รูจักใชอยางฉลาดเพื่อใหไดประโยชนมากท่ีสุด 

จากการศึกษาความหมายของคําวา การอนุรักษ พอจะสรุปถึงการอนุรักษแมน้ําไดวา 
การอนุรักษแมน้ําเปนการระวังปองกันและรูจักใชน้ําในแมน้ําอยางชาญฉลาด เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและใชน้ําในแมน้ําไดอยางยาวนานที่สุด  
1.2 หลักการอนุรักษ 

จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2543: 83) ไดสรุปหลักการอนุรักษ ไวดังนี้ 
1. การใชแบบย่ังยืน ทรัพยากรทุกประเภทตองมีแผนการใชแบบย่ังยืน (Sustainable 

utilization) ซึ่งตองมีการวางแผนการใชตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พรอมทั้งมีการเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมท่ีจะใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับชนิดทรัพยากร ปริมาณการเก็บเกี่ยว 
ชวงเวลาที่จะนํามาใชและจํากัด/บําบัดของเสียและมลพิษใหหมดไปหรือเหลือนอยไมมีภัย 

2. การฟนฟูสิ่งเสื่อมโทรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน  
เมื่อมีการใชแลวยอมเกิดความเสื่อมโทรม เพราะใชเทคโนโลยีไม เหมาะสม เก็บเกี่ยวมากเกิน
ความสามารถในการปรับตัวของระบบ มีสารพิษเกิดขึ้น เก็บเกี่ยวบอยเกินและไมถูกตองตามฤดูกาล 
จําเปนตองทําการฟนฟูใหดีเสียกอน จนทรัพยากร/สิ่งแวดลอมนั้นๆตั้งตัวได จึงสามารถนํามาใชได
ในโอกาสตอไป อาจใชเวลาการฟนฟู การกําจัด/บําบัด หรอืการทดแทนเปนปๆ 

3. การสงวนของหายาก ทรัพยากรที่มีการนํามาใชมากเกินไป หรือมีการแปรสภาพ
เปนสิ่งอ่ืนทําใหบางชนิดบางทรัพยากร/สิ่งแวดลอม ถาปลอยใหมีการใชเกิดข้ึนแลว อาจทําใหเกิด
การสูญพันธุได จําเปนตองสงวนหรือเก็บไวเพื่อเปนแมพันธุหรือเปนตัวแมบทในการผลิตใหมากข้ึน 
จนแนใจไดวา ผลผลิตปริมาณมากพอแลว 
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หลักการอนุรักษทั้ง 3 หลักการน้ี มีความสัมพันธตอกัน กลาวคือ ตองใชรวมกัน ตั้งแต
การใชทรัพยากรตองพินิจพิเคราะหใหดีวา จะมีทรัพยากรใชตลอดไปหรือไม ถาใชแลวทรัยพากร
ใดท่ีมีความเสื่อมโทรมเกิดข้ึน หรือถาสิ่งใดใชมากเกินไปจําเปนตองมีการสงวนหรือเก็บรักษา
เอาไว จะเห็นไดวา ขั้นตอนของท้ัง 3 หลักการจะผสมผสานกัน 

1.3 วิธีการอนุรักษ  
เกษม จันทรแกว (2540: 115) ใหแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษไวดังนี้ 
1. การใช หมายถึง การใชหลายรูปแบบ เชน การบริโภคโดยตรง ไดเห็นไดยินไดฟง            

ไดสัมผัส การใชความสะดวกและความปลอดภัย รวมไปถึงพลังงาน เหลาน้ีตองเปนการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและแบบยั่งยืน  คือ ตองมีการควบคุมใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมใหเกิด
มลพิษหรือของเสีย เชน การรูจักใช อะไรควรใชไมควรใช การนําเทคโนโลยีมาใช การกําหนด
พื้นที่และเวลาในการใช รูจักวิธีการแปรรูปในการใช รูจักการนํากลับมาใชใหม (Reuse) และการนํา
กลับมาใชใหมโดยวิธีการผานกระบวนการทางเคมี (Recycle) เปนตน 

2. การเก็บกัก หมายถึง การรวบรวมและเก็บกักทรัพยากรเอาไวใช เนื่องจาก              
มีแนวโนมวาจะขาดแคลนหรือคาดวาจะเกิดวิกฤตการณ เชน การกักตุนเอาไวใช การรูจักทําให
ทรัพยากรไมเนาเสีย   การดัดแปลงใหมีอายุการใชงานไดนานขึ้น การเก็บกักน้ําไวใชในเข่ือนและ
การประกาศเพื่อกําหนด เปนเขตตางๆ เปนตน 

3. การรักษา/ซอมแซม หมายถึง  การดําเนินการใดๆตอทรัพยากรที่ขาดไป/ไมทํางาน
ตามพฤติกรรม/เสื่อมโทรม/เกิดปญหาเปนจุด/พื้นที่เล็กๆสามารถใหฟนคืนสภาพเดิมได อาจใช
เทคโนโลยี ที่มนุษยสรางข้ึน เพื่อชวยใหดีเหมือนเดิมจนสามารถนํามาใชได เชน การซอมแซม        
ทําใหสิ่งท่ีจะตายหรือสูญหายไปใหดีขึ้นเหมือนเดิม การใชยารักษาและขจัดสิ่งท่ีรบกวน/เปนพิษให
หมดไป เปนตน 

4. การฟนฟู หมายถึง การดําเนินการหรือการกระทําใดๆตอทรัพยากรที่เสื่อมโทรมให
เปนปกติหรือใหดีขึ้น สามารถเอ้ือประโยชนในการนําไปใชตอไป ซึ่งการฟนฟูตองใชเวลาและ
เทคโนโลยีเขาชวยเสมอ เชน การปลูกซอมตนไมที่ถูกตัด/ทําลายไป การปองกันการชะลางไมให
เกิดขึ้นอีก การเวนชวงเวลาการใชทรัพยากรแตละพื้นที่ เปนตน 

5. การพัฒนา หมายถึง การกระทําใดๆ ตอทรัพยากรที่เปนอยูใหดียิ่งข้ึนไปอีก เพราะ
ตองการเรงหรือเพิ่มประสิทธิภาพใหเกิดผลิตผลท่ีดีขึ้น การพัฒนาที่ถูกตองน้ันตองใชทั้งความรู 
เทคโนโลยี และการวางแผนท่ีดี เชน การตัดแตงตนไมใหเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ การใหปุย  
การปลูกตนไมเพิ่มเติมในสวนที่ตาย การจัดการปาใหอยูในสภาพอุดมสมบูรณยิ่งข้ึน การปรับปรุง
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แหลงตนน้ําลําธารโดยการขุดใหลึก เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชตลอดท้ังป หรือการปลูกตนไม
ใหญไวริมแหลงนํ้า  เพื่อปองกันการระเหยของนํ้า เปนตน 

6. การปองกัน หมายถึง การปองกันสิ่งท่ีเกิดข้ึนไมใหลุกลามมากกวาท่ีเปนอยู 
(Protection) และการปองกันสิ่งท่ีไมเคยเกิดข้ึน (Prevention) แกทรัพยากร เชน การปดประกาศ           
การบอกเลาปากตอปาก การทําร้ัว การเดินตรวจสอบ การทําข้ันบันได การมีเวรยามเฝาระวังหรือ
การอนุรักษดินและนํ้าดวยวิธีการตางๆ เปนตน 

7. การสงวน หมายถึง การเก็บไวโดยไมใหแตะตองหรือไมนําไปใชดวยวิธีใดๆก็ตาม      
การสงวนอาจกําหนดเวลาท่ีเก็บไวโดยไมใหมีการแตะตองตามเวลาท่ีกําหนดไว แตอาจใหมีการ
ใชไดบางตามเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด เชน การเก็บไวไมมีการใช การดูแลเอาใจใสตอทรัพยากร 
การกําหนดวิธีเพื่อไมใหทรัพยากรถูกบุกรุกทําลาย การเลือกชนิดท่ีตองเก็บไวโดยการประกาศหรือ
ทําเคร่ืองหมาย เปนตน 

8. การแบงเขต หมายถึง การจัดแบงเขตหรือแบงกลุม /ประเภทตามสมบัติของ
ทรัพยากร เพื่อใหมีการใชทรัพยากรเปนไปตามศักยภาพ สาเหตุที่สําคัญเพราะวิธีการใหความรูหรือ
กฎระเบียบนํามาใชนั้นไมไดผล หรือตองการแบงเขตใหชัดเจนเพ่ือใหการอนุรักษไดผลยิ่งข้ึน เชน 
การกําหนดขอบเขต การทําร้ัว การทําเคร่ืองหมายพ้ืนท่ี การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปา เมืองควบคุมมลพิษ การกําหนดชั้นลุมนํ้า เปนตน อยางไรก็ตามการแบงเขตตองมีการ
สรางมาตรการกํากับดวยมิฉะน้ันแลวจะไมเกิดผล 

กลาวโดยสรุป การอนุรักษแมน้ําจะมีความหมายครอบคลุมถึงการคุมครอง ดูแล 
บํารุงรักษา การรูจักใชอยางถูกวิธี และกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนมากที่สุดและยาวนานท่ีสุด 

1.4 วัตถุประสงคของการอนุรักษน้ํา 
นิวัต  เรืองพานิช (2542: 147-149) กลาววา ในการอนุรักษน้ํานั้น มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพื่อใหไดน้ําท่ีมีปริมาณพอเหมาะเพียงพอกับความตองการโดยไมมากและนอย

จนเกินไป 
2. เพื่อใหไดน้ําท่ีมีคุณภาพดี ใสสะอาด ไมขุนขน หรือมีสารที่เปนพิษเจือปนอยู      

ถาไดน้ําที่มีคุณภาพดียอมจะอํานวยประโยชนแกผูบริโภค ทําใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
3. เพื่อใหมีน้ําใชในเวลาท่ีพอเหมาะ คือ ตองมีน้ําไหลตลอดเวลาที่เราตองการใช    

มุงใหน้ําไหล อยูในลําธารอยางสมํ่าเสมอตลอดป ดวยการรักษาตนนํ้าลําธารใหอยูในสภาพท่ีดี ทํา
ใหการสรางเข่ือนและอางเก็บน้ําตามความจําเปนไวกักน้ําในฤดูที่มีน้ําหลาก และระบายไปใชในฤดูแลง 

4. เพื่อเพิ่มระดับน้ําใตดินและลดการสูญเสียจากน้ําท่ีไหลบา โดยดําเนินการชวยให
น้ําซึมผานผิวดินและกักเก็บน้ําไวภายในดินใหมากท่ีสุดเทาที่จะกระทําได 
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5. เพื่อลดการสูญเสียจากการใชประโยชนดานตางๆ เชน การใช การดื่ม การเกษตร
การชลประทาน และการอุตสาหกรรม เปนตน 

สําหรับวิธีการอนุรักษแมน้ํา อาจไมไดมีผูใดไดใหคําจํากัดความไวอยางเดนชัด ผูวิจัย
จึงขอกลาวถึงหลักในการอนุรักษน้ําท่ัวๆไป ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการอนุรักษแมน้ําได
เชนกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.5 การอนุรักษน้ํา มีวิธีที่ตองกระทํา ดังนี้ 
1. การรักษาสภาพแหลงน้ํา 

การอนุรักษทรัพยากรน้ํา จึงเปนเร่ืองสําคัญและตองเปนหนาท่ีของประชาชน    
ทุกคนในการรวมมือปฏิบัติ เพราะเนื่องจากประชากรของโลกเพิ่มข้ึน ความตองการที่จะนํามาใช
อุปโภค บริโภค และเพื่อกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจอ่ืนๆมากย่ิงข้ึน พรอมกันน้ีปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวกับน้ําก็จะตามมา เชน ปญหาขาดแคลนน้ํา ปญหาน้ําเสีย เปนตน ดังน้ัน การอนุรักษน้ํา          
จึงจําเปนตองทําในเร่ืองการรักษาสภาพแหลงนํ้าใหคงอยูตามธรรมชาติ เพื่อใชเปนที่เก็บกักน้ํา 
ระบายน้ํา การคมนาคมขนสง พักผอนหยอนใจ ใชเปนแหลงเพาะพันธุปลาและสัตวน้ํา ชวยทําให
ดินชุมช่ืน การรักษาสภาพแหลงนํ้าจึงควรมีการตรวจสอบกอนใชหรือเฝาระวังตลอดเวลา อยาให
เกิดการเนาเสียขึ้น ซึ่งทําไดดังนี้ (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 2540: 36-28)  

1.1 การดูดวยสายตา อาจดูลักษณะตางดังน้ี 
             1.1.1 ปริมาณน้ํามากนอยเพียงใด ถานํ้าไหลเร็วจะมีปริมาณออกซิเจนมาก 
คุณภาพน้ําจะดีขึ้นกับอัตราการไหลของน้ํา ถานํ้าไหลเร็วจะมีปริมาณออกซิเจนมาก คุณภาพน้ําจะดีขึ้น
ไดเร็ว โอกาสท่ีน้ําเนาเสียก็จะนอยลง 
  1.1.2 ลักษณะของน้ํา ถามีสีเขมตางจากธรรมชาติ หรือมีตะกอนขุนมากหรือ  
มีกลิ่นเหม็น แสดงวานํ้าสกปรกมาก มีโอกาสเนาเสียสูงมีแหลงมลพิษใกลๆแมน้ําลําคลอง เชน          
มีชุมชนหนาแนน โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด รานอาหาร โรงแรม สถานประกอบการ แสดงวาอาจ
มีของเสียจากแหลงเหลาน้ีปลอยลงในแมน้ํา ลําคลอง ทําใหแมน้ํา ลําคลอง เกิดมลพิษข้ึนได        
ตองคอยเฝาระวัง 
  1.1.3 ขยะและสิ่งปฏิกูลในน้ํา เชน ขยะ ซากสัตว ซากพืช เปนสาเหตุของ    
น้ําเนาเสียได 
  1.1.4 วัชพืชในนํ้า เชน สาหราย ผักตบชวา อาจทําใหเกิดการเนาเสีย         
อยางรุนแรงไดในบริเวณนํ้าทิ้ง 
  1.2 การเก็บตัวอยางนํ้ามาตรวจ โดยการนํานํ้าจากแมน้ําหรือลําคลองท่ีเราตองการ
ทราบปริมาณมลพิษมาตรวจ การตรวจวิเคราะหที่สําคัญ ไดแก แบคทีเรีย สารอินทรีย โลหะมีพิษ 
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เชน ตะกั่วและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การตรวจคุณภาพน้ําอยางละเอียด ควรทําในทุกฤดูกาล ในการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า เพื่อตรวจสอบสภาพมลพิษอยางงายๆ สามารถทําไดโดยอาสาสมัครทําการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าอยางรวดเร็ว ไดแก การตรวจวัด
ออกซิเจนในนํ้า ซึ่งควรตรวจวัดทุกเดือน 

  1.3 การใชประโยชนขอมูลคุณภาพนํ้าท่ีวัดได โดยเฉพาะคาออกซิเจนละลายน้ํา            
มีประโยชนมาก สามารถนํามาแบงประเภทน้ํา ดังนี้ 

  ดีมาก ถาวัดคาออกซิเจนละลายนํ้าไดมากกวา 7 สวนในลานสวน แสดงวาแมน้ํา       
ลําคลองนั้นมีคุณภาพน้ําเปนประเภทท่ี 1 คือ เปนน้ําที่ไมมีสารมลพิษเจือปน สามารถนํามาใชได 

  ดี ถาวัดคาออกซิเจนละลายนํ้าไดมากกวา 6 แตไมเกิน 7 สวนในลานสวน แสดงวา
แมน้ําลําคลองน้ันมีคุณภาพนํ้าเปนประเภทที่ 2 คือ เปนน้ําท่ีมีคุณภาพดี เมื่อนํามากวนสารสมหรือ
เติมคลอรีนหรือตมเดือด ก็สามารถนํามาใชได 

  พอใช ถาวัดคาออกซิเจนละลายนํ้าไดมากกวา 4 แตไมเกิน 6 สวนในลานสวน 
แสดงวาแมน้ําลําคลองน้ันมีคุณภาพน้ําเปนประเภทที่ 3 คือ เปนนํ้าท่ีมีคุณภาพพอใช สามารถใช        
ทําน้ําประปาได หรือกวนสารสมและเติมคลอรีนหรือตมเดือดก็สามารถนํามาใชในครัวเรือนตอไป 

  ไมควรใช ถาวัดคาออกซิเจนละลายนํ้าไดมากกวา 2 แตไมเกิน 4 สวนในลานสวน 
แสดงวาแมน้ําลําคลองน้ันมีคุณภาพนํ้าเปนประเภทที่ 4 คือ เปนนํ้าท่ีมีคุณภาพตํ่า เปนนํ้าที่ไมควร
นํามาใชในครัวเรือนหรือแมแตทํานํ้าประปา ถาจําเปนตองใชก็ตองมีการตรวจสอบใหแนใจกอน
และตองทําการปรับปรุงคุณภาพน้ําเฉพาะกอน 

 หามใช ถาวัดคาออกซิเจนละลายนํ้าไดนอยกวา 2 สวนในลานสวน แสดงวาแมน้ํา    
ลําคลองน้ันมีคุณภาพนํ้าเปนประเภทท่ี 5 คือ เปนนํ้าท่ีมีคุณภาพตํ่ามาก หามใช เปนนํ้าท่ีมีมลพิษมาก 
ไมควรจะไปอาบ วาย หรือนํามาใชในครัวเรือน ถานํามาใชอาจเปนอันตรายตอสุขภาพได 

1.4 การเลี้ยงปลากระชัง นอกจากเปนการเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือนแตละ
ครัวเรือนโดยตรงแลว ยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการเฝาระวังคุณภาพแมน้ําลําคลองได         
ปลาสวนใหญ จะสามารถมีชีวิตอยูไดโดยปกติ เมื่อมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําท่ีสูงกวา 4 สวน      
ในลานสวน ปลาบางประเภทสามารถมีชีวิตในนํ้าท่ีมีออกซิเจนละลายนํ้าระหวาง 2 ถึง 4 สวน       
ในลานสวน และปลาทุกประเภทจะตายเมื่อมีออกซิเจนละลายนํ้าเหลืออยูนอย 

1.5 การปองกันมลพิษในแมน้ําลําคลอง เมื่อตรวจพบปญหาการเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
เชน พบซากสัตวในนํ้าหรือน้ํามีออกซิเจนต่ํา ควรแจงใหประชาชนทราบและเรงรัดใหมีการแกไข
โดยเร็วและควรใหคําแนะนําในการใชน้ําใหถูกตองตามประเภทตางๆและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา  
ตลอดจนการฆาเชื้อโรคในนํ้าแกชาวบานทุกคน 
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การรักษาสภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ จะเปนการรักษาสถานที่กักขังนํ้าจืดท่ีธรรมชาติ
สรางสรรคไว แหลงนํ้าธรรมชาติไมวาจะเปนทะเลสาบ หนอง บึง แมน้ํา และลําคลองจะต้ืนเขิน
เปนจํานวนมาก  จึงทําใหปริมาณนํ้าท่ีเก็บกักขังเอาไวลดนอยลง วิธีการที่จะคงสภาพแหลงนํ้าท่ีสําคัญ 
คือ (วิชัย เทียนนอย, 2533: 101)  

1. ลดอัตราการเกิดความเปนกรด เปนดางของดินใหนอยลง 
2. ขุดลอกแหลงนํ้าเพื่อขยายความกวางและลึกใหใกลเคียงกับสภาพเดิมหรือมากกวาเดิม 
จากการท่ีสภาพแหลงนํ้าธรรมชาติตางๆเกิดสภาพต้ืนเขินเปนสวนใหญ ทําใหปริมาณ

น้ําที่จะกักขังไวมีปริมาณลดลง การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหมีน้ําเพียงพอ จึงจําเปนตองทําการขุดลอก
แหลงนํ้าใหกวางและลึกใกลเคียงกับสภาพเดิมหรือมากกวา ตลอดจนการจัดหาแหลงนํ้าเพ่ิมเติม 
อาจจะกระทําโดยการขุดเจาะนํ้าบาดาลมาใช ซึ่งตองระวังปญหาเกิดแผนดินทรุดหรือการขุดเจาะ
แหลงน้ําผิวดินเพ่ิมเติม (ราตรี ภารา, 2540: 91) 

2. การปองกันมลพิษทรัพยากรน้ํา 
วิชัย เทียนนอย และ ประชา อินทรแกว (2533: 13) ไดใหความเห็นเก่ียวกับการ

ปองกันมลพิษทรัพยากรน้ําวา ปญหานํ้าเกิดมลพิษเปนเร่ืองท่ีสําคัญที่ประชาชนในเมืองใหญๆกําลัง
ประสบในปจจุบัน จะเห็นไดจากแหลงน้ําที่ปรากฏในยานชุมชนจะเนาเสียและสงกลิ่นเหม็นทําลาย
สุขภาพอนามัยผูที่อยูอาศัยใกลเคียง สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษ คือ 

1. สิ่งโสโครกท่ีระบายออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปรากฏอยูในรูปของ
สารที่ลอยน้ํา ตะกอนและสารพิษ 

2. สิ่งปฏิกูลและนํ้าโสโครกจากท่ีอยูอาศัย 
3. เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิงคือการเลี้ยงสัตว  ซึ่ง

เกษตรกร จะปลอยมูลสัตวใหระบายลงสูแหลงน้ําใกลเคียง และเกิดจากการทําเหมืองแร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเหมอืงสูบหรือเหมืองฉีด 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย (2540: 28) กลาววา การปองกันมลพิษทางนํ้า 
ทําไดดังนี้ 

1. ตามบานเรือนและจุดท่ีเปนทาเรือหรือที่จอดเรือ ควรมีถังสําหรับใสขยะมูลฝอย
ใหเพียงพอ ไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา 

2. บานเรือนทุกครัวเรือนควรมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันไมใหอุจจาระ   
ลงไปในแมน้ํา 

3. ไมทิ้งซากสัตวลงในแมน้ําลําคลอง ควรกําจัดโดยการฝงในบริเวณท่ีไกลจาก
แมน้ําลําคลองพอควร 
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4. ควรมีการกําจัดวัชพืชและพืชน้ํา เชน ผักตบชวา สาหราย ตลอดจนขยะในน้ํา          
เปนระยะๆ เพื่อไมใหน้ํามีคุณภาพแยลงจนถึงระดับที่ต่ํามาก จนไมสามารถนํามาอุปโภคบริโภคได 

5. ไมลางภาชนะท่ีใชในการบรรจุยาฆาแมลงในแมน้ํา 
6. หากพบวามีคนทิ้งขยะ ปลอยน้ําเสียหรือสารพิษลงในแมน้ําควรชวยกันแนะนํา 

ตักเตือนหรือหามปราม 
7. คอยเฝาระวังการลักลอบปลอยของเสียลงแมน้ําลําคลองของโรงงาน กิจการ

ประเภทตางๆ หากพบการกระทําดังกลาวควรแจงองคการบริหารสวนตําบล 
8. อาสาสมัครควรชักชวนผูนําชุมชน  ผูนําโรงงาน  กิจการ องคกรเอกชน           

ในทองถิ่น ใหรวมกันดูแลรักษาแมน้ําลําคลองใหใสสะอาด ไมเกิดการเนาเสียตามบานเรือน 
3. การใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

  ในการอนุรักษและปองกันการใชน้ํา การใชน้ําประหยัดไมใหสูญหายไปโดยเปลา
ประโยชน จะชวยประหยัดนํ้าและพลังงานอ่ืนๆไดมาก (วินัย วีระวัฒนานนท, 2530: 73) และเปน
การนํานํ้ามาใชประโยชนหลายอยางๆตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งดานการอนุรักษและ      
ตัวผูใชน้ําเอง ซึ่งสามารถลดคาใชจายเกี่ยวกับคานํ้าลงได ปริมาณน้ําเสียที่จะท้ิงล งแหลงนํ้า             
มีปริมาณนอยลงและปองกันปญหาการขาดแคลนน้ําซึ่งการประหยัดนํ้า (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2536: 
97-101) ดังนี ้

1. การประหยัดนํ้าในบาน จะลดการใชน้ําโดยการตรวจสอบและฝกนิสัยในการ
ใชน้ํา ทําใหมีน้ําไวใชไดนาน การประหยัดน้ําในบานทําไดโดย 

1.1 หม่ันตรวจสอบดูมาตรวัดนํ้าเม่ือเลิกใชน้ําทุกประเภทแลว ถามาตรวัดนํ้า       
ยังเดินอยูแสดงวามีน้ําร่ัวซึมตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหเสียน้ําเปนจํานวนมาก 

1.2 ปดนํ้าขณะแปรงฟนจะทําใหไมตองปลอยน้ําดีๆ เมื่อแปรงฟนเสร็จแลว       
จงึคอยเปดนํ้า 

1.3 การลางจาน หากรองนํ้าเก็บไวในอางแทนการเปดนํ้าไวไหลผานจานแลว      
ทิ้งนํ้าไปจะทําใหประหยัดน้ําได 

1.4 การอาบนํ้าดวยฝกบัวจะประหยัดกวาการใชขันตักอาบ ในการอาบนํ้า         
จึงควรดูวาเปดนํ้าแรงไปหรือเปลา ปดนํ้าขณะฟอกสบูและตรวจสอบวาปดกอกสนิททุกคร้ัง           
ที่อาบน้าํเสร็จ 

1.5 หากใชสวมชักโครก ในการกดชักโครกตองใชน้ํามากกวาการใชสวมราดนํ้า   
จึงควรตั้งระดับลูกลอยในถังชักโครกใหอยูในระดับต่ํา เพื่อจะไดประหยัดน้ําไดมาก 
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2. การประหยัดนํ้าในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากภาคเกษตรกรรมเปนผูใชน้ํา        
รายใหญที่สุดมาเปนเวลานาน ทั้งยังเปนผูใชงบประมาณดานการจัดสรรน้ํามากท่ีสุดดวยนั้น        
คือ  การลงทุนในระบบชลประทาน แตปรากฏวาการใชน้ําชลประทานเพ่ือการเกษตรยังมี
ประสิทธิภาพตํ่า และมีความสูญเสียมาก เนื่องจากระบบท่ีใชในปจจุบันอาศัยแรงดึงดูดของโลก 
ปลอยใหน้ําไหลเขาพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งนํ้าสวนใหญจะไหลลนออกไป หากมีการกักเก็บนํ้าสวนนี้
เพื่อหมุนเวียนกลับมาใชใหม จะทําใหสามารถประหยัดนํ้าสํารองท่ีเก็บนํ้าไวเหนือเข่ือนไดมาก 
นอกจากนี้ควรปรับปรุงระบบการควบคุมนํ้าหรือซอมแซมระบบท่ีมีอยูแลวใหใชงานได เพื่อให
สามารถควบคุมจังหวะการเปด-ปดและปริมาณนํ้า ที่เหมาะสมกับความตองการ สวนเกษตรกรบางราย
ใชน้ําผิดประเภทโดยการเปดนํ้าไปขังไวในนา เพื่อทําลายวัชพืชและแมลงศัตรูพืชตางๆ จึงควร           
มีการเสริมความรูเร่ืองการใชน้ําแกเกษตรกรดวย นอกจากนี้การใชเทคนิคการใหน้ําแบบใหม เชน 
ระบบฉีดน้ําที่มีอยูหลายแบบจะชวยใหสามารถควบคุมเวลาและปริมาณการใหน้ําไดตามท่ีตองการ 
การเลือกวิธีการทําเกษตรท่ีเหมาะสมก็จะชวยลดการใชน้ําลงไดเชนกัน เชน การทํานาหวานนํ้าตม 
เปนตน มาตรการท่ีชวยใหเกิดการประหยัดนํ้าในภาคเกษตรท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเรียก
เก็บคาใชน้ําชลประทานจากเกษตรกร เพื่อกระตุนใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

3. การประหยัดนํ้าในภาคอุตสาหกรรม ในประเทศไทยภาคอุตสาหกรรมใชน้ํามาก  
รองจากภาคเกษตรกรรมและชุมชน แตกําลังเพ่ิมความตองการขึ้นอยางรวดเร็ว ภาคเอกชนหรือ
ผูประกอบการก็สามารถชวยตัวเองและสังคมดวยการประหยัดนํ้าไดเชนกัน เชน โรงงานหลายแหง  
ใชน้ําจากระบบหลอเย็นของเคร่ืองจักรซึ่งไมจําเปนตองใชน้าํที่มีคุณภาพ ดังน้ันจึงอาจใชน้ําเสียจาก
ชุมชนหรือจากกระบวนการผลิตในโรงงานเองมาบําบัดแลวนํากลับมาใชใหมไดหลายรอบ 

4. การประหยัดนํ้าในชุมชน การประหยัดนํ้าเปนการอนุรักษแหลงนํ้าอยางหน่ึง 
เพราะเมื่อมีการใชน้ํานอยลง โดยเฉพาะในชุมชนนํ้าเสียก็จะนอยลงดวย หากไมประหยัดนํ้าต้ังแต
วันน้ี ในอนาคตจะหาแหลงน้ําดิบมาทําน้ําประปาไดยากข้ึน และนํ้าที่ไดตองมีราคาแพงมาก 

นิวัติ  เรืองพานิช (2542: 149-150) ไดกลาวถึงการอนุรักษน้ําไวดังนี้ 
1. ออกกฎหมายเกี่ยวกับการใชน้ํ า  เนื่องจากประชากรเพิ่ม ข้ึนอยางรวดเร็ว          

ความตองการใชประโยชนจากนํ้ามีมากข้ึน จึงควรมีกฎหมายเก่ียวกับสิทธิการใชน้ํา เปนการ
ควบคุมการแจกจายน้ําท้ังท่ีอยูบนพื้นผิวดินและใตดินใหเกิดความยุติธรรมแกผูใชน้ํา ขณะเดียวกัน
ก็เปนการประหยัดและปองกันการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชนอีกดวย 

2. วางแผนพัฒนาแหลงนํ้าและการจัดการลุมนํ้าของแมน้ําสายสําคัญๆของประเทศ 
เพื่อใหผูที่อาศัยอยูในลุมนํ้าไดรับประโยชนจากทรัพยากรน้ําไดอยางท่ัวถึง 
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3. ปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินใหถูกตองตามหลักการอนุรักษดินและนํ้า หาทาง
ชะลอการไหลของนํ้าใหคงอยูในลํานํ้านานท่ีสุด เพื่อมิใหน้ําฝนที่ตกลงมาไหลบาลงสูทะเล         
โดยปราศจากการใชประโยชน และลดอัตราการพังทลายของดินและการตกตะกอนตามลํานํ้าตางๆลง 

4. ปรับปรุงระบบการชลประทานและคลองสงนํ้าตางๆ เพื่อปองกันการสูญเสียน้ํา
ในขณะสงนํ้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ําจากคลองชลประทานใหดียิ่งขึ้น 

5. หาวิธีปรับปรุงเอาน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆหมุนเวียนเปลี่ยนกลับมาใช
ใหม เพื่อประหยัดการใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งนับวันจะทวีความตองการนํ้ามากข้ึน 

6. หาวิธีลดการระเหยจากแหลงนํ้าตางๆ เชน ตามบริเวณอางเก็บน้ําเหนือเข่ือน เปนตน 
7. สํารวจหาแหลงน้ําใหมๆ เพื่อใหไดปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน เชน ทดลองคนควาหาวิธีทํา      

น้ําทะเลใหเปนน้ําจืดโดยใชตนทนุต่ํา การสํารวจแหลงน้ําใตดิน การทดลองการใชน้ําของพืชพรรณ
ตางๆ เพื่อลดการคายน้ําของตนไม เปนตน 

8. เพิ่มคาใชน้ําใหแพงข้ึน เพื่อปองกันการใชน้ําอยางฟุมเฟอย ซึ่งเปนวิธีชวยให
ประชาชนใชน้ําอยางประหยัดวิธีหนึ่ง 

สิริพร  สบายย่ิง (2546: 17) ไดกลาวถึงการอนุรักษน้ําไวดังนี้ 
1. การใชน้ําอยางประหยัด นอกจากจะเปนการลดคาใชจายเก่ียวกับคานํ้าไดแลว     

ยังทําใหปริมาณน้ําเสียท่ีจะทิ้งลงแหลงนํ้ามีปริมาณนอย และปองกันการขาดแคลนนํ้าไดดวย 
2. การสงวนน้ําไวใช ในบางฤดูหรือในสภาวะที่มีน้ํามากเหลือใช ควรมีการเก็บน้ําไวใช 

เชน การทําบอกักเก็บน้ํา การสรางโองน้ําไวเพื่อเก็บน้ํา ขุดลอกแหลงน้ํา รวมท้ังการสรางอางเก็บน้ํา
และระบบชลประทาน 

3. การพัฒนาแหลงนํ้า ในบางพื้นท่ีที่ขาดแคลนน้ําหรือจําเปนที่จะตองหาแหลงนํ้า
เพิ่มเติม เพื่อใหสามารถมีน้ําไวใชทั้งในครัวเรือนและในการเกษตรไดอยางเพียงพอ 

4. การปองกันนํ้าเสีย การไมทิ้งสิ่งปฏิกูลและสารพิษในแหลงนํ้า น้ําเสียที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบําบัดและขจัดสารพิษกอนที่จะปลอยลงสูแหลงน้ํา 

5. การนํานํ้าเสียกลับไปใช น้ําท่ีไมสามารถใชไดในกิจกรรรมอยางหน่ึงอาจใชได          
ในกิจกรรมหนึ่ง เชน นํ้าทิ้งจากการลางภาชนะอาหารสามารถนําไปรดตนไมได 

 
จะเห็นไดวา การอนุรักษแมน้ํา จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ตั้งแตบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน รวมท้ังภาครัฐและเอกชน ผูที่มีบทบาทในการดูแลรักษาแมน้ํา คือ บุคคลที่อยูใน
ชุมชน โรงเรียนท่ีตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน เปนสถาบันท่ีมีบทบาทในการใหความรูแกนักเรียน รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมตางๆท่ีใหนักเรียนหรือประชาชนท่ีอยูริมแมน้ําเขามามีสวนรวมในการอนุรักษแมน้ํา  
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ประกอบกับโรงเรียนริมแมน้ําทาจีน มีสวนเก่ียวของกับแมน้ําทาจีนในดานการนํามาใชประโยชน 
จึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในดานการอนุรักษแมน้ํา 

1.6 งานวิจัยเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 
เยาวลักษณ ระงับพิศม (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําของ

นักเรียนและบทบาทในการสงเสริมอนุรักษแมน้ําของครู ซึ่งมีภูมิหลังตางกันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลอง พบวา พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
รวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมในดานการปองกันรักษาอยูในระดับมากท่ีสุด           
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนที่มีภูมิหลังตางกันพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ดาน คือ ดานการแสวงหาความรูความเขาใจ ดานการ
ปรับปรุงฟนฟู และดานการนํากลับมาใชประโยชนใหม  

ทแกลว เดชดํารง (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลอง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบวา พฤติกรรมของประชาชน  
ในการอนุรักษแมน้ําแมกลองที่ถูกตองอยูในระดับปานกลาง ระยะเวลาท่ีใชประโยชนจากแมน้ํา       
แมกลอง ความเชื่อในการอนุรักษน้ํา ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย การรับรูขาวสารและความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษน้ํา กอใหเกิดความแตกตางในเร่ืองพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01  

กัลยา สุขประทิว (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการ
อนุรักษน้ําและพฤติกรรมการอนุรักษน้ําตามการรับรูของนักเรียนมีความสัมพันธทางบวก (r= .37) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

พันพร โชติพฤษชูกูล (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชน้ําอยาง
ประหยัดภายในครัวเรือนของแมน้ําเขตเทศบาลเมืองลําปาง พบวา อายุ ระดับการศึกษา เจตคติ         
ตอการประหยัดน้ําเกี่ยวของกับการใชน้ําอยางประหยัด 

ปรีชา มาเจริญ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการอนุรักษ
แมน้ํา แมกลอง กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
และมีบานพักหางจากแมน้ําแมกลองไมเกิน 2 กิโลเมตร จํานวน 300 คน พบวา ระยะเวลาที่อยูอาศัย 
ประสบการณที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําเนาเสีย การใชประโยชนจากแมน้ําแมกลอง ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษ เจตคติตอการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

2. แนวคิดเก่ียวกับความรูและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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แนวคิดเก่ียวกับความรูและการเรียนการสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยจะนําเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีใชในโรงเรียน ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําของนักเรียนได 

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกิดจากการทบทวน

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและ       
มีความหลากหลายในการปฏิบัติ กลาวคือ เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กําหนด
จุดหมาย ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู     
แตละกลุมมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคให
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณสมบัติอันพึงประสงค เพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย 

การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียน
สําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเอง
กับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมท้ังความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมา
ของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย    
ทรงเปนประมุข ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความรูความเขาใจและ
ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญา ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ การดํา รงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

2.2 หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม   
บนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการ
จัดการเรียนรู 

5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

2.3 จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา            
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมาย เพื่อใหเกิดกับ
ผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การ
ใชเทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย  
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคมโลกและอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 

2.4 มาตรฐานการเรียนรู 
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การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ
ปญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 
ดังนี ้

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตางประเทศ 
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมน้ีเปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยอาจ

จัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรางพ้ืนฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  กลุมท่ีสอง 
ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการ        
ทํา งานอยางสรางสรรค 

สําหรับเร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุมการงานอาชีพ และเทคโนโลยีซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
กลุมวิทยาศาสตร 
สาระท่ี 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 2.1: เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สิ่งมีชีวิตความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
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มาตรฐาน ว 2.2: เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ          
ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.3: ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.2: เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่กอให   
เกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
กลุมการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
สาระท่ี 1 : การดํารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1: เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใช
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในการทํา งานเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว ที่เกี่ยวของกับ
งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําไดจากการเรียนในหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ทาง
โรงเรียนไดสอดแทรกไวในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งการเรียนการสอนดังกลาวมีการวัดประเมินผล ทําให
นักเรียนตองแสวงหาความรูในรายวิชานั้น ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน 

 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความรูเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จากการศึกษาคนควายังไมมีผูใดทําการวิจัยไวโดยตรง แตพบวาไดมีผูทําการวิจัยในประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําดังนี้ 
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กวี สุภานันท (2535: ก-ข) ไดศึกษาเร่ืองความรูและความตระหนักของนักเรียน        
นายรอยตํารวจเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม จากการศึกษาพบวา นักเรียนนายรอยตํารวจมีความรู
เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมระดับปานกลาง และมีความตระหนักเกี่ ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมใน
ระดับสูง 

สุธีรา เสิศวิสุทธิไพบูลย (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความรู ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
สวนในดานทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยูใน
ระดับดี 

เกศรา พิทยภาณุ (2538: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและพฤติกรรมสิ่งแวดลอมตามการรับรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนรอยละ 47.80 มีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี
ถึงดีมากและนักเรียนรอยละ 52.20 มีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยูในระดับพอใช ถึงยังตองแกไข 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา สามารถ
ไดรับจากกระบวนการเรียนรูจากท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน หรือเกิดจากประสบการณที่
ไดรับและสามารถแสดงออกมาในเชิงของพฤติกรรมได ผูวิจัยเห็นวา ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ํา  นาจะสงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3              
ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัว 

ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานท่ีสําคัญที่สุดของสังคม ครอบครัวมีบทบาทสําคัญ      
ในการอบรมและเลี้ยงดูมนุษยตั้งแตแรกเกิด จนกระท่ังเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะชวย
พัฒนาประเทศชาติใหรุงเรือง ครอบครัวที่อบอุน มั่นคง บิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวรักใคร
กลมเกลียวกัน บิดามารดาประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดี อบรมสั่งสอนบุตรไปในทางที่ดีที่ชอบ 
เด็กและเยาวชนในครอบครัวนั้นยอมไดรับการพัฒนาไปในทางท่ีดีและเปนผูใหญที่ดี  แตถา
ครอบครัวนั้นไมมีความอบอุน บิดามารดาทะเลาะตบตีกันเปนประจํา หรือประพฤติไมเหมาะสม 
ยอมสงผลใหสภาพรางกาย อารมณและจิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนซึ่งเปน
สมาชิกในครอบครัวเบี่ยงเบนไปในทางไมปกติ จนถึงข้ันกอการกระทําผิดกฎหมายข้ึนได หากเด็ก
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และเยาวชนของชาติขาดการศึกษาอบรมมีความประพฤติไมดี  ไมประกอบอาชีพที่สุจริต 
ประเทศชาต ิ  ก็จะมีปญหาไมอาจพัฒนาใหเจริญข้ึนได (อังสนา งามขํา, 2541: 32-36) 

จากความหมายท่ีกลาวมา สรุปไดวา บทบาทของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวเปน
สถาบันพื้นฐาน เปนสถาบันหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุตร โดยมีบทบาทในการใหความอบอุน      
ใหการศึกษาและเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตนใหกับบุตร ซึ่งบุตรจะมีความประพฤติเปน
เชนใดน้ันขึ้นอยูกับบทบาทของครอบครัว 

3.2 โครงสรางของครอบครัวและลักษณะของครอบครัว 
ศิริพร จันทรประยูร (2545: 8) กลาววา ครอบครัว หมายถึง การท่ีบุคคลสองคน

ประกอบดวยเพศชายและเพศหญิงมาอยูรวมกัน โดยเนนถึงความสัมพันธทางเพศ สวนวิธีการ       
ในการที่จะมาอยูรวมกันไดนั้น แลวแตละสังคมกําหนดใหมาปฏิบัติ โดยแบงรูปแบบของครอบครัว
ออกเปน 

1. ครอบครัวขยาย (extended family) ไดแก ครอบครัวที่ประกอบไวดวยบิดา มารดา 
และบุตร นอกจากน้ียังมีสมาชิกเพิ่ม คือ ปู ยา ตา ยาย พี่ ปา นา อา ญาติ อาศัยอยูดวยกัน ครอบครัวนี้
จะพบมากในภาคเกษตรกรรม 

2. ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) ไดแก ครอบครัวซึ่งประกอบไปดวยบิดา มารดา 
และบุตรเทานั้นอาศัยอยูดวยกัน จะพบมากในสังคมอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข (2541: 6-7) ใหความสําคัญของครอบครัว ดังนี้ 
1. ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานของมนุษยและเปนสถาบันท่ีเกาแกที่สุดในโลก     

ทําหนาที่ในการหลอหลอมความเปนมนุษยของสมาชิกเกิดใหมในครอบครัว ไดแก ทารกและเด็ก 
2. การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวและการใหการศึกษาในครอบครัว มีอิทธิพลตอ

ระดับคุณภาพของคนและบุคลิกภาพ ซึ่งรวมท้ังคานิยม เจตคติ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
วิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลตอกันและกัน 

3. ครอบครัวเปนสถาบันสังคมพ้ืนฐานที่ประกอบดวยวิถีชีวิตของสมาชิกของ
ครอบครัว ทุกคนในวิถีชีวิตน้ี รวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งมีผลตอคุณภาพของสังคม 

4. ครอบครัวเปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุด และเปนพื้นฐานของสังคมครอบครัว   
บางครอบครัว มีบทบาทเปนหนวยการผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง 

5. ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอกันและกัน ตางมีกระบวนการ
วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงโดยไมมีการหยุดนิ่ง ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 
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สุภาวดี คุมแวน (2544: 9) กลาววา ลักษณะโครงสรางครอบครัว (characteristic of 
family) มีลักษณะดังนี้ 

1. มีจุดมุงหมายรวมกัน (common purpose) ไมวาจะเปนสามีหรือภรรยาหรือลูก       
มีเปาหมายชีวิตเหมือนกัน เปนเปาหมายเดียวกัน 

2. เปนการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดานระหวางสมาชิก (specialization 
among members) ในครอบครัวจะมีการแบงงานกันทําระหวางสมาชิก โดยอาศัยความชํานาญ
เฉพาะดาน เชน ภรรยาทํากับขาว สามีขับรถ เปนตน 

3. ครอบครัวตองมีลักษณะเปนผูนําและมีการกําหนดสถานะ (leadership and status)        
ในครอบครัวจะมีการกําหนดจะมีการกําหนดวาใครเปนผูนําครอบครัว ใครมีบทบาทและสถานะ
อยางไรในครอบครัว  

4. ครอบครัวตองมีความรวมมือกัน (cooperation) ครอบครัวตองมีการรวมมือกันใน
การทํางาน สรางรายไดใหครอบครัว สามี ภรรยา ชวยกันทํางานหารายไดใหครอบครัว สวนลูกให
กําลังใจ ขยันเรียน เปนตน 

5. ตองมีการสื่อสารภายในครอบครัว (communication) ในครอบครัวตองมีการ
พบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะการอบรมส่ังสอน 

จากความหมายโครงสรางของครอบครัว สรุปไดวา ครอบครัวเปนหนวยเศรษฐกิจที่
เล็กที่สุดและเปนพื้นฐานของสังคมครอบครัว ซึ่งครอบครัวอาจจะมีทั้ง ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา รวมถึง 
พอ แม พี่ นอง เปนตน  

3.4 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว 
สุภาวดี คุมแวน (2544: 16) กลาววา บทบาทของสมาชิกในครอบครัว สามารถแบง

ออกไดดังนี้ 
1. บทบาทของสมาชิกตามโครงสรางของครอบครัว (family role’s structure) แตละ

ครอบครัวจะมีบทบาทที่แตกตางกัน โดยบุคคลหลายคนรวมกันและบุคคลหนึ่งอาจทําหลายบทบาท
ก็ได 

2. บทบาทของสมาชิกตามโครงสรางอํานาจ (power structure) ในกรณีนี้พิจารณาวา
สมาชิกในครอบครัวคนใดที่มีอํานาจวาเปนหัวหนาครอบครัว ซึ่งอาจจะเปนบิดามารดาท่ีเปน
หัวหนาครอบครัว โดยทําหนาที่ตัดสินใจหรือตัดสินใจรวม  

ผจงจิตร อธิคมนันทะ (2541: 63-65) กลาววา บทบาทและหนาที่ของครอบครัว ไดแก 
1. ถายทอดและสืบตอมนุษยชาติ 
2. ใหการดูแลปกปองคุมครองและอบรมสมาชิก 
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3. หนาที่ทางดานเศรษฐกิจ 
4. ดานศาสนา การเช่ือมโยม อบรมสมาชิกใหมีการเคารพเชื่อถือในศาสนา 
5. บางคร้ังครอบครัวก็ทําหนาท่ีปกครอง หัวหนาครอบครัวตองทําหนาท่ีควบคุม

พฤติกรรมของสมาชิก  
อังสนา งามขํา (2541: 12) กลาววา ครอบครัวทําหนาท่ีกวางขวางครอบคลุมข้ันตอน

ของชีวิตในสังคมมนุษย ครอบครัวจึงเปนแหลงหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของสมาชิก 
รวมทั้งเปนแหลงเก้ือกูล สนับสนุน และสรางคุณภาพชีวิต สายสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว ดังน้ัน เมื่อสมาชิกคนใดในครอบครัวมีเร่ืองทุกขใจ เดือดรอนสมาชิกคนอ่ืนๆใน
ครอบครัวก็เหมือนจะรวมทุกขหรือเดือดรอนตามกันไปดวย 

ปนปกษ ดีหอม (2543: 2) กลาววา ในเร่ืองบทบาทของครอบครัว (role of family)              
มีบทบาทตองใหสิ่งตอไปนี้กับสมาชิก ไดแก นิสัย (habit) คานิยม (value) การมองโลกหรือโลกทัศน 
(world view) ซึ่งเปนเร่ืองของการรับรู (perception) บุคลิกภาพ (personality) ทัศนคติ (attitude) โดย
ในสวนของหนาท่ีของครอบครัว (function of the family) หนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการของครอบครัว 
ดังนี ้

1. ทําหนาท่ีเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว (economic well-being) ความกินดีอยูดี              
ในเชิงเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบของครอบครัว ก็คือการสรางความเปนอยูที่ดีใหกับครอบครัว  

2. ทําหนาท่ีเสริมสรางขวัญกําลังใจ (emotional support) หนาท่ีที่สําคัญของ
ครอบครัวอีกประการหน่ึงก็คือ การแกปญหา การดูแลและ /หรือใหความอบอุนกับสมาชิกของ
ครอบครัว บิดาและมารดาเปนนักจิตวิทยาหรือผูใหคําแนะนําระดับมืออาชีพในการแกปญหาดาน
จิตใจ หรือดานอารมณแกบุตรในครอบครัว 

3. ทําหนาท่ีวางรูปแบบการดํารงชีวิตของครอบครัวที่เหมาะสม (suitable family 
lifestyle) คือ การสรางรูปแบบชีวิตท่ีเหมาะสมใหกับครอบครัว เชน การใหคําแนะนําหรือ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา การเลือกอาชีพ การอานหนังสือ การชมโทรทัศน เปนตน 

4. ทําหนาท่ีสรางใหเกิดกระบวนการทางสังคม (การขัดเกลา) ของสมาชิกใน
ครอบครัว (socialization of children and other family members) กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
หมายถึง การเตรียมตัวใหสมาชิกเขาสูสังคม เปนกระบวนการซึ่งเด็กคนหาทักษะ ความรู และ
ทัศนคติ ที่จําเปนในครอบครัว โดยการเตรียมสมาชิกเขาสูสังคม  กระบวนการทางสังคม นอกจาก
จะไดรับอิทธิพลจากครอบครัวแลวยังมีสถาบันการศึกษา ศาสนา ชาติ การเมือง สื่อมวลชน สถาบัน
เหลาน้ีถือวามีอิทธิพลตอการสรางใหเกิดกระบวนการทางสังคม 
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 16) กลาววา ครอบครัวมีบทบาทในการสรางความรูสึก
นึกคิดขึ้นมาในกรอบของครอบครัวกอน โดยเด็กจะไดรับอิทธิพลจากบิดา มารดา ซึ่งเปนแหลงท่ีมี
อิทธิพลสูงสุดตอเด็ก โดยเฉพาะกอนเด็กเขาโรงเรียน เด็กจะพัฒนาคานิยม ความเช่ือ โดยบิดา 
มารดาเปนหลัก บิดา มารดามีอํานาจใหคุณตอเด็กเมื่อเด็กทําความดี และมีอํานาจใหโทษเด็กเมื่อเด็ก
ทําไมดี  

โสภาพรรณ เวียงเพ่ิม (2541: 1) กลาววา บทบาทหนาท่ีของผูปกครองในฐานะท่ีเปน         
ผูใกลชิดบุตรหลานมากท่ีสุด มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และ
ความสามารถในการเรียนรู ผูปกครองจึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนผูเรียน ดังนี้ 

1. เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิต ครอบครัวที่มีความรัก ความเขาใจ และความ
อบอุน 

2. ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนไดสํารวจตนเองเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

3. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาผูเรียน 

4. มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และอาสารวมกิจกรรมตางๆ
ของสถานศึกษา 

5. เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีดีงามใหแกผูเรียน 
เกสร ปาระมีแจ (2539: 1) กลาววา บานหรือครอบครัวเปนสถาบันหลักสถาบันแรก       

ที่มีความสําคัญในการวางรากฐานและหลอหลอมลักษณะตางๆของเด็ก โดยครอบครัวมีบทบาททํา
หนาที่ในการชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ดังนี้ 

1. สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย การมีรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง และมีบุคลิกภาพ
ทางกายท่ีดี นับเปนสิ่งท่ีสําคัญมากตอเด็ก ครอบครัวควรเขาใจและเอาใจใสสงเสริมพัฒนาการทางกาย
ใหกับเด็ก  

2. การสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ อารมณเปนสิ่งสําคัญที่กําหนดความสุขและ
การประสบความสําเร็จในชีวิตของบุคคล ผูที่ตกเปนทาสอารมณหรือทําอะไรตามอารมณโดย
ควบคุมไมได ยอมกอปญหาในชีวิตและมีปญหาในการอยูรวมกับผูอ่ืน ชวงเด็กเปนชวงท่ีมีอารมณ
รุนแรงเมื่อเทียบกับวัยอ่ืนๆ เด็กยังไมสามารถจะจัดการกับอารมณไดดีเทากับผูใหญ ครอบครัวจึงมี
บทบาทสําคัญที่จะตองสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาทางอารมณไปสูการเปนผูที่เขาใจลักษณะอารมณ
ของตนและคนอ่ืน สามารถจัดการกับอารมณของตนไดอยางเหมาะสมหรือเรียกวามีวุฒิภาวะทาง
อารมณมั่นคง ซึ่งอาจทําไดดังนี้ 
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2.1 พอแมผูปกครองใหความรักและความเขาใจ เปนท่ีพึ่งทางใจใหกับเด็ก 
เน่ืองจากวัยน้ีเปนวัยที่รูสึกกังวลใจ สับสนใจไดงาย มีอารมณรุนแรงเปล่ียนแปลงไดงาย  

2.2 พอแม ผูปกครองตองเปนแบบอยางท่ีดีในการแสดงออกทางอารมณหรือการ
จัดการกับอารมณของตน การสอนที่ดีที่สุด คือ สอนดวยการกระทํา ถาพอแมชอบแสดงอารมณ
โมโห ฉุนเฉียว ลูกก็จะซึมซับลักษณะอารมณและการแสดงออกทางอารมณในลักษณะเชนเดียวกัน 

2.3 พอแม ผูปกครองตองคอยเตือนสติใหเด็กรูถึงการแสดงออกทางอารมณ        
ที่รุนแรงหรือไมเหมาะสมและสงเสริมใหเขารูจักแสดงออกในทางท่ีสรางสรรคแทน 

2.4 พอแม ผูปกครองใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูหรือการปกครองเขาดวยวิธีแบบ
ประชาธิปไตย นั้นคือ พอแมตองใหการยอมรับ เอาใจใส ใหความรัก ความอบอุนเปนกันเอง 
ใกลชิดกับลูก ใชเหตุผลในการสนับสนุนหรือหามปรามใหหรือมิใหเด็กกระทําสิ่งตางๆ รวมทั้งมี
ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติ 

2.5 พอแม ผูปกครอง สงเสริมใหเด็กรูสกึถึงการมีคุณคาของตนเอง เชน ใหมีสวน
รับผิดชอบภารกิจของครอบครัวใหมีสวนรวมในการตัดสินในเร่ืองของครอบครัว เปนตน และไม
ตอกย้ําปมดอยหรือขอผิดพลาดของเขา 

2.6 สงเสริมใหเด็กไดรับการตอบสนองความตองการตามความเหมาะสม 
3. การสงเสริมพัฒนาการดานสังคม การสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาดานสังคม          

ที่เหมาะสมนั้นครอบครัวหรือบานอาจทําไดดังนี้ 
3.1 ปลูกฝงความเขาใจ การปฏิบัติและความรูสึกที่ดีตอการสรางสัมพันธภาพและ

อยูรวมกับผูอ่ืน เร่ิมต้ังแตความสัมพันธของคนในครอบครัวแตละคนควรมีสัมพันธที่ดีตอกัน รูจัก
ปรับตัว เขาหากัน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ใหความรักความเขาใจตอกัน 

3.2 สงเสริมใหเขาไดรูจักการแสดงพฤติกรรมหรือกิริยามารยาทตอบุคคลอ่ืนๆ         
ในสังคมใหเหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพของแตละบุคคล 

3.3 สงเสริมใหเด็กไดเขารวมกิจกรรมกับบุคลอ่ืนอยางหลากหลาย ไมวาจะเปน
กิจกรรมกับกลุมเพื่อนหรือกิจกรรมทางสังคมตางๆ การที่บุคคลจะปรับตัวทางสังคมไดดี ตองเกิดจาก
การไดมีประสบการณในแงของการตองปรับตัวตอผูอ่ืนในรูปแบบตางๆไดเรียนรูพฤติกรรม      
ทางสังคมที่หลากหลาย 

3.4 ชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาใหเด็กรูจักจัดการกับความขัดแยงระหวางบุคคล 
ไมวาจะเปนการขัดแยงกับเพื่อนเด็กดวยกันหรือการขัดแยงกับบุคคลวัยอ่ืนๆ การขัดแยงระหวาง
บุคคลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อคนเรามาอยูรวมกันหรือทํางานรวมกัน เมื่อเกิดความขัดแยงหาก
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เรียนรูที่จะแกไขการขัดแยงได ก็จะชวยใหเด็กไดเรียนรูการปรับตัวที่จะทํางานและอยูรวมกับบุคคลอ่ืน 
ไดดีขึ้น 

4. การสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา ครอบครัวสามารถชวยสงเสริมพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็กไดดังนี้ 

4.1 เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจความสามารถ ความถนัดของตนเอง โดยสงเสริม
ใหเด็กไดทําหรือกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กเปนชวงวัยที่เด็กจะตองคนพบตนเองใหไดวามีความ
ถนัดหรือมีความสามารถดานใด หากเด็กไดทําสิ่งท่ีมีความถนัดก็จะชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของตนไดมากกวาการไปฝนทําในสิ่งที่ไมถนัด  

4.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดรูจักคิด ตัดสินใจ หรือแกปญหาดวยตนเอง       
ใหเขารูจักหาขอมูล หาเหตุและผลของการตัดสินใจและการแกปญหาตางๆ 

4.3 พอแม  รู จักใหกําลังใจ  ใหการสนับสนุนให เด็กได เลือกเรียนทํางาน             
ทํากิจกรรมตางๆตามที่เขามีความถนัด มีความสามารถไมบังคับ 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
ครอบครัว พบวา ครอบครัวมีบทบาทในการเปนผูใหการสนับสนุน ใหคําแนะนํา ตลอดจนวากลาว
ตักเตือนเมื่อเด็กมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ผูวิจัยเห็นวา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา
จากครอบครัว สามารถทําไดโดยการประพฤติตนเปนแบบอยางในดานการอนุรักษแมน้ําใหเด็ก
ไดรับรูเปนประจํา ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ํา ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําที่เหมาะสม 

3.5 งานวิจัยเก่ียวกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
สําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจาก

ครอบครัว จากการคนควา ยังไมมีผูศึกษาโดยตรง แตพบวามีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน
เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมในประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

พรรณี บุญประกอบ และคณะ (2547: 48) ไดศึกษาเร่ืองกลยุทธสําหรับครอบครัว      
ในการพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในเด็กไทย  ประชากรเปนนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และพอแม /ผูปกครองของนักเรียน พบวา การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและแบบใชเหตุผล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของเด็ก โดยความเห็นของผูปกครองตอการพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย
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การใหแรงเสริม การเปนตัวแบบ การใหความรูและกระบวนการในการพัฒนา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของเด็กอยางมีนัยสําคัญ 

จากการทบทวนแนวคิด วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากครอบครัว พบวา พอแม ผูปกครอง มีบทบาทในการใหความรู การประพฤติตนเปน
แบบอยาง การใหการสนับสนุน ตลอดจนการวากลาวตักเตือนเมื่อบุตรหลานกระทําความผิด ผูวิจัย
จึงคาดวา การอบรมส่ังสอนจากครอบครัว สามารถสงผลตอการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนได 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
สําหรับการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนอาจไมไดจําเพาะ

เจาะจงในเร่ืองของการอนุรักษแมน้ํา แตจะมีการจัดกิจกรรมการสอนที่เปนสวนหนึ่งของการเรียน
สิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งจะชวยใหการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไดรับผลดียิ่งข้ึน เปนสวนที่ชวยใหการ
สอนของครูมีความสมบูรณและชวยใหผูเรียนมีสวนรวม (วินัย วีระวัฒนานนท, 2532: 70-86) ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. การศึกษานอกสถานท่ี (Outdoor Education)  
การนํานักเรียนออกไปศึกษานอกหองเรียนทําใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศไดโดยตรง และทําใหนักเรียนไดสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีไดสังเกตเห็น
ความเปนไปในสิ่งแวดลอม การศึกษานอกสถานที่ไมจําเปนตองพานักเรียนออกไปไกลๆเสมอไป 
อาจนํานักเรียนออกไปแคสนามหนาโรงเรียน ปาละเมาะหลังโรงเรียน หรือถนนหนาโรงเรียน ฯลฯ  

การพานักเรียนศึกษานอกสถานท่ีอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
1. การสํารวจ เหมาะสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน ครูอาจพานักเรียนไปสํารวจจํานวนสิ่งที่มีชีวิตที่อาจพบในระบบนิเวศลักษณะตางๆ การพา
นักเรียนออกไป ครูจะตองมีคําถามที่อาจเกิดจากสิ่งท่ีนักเรียนอยากรูเอง เพื่อเปนแนวทางในการ
สํารวจ 

2. การแสดงหาคําตอบ การศึกษานอกสถานท่ีโดยวิธีนี้อาจเปนการเสริมบทเรียน
ที่ไดเรียนในช้ันเรียนใหสมบูรณยิ่งข้ึน และเปนการออกไปศึกษาเพ่ือแสวงหาคําตอบอยางหน่ึงอยางใด
โดยเฉพาะ 

3. การเรียนตามหลักสูตร บทเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในบางเร่ืองอาจจําเปนตอง
พานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานท่ี การเตรียมการ วิธีการไปศึกษา และการติดตามผลข้ึนอยูกับ
จุดมุงหมายของบทเรียน 

2. การแสดงบทบาทสมมติและเกม (Simulation Games) 
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การแสดงบทบาทสมมติและเกมเปนกิจกรรมการสอนที่นิยมใชกันอยางขวางใน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เพราะกิจกรรมดังกลาวชวยใหผูเรียนไดพบวาสถานการณบางอยาง
ตามที่กําหนดใหและปจจัยอ่ืนๆมีผลกระทบตอพฤติกรรมของคนเราอยางไร (James A Bank, 1977 
อางถึงในวินัย วีระวัฒนานนท, 2532: 74) นอกจากน้ียังเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด
และตัดสินใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมไดโดยตรง การแสดงบทบาทสมมติและเกม
เปนการกําหนดสถานการณนั้น เพื่อใหผูเรียนที่อยูในสถานการณดวยบทบาทตางๆกันหรือดวย
บทบาทของสมาชิกในสังคมเดียวกันไดชวยกันคิดหาวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน 

3. การประกวดภาพโปสเตอร: การตูน 
ภาพโปสเตอรเปนภาพที่ใชเพื่อการจูงใจผูอานไดดี ซึ่งจะมีลักษณะคลายกับปาย

โฆษณาท่ัวไป คือ ภาพตองมีจุดเนนชัดเจน ตัวหนังสือตองอานเขาใจงาย การจัดกิจนี้ทําไดงายอาจ
โดยการกําหนดหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมข้ึนแลวใหนักเรียนวาดภาพโปสเตอรขึ้นในเวลาท่ี
กําหนดให (หรือใหไปทําที่บานก็ได) หลังจากการประกวดผลการตัดสินแลว ภาพทุกภาพรวมท้ังท่ี
มิชนะการประกวดควรจะไดนําออกติดไวในหองเรียนหรือในโรงเรียน กิจกรรมน้ีเหมาะสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

อยางไรก็ตามกอนที่จะมีการประกวดภาพโปสเตอรในเร่ืองใดๆก็ตามครูควรจะให
ขอมูลกอนที่จะใหนักเรียนเขียนภาพโปสเตอร เพื่อใหเกิดแนวคิดที่ถูกตองขึ้นเสียกอน 

4. การปลูกพืช-เลี้ยงสัตว 
การฝกใหนักเรียนไดรูจักการปลูกพืช-เลี้ยงสัตวในโรงเรียนหรือในช้ันเรียนจะชวย

ใหนักเรียนไดเกิดนิสัยรักและรูจักการบํารุงรักษาพืชและสัตวเมื่อเจ ริญเติบโตขึ้น ทั้งยังทําให
นักเรียนไดเรียนรูปจจัยที่เปนพื้นฐานของชีวิต และองคประกอบของสิ่งแวดลอมดวย 

5. การใชภาพยนตร-สไลด 
การใชภาพยนตรหรือสไลดมาประกอบบทเรียนนําใหนักเรียนมีบทเรียนนําให

นักเรียนมีความสนใจบทเรียนมากขึ้น ในขณะน้ีมีภาพยนตร วิดีโอ สไลด ที่หนวยงานตางๆจัดทําไว
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยูมาก การใหนักเรียนดูภาพยนตร สไลด ดังกลาว ครูควร
แจงลวงหนาวาจะใหนักเรียนทํากิจกรรมอะไรตอจากน้ัน เชน อาจตั้งคําถามไวใหตอบ มีการ
อภิปรายหลังจากดูแลว ฯลฯ เพื่อใหนักเรียนมีความต้ังใจยิ่งข้ึน 

6. การจัดกิจกรรมพิเศษ 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพิเศษข้ึนอาจเปนคร้ังคราว หรือตอเนื่องกันตลอดป 

เพื่อใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามความสนใจ เชน  
7. การจัดนิทรรศการในวันสิ่งแวดลอม 
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8. เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวขอพิเศษ 
9. จัดทําจุลสาร-โปสเตอรขึ้นในโรงเรียน 
10. จัดต้ังชุมนุมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
11. นํานักเรียนออกทําความสะอาดชุมชน 
นอกจากน้ีกรมวิชาการ (2542) ไดอธิบายไววา การพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยดานการ

ชวยเหลือผูอ่ืน เสียสละ มุงม่ันพัฒนา ดวยวิธีการสอนโดยบทบาทสมมติ การเสนอโดยใชกรณี
ตัวอยาง การสอนโดยใชขาวและเหตุการณประจําวันการสอนแบบอภิปราย การสอนโดยสถานการณ 
และการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาคุณธรรม การอบรมสั่งสอน และการฝกปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ ดังนี ้

1. การเปนแบบอยางท่ีดี การเปนแบบอยางท่ีดีของผูใหญ เปนวิธีการท่ีดีที่สุดในการ
สรางเสริมคุณธรรมใหแกเด็ก  การประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีเปนการเจริญรอยตาม
พระพุทธเจา ที่ทรงบําเพ็ญเพียร เทศนาสั่งสอนและเมตตาตอมวลมนุษย นักการศึกษาท่ัวโลก     
เห็นพองกันวา ผูใหญตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก ผูใหญที่อยูใกลชิดเด็กจะตองปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีสอนเด็ก สิ่งท่ีผูใหญสอนและปฏิบัติตองมีความสอดคลองกัน ถาตองการใหเด็กมี
ความเมตตากรุณา เห็นใจผูอ่ืน มีน้ําใจตอผูอ่ืน ผูใหญตองประพฤติปฏิบัติเชนน้ันดวย 

2. การจัดสภาพแวดลอม การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนา
คุณธรรมเปน ปจจัยสําคัญที่มีผลตอเด็ก เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เด็กก็จะ
ซึมซับคุณลักษณะท่ีดีงามโดยไมตองพรํ่าบนมาก  สภาพแวดลอมท่ีดีเกิดจากการจัดสถานท่ี             
ที่เหมาะสม การอบรมดูแลที่ดี และความเอาใจใสของคนที่อยูใกลชิดเด็ก 

3. การอบรมสั่งสอนและการฝกปฏิบัติ การสอนใหเด็กรูและเขาใจในสิ่งท่ีควรปฏิบัติ 
เปนสิ่งท่ีจําเปนในการปลูกฝงคานิยมและคุณธรรม  เด็กจะเช่ือฟงคําสอน ถาผูใหญสอนอยางมี
เหตุผลและไดพูดคุยจนเด็กเห็นพองวาเปนสิ่งที่ถูกที่ควรท้ังยังตองมีการฝกฝนปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
ดังน้ันการปลูกฝงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหแกเด็กเปนหนาท่ีของโรงเรียนและครอบครัว ครูและ
ผูปกครองของเด็กมิอาจหลีกเลี่ยงบทบาทน้ีได ทั้งยังตองผนึกกําลังรวมมือกันในการเสริมสราง
ลักษณะนิสัยที่ดีงามใหแกเด็ก

ประจวบจิตร คําจัตุรัส (2531: 48-54) กลาววา หนาท่ีของโรงเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้ 

1. การสรางจริยธรรมทางส่ิงแวดลอม 
 การสรางจริยธรรมทางสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในเด็กและบุคคลท่ัวไปน้ัน เปนเพียง

การพัฒนา สรางเสริม และแกไขเทานั้น เน่ืองจากแตละบุคคลไดรับประสบการณทางจริยธรรมจาก
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สภาพแวดลอมรอบตัวมาตั้งแตเด็กแลว การเรียนรูจริยธรรมในวัยเด็กเร่ิมตนจากครอบครัว ซึ่งเด็ก
จะไดรับอิทธิพลอยางมากจากผูใหญในครอบครัว เด็กจะรับพฤติกรรมของผูใหญโดยการเลียนแบบ
และโดยการแนะนําสั่งสอนของผูใหญที่แวดลอมตน จากน้ันเด็กจะสรางจริยธรรมของตนเอง สิ่งท่ี
เด็กไดพบเห็นเปนประจําทุกวันมีผลทําใหเด็กเกิดคานิยม เจตคติ และความประทับใจในสิ่งเหลาน้ัน
แลวเด็กก็จะปฏิบัติตาม เมื่อเด็กเร่ิมเขาสูวัยเรียน เด็กจะเร่ิมมีประสบการณจากสิ่งแวดลอมใหม     
ในโรงเรียน โรงเรียนซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญในทุกดาน จึงเปนสถาบันสําคัญ
ในการอบรมสั่งสอนเด็กตอจากครอบครัวใหมีความรูและประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงามในสังคม
สวนรวม ในการจะปลูกฝงจริยธรรมทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหแกเด็กนั้น โรงเรียน
ตองจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความเปนระเบียบ สะอาดสวยงาม เพื่อสรางเสริม
ลักษณะนิสัยที่ดีแกเด็กในการรักษาสภาพแวดลอมนั้นใหคงอยู อันจะเปนทางนําไปสูการมีสํานึกใน
หนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองตอสิ่งแวดลอมในสังคมสวนรวมตอไป สําหรับแนวทางในการ
ปฏิบัติในการสรางจริยธรรมสิ่งแวดลอม ไดแก 

1.1  การสรางความตระหนัก 
 การสรางความตระหนักของบุคคลตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตินั้น 

จะตองทําใหคนรูจักมองตนและส่ิงแวดลอมรอบๆตัว เขาจะไดตระหนักวา มนุษยกับสิ่งแวดลอม
เปนสิ่งท่ีแยกจากกันไมออก ไดรูวาปจจัยที่เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย เชน อาหาร 
เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ก็ไดมาจากสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เขาจะได
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอการดํารง
ชีวิตประจําวันของมนุษย ถามนุษยใชทรัพยากรที่อยูรอบๆตัวเทาท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตเทาน้ัน 
ปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดจากมนุษยก็คงจะมีนอย แตถามนุษยใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยเพื่อความ
สะดวกสบายเกินความจําเปน ใชเทคโนโลยีสมัยใหม โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมก็
จะทําใหเกิดปญหาข้ึนมา การชี้ใหเห็นสภาพที่ดีและสภาพที่ไมดีของสิ่งแวดลอมก็เพื่อใหคนไดเกิด
การเปรียบเทียบระหวางสภาพแวดลอมที่ดีและท่ีไมดีวาเขาควรจะเลือกอยูในสภาพแวดลอมอยางไร 
สภาพแวดลอมที่เขาคิดวาไมดี 

1.2 การใหความรู 
 การใหความรูในเร่ืองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนกระบวนการ

สืบเนื่องจากการทําใหบุคคลไดตระหนักถึงความสัมพันธของมนุษยและสิ่งแวดลอม เห็นคุณคาและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอการดํารงชีพระดับพ้ืนฐานของมนุษย 
เมื่อเกิดความตระหนักแลวขั้นตอไปก็คือ การใหความรูความเขาใจพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม รูปญหา 
รูหนาที่ความรับผิดชอบและบทบาทของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม วิธีการในการใหความรูก็โดยให
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เรียนรูจากชีวิตจริงจากธรรมชาติรอบตัว ถามนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมแบบสมดุล รูจักใช
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมก็ยอมจะทําใหเกิดภาวะ
แวดลอมไมสมดุล ทําลายสมดุลในธรรมชาติ มีการใชสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางไม
ถูกตอง ฟุมเฟอย เกินความจําเปนก็ยอมจะทําใหสิ่งแวดลอมเกิดภาวะเสื่อมโทรม ทําใหเกิดผล
กระทบตอการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตของมนุษย 

1.3  การเสริมสรางเจตคติ 
 การสรางเสริมและปลูกฝงเจตคติและคานิยมท่ีดีตอสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสรางคานิยมในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและระมัดระวัง ไมเห็น
แกตัว รูจักประมาณตน ดํารงชีวิตตามสมควรแกสภาพชีวิตของมนุษย เห็นคุณคาของความสงบและ
สันติของธรรมชาติ 

การสรางจริยธรรมทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีสํานึกท่ีดี ถูกตอง
เหมาะสม โดยการสรางความตระหนัก ใหความรู ปลูกฝงเจตคติที่ดี ใหมีการรับรูที่ถูกตอง เขาใจ 
ใสใจ และเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในปจจุบัน โรงเรียนตองพยายามสรางจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดข้ึนกับเด็กทั้งในและนอกโรงเรียน รวมท้ังบุคคลท่ัวไปโดยให
การศึกษา จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองสิ่งแวดลอม ใหตระหนักถึงความ
จําเปนในการท่ีจะตองชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เขาเหลาน้ันจะไดสํานึก
ในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของเขาในการปรับปรุงแกไขสภาวะแวดลอมใหดีขึ้น เพื่อทุกคน
จะไดมีชีวิตอยางมีคุณภาพในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอไปในอนาคต 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 กา รจั ด กิ จกรรมก าร เ รี ยนก า รสอน เพื่ อ ก า รอนุ รั กษ สิ่ ง แ วดล อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตองพิจารณาลักษณะของเน้ือหาวิชาและวัตถุประสงคของการจัดสิ่งแวดลอม
ศึกษา โดยมุงหรือเนนเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดลอมในชุมชนที่เกิดข้ึนในอดีต กําลังเกิดข้ึน       
ในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กิจกรรมท่ีจัดใหแกนักเรียนนั้นจะตองชวยใหผูเรียน
ไดรูจักคนควาสมมติฐานและหาสาเหตุของปญหา ดังน้ัน โรงเรียนจึงควรจัดการเรียนการสอนที่จะ
ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สรางความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนมรดกล้ําคาของชาติ 
ใหมีสํานึกในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน มีทักษะในการแกไขปญหาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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2.1 การจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
 การสอนเด็กใหเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบๆตัว 

อาจใชการสนทนา การเลาเร่ือง หุนกระบอก เพลง บทบาทสมมติ ถาเปนเด็กโตก็อาจจะมอบหมาย
ใหนักเรียนไปคนควาหาขาวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแลวนํามารายงานตอชั้นเรียน หรือครูอาจจะให
นักเรียนดูรูปภาพหรืออานปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนแลวอภิปรายรวมกันวาปญหาน้ันเกิดข้ึนได
อยางไร ถาเกิดปญหาอยางน้ันในโรงเรียน นักเรียนจะทําอยางไร นอกจากน้ี ก็อาจใหมีการจัดปาย
นิเทศโดยใหนักเรียนจัดหาขาวและรูปภาพมาติดแสดง ซึ่งจะชวยใหนักเรียนรูจักคนควา ชางสังเกต 
เกิดความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรนในการที่จะติดตามหาขอมูลเพิ่มเติม จะชวยใหเขามีความคิด
ขยายกวางไกลออกไป การสอนจะไดผลดีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับตัวครูผูสอน ครูจะตองเปนผูที่มี
ความซาบซึ้งและมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติดีพอสมควร นอกจากน้ียังข้ึนอยูกับ
เทคนิควิธีการสอนของครูดวย 

2.2 การจัดกิจกรรมนอกหองเรียน 
 นอกจากการจัดกิจกรรมการสอนในหองเ รียนแลว  การจัดกิจกรรม            

นอกหองเรียนเปนสิ่งท่ีควรกระทําอยางยิ่ง ดังเชน ณรงค เทียนสง (2535: 118) ไดกลาวไวดังนี้ 
 กิจกรรมนอกหองเรียนหรือกิจกรรมพิเศษ สามารถกระทําไดหลายรูปแบบ เชน 

การพาไปชมพิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑทางธรรมชาติ โดยกอนเดินทาง ครู นักเรียน
จะตองตกลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากมีการฝาฝน ครูจะตองตักเตือนแกไขทันที
ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

 การจัดหองสมุด เปนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เฉลียวฉลาดของมนุษย
อยางย่ิง แตก็พบวาในหลายๆประเทศ กลับไมเห็นประเด็นสําคัญเชนน้ี เปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิด
ความหลาหลัง ความสูญเปลาของการลงทุนอยางนาเสียดาย โดยเฉพาะเวลาและพฤติกรรมท่ีควร
พัฒนาตามข้ันตอนของอายุที่ผานไป 

 การจัดหองสมุดเปนการฝกการประหยัดทรัพยากร ฝกการใชทรัพยากรให
ไดผลคุมคา ฝกการใชสมบัติสวนกลาง ฝกการอยูรวมกันในสังคม สรางความคุนเคยใหเกิด
พฤติกรรม รักการอาน ฝกนักเรียนนักศึกษาใหอยูในระเบียบวินัย อยูในเกณฑ เปนพื้นฐานอยาง
หนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตย ดังน้ัน การสรางหองสมุด จึงเปนสิ่งท่ีควรพิจารณาจัดทําใหดีใหได 

 นอกจากหนังสือ ครูและเจาหนาท่ีหองสมุดมีความสําคัญตอการดําเนินงาน
ของหองสมุดเปนแหลงความรูที่สํ าคัญที่สุด  หลากหลายในความคิดวิชาค วามรู  ทัศนะ 
ประสบการณและศิลปะตางๆ ดังน้ัน การฝกใหนักเรียนรูจักคนควางหาขอเท็จจริง หาหลักฐาน 
ทฤษฎี แนวคิดจากหองสมุด จึงเปนกิจกรรมในระบบโรงเรียนที่วิเศษอยางหนึ่ง 
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 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชน ดูงานการผลิตกระแสไฟฟา การผลิต
น้ําประปา การโทรศัพท การไปรษณีย การเกษตรกรรม การกําจัดขยะ การกําจัดนํ้าเสีย ที่สัมพันธ
กับการเรียน  ตามหลักสูตรและการดําเนินชีวิต จะเปนประโยชนอยางย่ิงในการสะสมรูปแบบ 
แนวคิดที่สรางสรรคและการไมสรางผลกระทบท่ีทําลายทรัพยากรทุกดาน โดยไมจําเปน 

จากการทบทวนเอกสาร พบวา การจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดความตระหนักและปฏิบัติใน
การอนุรักษแมน้ํา ตองเปนกิจกรรมที่สัมพันธและเสริมความรู อันจะกอใหเกิดความคิดสรางสรรค
และแรงบันดาลใจในการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยางแทจริง ซึ่งจากกิจกรรมดังกลาว
ขางตน สามารถนํามาเปนแนวทางในการใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําแกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ความ
ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองในการท่ีจะอนุรักษแมน้ําตอไป 

4.1 งานวิจัยเก่ียวกับการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
โฮสเลย (Hosley, 1975) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยการพา

นักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี กับวิธีการสอนที่ใชสไลดและเคร่ืองบันทึกเสียง พบวา นักเรียนที่
เรียนดวยวิธีอยางใด อยางหน่ึงไดคะแนนเพ่ิมข้ึนพอ ๆ กัน สําหรับกลุมท่ีใชวิธีการสอนทั้ง 2 วิธี 
ปรากฏวามีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ สูงกวาอีก 2 กลุม ที่ใชวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอยางเดียว 

โนสกี (Noeske, 1975) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนที่เรียนสิ่งแวดลอม
ศึกษาดวยวิธีการสอนท่ีแตกตางกัน โดยศึกษากับนักเรียนเกรด 5 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ นักเรียน
จํานวน 263 คน จากหองเรียน 72 หอง โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมหนึ่งเรียนสิ่งแวดลอม
ศึกษา โดยการพาไปศึกษานอกสถานท่ีปฏิบัติสถานการณจริงไดรับประสบการณตรง อีกกลุมหน่ึง
เรียนสิ่งแวดลอมศึกษาจากสถานการณจําลอง หลังจากเรียนแลวไดทดสอบทัศนคติของ 40 นักเรียน
ที่มีตอสิ่งแวดลอมเขตเมือง ผลการศึกษาพบวา การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีเปนวิธีการสอน     
ที่ทําใหนักเรียน มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งแวดลอมมากกวาวิธีอ่ืน นักเรียนที่อยูในเขตเมืองมีโอกาสได
ปะทะกับสิ่งแวดลอม ในเขตที่ตนอยูเกิดมองเห็นความจําเปนที่ตองปรับปรุงสภาวะแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตในอนาคตใหดียิ่งขึ้น 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมหรือการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน พบวา กิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการศึกษา
นอกสถานท่ี การจําลองสถานการณ การใชสื่อการสอนประเภทตางๆ ลวนมีผลตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งการจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดรับประสบการณที่แตกตาง
กันออกไป ผูวิจัยจึงเห็นวา การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน นาจะ
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สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

5. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 

การรับรู (Perception) เปนกระบวนการทางจิตท่ีคอนขางซับซอนและมีการแปล
ความหมายจากอาการสัมผัส โดยใชความรูเดิมหรือประสบการณเดิมชวยแปลความหมาย และหาก
พิจารณาในแงพฤติกรรมศาสตรแลว การรับรูจะเปนกระบวนการท่ีเกิดแทรกระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนองสิ่งเราน่ันเอง การรับรูเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรู เพราะการรับรูเปนหนทางท่ี
นําไปสูการแปลความหมายใหเขาใจ  

จําเนียร ชวงโชติ (2515: 85) กลาววา การรับรู คือ การแปลหรือตีความแหงการสัมผัสท่ี
ไดรับออกเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายหรือที่เรารูจัก เขาใจ ซึ่งในการแปลหรือตีความจําเปนที่
จะตองใชประสบการณเดิมหรือความรูเพิ่มเติม ถาไมมีความรูเดิมหรือลืมเร่ืองน้ันไปแลวก็จะไมมี
การรับรูกับสิ่งเรานั้นๆ จะมีเพียงการสัมผัสกับสิ่งเราเทานั้น 

สุชา จันทรเอม (2517: 69) กลาววา การรับรู คือ การตีความหมายจากการสัมผัสในการ
รับรู เราไมเพียงแตมองเห็น ไดยิน หรือไดกลิ่นเทาน้ัน แตเราตองรับรูไดวา วัตถุหรือสิ่งท่ีเรารูนั้น
คืออะไร มีรูปรางอยางไร อยูทิศใด ไกลกวาเรามากนอยแคไหน เปนตน ทั้งหมดท่ีเราบอกไดนี้เปน
การใสความหมายใหกับสิ่งตางๆท่ีผานเขามาในการสัมผัส 

รัจรี นพเกตุ (2536: 1) ไดใหความหมายของการรับรูวาหมายถึง ขบวนการประมวล
และตีความขอมูลตางๆที่อยูรอบตัวบุคคลที่ไดจากความรูสึก ซึ่งการรับรูเปนขบวนการข้ันตอนท่ีตอ
จากการรูสึก คือ การตีความสิ่งท่ีไดจากการรูสึกออกมาใหมีความหมายวาสิ่งท่ีมองเห็นคืออะไร 
เสียงที่ไดยินคือเสียงอะไร การรับรูจึงมีเร่ืองทางจิตวิทยา คือ การเรียนรู ประสบการณ แรงจูงใจ 
อารมณ ฯลฯ เขามามีบทบาทรวมอยูดวย 

คําแข แกวพันนา (2536: 16) กลาววา การรับรูเปนเร่ืองของการตีความหมาย ความเขาใจ
ตอสิ่งเราที่ เขามากระทบ เปนภาพจิตนาการของแตละคน ซึ่งสามารถสรุปรวมไดวา การรับรู 
หมายถึง การตีความหมายตอสิ่งตางๆท่ีบุคคลไดประสบ โดยผานประสาทสัมผัสวาสิ่งน้ันเปน
อยางไร  

พัชรี เชยจรรยา (2541: 113-115) กลาววา การรับรูเปนตัวกําหนดการสื่อสาร ทัศนคติ 
และความคาดหวัง ดังน้ัน กระบวนการตอบสนองตอสิ่งท่ีไดรับและการแปลความหมายเปนผลมา
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จากสภาพรางกายและความสามารถของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน ฉะน้ัน การรับรูขาวสารของ
บุคคลยอมแตกตางกัน 

จากความหมายของการรับรู สามารถสรุปไดวา การรับรูเปนการรับทราบตอสิ่งเรา
ตางๆที่เขามากระทบ ซึ่งอาจจะเปนสิ่งแวดลอม ความรู ความคิดหรืออารมณความรูสึก ดัง น้ัน การ
รับรูจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดประสบการณ เกิดการเรียนรู เปนเคร่ืองมือนําเอาความรู 
ขอมูล ขาวสารเขาสูสมอง ซึ่งจะมีการตีความหรือแปลความหมายแลวเก็บรวบรวมสิ่งตางๆจนเกิด
เปนความรูความเขาใจโดยอาศัยประสบการณและความรูเดิมเปนเคร่ืองชวย 

5.2 กระบวนการรับรูขาวสารของมนุษย มี 3 ขั้น คือ 
ขั้นท่ี 1 การเลือกเปดรับขาวสาร (Selective Exposure or Selective Attention) ผูรับสาร

จะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงตางๆท่ีมีอยูหลายแหลง เชน การเลือกอานหนังสือพิมพ
ฉบับใด ฉบับหนึ่ง เลือกฟงวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งหรือเลือกชมวิทยุโทรทัศนชองใดชอง
หนึ่ง เปนตน 

ขั้นที่ 2 การเลือกรับรูหรือเลือกตีความ (Selective Perception or Selective 
interpretation) เปนกระบวนการกลั่นกรองเมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงหน่ึงแหลงใด
แลว ก็ใชวาจะรับขาวสารน้ันทั้งหมด ผูรับสารแตละคนจะตีความหมายของขาวสารชนิดเดียวกันไม
ตรงกันไดขึ้นอยูกับผูรับสารจะเลือกรับหรือเลือกตีความหมายตามทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ 
ความคาดหวัง และแรงจูงใจ ตามสภาวะอารมณในขณะนั้น 

ขั้นท่ี 3 การเลือกจดจํา (Selective Retention) ผูรับสารจะเลือกจดจําเฉพาะสวนที่ตรง
กับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติของตนเองและจะไมสนใจท้ังหมด เชน การถายทอดขาวลือ
จากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง แตละคนเลือกจดจําเฉพาะสวนท่ีตนเองเห็นวาสนใจเทาน้ัน มักจะ
ถายทอดไมครบถวน 

5.3 การรับรูขอมูลขาวสาร 
ขาวสารนั้นเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ ในกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ความ

ตองการขาวสารจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตองการขอมูลในการตัดสินใจหรือไมแนใจในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางท่ีผานเขามาสูตนท้ังหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนที่
คดิวามีประโยชนตอตน แรงผลักดันที่ทําใหบุคคลหน่ึง ๆ ไดมีการเลือกรับสื่อนั้นเกิดจากคุณสมบัติ
พื้นฐานของผูรับสารในดานตาง ๆ ไดแก (จุฬาลักษณ สิงหกลางพล 2547 อางถึงใน กิติชัย ภูว-
ไพศาลกิจ, 2540) 
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1. องคประกอบทางดานจิตใจ เชน กระบวนการเลือกรับขาวสาร การเลือกรับรูตาม
ทัศนคติและประสบการณเดิมของตน 

2. องคประกอบทางดานสังคม สภาพแวดลอม เชน ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี
ลักษณะทางประชากร เชน อายุ เพศ ภูมิลําเนา การศึกษา ตลอดจนสภาพทางสังคม 

แม็กคอมบ (McCombs, Becker, 1979 อางถึงใน จุฬาลักษณ สิงหกลางพล, 2547)           
ไดใหความเห็นวาบุคคลเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน เพื่อตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ 

1. เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและ
สังเกตการณ สิ่งตาง  ๆรอบตัวจากสื่อมวลชนเพื่อจะไดรูทันเหตุการณ ทันสมัย และรูวาอะไรเปนสิ่ง
สําคัญท่ีควรรู 

2. เพื่อตองการชวยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองที่ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันการเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอสภาวะหรือ
เหตุการณตาง ๆ รอบตัวได 

3. เพื่อการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน ทําให
บุคคลมีขอมูล ที่จะนําไปใชในการพูดคุยกับผูอื่นได 

4. เพ่ือความตองการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความ
เปนไปตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและรอบ ๆ ตัว 

รจิตลักษณ แสงอุไร (2530: 185) ไดสรุปองคประกอบการสื่อสารวามี 2 ประเภท คือ 
สื่อบุคคล (Personal Media) และสื่อมวลชน (Mass Communication) 

1. สื่อบุคคล เปนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางบุคคล 2 บุคคล หรือมากกวาหน่ึง
บุคคลขึ้นไป ไดแก การพูดคุย การติดตอในชีวิตประจําวัน การสัมมนา อภิปราย เนื่องจากในชีวิต
มนุษยโดยปกติ  มีความจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยและติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน โดยชองทางสื่อบุคคล
สามารถทําหนาท่ีไดดีสามารถเปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง ผูสงสารและผูรับสารจะมีปฏิกิริยา
สะทอนกลับซึ่งกันและกัน สามารถปรับปรุงแกไขหรือลดอุปสรรคของการสื่อสารที่อาจเกิดข้ึนได
ทันทีและสามารถโนมนาวใจ ใหผูรับสารเปลี่ยนทัศนคติที่ฝงรากลึกได 

2. สื่อมวลชน เปนการสงขาวสารไปสูคนจํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน ดวยเวลา
อันรวดเร็ว โดยผานสื่อพิเศษบางอยาง ซึ่งจะเปนตัวเชื่อมระหวางผูสงสารกับผูรับสาร  ไดแก 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน สื่อมวลชนทําหนาท่ีไดดี  สามารถเขาถึงประชาชน
ผูรับสารจํานวนมากไดในเวลารวดเร็ว สามารถใหขาวและสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม
ฝงรากลึกได 
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จึงอาจกลาวไดวาสื่อแตละชนิดไมวาจะเปนสื่อบุคคลหรือสื่อมวลชนตางมีอิทธิพลตอ
ความรู ความเขาใจ และทัศนคติของผูรับสารมากนอยแตกตางกัน ดังน้ันบุคคลที่ไดรับขาวสารเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงในลักษณะตอเนื่องกันเปนประจําก็จะกอใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองน้ันและ
สุดทายก็จะกอใหเกิดทัศนคติกระทําตอเร่ืองนั้น 

5.4 แหลงขอมูลขาวสาร 
มนัส สุวรรณ (2537: 67-68) กลาววา แหลงขอมูลขาวสาร โดยการใชสื่อในการให

ความรูความเขาใจแกประชาชนในเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีความสําคัญ 3 ประการ ดังนี้  
1. สื่อที่มุงใหความรูความเขาใจท่ัวไป เปนการใหขาวผานสื่อมวลชน เชน วิทยุ 

โทรทัศน ซึ่งสื่อในลักษณะนี้ เนนที่ตัวขาวสารไปถึงผูรับมากที่สุด 
2. สื่อที่มุงกระตุนใหผูรับตระหนักถึงความสําคัญของปญหา อาจเปนการรณรงคใน

โอกาสสําคัญตางๆและเสริมดวยภาพโปสเตอร ในตําแหนงที่สรางความสนใจของประชาชน  
3. สื่อท่ีมุงใหขอมูลในรายละเอียด ซึ่งอยูในรูปของหนังสือ สมุดภาพ หรือเอกสาร

ประกอบการคนควา 
สื่อทั้งสามประการตางก็มีความจําเปนในการชวยเสริมสรางใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจและตระหนักในการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ดังน้ันทางเลือกที่ดีที่สุด
ในการใหความรู เร่ืองธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชน ควรเนนสื่อที่มีอยูใหมากท่ีสุด             
แลวพยายามใชสื่อบุคคลผสม การสอดแทรกเน้ือหาในรายการวิทยุที่ประชนชนติดตามมาก 
ตลอดจนการผลิตรายการเทปวิทยุ เพื่ออกทางหอกระจายขาว และทางโทรทัศนนาจะเปนการใชสื่อ
ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี วิธีการท่ีจะเปนตัวกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการให
ความรูและไดรับความรูมากท่ีสุด ไดแก การพบปะสนทนากับเจาหนาท่ี การเสวนากับวิทยากร               
จะกอใหเกิดความรูความเขาใจมากขึ้น 

สื่อในปจจุบันมีทั้ งสื่อที่ เปนสิ่ง พิมพและประเภทที่สงไปทางอากาศ  โดยใช
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งแบงไดเปนดังนี้ (วินัย วีระวัฒนานนท, 2532: 92) 

1. โปสเตอร เปนสื่อท่ีใชเพื่อการโฆษณาและประกาศของทางราชการ เพื่อแจง
เร่ืองราวใหกับชุมชน มักจะมีขอความสั้นๆเขาใจงายและจูงใจผูอาน 

2. หนังสือพิมพ เปนสื่อที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน เปนสิ่งพิมพที่สงขาว
เหตุการณ มีบทความตางๆหลายๆดาน ทั้งความรูและความบันเทิง 

3. นิตยสารหรือวารสาร เปนสิ่งพิมพที่มุงเพื่อสรุปขาวสารหรือเพื่อความบันเทิง  
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4. โทรทัศน ในปจจุบันสื่อประเภทนี้มีอิทธิพลมาก เพราะสามารถจูงใจผูดูไดสูงสุด 
เนื่องจากสามารถไดยินเสียงและเห็นภาพไปพรอมกัน จุดมุงหมายเพ่ือความบันเทิง การเสนอขาว       
การโฆษณา และการศึกษา 

5. วิทยุ เปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดมากและรวดเร็ว ประหยัดคาใชจายมาก แมใน
ชนบทหางไกลก็สามารถรับขาวสารไดทั่วถึง 

6. ภาพยนตร สวนใหญเพื่อความบันเทิงและสามารถจูงใจใหมีความคิดคลอยตามไดดี         
มีบางสวนเพ่ือการเผยแพรขาวและใหความรูแกประชาชนแตการลงทุนคอนขางนอย 

การประชาสัมพันธเร่ืองสิ่งแวดลอมสูประชาชน โดยการใชสื่อประเภทตางๆ ก็มี
ความสําคัญ เพราะถาพัฒนาแตสิ่งแวดลอม แตไมกระจายขาวตอสื่อมวลชน โอกาสท่ีจะมีการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองคงเปนไปไดยาก  เพื่อใหประชาชนรวมมือกันในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธรูปแบบตางๆจึงเปนสื่อที่ประชาชนสามารถเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการรวมมือกันรักษาสภาพแวดลอม และปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ
กระตุนเตือนถึงภาระหนาที่ตอสวนรวมในการรักษาและแกไขสิ่งแวดลอม  

การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน 
สื่อสารมวลชนที่สําคัญไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ ปายประกาศ ภาพยนตร 
แผนปลิว เสียงตามสาย สวนสัตว พิพิธภัณฑ  

5.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 
วิชาญ มณีโชติ (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดสงขลา การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในจังหวัดสงขลา จํานวน 385 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมจริงอยูในระดับ
พอใช และพฤติกรรมคาดหวังในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี นักเรียนท่ีเพศ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพบิดา อาชีพมารดา การไดรับขาวสารจากวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ  วารสาร  และสิ่งพิมพ อ่ืนๆแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม                
ทั้งพฤติกรรมจริงและพฤติกรรมคาดหวังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนมีพฤติกรรมคาดหวังในการอนุรักษสิ่งแวดลอมสูงกวาพฤติกรรมจริง 

เกรียงไกร ทองจิตติ (2541: 38) ไดศึกษาเร่ือง ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอนุรักษน้ําของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา การรับรูขาวสารจากสื่อประเภท
ตางๆที่แตกตางกัน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูเกี่ยวกับการอนุรักษน้ําของนักเรียนและการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการอนุรักษน้ําของนักเรียน  
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สุรพงษ  ชูเดช และ อนิสรา ชูเดช (2543: 73) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางจิต
ลักษณะท่ีสําคัญของนักศึกษากับพฤติกรรมการอนุรักษน้ํา พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมการอนุรักษน้ําท่ีสําคัญ คือ พฤติกรรมการรับขาวสารดานสิ่งแวดลอม นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมการรับขาวสารดานสิ่งแวดลอมจะเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการใฝหาความรูดาน
สิ่งแวดลอมจากสื่อตางๆ ทําใหทราบถึงปญหามลพิษทางนํ้าท่ีมนุษยและสิ่งมีชีวิตท้ังหลายกําลัง
ประสบ เชน ปญหานํ้าในลําคลองเนาเสีย  ทําใหปลาตาย ปญหาการขาดแคลนนํ้าสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค เปนตน จึงเกิดความตระหนักสํานึกในความสําคัญของนํ้าจนเกิดพฤติกรรมการ
อนุรักษน้ํา 

ศิริพร อวนคํา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การเปดรับขาวสาร ความรู การมีสวน
รวมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสรางสรรค
สิ่งแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ พบวา การเปดรับขาวสารเร่ืองสิ่งแวดลอมของนักเรียนใน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอมดีเดนเฉลิมพระเกียรติ มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมของนักเรียน 

แชน ชื่นศิวา (2538: 84) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประชาชนท่ีไดรับ
ขอมูลขาวสารมากมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวาประชาชนท่ีไดรับขอมูลขาวสารนอย 

วรรณา ลิ่มพานิชย (2538: 91) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัด
ขยะมูลฝอย: ศึกษาเฉพาะกรณีเมืองพัทยา พบวา ผูที่ไดรับขาวสารจะเขามามีสวนรวมในการกําจัด
ขยะมูลฝอยมากกวาผูที่ไมไดรับขาวสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สบสุข ลีละบุตร (2543: 107) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นตอ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา ประชาชนท่ีไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวา
ประชาชนท่ีไดรับขอมูลขาวสารนอย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษ
แมน้ํา พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา เนื่องจาก 
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ซึ่งเมื่อบุคคลไดรับขอมูลขาวสารในเร่ืองน้ันๆ จะมีสวนใน
การคิด ตัดสินใจ และแสดงพฤติกรรมออกมา ผูวิจัยเห็นวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ํา นาจะสงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

6. บริบทแมน้ําทาจีน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 
6.1 ลักษณะทางกายภาพของลุมนํ้าทาจีน 

แมน้ําทาจีน  เปนแมน้ําสายสําคัญในพื้นที่ลุมนํ้าภาคกลาง  เปนแหลงนํ้าผิวดิน           
ตามธรรมชาติ ไหลผานพื้นที่ 4 จังหวัด ตั้งแต จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร 
รวมระยะทาง 325 กิโลเมตร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกัน ขึ้นอยูกับบริเวณท่ีแมน้ําไหลผาน ไดแก 
คลองมะขามเฒา แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานครชัยศรี และแมน้ําทาจีน สําหรับพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 
แมน้ําทาจีนไหลผานอําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน (รายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอม, 2552 : 1) ขอบเขตเชื่อมตอกับลุมนํ้าแมกลองดานทิศตะวันตกและเชื่อมตอกับ
ลุมนํ้าเจาพระยาดานทิศตะวันออก ตามลักษณะชลศาสตรสามารถแบงพ้ืนลุมนํ้าออกเปน 3 พื้นที่ คือ 

แมน้ําทาจีนตอนบน เร่ิมต้ังแตปากคลองมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท     
ลงไปจนถึงประตูน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   

แมน้ําทาจีนตอนกลาง เร่ิมต้ังแตประตูน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ลงมาจนถึงหนาที่วาการอําเภอนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แมน้ําทาจีนตอนลาง เร่ิมต้ังแตหนาท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ลงไปจนถึงปากแมน้ําทาจีน อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 

6.2 ความสําคัญของแมน้ําทาจีน 
ลุมนํ้าทาจีนเปนลุมนํ้าหลักในท่ีราบลุมภาคกลางที่มีความสําคัญทาง  เศรษฐกิจและ

สังคมรองจากลุมนํ้าเจาพระยา ในป พ.ศ. 2550 ลุมนํ้าทาจีนมีประชากรรวม 2.48 ลานคน จํานวน
ครัวเรือนรวม 841,945 ครัวเรือน มีชุมชนขนาดใหญในระดับเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบลตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําทาจีนรวม 65 ชุมชน 

ในป พ.ศ. 2549 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดในพ้ืนที่ลุมนํ้าทาจีน เทากับ 
491,056 ลานบาทตอป มีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวอยูระหวาง 64,619 – 539,346 บาทตอคนตอป           
โดยจังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวสูงสุด รองลงมาไดแกจังหวัดนครปฐม จังหวัด
ชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี ตามลําดับ 

ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าทาจีนในป 2549 รอยละ 73.9 (5.4 ลานไร)       
ซึ่งรอยละ 70 ของการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรมโดยทํานาขาวเปนสวนใหญในเขต
จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรีและนครปฐมเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีพื้นท่ีรวม 0.43 ลานไร จังหวัด
สุพรรณบุรีและนครปฐมเปน แหลงเลี้ยงปลาน้ําจืดและกุงกามกราม นอกจากน้ีจังหวัดนครปฐม     
ยังเปนแหลงผลิตสุกรที่สําคัญท่ีสุดของภาคกลาง สําหรับจังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงประมง       
น้ํากรอยและกุงทะเลที่สําคัญ  
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6.3 การกําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ําทาจีน 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดิน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมท่ี 111 ตอนท่ี 
16ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน 
กรมควบคุมมลพิษ จึงกําหนดประเภทแหลงนํ้าในแมน้ําทาจีน ออกเปน 3 ชวง คือ แมน้ําทาจีน
ตอนบน แมน้ําทาจีนตอนกลาง และแมน้ําทาจีนตอนลาง (กรมควบคุมมลพิษ, 2543: 7) 

แมน้ําทาจีนตอนบน ตั้งแตจุดเร่ิมตนของแมน้ําทาจีนท่ีบานปากคลองมะขามเฒา อําเภอวัด
สิงห จังหวัดชัยนาทท่ีกิโลเมตร 325 ลงมาถึงประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่กิโลเมตรท่ี 202 จากปากแมน้ําเปนชวงท่ี 3 เปนแหลงนํ้าประเภทท่ี 2 การอุปโภคและ
บริโภคตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไปกอน 
สามารถใชประโยชนเพื่อการอนุรักษสัตวน้ํา การประมง การวายนํ้าและการกีฬาทางน้ําได ตองมี
ออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) ไมต่ํากวา 6 มิลลิกรัมตอลิตร คาความสกปรกในรูป
สารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร และแบคทีเรียกลุม      
ฟคอลโคลิฟอรมไมเกิน 1,000 เอ็มพีเอ็น  ตอ 100 มิลลิลิตร เปนตน 

แมน้ําทาจีนตอนกลาง ตั้งแตประตูน้ําโพธ์ิพระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ลงมา
จนถึงหนาท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่กิโลเมตร 82 จากปากแมน้ํา
รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร เปนแหลงนํ้าประเภทท่ี 3 การอุปโภคและบริโภคตองผานการฆาเช้ือโรค
ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไปกอนกอน สามารถใชประโยชนเพื่อ
การเกษตรได ตองมีออกซิเจนละลาย (DO) ไมต่ํากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร คาบีโอดี ไมเกิน                
2 มิลลิกรัมตอลิตร และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมไมเกิน 4,000 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
เปนตน 

แมน้ําทาจีนตอนลาง เร่ิมต้ังแตหนาท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ที่กิโลเมตร 82 ลงมาที่กิโลเมตร 0 จากปากแมน้ําทาจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เปนชวงที่ 1 กําหนดใหเปนแหลงนํ้าประเภทที่ 4 การอุปโภคบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรค
ตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และใชประโยชนเพื่อการ
อุตสาหกรรมได ตองมีออกซิเจนละลาย (DO) ไมกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร คาความสกปรกในรูป
สารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร  
6.4 สถานการณคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน แมน้ําทาจีน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 5 (2549: 51) ไดดําเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
แหลงนํ้าผิวดิน   แมน้ําทาจีน เพื่อเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําทาจีนและคลอง
สาขาที่สําคัญ ต้ังแตจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
โดยภาพรวม ปรากฏวา แมน้ําทาจีนตอนบน คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใช (ประเภท 3) โดยแหลงกอ
มลพิษท่ีสําคัญ คือ ภาคเกษตรกรรม และชุมชนริมน้ํา แมน้ําทาจีนตอนกลาง คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรม (ประเภทที่ 4) แหลงกอมลพิษท่ีสําคัญ คือ ชุมชนริมนํ้า เกษตรกรรม (ฟารมสุกร สวน
กลวยไม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) แมน้ําทาจีนตอนลาง คุณภาพนํ้าจัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 
(ประเภทที่ 4) ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวานํ้าในแมน้ําทาจีนชวงน้ีจะมีสีเขียวคล้ํา-ดํา มีกลิ่นคราบนํ้ามัน 
และขยะมูลฝอยเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีแหลงกอหรืออาจกอใหเกิดมลพิษท่ีสําคัญ คือ ชุมชนริมนํ้า 
ภาคเกษตรกรรม (ฟารมสุกร สวนกลวยไม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ภาคอุตสาหกรรม ปญหาของ
พื้นที่ลุมแมน้ําทาจีนที่สามารถแยกใหเห็นชัดเจนข้ึน ดังนี้ 

1. ปญหามลพิษทางน้ํา 
1.1 แหลงมลพิษทางน้ําที่เกิดขึ้นในภาวะปกติ เกิดจาก 

1.1.1 มลพิษจากชุมชน ไดแก น้ําเสียจากครัวเรือน บานจัดสรร หอพัก 
เรือนจํา เปนของเสียที่เกิดจากกิจกรรมในการดํารงชีวิตประจําวัน สวนใหญเปนพวกสารอินทรีย
และสารเคมี ที่ใชในครัวเรือน 

1.1.2 โรงงานอุตสาหกรรม ไดแก น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม 

1.1.3 การบริการและการพาณิชย ไดแก น้ําเสียจากโรงแรม โรงพยาบาล 
ตลาดสด สถานศึกษา สถานท่ีราชการและรัฐวิสาหกิจ ภัตตาคารรานอาหาร เปนตน 

1.1.4 การเกษตรกรรม ไดแก น้ําเสียจากการเพาะปลูกในพื้ นที่การเกษตร               
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และฟารมปศุสัตว 

1.2 แหลงมลพิษทางน้ําที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ เกิดจาก 
1.2.1 แหลงมลพิษทางน้ําที่เกิดขึ้นในภาวะปกติ ตามท่ีกลาวมาแลว 
1.2.2 การระบายนํ้าเนาเสียในพื้นที่ตนนํ้า 

2. ปญหาสารพิษตกคางในส่ิงแวดลอม 
น้ํามีสีและกลิ่นท่ีนารังเกียจ ไมสามารถใชอุปโภคและบริโภคได เปนอันตราย             

ตอสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ํา และในบริเวณใกลเคียงทําใหเสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบตอ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

3. ปญหานํ้าทวม เกิดจาก 
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3.1 ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ 
3.2 ปริมาณน้ําทาที่ระบายมาจากโครงการชลประทานท่ีอยูถัดขึ้นไปเหนือน้ํา 
3.3 ปริมาณน้ําดานเหนือไหลบาลงมามาก 
3.4 ปริมาณน้ําทะเลจากอาวไทยหนุนสูง 
3.5 ระบบการระบายน้ําในพื้นที่มีขนาดไมเพียงพอตอการระบายน้ํา 
3.6 แผนดินทรุดตัวอันเนื่องมาจากการสูบน้ําบาดาลมาใชในปริมาณมากเกินไป 

4. ปญหานํ้าใตดินและแผนดินทรุดตัวจากการสูบน้ําบาดาลมาใชในปริมาณมากเกินไป 
จนระดับน้ําบาดาลลดลงทําใหแผนดินทรุด เกิดปญหานํ้าทวมและน้ําเค็มรุกล้ําเขามาในแหลงน้ําจืด 

5. ปญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็ม 
 ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมในแตละป จะเปนชวงเวลาท่ีปริมาณน้ําตาม
ธรรมชาติมีนอย ไมสามารถเจือจางนํ้าจากแหลงตางๆ เชน น้ําทะเลที่หนุนเขามาในแมน้ําทาจีน        
ที่จังหวัดสมุทรสาครเลยมาถึงอําเภอสามพราน 

6. ปญหาพื้นน้ําหนาแนนในบริเวณตอนกลางลําน้ํา 
วัชพืชน้ําซึ่งเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจนหนาแนนแมน้ํา เปนเหตุในกิจกรรม       

ซึ่งตองอาศัยแมน้ําลดบทบาทลง เชน การคมนาคมสัญจร 
7. ปญหาระบบนิเวศทางนํ้าเสื่อมโทรม 

ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง จากการสํารวจของกรมประมงในป 2531           
แมน้ําทาจีนเคยเปนแหลงสัตวน้ําจืดท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจสูงถึง 80 ชนิด ปจจุบันมีปญหาการ
ลดลงของชนิดและปริมาณสัตวน้ํา 

8. ปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากร 
ไดแก การแยงชิงทรัพยากรน้ําในชวงฤดูแลง ซึ่งจะเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา        

การระบายน้ําเสียลงแมน้ํา และปญหามลพิษจากกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะกอใหเกิดการเรียกรองตอตาน
และนําไปสูความขัดแยงท่ีกวางขวางมากข้ึนในอนาคต 

6.5 โรงเรียนริมแมน้ําทาจีน 
โรงเรียน เปนสถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาทในการใหความรูแกเด็กนักเรียน  รวมท้ัง

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในดานตางๆ รวมท้ังการอนุรักษแมน้ํา  ซึ่งตลอดลํานํ้าทาจีนในจังหวัด
นครปฐม มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก  

1. โรงเรียนบานประตูนํ้าพระพิมล ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
2. โรงเรียนวัดโพธ์ิ ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
3. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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4. โรงเรียนวัดดอนหวาย ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
5. โรงเรียนวัดทาพูด ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
6. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ตําบลทาตลาด   อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

6.6 กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 
1. โครงการรักทาจีน รักษน้ํา สรางคนเพ่ือผลงาน มุงประสานชุมชน ซึ่งดําเนินการ

ในดานการใหองคความรูที่เกี่ยวของกับลุมนํ้าทาจีน โดยจัดคายกิจกรรม  “รักทาจีน รักษน้ํา”         
ฝกนักเรียนใหเกิดภาวะผูนํา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปาหมายโดยใชกระบวนการการมี
สวนรวม จัดกิจกรรมการเรียนรู จากหลักสูตรทองถิ่น “รักทาจีน รักษน้ํา” โดยการใชรูปแบบการ
สอนจากหองเรียนธรรมชาติ โดยใชแหลงการเรียนรูแมน้ําทาจีน เปนฐานการเรียนรู เชน              
จัดนิทรรศการ “รักทาจีน รักษน้ํา” การแขงขันเขียนเรียงความท่ีเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษและ
การพัฒนาแหลงนํ้าทาจีน การวาดภาพประทับใจเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษและการพัฒนาแหลง
น้ําทาจีน จัดต้ังศูนยศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

2. กิจกรรม “นักสืบสายนํ้า” โดยใหนักเรียนรณรงคเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
สิ่งแวดลอม และรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธชุมชน การตรวจสอบคุณภาพน้ํา และจัดต้ังกลุม
ประชาชนในการดูแลคลองใหสวยงาม กระตุนการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมมือการฟนฟู
คลองตางๆในชุมชน 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “ทาจีนที่รัก” 
4. กิจกรรม “ จักรยานบําบัดน้ําทิ้ง” “ จักรยานสูบน้ํา” โครงการรุงอรุณ ระยะที่ 2 
5. กิจกรรม สรางและพัฒนาวิทยากรนักเรียน ผูนําดานสิ่งแวดลอม 
6. โครงการเรือสื่อรักทาจีน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวน

จังหวัดนครปฐม เปนโครงการท่ีจัดตอเน่ืองมาต้ังแตป ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน โดยเชิญคุณครูมาเปน
แกนนํารวมดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและฝกวิธีการพูดเชิญชวนและฝกเยาวชน
รวมลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงในแมน้ําทาจีน ทั้งฝกการพูดเชิญชวน การตรวจวัดคุณภาพน้ําและเก็บ
ขยะในแมน้ํา พรอมขึ้นเชิญชวนตามชุมชนตางๆอยางตอเน่ือง ทําใหทั้งคร ูนักเรียน ประชาชนริมฝง
แมน้ําทาจีนไดตระหนักรูถึงคุณคาของแมน้ําทาจีนมากข้ึน 

7. งานวิจัยเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม  มีงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของดังนี ้
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7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสิ่งช้ีวัดถึงระดับความรูของบุคคล ซึ่งจะสงผลตอการแสดง
พฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนดังนี้ 

วิชาญ มณีโชติ (2535: 72) ไดศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดสงขลา พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีการรับรูที่
แตกตางไปจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทําใหการไดรับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนแตกตางกัน  

เจริญจิตร ลีภัทรพณิชย (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในระดับที่สูงมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

จากการศึกษางานวิจัยขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
เปนตัวแปรท่ีสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนที่มีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

7.2 การเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก 
กลุมเปนการรวมตัวของคนเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งรวมกัน  กลุมเพ่ือน

เปนกลุมที่มีบทบาทตอการเลียนแบบในเร่ืองของแบบแผนพฤติกรรม เนื่องจากเด็กจะใชเวลาสวน
ใหญอยูกับเพ่ือน วัยรุนตอนตนเปนวัยที่ตองการการเปนท่ียอมรับของกลุม  การยอมรับของผูใหญก็
ยงัมีความสําคัญนอยกวาการยอมรับจากเพื่อนในวัยเดียวกัน การรวมตัวกันแบบชุมนุมหรือสโมสร
ที่มีจุดมุงหมายท่ีแนนอน จะสงผลดีตอสภาวะทางอารมณ การเขาสังคมกอใหเกิดความสนุกสนาน 
และชวยพัฒนาบุคลิกภาพ จากงานวิจัยของ  

พจนา วาสิกรัตน (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ
โครงการธิงคเอร์ิธในการใหความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกเด็กนักเรียน
มัธยมตอนตนในเขต กรุงเทพมหานคร พบวา การเปนสมาชิกชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการเพิ่มความรูเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ศุภร เจากสิกร (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
อนุรักษน้ําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดนครปฐม  พบวา นักเรียนมีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุรักษน้ําแตกตางกันตามตัวแปรประสบการณการเขารวมกิจกรรม 
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จากการศึกษางานวิจัย ขางตน  ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  การเขารวมกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอกเปนตัว แปรที ่สง ผลตอพ ฤติก ร รมของ
นักเรียนที่มีตอการอนุ รักษสิ่ งแวดลอม   

7.3 อาชีพของผูปกครอง 
ศิริวัลย อุดมพรวิวัฒน (อางถึงใน พร้ิมเพรา จิตเปนธม 2534: 92) กลาววา อาชีพของ

บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ
น้ําของนักเรียน เนื่องจากบิดามารดา หรือผูปกครองที่ประกอบอาชีพแตกตางกัน เชน บิดามารดา 
หรือผูปกครองท่ีประกอบอาชีพรับจาง คาขาย จะตองออกไปทํางานนอกบาน ไมมีเวลาในการ
ถายทอดความรู อบรมสั่งสอน แนะนําแนวทางในการปฏิบัติใหแกบุตรหลานไดมากเพียงพอ 
สําหรับนักเรียนท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองประกอบอาชีพบางอาชีพ เชน พอบานหรือแมบาน 
เกษตรกร จะมีเวลาในการถายทอดความรู อบรมสั่งสอนรวมท้ังใหแนวทางในการปฏิบัติแก
นักเรียนมากกวา 

จุรีย สุขราษฏร (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาคานิยมในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดพังงา พบวา อาชีพของมารดามีความสัมพันธ
กับคานิยมในดานการอนุรักษทรัพยากรนํ้าของนักเรียน 

พุทธมนต ธัมมบริสุทธิ์ (2536) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง เจตคติของประชาชนรอบอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหมตอการอนุรักษทรัพยากรชายฝง พบวา ลักษณะการประกอบอาชีพของหัวหนา
ครัวเรือนมีความสัมพันธกับเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

จากการศึกษางานวิจัยขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา อาชีพของผูปกครอง เปนตัวแปร 
ที่สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนที่มีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

7.4 ลักษณะการตั้งบานเรือน 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 จําแนกตามลักษณะการต้ังบานเรือน พบวา ไมมีผูศึกษาในประเด็นลักษณะการปลูกสราง
บานเรือน แบงเปนมีพื้นท่ีติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร และไมมีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร      
แตงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะการต้ังบานเรือน ดังน้ี 

ศุภร เจากสิกร (2539: 81) ไดศึกษาความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษน้ําของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนท่ีมีแหลงท่ีพักอาศัยอยูนอกเขต
เทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาล มีความรูในการอนุรักษแมน้ํามากกวานักเรียนที่มีแหลงท่ีพักอาศัย
อยูในเขตเทศบาลหรือในเขตสุขาภิบาล แตมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษน้ําไมแตกตางกัน 
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สมเจตต แจงโพธิ์ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง คานิยมการอนุรักษน้ําของผูนํา
ทองถิ่น    ในเขตชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูนําทองถิ่นมีคานิยมการอนุรักษน้ํา
ปานกลาง และ ปจจัยที่มีผลตอคานิยมการอนุรักษน้ํา คือ เขตที่อยูอาศัย ระยะทางจากบานไปแหลง
น้ํา สงผลใหผูนําทองถิ่นมีคานิยมการอนุรักษน้ําสูง 

ซาชัวร Zachor (1975: 4883-A, อางถึงใน อุทุมพร ไพลิน, 2540: 55-56) ไดศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอความรูดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  11 ในรัฐมอนตานา โดยสุม
นักเรียน436 คน จาก 6 โรงเรียน พบวา เพศ การอานหนังสือพิมพ ขนาดของครอบครัว การไดรับ
ความรูทางดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและภูมิลําเนาของนักเรียน  เปนปจจัยที่มีผลตอความรู
ทางดานสิ่งแวดลอม 

จากการศึกษางานวิจัยขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ลักษณะการตั้งบานเรือน      
เปนตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนที่มีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

7.5 เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ศุภร เจากสิกร (2539: 68) ไดศึกษาความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษน้ําของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนที่มีแหลงท่ีตั้งของโรงเรียนในเขต
เทศบาลหรือในเขตสุขาภิบาล และนักเรียนที่มีแหลงท่ีตั้งของโรงเรียนอยูนอกเขตเทศบาลหรือนอก
เขตสุขาภิบาล มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษน้ําไมตางกัน 

จากการศึกษางานวิจัยขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา เขตความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนที่มีตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  
7.6 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน 

จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ไมมีผูศึกษาเก่ียวกับตัวแปร
สถานที่ตั้งของโรงเรียนในประเด็นการแบงตามลักษณะทางกายภาพของแมน้ําทาจีน  ไดแก              
แมน้ําทาจีนตอนบน แมน้ําทาจีนตอนกลาง และแมน้ําทาจีนตอนลาง เชนเดียวกับ ตัวแปรขนาดของ
โรงเรียน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา ลักษณะตัวแปรดังกลาวจึงนาสนใจท่ีจะศึกษา ซึ่งอาจจะสงผลตอ
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนได เนื่องจาก ตัวแปรทั้งสองมีความเกี่ยวของกับบริบทของ
แมน้ําทาจีนและบริบทของแมน้ําทาจีน ผูวิจัยจึงต้ังเปนสมมติฐานวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนตางกัน                 
มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําขางตน ผูวิจัยไดนํามา
วิเคราะหและสังเคราะห เพื่อกําหนดตัวแปร กรอบแนวความคิด และสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี
โดยมีตัวแปรตน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับ
หนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง ลักษณะการต้ังบานเรือน ลักษณะท่ีตั้งของโรงเรียน เขต
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู  ขนาดโรงเรียน ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษา
อบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ   

แมน้ํากับหนวยงานภายนอก 
3. อาชีพของผูปกครอง 
4. ลักษณะการต้ังบานเรือน 
5. สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
6. เขตความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู  
7. ขนาดโรงเรียน 

1. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 
2. การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ

อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
3. การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการ

อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
4. การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

อนุรักษแมน้ํา 
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บทท่ี 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

อนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม เพื่อใหงานวิจัยคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ศึกษา ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติด        

แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บานประตูน้ําพระพิมล โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียน
วัดทาพูด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รวมมีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 707 คน (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2555) 
 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3            
ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 256 
คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน 
พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 284) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 
และสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร
จําแนกตามโรงเรียนและระดับชั้นเรียน และสุมนักเรียนดวยวิธีการจับฉลาก ตามจํานวนท่ีกําหนด 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน 
(Yamane, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 284) มีรายละเอียดดังน้ี 

 

    

    n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

    N = ขนาดของประชากร 

  

21 Ne
Nn
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   e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ .05  

แทนคาสูตร  2)05(.7071
707n  

  = 255.23  
ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 256 คน 

ขั้นท่ี 2 สุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) จากโรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติด         
แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จํานวน 6 โรงเรียน และสุมนักเรียนดวยวิธีการจับฉลากตามสัดสวน
ของกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน จําแนกตามโรงเรียนและระดับช้ันเรียน จนไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 
256 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือโรงเรียนและจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ี
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ที่เปนประชากรและกลุม
ตัวอยางจําแนกตามโรงเรียนและระดับช้ันเรียน 

ชื่อโรงเรียน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
โรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล 33 12 

โรงเรียนวัดโพธิ์ 45 16 

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 110 40 

โรงเรียนวัดดอนหวาย 177 64 

โรงเรียนวัดทาพูด 112 41 

โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย 230 83 

รวม 707 256 

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรอิสระ มีดังน้ี 

2.1.1 ขอมูลทั่วไป ไดแก  
2.1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 3 กลุม แบงเปน 

คะแนนเฉล่ียสะสม 1.00 – 1.99  

คะแนนเฉล่ียสะสม 2.00 – 2.99  

คะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 – 4.00  
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2.1.1.2 การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก มี 2 กลุม 
แบงเปน 

เคย 

ไมเคย 

2.1.1.3 อาชีพผูปกครอง มี 5 กลุม แบงเปน 

รับราชการ 

เกษตรกรรม 

คาขาย 

รับจาง 

อ่ืนๆ 
2.1.1.4 ลักษณะการตั้งบานเรือน มี 2 กลุม แบงเปน 

มีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร 

ไมมีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร 

2.1.1.5 สถานท่ีตั้งของโรงเรียน มี 2 กลุม แบงเปน 

แมน้ําทาจีนตอนกลาง คือ ตั้งแตประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ลงมาถึงหนาท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ไดแก 
โรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล โรงเรียนวัดโพธิ์  

แมน้ําทาจีนตอนลาง คือ ตั้งแตหนาท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ลงมาถึงปากแมน้ําทาจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไดแก โรงเรียนงิ้วรายบุญมี
รังสฤษฎ โรงเรียนวัดทาพูด โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 

2.1.1.6 เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนต้ังอยู           
มี 2 กลุม ไดแก 

เขตองคการบริหารสวนตําบล ไดแก โรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล 
โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ โรงเรียนวัดทาพูด และโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 

เขตเทศบาล ไดแก โรงเรียนวัดดอนหวาย 

2.1.1.7 ขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีมีผูเรียนตั้งแต 121-

600 คน ไดแก โรงเรียนบานประตูนํ้าพระพิมล โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ 
โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีมีผูเรียนตั้งแต 

601-1,500 คน ไดแก โรงเรียนวัดทาพูด 
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โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีมีผูเรียน
ตั้งแต 1,500 คน ขึ้นไป ไดแก โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษแมน้ํา 

2.1.2 การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 

2.1.3 การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 

2.1.4 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม 

จํานวน 1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูลแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวม

กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง ลักษณะการต้ัง
บานเรือน สถานที่ตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีโรงเรียน
ตั้งอยู ขนาดของโรงเรียน ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list)  

สวนท่ี 2 แบบวัดความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา ลักษณะคําถามเปนแบบถูก-ผิด (true 

or false) ซึ่งแบบวัดความรูประยุกตไดจากหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
เกณฑการใหคะแนนของแบบวัดความรู ถาตอบถูก ได 1 คะแนน ถาตอบผิด ได 0 

คะแนน 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนของระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุม โดยใช คาเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประยุกตตามแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒนและคณะ (2537: 

846-847) โดย 
  คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา X - 1S.D. หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยูใน
ระดับต่ํา (คะแนนนอยกวา 14.23 คะแนน) 
  คะแนนเฉลี่ยต้ังแต X - 1S.D. ถึง X + 1S.D. หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําอยูในระดับปานกลาง (คะแนนต้ังแต 14.23 – 15.96 คะแนน)   

คะแนนเฉลี่ยมากกวา X + 1S.D. หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยู
ในระดับสูง (คะแนนมากกวา 15.96 คะแนน) 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบสอบถามขึ้นเองตามการทบทวนวรรณกรรมและตามนิยามศัพท 
ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท 
(Likert) คือ 

มากท่ีสุด หมายถึง นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว ในระดับมากท่ีสุด 

มาก หมายถึง นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครวั ในระดับมาก 

ปานกลาง หมายถึง นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว ในระดับปานกลาง 

นอย หมายถึง นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว ในระดับนอย 

นอยที่สุด หมายถึง นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว นอยที่สุด 

ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงถึง
การไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว จะใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 1 

สําหรับคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดถึงตรงกับความเปนจริงนอยที่สุดตามลําดับ  
เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของการไดรับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการ

อนุรักษแมน้ําจากครอบครัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีดังตอไปนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว
เกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับนอยที่สุด 

  คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว
เกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว
เกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว
เกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว
เกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับมากท่ีสุด 
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบสอบถามขึ้นเองตามการทบทวนวรรณกรรมและตามนิยามศัพท 
ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท 
(Likert) คือ 

มากท่ีสุด หมายถึง นักเรียนได รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 

มาก หมายถึง นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนในระดับมาก 

ปานกลาง หมายถึง นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนในระดับปานกลาง 

นอย หมายถึง นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนในระดับนอย 

นอยที่สุด หมายถึง นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนในระดับนอยที่สุด 

 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความท่ีแสดง
ถึงการไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน จะใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 1 

สําหรับคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดถึงตรงกับความเปนจริงนอยที่สุดตามลําดับ  
 เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของการไดรับการศึกษาอบรมจากโรงเรียน

เกี่ยวกับ    การอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีดังตอไปนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 

  คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากโรงเรียน อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากโรงเรียน อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา นักเรียนไดรับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
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สวนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 
ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบสอบถามขึ้นเองตามการทบทวนวรรณกรรมและตามนิยามศัพท 
ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท 
(Likert) คือ 

มากท่ีสุด หมายถึง นักเ รียนได รับขอมูลขาวสาร เ ก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ํามากท่ีสุด 

มาก หมายถึง นักเ รียนได รับขอมูลขาวสาร เ ก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ํามาก 

ปานกลาง หมายถึง นักเ รียนได รับขอมูลขาวสาร เ ก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําปานกลาง 

นอย หมายถึง นักเ รียนได รับขอมูลขาวสาร เ ก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ํานอย 

นอยที่สุด หมายถึง นักเ รียนได รับขอมูลขาวสารเกี่ ยวกับการ
อนุรักษแมน้ํานอยที่สุด 

ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงถึง
การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา จะใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 1 สําหรับคําตอบท่ี
ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดถึงตรงกับความเปนจริงนอยที่สุดตามลําดับ  

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีดังตอไปนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ํา อยูในระดับนอยที่สุด 

  คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ํา อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ํา อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษ
แมน้ํา อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงนักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 
อยูในระดับมากท่ีสุด 
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สวนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา โดยผูวิจัยไดสรางและ
พัฒนาแบบสอบถามข้ึนเองตามการทบทวนวรรณกรรมและตามนิยามศัพท ลักษณะคําถามเปนมา
ตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 

ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมน้ันทุกครั้งเปนประจํา 
ปฏิบัติบอยคร้ัง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมน้ันบอยคร้ัง 
ปฏิบัติบางคร้ัง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมน้ันเปนบางครั้ง 

ปฏิบัตินอยคร้ัง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมน้ันนอยคร้ัง  

ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง นักเรียนไมเคยปฏิบัติกิจกรรมน้ันเลย 

ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงถึง
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา จะใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 1 สําหรับคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมาก
ที่สุดถึงตรงกับความเปนจริงนอยที่สุดตามลําดับ  

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีดังตอไปนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา อยูในระดับมากที่สุด 

4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือโดยดําเนินการตามข้ันตอน 

ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของและ

นําผลจากการศึกษามาสรางเปนนิยามศัพท  
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย

นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณา
ปรับแกตามนิยามศัพทของตัวแปรที่นิยามไวในบทที่ 1 แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นท่ี 3 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนและไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยและผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 30 คน 
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ขั้นท่ี 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนจากการทดลองใช (Try out) มาหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

  4.1 ความเช่ือม่ันของแบบวัดความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา จํานวน 16 ขอ โดย
ใชสูตร KR 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder – Richardson’s Method, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 
2543: 123) โดยใชสูตรการหาคาความเช่ือมั่นดังนี้ 

สูตร  KR 20  2

1
1 t

tt S
pq

n
nK  

 
    N = จํานวนขอ 

    p = สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 

    q = สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1-p 

    2
tS  = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

  ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.59 

  4.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเก่ียวกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา และพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา หาคาความเช่ือมั่น โดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 125-

127) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเช่ือมั่นดังนี้ 
  4.2.1 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากครอบครัว มีขอคําถาม จํานวน 12 ขอ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .8849 

  4.2.2 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน มีขอคําถาม จํานวน 19 ขอ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .9307 

  4.2.3 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ํา มีขอคําถาม จํานวน 14 ขอ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .9168 

  4.2.4 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา  มีขอ
คําถาม จํานวน 18 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .8736 
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอ

ความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาท้ัง 6 โรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากนักเรียนโดยใชแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวม โดยแจกแบบสอบถามกับ
นักเรียน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 256 ฉบับ ไดรับคนื 256 ฉบับ 

4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทาง
สถิติ พบวา สมบูรณครบทั้ง 256 ฉบับ คดิเปน 100% 

6. การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตัดระเบียบ ลงรหัส และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลขอมูลและทําการวิเคราะหทางสถิติ โดย
ใชสถิติสําหรับการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง ลักษณะการตั้ง
บานเรือน สถานที่ตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีโรงเรียน
ตั้งอยู และขนาดของโรงเรียนโดยใชคารอยละ (%) 

2. การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมส่ังสอนเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา และพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา โดยใชคาเฉลี่ย X  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก การเขารวม
กิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก ลักษณะการตั้งบานเรือน และเขตความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู โดยใชการทดสอบคาที (t-test) สวนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อาชีพของผูปกครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน และขนาดโรงเรียนใชการวิเคราะหความ
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แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') 

4. การวิเคราะหตัวแปร ไดแก  ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอน
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
โรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอนุรักษแมน้ําที่สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ํา โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ือง “พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยได
นําขอมูลท่ีไดรับจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 256 คน 
มาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบการบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอน

เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
โรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําและพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

ตอนท่ี  3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุ รักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐม จําแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง 
ลักษณะการต้ังบานเรือน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู และขนาดของโรงเรียน 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน     
การอบรบสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําท่ีสามารถทํานาย
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
Y หมายถึง  พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 
X1 หมายถึง  ความรูเร่ืองการอนุรักษแมน้ํา 
X2 หมายถึง  การอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
X3 หมายถึง  การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
X4 หมายถึง  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 
n หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยาง 
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X  หมายถึง  คาเฉลี่ย  (Mean) 
 S.D. หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F หมายถึง  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F - distribution 
 t หมายถึง  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
 r หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 df หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 SS หมายถึง  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
 MS หมายถึง  คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานกําลังสอง (Mean Square) 
 R หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) 
 R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 
 Adj R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) 
 b หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 
 Beta หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression 
    Coefficients) 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ํา 
ทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 256 คน จําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง ลักษณะ
การต้ังบานเรือน สถานที่ตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
ที่โรงเรียนตั้งอยู และขนาดของโรงเรียน  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ              
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   1.00 - 1.99 
2.00 – 2.99 
3.00 – 4.00 

 
27 
99 

130 

 
10.5 
38.7 
50.8 

รวม 256 100 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
 การเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํากับ
หนวยงานภายนอก 
              เคย 
              ไมเคย 

 
 

160 
96 

 
 

62.5 
37.5 

รวม 256 100 
อาชีพของผูปกครอง 
              รับราชการ 
              เกษตรกรรม 
              คาขาย 
              รับจาง 
              อ่ืนๆ 

 
39 
88 
67 
42 
20 

 
15.2 
34.4 
26.2 
16.4 
7.8 

รวม 256 100 
ลักษณะการตั้งบานเรือน 
              มีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร 
              ไมมีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร 

 
110 
146 

 
43.0 
57.0 

รวม 256 100 
สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
             แมน้ําทาจีนตอนกลาง 
             แมน้ําทาจีนตอนลาง 

 
68 

188 

 
26.6 
73.4 

รวม 256 100 
เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีโรงเรียนต้ังอยู 
            เขตองคการบริหารสวนตําบล 
            เขตเทศบาล 

 
 

192 
64 

 
 

75.0 
25.0 

รวม 256 100 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ขนาดของโรงเรียน 
              โรงเรียนขนาดกลาง 
              โรงเรียนขนาดใหญ 
              โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

 
68 
41 

147 

 
26.6 
16.0 
57.4 

รวม 256 100 

 จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ํา   
ทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 3.00 – 4.00 
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 50.8 เคยเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 160 คน  คิดเปนรอยละ 62.5 ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 88 คน 
คิดเปนรอยละ 34.4 ลักษณะการต้ังบานเรือนไมมีพื้นท่ีติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร จํานวน 146 คน 
คิดเปนรอยละ 57.0 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนอยูในชวงแมน้ําทาจีนตอนลาง จํานวน 188 คน คิดเปน
รอยละ 73.4 โรงเรียนต้ังอยูในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 192 คน 
คิดเปนรอยละ 75.0 และเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 57.4  
 เน่ืองจากขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลได ดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ระดับ 1.00 - 1.99 มีจํานวน 27 คน ซึ่งมีจํานวนนอย ทําใหกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันมาก 
ซึ่งอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบระหวางกลุม ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหมเพื่อความ
เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3   แสดง จํานวน และรอยละของขอมูลสวนบุคคลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เมื่อจัด
กลุมใหม 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   1.00 – 2.99 
              3.00 – 4.00 

 
126 
130 

 
49.2 
50.8 

รวม 256 100 
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จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติด         
แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 
3.00 – 4.00 จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 50.8 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน  การไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา และพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 ในโรงเรียน ท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชจํานวนและรอยละ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3      
ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ  

ระดับต่ํา (ไดคะแนนนอยกวา 14.26 คะแนน) 
ปานกลาง (ไดคะแนนต้ังแต 14.26 – 15.96 คะแนน) 
ระดับสูง (ไดคะแนนมากกวา 15.96 คะแนน) 

63 
95 
98 

24.61 
37.11 
38.28 

X  = 15.0938      S.D. = .8672    Min = 13      Max = 16 

 จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติด          
แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยูใน
ระดับสูง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 38.28 
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2.2 การวิเคราะหระดับการอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การ
ใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษ
แมน้ํา และพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ี
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย X และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียด ในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของการอบรมสั่งสอน
เกี่ยวกับอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา
จากโรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอนุรักษแมน้ํา และพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน
จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ตัวแปร X  S.D. คาระดับ 
การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา 
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 

3.6250 
3.5958 
3.1208 
2.6910 

.3129 

.4137 

.4139 

.3173 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

จากตารางท่ี 5 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติด        
แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยาง มีการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
ครอบครัว  การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนอยูในระดับมาก            
( X  = 3.6250 และ 3.5958 ตามลําดับ) และการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอนุรักษแมน้ํา และ
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.1208 และ 2.6910 ตามลําดับ) 
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ตอนท่ี 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3  ในโรงเรียน ท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
เขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพผูปกครอง ลักษณะการตั้งบานเรือน 
สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงเรียนตั้งอยู และ
ขนาดโรงเรียน 

3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่มีการเขารวมกิจกรรมการ
อนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก ลักษณะการตั้งบานเรือน และเขตความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยูที่ตางกัน โดยใชการทดสอบ (t-test) ดังรายละเอียดตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐม จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X  S.D. t 
1.00 – 2.99 
3.00 – 4.00  

126 
130 

3.1857 
3.1653 

.1557 

.2259 
.842 

จากตารางท่ี 6 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติด      
แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา        
ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3        
ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามการเขารวมกิจกรรม
การอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก 

การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํา 
กับหนวยงานภายนอก 

n X  S.D. t 

เคย 
ไมเคย 

160 
96 

2.6771 
2.7141 

.3222 
..3092 

-.904 
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จากตารางท่ี 7 พบวา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่             
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่มีการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก
ตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามลักษณะการตั้ง
บานเรือน 

ลักษณะการต้ังบานเรือน n X  S.D. t 
มีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร 
ไมมีมีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร 

110 
146 

2.7207 
2.6686 

.3271 

.3089 
1.303 

จากตารางท่ี 8 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่             
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่มีลักษณะการต้ังบานเรือนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา
ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 9  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3       
ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 

สถานท่ีตั้งของโรงเรียน n X  S.D. t 
แมน้ําทาจีนตอนกลาง 
แมน้ําทาจีนตอนลาง 

68 
188 

2.6037 
2.7913 

.0900 

.1414 
-10.048* 

*p < .05 

จากตารางท่ี 9 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ํา     
ทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนท่ี
ตั้งอยูในชวงแมน้ําทาจีนตอนลางมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําสูงกวานักเรียนที่ศึกษาอยูใน
โรงเรียนที่ตั้งอยูในชวงแมน้ําทาจีนตอนกลาง ( X = 2.7913 และ 2.6037 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3       
ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเขตความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู 

เขตความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู 

n X  S.D. t 

เขตองคการบริหารสวนตําบล 
เขตเทศบาล 

192 
64 

2.6053 
2.9479 

.2736 

.3017 
-8.451* 

*p < .05 

จากตารางท่ี 10 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่           
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่อยูในเขตความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล  มีพฤติกรรม
การอนุรักษแมน้ําสูงกวานักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ( X = 
2.9479 และ 2.6053 ตามลําดับ) 

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อาชีพผูปกครอง และขนาดของโรงเรียน โดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test for all possible comparison) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( X  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของพฤติกรรม
การอนุรักษแมน้ํา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ํา       
ทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

อาชีพของผูปกครอง n X  S.D. คาระดับ 
รับราชการ 
เกษตรกรรม 
คาขาย 
รับจาง 
อ่ืนๆ 

39 
88 
67 
42 
20 

2.7825 
2.7258 
2.7563 
2.7092 
2.7487 

.1496 

.1613 

.1647 

.1406 

.1297 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 256 2.7415 .1557  

จากตารางท่ี 11 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่           
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ในทุกอาชีพของผูปกครองมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง
ไดดังน้ี อาชีพรับราชการ อาชีพคาขาย อาชีพอ่ืนๆ อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจาง ( X = 2.7825, 
2.7563, 2.7487, 2.7487 และ 2.7092 ตามลําดับ) 

ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรม
การอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ํา 
ทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
251 

.147 
6.036 

.037 

.024 
1.527 

รวม 255 6.183   

จากตารางท่ี 12 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่           
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา       
ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย ( X  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของพฤติกรรม
การอนุรักษแมน้ํา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ํา       
ทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน n X  S.D. คาระดับ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ 
ขนาดใหญพิเศษ 

68 
41 

147 

2.6037 
2.6898 
2.8222 

.0901 

.0948 

.1405 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 256 2.7415 .1557  

จากตารางที่ 13 พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติด     
แมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนทุกขนาดมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนไดดังน้ี โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ  และโรงเรียนขนาดกลาง 
( X =2.8222, 2.6898 และ 2.6037 ตามลําดับ) 

ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรม
การอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ํา 
ทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
253 

1.404 
24.266 

.702 

.096 
7.318* 

รวม 255 25.670   
* p < .05 

จากตารางท่ี 14 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ี           
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่อยูโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe') ดังปรากฏผลในตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐม ที่มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา
ตางกัน เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียนดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') 

ขนาดโรงเรียน ขนาดกลาง 
( X =2.6037) 

ขนาดใหญ  
( X =2.6898) 

ขนาดใหญพิเศษ  
( X =2.8222) 

ขนาดกลาง ( X = 2.6037) 
ขนาดใหญ ( X = 2.6898) 
ขนาดใหญพิเศษ ( X = 2.8222) 

- 
.0771* 
.2185* 

 
- 

.1414* 

 
 
- 

*p < .05 

จากตารางท่ี 15 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่           
ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดใหญ มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา    
สูงกวานักเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดกลาง ( X  = 2.6898, 2.6037 ตามลําดับ) นอกจากน้ี นักเรียน 
ที่อยูโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําสูงกวานักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียน
ขนาดใหญและขนาดกลาง ( X =2.8222, 2.6898 และ 2.6037 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  

ตอนท่ี 4  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับ
การอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว  การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน      
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในโรงเรียนท่ี
มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

4.1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา     
การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว  การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 
(X1) การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว  (X2) การใหการศึกษา
อบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน  (X3) การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
อนุรักษแมน้ํา (X4) และพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา (Y) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 
Y 
X1 
X2 
X3 
X4 

1 
-.129* 
.156* 

-.402** 
.201** 

 
1 

.079 
.173** 
-.005 

 
 
1 

.225** 
.108 

 
 
 
1 

-.076 

 
 
 
 

1 
*p < .05, ** p < .01 

จากตารางท่ี 16 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม พบวา       
การอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอนุรักษ
แมน้ํามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และท่ีระดับ .01 (r= .156 และ 201 ตามลําดับ) สวนความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําและการให
การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน  มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ที่ระดับ .01 (r = -.129 และ -.402 
ตามลําดับ)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรตนดวยกันเอง พบวา ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ํา มีความสัมพันธทางบวกกับการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .173) สวนการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา
จากครอบครัวและการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําไมมีความสัมพันธกับความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 

การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับ
การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(r = .225) สวนการไดรับขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธกับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ
แมน้ําจากครอบครัว 
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 การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําไมมีความสัมพันธกับการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 

 4.2 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา  การอบรมส่ังสอน
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว  การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
โรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3         
ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 

ตารางท่ี 17 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการการทํานายพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน
จังหวัดนครปฐม 

ลําดับที่ของตัวแปร 
ที่ไดรับการคัดเลือก 

R R2 Adj R2 R2 
change 

b Beta t 

การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
(X3) 
การอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
(X2) 
ก า ร ไ ด รั บ ข อ มู ล ข า ว ส า ร
เกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา (X4) 

.402 
 

.226 
 

.245 

.161 
 

.226 
 

.245 

.158 
 

.220 
 

.236 

.161 
 

.064 
 

.019 

-.342 
 

.245 
 

.108 

-.445 
 

.241 
 

.141 

-7.888*** 
 

4.261*** 
 

2.547*** 

Constant (a) = 2.695    S.E. = .259   F = 27.270 *** 
*** p < .001 

จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร    
ที่นําเขาสมการ พบวา ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา (Y) ไดแก 
การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน  (X3) การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว (X2) และการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา (X4)       
โดยการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
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เขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ไดรอยละ 16.1 

การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว เปนตัวแปรท่ีไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2 สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เพิ่มข้ึนรอยละ 6.40 โดยที่การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
โรงเรียนและการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัวสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไดรอยละ 22.6 

การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.90 โดยการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การให
การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว และการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไดรอยละ 24.5 

สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขา
สมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสามารถนํามาเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได
ดังนี ้

ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 2.695 -.342 (X3) + .245 (X2) + .108 (X4) 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z = -.445 (X3) + .241(X2) + .141 (X4) 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
จากการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3       

ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม” คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับ
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรม สั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนและการ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่
มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพของ
ผูปกครอง ลักษณะการต้ังบานเรือน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีโรงเรียนตั้งอยู และขนาดของโรงเรียน 3) ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ไดแก ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
ครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน และการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนท่ีมี
พื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 256 คน กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตรของยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 สําหรับ
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 และสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามโรงเรียนและระดับชั้นเรียน และสุมนักเรียนดวย
วิธีการจับฉลาก 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 6 สวน ไดแก 
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบวัดความรูเกี่ยวกับการ
อนุ รักษแมน้ํ า  แบบสอบถามการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุ รักษแมน้ํ าจากครอบครัว  
แบบสอบถามการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน  แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา และแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ํา 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ใชการแจกแจงความถี่และรอยละ (%) วิเคราะหระดับตัวแปรตนและตัวแปรตาม      
ใชคาเฉลี่ย X  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการ
ทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') วิเคราะห
ตัวแปรตนท่ีสามารถทํานายตัวแปรตาม ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ  
ตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยครั้งน้ีไดดังนี้ 
1. ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่    

ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 
3.00 – 4.00 จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 50.8 เคยเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํากับ
หนวยงานภายนอก จํานวน 160 คน  คิดเปนรอยละ 62.5 ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 34.4 ลักษณะการต้ังบานเรือนไมมีพื้นที่ติดแมน้ําในรัศมี 500 เมตร 
จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 57.0 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนอยูในลุมแมน้ําทาจีนตอนลาง จํานวน 
188 คน คิดเปนรอยละ 73.4 โรงเรียนต้ังอยูในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 75.0 และเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 
57.4 

2. การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว  การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน          
การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอนุรักษแมน้ํา  และพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนมากในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม มีความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 38.28 มีการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.6250 และ 3.5958 ตามลําดับ) สวนการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอนุรักษ
แมน้ํา และพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.1208 และ 2.6910 ตามลําดับ) 
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3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพผูปกครอง ลักษณะ
การต้ังบานเรือน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
โรงเรียนตั้งอยู และขนาดโรงเรียน พบวา 

3.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน 

3.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัด
นครปฐม ที่มีการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอกตางกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน 

3.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน 
จังหวัดนครปฐม ที่มีลักษณะการต้ังบานเรือนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน 

3.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน 
จังหวัดนครปฐม ที่มีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนท่ีตั้งอยูในชวงแมน้ําทาจีน
ตอนลางมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําสูงกวานักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในชวงแมน้ํา      
ทาจีนตอนกลาง ( X = 2.7913 และ 2.6037 ตามลําดับ) 

3.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน 
จังหวัดนครปฐม ที่มีเขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยูตางกัน  
มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีศึกษา
อยูในโรงเรียน ที่ตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําสูงกวา
นักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ( X = 2.9479 และ 2.6053 
ตามลําดับ) 

3.6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน 
จังหวัดนครปฐม ที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน 

3.7 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน 
จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนที่มีพื้นท่ี     
ติดแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดใหญ มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา           
สูงกวานักเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดกลาง ( X  = 2.6808, 2.6037 ตามลําดับ) นอกจากน้ี นักเรียน 



88 

 

ที่อยูโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําสูงกวานักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียน    
ขนาดใหญและขนาดกลาง ( X = 2.8222, 2.6808 และ 2.6037 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั .05 สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตาง 

4. การวิเคราะหการถดถอยพหุคุณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ของความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอน
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว  การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก
โรงเรียน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      
ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม พบวา การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว และการ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา
ไดรอยละ 24.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปราย ไดดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับ

การอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําและพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนท่ีท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐม สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 

1.1  ผลการวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยูในระดับสูง ทั้งน้ีเนื่องจาก นักเรียน
ไดรับความรูจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551         
ที่มุงเนนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ ไดแก กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุมการงานการอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งในสาระการเรียนรูดังกลาว มีสาระเกี่ยวกับการ
นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางย่ังยืน และการมี
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดวยเหตุนี้ นักเรียน          
จึงไดรับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยางท่ัวถึง และมีการวัดประเมินผลการเรียนเกี่ยวกับการ
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อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักเรียนจึงใหความสนใจและใหความใสใจในเร่ือง
ดังกลาว จึงสงผลใหนักเรียนมีระดับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําในระดับสูง 

1.2  ผลการวิเคราะหการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม พบวา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.6250) เมื่อพิจารณาจากขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพท่ีมีความ
เกี่ยวของกับการใชน้ําจากแมน้ําหรือคูคลองสาขา จึงอาจเปนสาเหตุใหมีการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับ
การใชน้ําอยางรูคุณคาใหแกบุตรหลานมาก เนื่องจาก ครอบครัวของตนตองนํานํ้ามาใชเพื่อการ
ประกอบอาชีพ หากน้ําในแหลงน้ําสกปรก หรือมีสิ่งปนเปอนจากของเสียตางๆ ก็จะทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหาย นอกจากนี้ ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน      
เด็กจะซึมซับพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวเปนลําดับแรก  เมื่อพอแมหรือผูปกครอง                  
มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําท่ีเหมาะสม เด็กก็จะเลียนแบบและจดจําพฤติกรรมนั้น แลวแสดง
พฤติกรรมออกมา สอดคลองกับแนวคิดของพัทยา  สายหู (2544: 92-99) ที่ชี้ใหเห็นวา กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมมีตัวขัดเกลาเปนตัวสงผานแบบแผนท้ังหลาย จนสามารถใชเปนสัญลักษณที่
กําหนดบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสมถูกตองและสั่งสมเอาความชํานิชํานาญเหลาน้ีได              
จนสามารถใชเปนตัวแทนท่ีจะผานไปสูสมาชิกรุนตอไปได กระบวนการขัดเกลาทางสังคม จึงเปน
สวนที่ทําใหคนเปนคนดีมีคุณธรรม ดังน้ันการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว จึงมีความสําคัญตอ
พัฒนาการของเด็ก ครอบครัวจึงเปนสถาบันแรกที่มีความสําคัญตอชีวิตและลักษณะนิสัยหรือ
บุคลิกภาพของเด็ก  นอกจากน้ียั งสอดคลองกับแนวคิดของชนาวิทย   ผูนําผล  (2547:89)                 
ใหขอสนับสนุนวา เด็กจะใชบิดามารดาเปนตัวแบบมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน โดยเฉพาะการ
สรางจิตสํานึกท่ีไดจากการเรียนรูและประสบการณจากการเลียนแบบบิดา-มารดาในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เชน พฤติกรรมการประหยัดนํ้า พฤติกรรมการไมทิ้งขยะลงแมน้ําลําคลอง เปนตน 
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามเปนรายดาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) พบวา ดานการอบรม
สั่งสอน/ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.8283) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 



90 

 

พบวา พอแมของนักเรียนนํานํ้าท่ีใชแลวไปใชตอทุกคร้ัง เชน รดนํ้าตนไม เปนตน  แสดงใหเห็นวา 
พอแมของนักเรียนมีการปฏิบัติจนเปนแบบอยางแกนักเรียน  

1.3 ผลการวิเคราะหการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐม พบวา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.5958) ทั้งน้ีเปนผลที่เกิดจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเม่ือพิจารณาจากแบบสอบถาม
เปนรายขอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 
ไดแก โรงเรียนมีการรณรงคใหนักเรียนใชน้ําอยางรูคุณคา เชน ปดนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช เปนตน คุณครู
นําวีดิโอ สไลดหรือรูปภาพเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํามาใหชม คุณครูจัดใหมีการอภิปรายพูดคุยใน
เร่ืองเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา  และโรงเรียนจัดทําแผนพับ-โปสเตอรเกี่ยวกับการรณรงคการ
อนุรักษแมน้ํา ( X = 4.93, 4.40 และ 4.38 ตามลําดับ) ซึ่งแสดงใหเห็นวา นอกจากการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแลว โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมหรือมีการใชสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ  
ที่จะชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําใหแกนักเรียน สอดคลองกับแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539: 151) และแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนของนักเรียนของนวลจิตต  
เชาวกีรติพงศ (2545: 21-30) ที่ชี้ใหเห็นวา การเรียนของเด็กควรจะตองมีการจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตใช การใหผูเรียนไดเรียนรูประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา  

1.4 ผลการวิเคราะหการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.1208) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา  
ยังมีนอยไมวาจะเปนท้ังจากโทรทัศนหรือวิทยุ ประกอบกับพฤติกรรมการเลือกรับสื่อของนักเรียน 
เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กําลังอยูในชวงของวัยรุน การเลือกรับสื่อนิยมรับเฉพาะ
ความบันเทิงหรือในส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบอาจไมไดมุงเนนเน้ือหาสาระทางดานวิชาการ แตจะสนใจ
ทางดานความบันเทิงมากกวา สอดคลองกับผลการศึกษาของ วังทราย อินทะวัน (2553: 53) ที่พบวา
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การใชสื่อโทรทัศนและวิทยุของวัยรุนจะใชเพื่อรายการเพลง ดนตรี คอนเสิรต เปนหลัก ซึ่งเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) พบวา นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากโทรทัศนอยูในระดับนอย แตสําหรับขอคําถามท่ีวา นักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากชมรมเรารักแมน้ําทาจีนและนักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากชมรมเรารักแมน้ําทาจีนในระดับใด พบวา นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การอนุรักษแมน้ําจากชมรมเรารักแมน้ําทาจีนและโครงการเรือสื่อรักทาจีนอยูในระดับมากท่ีสุด
( X = 4.93 และ 4.29 ตามลําดับ) ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธของชมรมเรารักแมน้ํา   
ทาจีนและการดําเนินโครงการเรือสื่อรักทาจีน เปนการทํางานในลักษณะท่ีใหนักเรียนที่อยูโรงเรียนที่
ติดแมน้ําทาจีนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดวย คือ ไดรับคัดเลือกเขาการอบรมเกี่ยวกับทักษะใน
การประชาสัมพันธตลอดจนการใหความรูและแนวทางการปฏิบัติที่จะชวยลดปญหามลพิษทางน้ํา 
จึงทําใหเด็กนักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากหนวยงานและโครงการ
ดังกลาว แตเนื่องจาก หนวยงานท่ีดําเนินงานในดานการอนุรักษแมน้ํายังมีจํานวนนอย และมีอาจ
ขอจํากัดในเร่ืองของจํานวนคนท่ีเขารวมโครงการ จึงทําใหนักเรียนไมสามารถเขารวมโครงการได
ทุกคน จึงทําใหนักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชอบ ชอบชื่นชม (2535: 78-80) ไดทําการศึกษา ความรูและความ
ตระหนักของอาสาพัฒนาชุมชนที่มีตอปญหาสิ่งแวดลอมในชนบท พบวา พฤติกรรมการรับขาวสาร 
กอใหเกิดความแตกตางกัน ในเร่ืองของความรูเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม  

1.5 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3   มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.6951)     
จากผลการวิจัย ผูวิจัยต้ังเปนขอสังเกตวา ถึงแมวานักเรียนจะมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา    
อยูในระดับสูง แตในบางประเด็นของพฤติกรรมยังไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมีปจจัยภายนอกหลายประการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ํา เชน นิสัยสวนตัว พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน ซึ่งปจจัยตางๆเหลาน้ี
ทําใหมีระดับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยูในระดับปานกลาง และมีการปฏิบัติเพื่อใหตนมีความ
สะดวกสบายมากกวาท่ีจะคํานึงถึงการอนุรักษแมน้ําจริงสอดคลองกับ จินดา เมืองสมุทร (2546: 89) 
ไดศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา พฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ดังน้ัน ผูปกครองและอาจารยควรสอดแทรกทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต      
ที่คํานึงถึงการอนุรักษแมน้ํารวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติดานอ่ืนๆ มากกวาการตอบสนองความ
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ตองการของตนเองใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําในระดับ
มากท่ีสุดได ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา เมื่อพิจารณาแบบสอบถามรายดาน (รายละเอียดในภาคผนวก) 
พบวา ดานการฟนฟู พัฒนา ปองกันรักษาคุณภาพของแมน้ํา มีคาระดับโดยรวมอยูในระดับนอย 
( X = 2.20) แสดงใหเห็นวา ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในดาน
การฟนฟู พัฒนา ปองกันรักษาคุณภาพของแมน้ํามากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําสูงข้ึน  

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของงนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก อาชีพของผูปกครอง 
ลักษณะการตั้งบานเรือน สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีโรงเรียนตั้งอยู และขนาดของโรงเรียน สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจัย  
ไดดังนี้ 

2.1 จากสมมติฐานขอท่ี 1 ที่วานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มี
พื้นที่ติดแมน้ําทาจีนจังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําไมแตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว ทั้งน้ี
เปนเพราะวาการท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอาจไมไดเปนผลมาจากการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเพียงอยางเดียว แตนักเรียนอาจไดรับความรูหรือประสบการณมาจากแหลงอ่ืนๆ เชน 
การเห็นพอแม มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําเปนประจํา การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา
จากโทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน จึงทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับ ชาย มาเจริญ (2533: 104) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมมีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

2.2 จากสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มี
พื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่เคยเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอก
ตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่มีการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับหนวยงานภายนอกตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา องคกรหรือ
หนวยงานภายนอกท่ีทํางานดานการอนุรักษแมน้ํามีจํานวนนอย ทําใหโอกาสท่ีนักเรียนจะเขารวม
กิจกรรมการอนุรักษแมน้ําไดนอย นอกจากน้ี อาจเกิดจาก การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํา
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ของนักเรียนที่ไมไดเกิดจากความสมัครใจ แตเขารวมเพราะเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนการ
สอนของโรงเรียน อีกประเด็นท่ีสําคัญ คือ ระยะเวลาของการเขารวมกิจกรรม เพราะกิจกรรมสวน
ใหญจะมีระยะเวลาไมนาน อาจจะเพียง  1 วัน หรือ 1 สัปดาห ซึ่งการเสริมสรางทัศนคติเปน
กระบวนการที่ตองใชเวลานานและสมํ่าเสมอ จึงจะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จินดา  เมืองสมุทร (2546: 92) ไดศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมกับหนวยงานอ่ืนมีพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกับนักเรียนท่ี
ไมไดเขารวมกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของหนวยงานอ่ืน นอกจากน้ี สาคร กือเจริญ (2523: 
7-10) กลาวไววา มาตรการในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  มี 2 มาตรการหลัก คือ 1. มาตรการการ
อนุรักษโดยตรง และ 2. มาตรการทางสังคม เปนวิธีที่จะปฏิบัติตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยทางออม ซึ่งสังคมตองใหความรวมมือ โดยอาจดําเนินการในรูปขององคกร สมาคม 
หรือจัดต้ังชมรมสงเสริมการอนุรักษ ทั้งนี้จะตองสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษและให
การศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในดานการอนุรักษ รวมถึงการตระหนักถึงสถานการณที่
เกิดขึ้น 

2.3 จากสมมติฐานขอที่ 3 ที่วา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมี
พื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่มีอาชีพของผูปกครองตางกันมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา
แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน     
มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเนื่องจาก
นักเรียนสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําไดจากแหลงความรูตางๆอยางท่ัวถึ ง     
ไมวาจะเปนจากที่โรงเรียน ครอบครัว สื่อตางๆ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของ
นักเรียน สอดคลองกับ มลิดา สินคา (2551: 105-106) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งพบวา นักศึกษาที่มีอาชีพหลักของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน  

2.4 จากสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนท่ีมี
พื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม  ที่มีลักษณะการตั้งบานเรือนตางกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําแตกตางกัน ผลการวิจัย พบ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีลักษณะการต้ังบานเรือน
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมตางกัน ซึ่งไมเปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะแหลงท่ีพักอาศัยของนักเรียน ไมคอยมีปญหาทางดานมลพิษทางน้ํา หรือเปนเพราะวา 
ปจจุบันมีการใหความสํา คัญกับการอนุ รักษแมน้ํ าอย างกวางขวาง  เนื่องจากแมน้ํ า เปน
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนทุกคน จึงทําใหนักเรียนทั้งท่ีมี
ลักษณะการต้ังบานเรือนท่ีติดแมน้ํากับไมติดแมน้ํามีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของศุภร เจากสิกร (2539: 87) พบวา แหลงท่ีพักอาศัยของนักเรียนไมมีผลตอการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการอนุรักษของนักเรียน 

2.5 จากสมมติฐานขอที่ 5 ที่วา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มี
พื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม  ที่มีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียน ที่ตั้งอยู
ในชวงแมน้ําทาจีนตอนลางมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําสูงกวานักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่
ตั้งอยูในชวงแมน้ําทาจีนตอนกลาง ( X = 2.7913 และ 2.6037 ตามลําดับ) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คุณภาพน้ําของแมน้ําทาจีนตอนลาง มีสภาพเสื่อมโทรมมาก จัดอยูในชั้น
คุณภาพท่ี 5 ซึ่งตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งไดกําหนดคุณภาพนํ้า
ของแมน้ําทาจีนตอนลางไวในช้ันคุณภาพท่ี 4 (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร , 
2555) ดวยสาเหตุนี้ ทางโรงเรียนที่ตั้งอยูในชวงแมน้ําทาจีนตอนลางจึงมีการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักเรียนใหมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา
มากย่ิงข้ึน เชนเดียวกันกับการดําเนินงานของหนวยงานภายนอก เชน ชมรมเรารักแมน้ําทาจีน 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 5 เปนตน ก็จะเนนการใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีที่มีปญหามลพิษทางน้ํา
มากกวาหรือมีลักษณะภูมิประเทศหรือการดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนนั้น เชน พื้นที่อําเภอสาม
พราน ซึ่งต้ังอยูในชวงแมน้ําทาจีนตอนลาง มีลักษณะภูมิประเทศเปนคู คลองสาขาจํานวนมาก 
ประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก สงผลใหคุณภาพนํ้าของแมน้ําทาจีนต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน การดําเนินงานของหนวยงานดังกลาวจึงมุงเนนในการทํากิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึก
ใหกับคนในชุมชน เพื่อใหมีพฤติกรรมในการปองกันปญหามลพิษทางน้ําและการอนุรักษแมน้ํา 

2.6 จากสมมติฐานขอที่ 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มี
พื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่โรงเรียนอยูในเขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตางกันมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ศึกษาอยูใน
โรงเรียนท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําตางกัน โดยนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาล มีพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําสูงกวานักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณและบุคลากร
ในการจัดกิจกรรมและการใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ มีความแตกตางกัน เน่ืองจาก เทศบาลจะมี
งบประมาณจํานวนมากตามจํานวนประชากรและรายไดของเทศบาล (สํานักงานคณะกรรมการกระจาย
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อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2556) และมีภารงานทางดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน มีหนวย
รับผิดชอบโดยเฉพาะ ไดแก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีบุคลากรที่เปนผูมีความรู
ความสามารถทางดานสิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาท่ีอยูดวย ไดแก นักวิชาการสิ่งแวดลอม จึงเปนเหตุให
การดําเนินงานดานการอนุรักษแมน้ํามีการจัดข้ึนเปนประจํา และไดมีการเชิญชวนใหประชาชน
รวมทั้งนักเรียนที่อยูในทองถิ่นเขารวมกิจกรรมดวย ซึ่งถือวาเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเด็กมีพฤติกรรม
ในการอนุรักษแมน้ํามากขึ้น แตถาเปนเขตองคการบริหารสวนตําบล ลักษณะการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมจะทําในรูปแบบของงานพัฒนาชุมชน ซึ่งอาจไมไดดําเนินงานเพื่อมุงเนนการอนุรักษ
แมน้ําโดยตรง  

2.7 จากสมมติฐานขอที่ 7 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนที่มี
พื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญพิ เศษมี
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํามากกวานักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง และ
นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํามากกวานักเรียนท่ีศึกษาใน
โรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ี เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ เปน
โรงเรียนที่มีนักเรียนเปนจํานวนมาก คือ มากวา 1,500 คนขึ้นไป ทําใหโรงเรียนมีงบประมาณเปน
จํานวนมาก ทําใหการจัดการเรียนการสอน และการใชสื่อและอุปกรณ ตลอดจนวิธีการสอนท่ี
ทันสมัย เชน การพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี การจัดหาวิทยากรภายนอกมาใหความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษแมน้ําแกนักเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้ จะชวยใหนักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด รวมทั้งความ
ตั้งใจในการเรียนมากย่ิงข้ึน และทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําสูงข้ึน สอดคลองกับ 
บัณฑิต ดุลยรักษ (2540: บทคัดยอ) พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 2 ที่เรียนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีเจตคติ และพฤติกรรมตอปญหาสิ่งแวดลอมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดใหญมีเจตคติและ
พฤติกรรมตอปญหาสิ่งแวดลอมสูงกวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

3. การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ําจากครอบครัว การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน และการ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา เปนตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะห พบวา การใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
การอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัวและการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
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อนุรักษแมน้ํา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนไดรอยละ 24.5      
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน เปนตัวแปรท่ีไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 16.1 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา พบวา การใหการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.402) แสดงวา เมื่อนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรับการ
ใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํามาก พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําจะนอยลง ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะวาการเรียนการสอนในโรงเรียนเนนแตทางทฤษฎี แตไมไดใหเด็กนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ครูสวนใหญจะใชวิธีการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง  โดยยึดแบบเรียนเปนหลัก 
มุงใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีระบุไวในแบบเรียน ในเร่ืองน้ี กมล ภูประสริฐ (2540: 
17) ไดกลาวไววา ครูสวนใหญเนนการอธิบายใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาท่ีถูก
กําหนดในหลักสูตรหรือในแบบเรียน เนนเน้ือหาเปนสําคัญ นักเรียนจึงเรียนแบบรูแคบ ขาดการ
ปฏิบัติดวยตนเอง  ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนดานการอนุรักษแมน้ําใหเกิ ดผลสัมฤทธิ์
กอใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกตองนั้น ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการสอนใหเหมือนกับสภาพ
ชีวิตจริง สอนใหเด็กเห็นความสัมพันธและความสําคัญของสิ่งตางๆ เพื่อปรับปรุงความเปนอยู        
ใหดีขึ้น สอนจากสิ่งท่ีเปนปญหา จากใกลตัวเด็กไปสูสิ่งท่ีไกลออกไป รวมท้ังสอนเพ่ือแกไขและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหดีขึ้น นอกจากน้ี ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การจัด
นิทรรศการ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี รวมท้ังการขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ 
ครูผูสอนวิชาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  จึงควรอยางย่ิงท่ีจะตองพยายามจัดกระบวนการเรียนการสอน    
ที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ เกิดเจตคติที่ดี เกิดความตระหนักในเร่ืองการอนุรักษแมน้ํา
รวมท้ังสิ่งแวดลอมดานอ่ืนๆ ดังน้ัน การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน 
เปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐมได 

การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว เปนตัวแปรท่ีไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เพิ่มข้ึนรอยละ 6.40 โดยท่ีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน
และการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
การอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 22.6 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
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ระหวางการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัวกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา 
พบวา การอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .156) แสดงวา เมื่อนักเรียน
ไดรับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัวมากขึ้นก็มีแนวโนมท่ีจะมี
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํามากข้ึน ทั้งน้ี ครอบครัว ซึ่งไดแก บิดา มารดา ปูยา ตายาย และบุคคล
อ่ืนๆในครอบครัว เปนบุคคลกลุมแรกที่ใหการอบรมเบื้องตนท่ีสําคัญที่สุด เพราะเปนการอบรมที่มี
ความรักความใกลชิดกันอยางลึกซึ้งท่ีหลอหลอมใหเด็กเกิดความศรัทธา ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ 
และเปนแบบอยางของเด็กในอนาคต พอแม มีบทบาทในการเปนแบบอยางท่ีดีของเด็ก โดยเด็กจะ
ซึมซับพฤติกรรมที่พอแมทํา นอกจากนี้ พอแมยังมีบทบาทในการวากลาวตักเตือนและหามปราม
เด็กเมื่อเด็กมีพฤติกรรมไมพึงประสงค จะเห็นไดวา ครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานทางสังคม ที่มี
ความสําคัญและมีอิทธิพลที่เปนตัวกําหนดแบบแผนความประพฤติ ความเช่ือ และหนาท่ีของ
สมาชิก ผลท่ีไดรับจากการอบรมเลี้ยงดู จะเปนเปาหมายบุคลิกภาพของเด็กแตละคนใหเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังการสรางทัศนคติ คานิยมท่ีดี เพื่อใหเด็กไดเจริญเติบโตเปนบุคคลที่มี
คุณคาของสังคมตอไป ดังนั้น การอบรมสั่งสอนเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว เปนตัวแปร 
ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียน     
ที่มีพื้นที่ติดแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐมได 

การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 เพิ่มข้ึนรอยละ 1.90 โดยท่ีการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียน การ
อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษแมน้ํา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ไดรอยละ 24.5 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
อนุรักษแมน้ํากับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษ
แมน้ําความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(r=.201) แสดงวา เมื่อนักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํามาก ก็มีแนวโนมท่ีจะมี
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํามากข้ึน ทั้งน้ี การอนุรักษแมน้ําเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเปนที่
จะตองนําเสนอใหบุคคลในสังคมไดเกิดความรู ความเขาใจ การมีทัศนคติ คานิยมท่ีจะปฏิบัติใน
แนวทางที่ถูกตอง ซึ่งการนําเสนอและเผยแพรขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การปรับเปลี่ยนความคิด 
ทัศนคติของบุคคล  ดังน้ัน การสงเสริมหรือกระตุน โดยการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ
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แมน้ําจากทั้งโรงเรียน หนวยงานภายนอก และบุคคลที่เกี่ยวของกับการอนุรักษแมน้ํา ยอมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน  

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา เปนตัวแปรที่ไมไดรับเลือกเขาสมการ  แสดงวา 
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําไมไดเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ํา ทั้งๆท่ี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยูในระดับสูง ทั้งน้ีอาจเปน
ผลมาจาก ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา ที่มาจากการเรียนในหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งเปน
ความจําเปนที่นักเรียนจะตองเรียนรู โดยไดมีการสอดแทรกไวในกลุมสาระกลุมวิทยาศาสตร กลุม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีการวัดประเมินผลการ
เรียน ทําใหนักเรียนตองแสวงหาความรูในรายวิชาน้ัน สงผลใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งหมายรวมถึงการอนุรักษแมน้ําดวย จากผลการวิจัย ผูวิจัยจึงต้ังขอสังเกตวา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ถึงแมวาจะมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยูในระดับสูง แตมี
พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําระดับปานกลาง ทั้งน้ี อาจเปนผลมาจากการขาดจิตสํานึก ขาดความ
ตระหนักในการอนุรักษแมน้ํา  จึงทําใหนักเรียนไมแสดงพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําออกมา         
ในระดับมาก 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
จากผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ  
ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัย พบวา การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจาก

โรงเรียน สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยเห็นวา 
โรงเรียนเปนสถาบันท่ีถายทอดความรูและประสบการณในการดําเนินชีวิตใหกับนักเรียน ดังน้ัน 
โรงเรียนจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดมีบทบาทในการอนุรักษแมน้ํา ซึ่งอาจจะทําใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรมเขาคายอนุรักษ การพาไปทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก เพื่อให
นักเรียนไดรับรูถึงปญหาอยางแทจริง และจะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อที่จะลดและปองกันปญหา
ดังกลาว 

2. จากผลการวิจัย พบวา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากครอบครัว 
สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยเห็นวา พอแม 
เปนบุคคลกลุมแรกที่มีความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมของเด็ก จึงควรท่ีจะเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําใหกับเด็กตั้งแตเยาววัย เพื่อใหเด็กมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ
การอนุรักษแมน้ํา และแสดงพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําอยางเหมาะสม 
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3. จากผลการวิจัย พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนุรักษแมน้ํา เปนปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน ผูวิจัยเห็นวา ในปจจุบันสื่อและหนวยงานหรือ
องคกรที่เผยแพรเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํามีจํานวนนอย ทําใหการประชาสัมพันธและการ
ดําเนินงานดังกลาวมีไมมากเทาท่ีควร จึงควรที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบของการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีจํานวนมากข้ึน เพื่อที่จะให
นักเรียนไดมีโอกาสการเขาถึงขอมูลและไดรับขาวสารอยางท่ัวถึง ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการ
อนุรักษแมน้ําใหมีระดับสูงขึ้น 

4. จากผลการวิจัย พบวา สถานที่ตั้งของโรงเรียน สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยเห็นวา โรงเรียนที่มีพื้นที่ติดแมน้ําไมวาโรงเรียน
จะอยูในชวงใดของแมน้ํา ควรที่จะมีการสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษแมน้ํา ซึ่ง
อาจทําไดในรูปของกิจกรรมการเรียนการสอน การใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแมน้ํากับ
หนวยงานภายนอก รวมถึงการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนใหมีระดับสูงขึ้นได 

5. จากผลการวิจัย พบวา เขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
โรงเรียนต้ังอยู และขนาดของโรงเรียน สงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน ผูวิจัยเห็นวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสอดคลองกันในเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณและการมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ี
เฉพาะทางและมีความหลากหลาย ดังนั้น จึงควรที่จะมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานท้ังสองหรือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจัดการเรียนรู 
ตลอดจนการสนับสนุนดานบุคลากรท่ีสามารถใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา รวมท้ังการ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา
ใหกับนักเรียน 

6. จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนอยูในระดับปาน
กลาง ผูวิจัยเห็นวา ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมในดานการฟนฟู พัฒนา ปองกันรักษา
คุณภาพของแมน้ําใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจทําในรูปของการสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความรูสึกหวง
แหนและมีความรูสึกในการเปนสวนหน่ึงของการอนุรักษแมน้ํา  สงเสริมใหนักเรียนเปน
กระบอกเสียงในการปองกันรักษาคุณภาพของแมนํ้า เชน นักเรียนจะเตือนเพ่ือนหรือผูอ่ืนเมื่อเห็นวา
ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆลงแมน้ํา เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี จะทําใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมการอนุรักษ
แมน้ําไดอยางเต็มศักยภาพ 

7. จากผลการวิจัย พบวา ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา เปนตัวแปรที่ไมไดรับ
เลือกเขาสมการ  แสดงวา ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําไมไดเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
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อนุรักษแมน้ํา ทั้งๆท่ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําอยูใน
ระดับสูง ผูวิจัยเห็นวา การไดรับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําจากโรงเรียนเพียงอยางเดียวอาจไม
สงผลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมดานการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน แตควรไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก หรือการสนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ
แมน้ํามากข้ึน จะทําใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียนในพ้ืนที่

ตางๆ เชน ในโรงเรียนที่ไมมีพื้นที่ติดแมน้ํา เพื่อใหผลการวิจัยมีมุมมองท่ีกวางมากข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ

แมน้ํา เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําของนักเรียน 
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แบบสอบถาม 
เรือง พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นําของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 3 ในโรงเรียนทมีีพนืทีติด

แม่นําท่าจีน จังหวัดนครปฐม 
 
คาํอธิบายประกอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามเรือง พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 ในโรงเรียนทีมีพืนทีติดแม่นําท่าจีน จังหวดันครปฐม นีมีวตัถุประสงค์เพือเก็บข้อมูล
ประกอบการทาํวทิยานิพนธข์องนกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาชุมชน ภาควชิาจิตวิทยาและการ
แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลคาํตอบไวเ้ป็น
ความลับและจะนาํไปใชป้ระโยชน์เพือการวิจยัประกอบวิทยานิพนธ์เท่านัน การนาํเสนอขอ้มูล
คาํตอบจะนาํเสนอในภาพรวมไม่ระบุชือและโรงเรียนทีนักเรียนศึกษาอยู่ ดงันัน คาํตอบทงัหมด       
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อนกัเรียน 

3. แบบสอบถามฉบบันี แบ่งออกเป็น 6 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนที 1  แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของนกัเรียน 
 ตอนที 2  แบบวดัความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

 ตอนที 3  แบบสอบถามการอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากครอบครัว 
 ตอนที 4  แบบสอบถามการให้การศึกษาอบรมเกียวกับการอนุรักษ์แม่นําจาก

โรงเรียน 
 ตอนที 5  แบบสอบถามการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 
 ตอนที 6  แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ  

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไดใ้หค้วามร่วมมือในการวจิยัครังนี 
 
 

นางสาวขนิษฐา   ใจเยน็ 
นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 
ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรือง “พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นําของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 3 

 โรงเรียนทีมพีนืทีติดแม่นําท่าจีน จังหวัดนครปฐม” 
 

ตอนที 1  แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน (   ) ให้ตรงกบัความเป็นจริงทีเกียวกบันกัเรียนมากทีสุด 

1. โรงเรียนของนกัเรียน คือ 
(      ) โรงเรียนประตูนาํพระพมิล  
(      ) โรงเรียนวดัโพธิ  
(      ) โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ  
(      ) โรงเรียนวดัดอนหวาย  
(      ) โรงเรียนวดัท่าพดู  
(      ) โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั 
 

2. ผลสมัฤทธิทางการเรียน    
 

3. การเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํกบัหน่วยงานภายนอก 
 (      ) เคย 
 (      ) ไม่เคย 
 

4. อาชีพของบิดา-มารดา 
 (      ) รับราชการ 
 (      ) เกษตรกรรม 
 (      ) คา้ขาย 
 (      ) รับจา้ง 
 (      ) อืนๆ 
 

5. ลกัษณะการตงับา้นเรือน 
 (      ) มีพนืทีติดแม่นาํในรัศมี 500 เมตร 
 (      ) ไม่มีพนืทีติดแม่นาํในรัศมี 500 เมตร 
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ตอนที 2  แบบวดัความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 
คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย  ขอ้ทีนกัเรียนคิดวา่ถูกตอ้ง 
 
ขอ้ ขอ้ความ ถูก ผดิ 
1 การอนุรักษแ์ม่นาํ หมายถึง การรู้จกัใช ้รู้จกัระวงัรักษาแม่นาํลาํคลอง 

เพอืใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและใชไ้ดต้ลอดไป 
  

2 ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผกัและผลไม้ สามารถทิงลงแม่นําได ้  
เพอืเป็นอาหารสตัวน์าํ 

  

3 ผกัตบชวาทีอยูใ่นแม่นาํ ทาํให้คุณภาพนาํมีค่าออกซิเจนละลายนาํสูง   
ทาํใหน้าํมีคุณภาพดี 

  

4 นาํเสียสามารถเจือจางไดเ้องโดยธรรมชาติ ดงันัน การระบายนาํทิงลง
สู่แม่นาํจึงไม่มีผลทาํใหน้าํเน่าเสีย 

  

5 การบาํบดันาํเสีย โดยใชใ้บพดัตีนาํให้แตกกระจาย มีวตัถุประสงคเ์พือ
ตอ้งการใหมี้ก๊าซออกซิเจนเพมิขึน 

  

6 ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงเป็นสารเคมีทีใชใ้นการเกษตรเมือไหลลงสู่แม่นาํก็
จะเจือจางไม่เป็นอันตรายต่อนําและสัตว์นําและยงัทําให้พืชนํา
เจริญเติบโตเร็วขึน 

  

7 นาํทีมาจากภาคเกษตรกรรม มีปริมาณธาตุอาหารและเกลือแร่สูง 
ส่งผลใหน้าํในแม่นาํมีคุณภาพดี เหมาะกบัการเจริญเติบโตของสตัวน์าํ 

  

8 การฝังกลบขยะหรือซากสิงมีชีวิตใกลแ้ม่นํา ทาํให้เกิดการย่อยสลาย 
ไดเ้ร็วโดยไม่ก่อใหเ้กิดมลพษิ 

  

9 ผกัตบชวาทีอยู่ในแม่นํายิงมีจ ํานวนมากยิงส่งผลดีต่อระบบนิเวศ   
ในแม่นาํ เนืองจากเป็นแหล่งอาหารของสตัวน์าํ 

  

10 นาํทีเกิดจากการเลียงสัตว ์ เป็นนําทีเกิดขึนโดยธรรมชาติ สามารถ
ปล่อยลงสู่แม่นาํได ้เพราะธรรมชาติสามารถบาํบดัไดเ้อง 

  

11 แม่นําโดยทวัไปมีขนาดกวา้งใหญ่และมีปริมาณนํามาก นําทิงจาก
บา้นเรือนจึงไม่สามารถทาํใหแ้ม่นาํเน่าเสียได ้

  

12 แมน้าํในแม่นาํเน่าเสียก็จะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชน้าํประปา   
13 การจดัเก็บวชัพชืในนาํช่วยทาํใหคุ้ณภาพนาํในแม่นาํในแม่นาํดีขึน   
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ขอ้ ขอ้ความ ถูก ผดิ 
14 การติดตงัถังดักไขมันในครัวเรือน ช่วยลดปริมาณนําเสียทีจะลงสู่

แหล่งนาํ 
  

15 การขดุลอกคูคลองหรือแม่นาํ ทาํใหน้าํไหลเวยีนไดส้ะดวกแต่ไม่ส่งผล
ต่อคุณภาพนาํ 

  

16 นาํหมกัชีวภาพเมือนาํมาเทลงในแม่นําลาํคลอง จะช่วยฟืนฟูคุณภาพ
ของนาํใหดี้ขึนได ้
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ตอนที 3    แบบสอบถามการอบรมสังสอนเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นําจากครอบครัว 
คาํชีแจง      แบบสอบถามต่อไปนี สอบถามเกียวกบัการอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจาก
ครอบครัว โดยใหน้กัเรียนประเมินตนเองในดา้นต่างๆ ตามความเป็นจริง และทาํเครืองหมาย  ลง
ในช่องทีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากทีสุด 
 มากทีสุด   หมายถึง นักเรียนได้รับการอบรมสังสอนเกียวกับการอนุรักษ์แม่นําจาก

ครอบครัวในระดบัมากทีสุด 
 มาก หมายถึง นักเรียนได้รับการอบรมสังสอนเกียวกับการอนุรักษ์แม่นําจาก

ครอบครัวในระดบัมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง นักเรียนได้รับการอบรมสังสอนเกียวกับการอนุรักษ์แม่นําจาก

ครอบครัวในระดบัปานกลาง 
 นอ้ย หมายถึง นักเรียนได้รับการอบรมสังสอนเกียวกับการอนุรักษ์แม่นําจาก

ครอบครัวในระดบันอ้ย 
 นอ้ยทีสุด  หมายถึง นักเรียนได้รับการอบรมสังสอนเกียวกับการอนุรักษ์แม่นําจาก

ครอบครัวในระดบันอ้ยทีสุด 
 

ขอ้ 
การอบรมสงัสอนเกียวกบัการ
อนุรักษแ์ม่นาํจากครอบครัว 

ระดบัความเป็นจริง 
มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

 อบ รม สั ง ส อ น /ปฏิ บั ติ ตน เ ป็ น
แบบอย่าง 

     

1 พ่อแม่ของนักเรียนแนะนําไม่ให ้  
ทิงขยะสิงปฏิกูลลงในแม่นาํ 

     

2 พ่อแม่ของนักเรียนนํานําทีใช้แล้ว   
ไปใช้ต่อทุกครัง เช่น  รดนําต้นไม ้
เป็นตน้ 

     

3 พ่อแม่ว่ากล่าวตกัเตือน เมือนักเรียน
ทิงของเสียต่างๆลงแม่นาํ 

     

4 พอ่แม่ของนกัเรียนพดูถึงการอนุรักษ์
แม่นาํใหน้กัเรียนฟัง 
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ขอ้ การอบรมสงัสอนเกียวกบัการ
อนุรักษแ์ม่นาํจากครอบครัว 

ระดบัความเป็นจริง 
มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 พ่อแม่ของนักเรียนอธิบายเกียวกับ
วธีิการอนุรักษแ์ม่นาํใหน้กัเรียนฟัง 

     

6 พ่อ แ ม่ ขอ งนั ก เ รี ยนป ลูก ฝั ง ให้
นกัเรียนรู้คุณค่าของแม่นาํ 

     

 การให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ความ
ร่วมมือ 

     

7 พ่อแม่ของนักเรียนชักชวนนักเรียน
ให้ร่วมกันดูแลรักษาแม่นําให้ใส
สะอาด ไม่เกิดการเน่าเสีย 

     

8 พ่อแม่ของนักเรียนสนับสนุนให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสํารวจ
สภาพปัญหาของแม่นาํ 

     

9 พ่อแม่สนับสนุนให้นักเรียนสืบค้น
ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเกียวกับการ
อนุรักษแ์ม่นาํ 

     

10 พ่อแม่ส่งเสริมนักเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ 

     

11 พ่อแม่ของนักเรียนสนับสนุนเงิน 
วัส ดุ อุ ปกร ณ์ ต่ า งๆ ใน กิ จกรรม
อนุรักษแ์ม่นาํ 

     

12 พอ่แม่ของนกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์หรือกระจายข่าวสาร
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 
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ตอนที 4 แบบสอบถามการให้การศึกษาอบรมเกยีวกับการอนุรักษ์แม่นําจากโรงเรียน 
คาํชีแจง แบบสอบถามต่อไปนี สอบถามเกียวกบัการใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ
จากโรงเรียน โดยใหน้กัเรียนประเมินตนเองในดา้นต่างๆ ตามความเป็นจริง และทาํเครืองหมาย  
ลงในช่องทีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากทีสุด 
 มากทีสุด   หมายถึง นักเรียนไดรั้บการให้ศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจาก

โรงเรียนในระดบัมากทีสุด 
 มาก หมายถึง นักเรียนไดรั้บการให้ศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจาก

โรงเรียนในระดบัมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง นักเรียนไดรั้บการให้ศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจาก

โรงเรียนในระดบัปานกลาง 
 นอ้ย หมายถึง นักเรียนไดรั้บการให้ศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจาก

โรงเรียนในระดบันอ้ย 
 นอ้ยทีสุด  หมายถึง นักเรียนไดรั้บการให้ศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจาก

โรงเรียนในระดบันอ้ยทีสุด 

ขอ้ การใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบั 
การอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน 

ระดบัความเป็นจริง 
มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1 คุณครูจดัให้มีการอภิปรายพูดคุยใน
เรืองเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

     

2 คุณครูนําวีดิโอ สไลด์หรือรูปภาพ
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํมาใหช้ม 

     

3 คุณครูพานกัเรียนไปทศันศึกษานอก
สถ านที เพื อ ศึ กษา เ กี ยวกับก า ร
อนุรักษแ์ม่นาํ 

     

4 โรงเ รียน มีการจัด กิจกรรมหรือ
นิทรรศการเกียวกับการอนุ รักษ์
แม่นาํ 

     

5 โรงเ รียนจัดประกวด เ รียงความ
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํในโอกาส
วนัสาํคญัต่างๆ 
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ขอ้ การใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบั 
การอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน 

ระดบัความเป็นจริง 
มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

6 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

     

7 โ ร ง เ รี ย น เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร ห รื อ
ผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยายเกียวกบัการ
อนุรักษแ์ม่นาํ 

     

8 โรง เ รียน มีการจัดตังชมรมหรือ
ชุมนุมทีเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

     

9 โรงเรียนจัดทาํแผ่นพับ-โปสเตอร์
เกียวกบัการรณรงคก์ารอนุรักษแ์ม่นาํ 

     

10 โรงเรียนเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสต ร์
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

     

11 โรงเรียนมีการจดับอร์ดนิทรรศการ
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

     

12 โรง เ รียนสนับสนุนให้นัก เ รี ยน   
เข้า ร่วมเป็นสมาชิกชมรมเรารัก
แม่นาํท่าจีนนครปฐม  

     

13 คุณครูสอดแทรกการสอนเรืองการ
อนุรักษแ์ม่นาํในวชิาวทิยาศาสตร์ 

     

14 คุณครูสอดแทรกการสอนเรืองการ
อนุรักษแ์ม่นาํในวชิาสงัคมศึกษา 

     

15 คุณครูสอดแทรกการสอนเรืองการ
อนุรักษ์แม่นําในวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

     

16 โรงเรียนมีการรณรงคใ์ห้นักเรียนใช้
นาํอยา่งรู้คุณค่า เช่น ปิดนาํทุกครังที
เลิกใช ้เป็นตน้ 
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ขอ้ 
การใหก้ารศึกษาอบรมเกียวกบั 
การอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน 

ระดบัความเป็นจริง 
มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

17 คุณครูพานักเรียนไปเก็บผกัตบชวา
ในวนัอนุรักษ์แม่นํา คู คลอง ( 20 
กนัยายน ของทุกปี) 

     

18 โรงเรียนจัดทําโครงการเกียวกับการ
อนุรักษแ์ม่นาํ 

     

19 โรงเรียนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกหรือให้
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
ในการอนุรักษ์แม่นาํ เช่น ชมรมเรา
รั ก ษ์ แ ม่ นํ า ท่ า จี น  สํ า นั ก ง า น
สิงแวดลอ้มภาคที 5 เป็นตน้ 
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ตอนที 5    แบบสอบถามการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการอนุรักษ์แม่นํา 
คําชีแจง   แบบสอบถามต่อไปนี สอบถามเกียวกับการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกับการอนุรักษ์
แม่นาํ โดยใหน้กัเรียนประเมินตนเองในดา้นต่างๆ ตามความเป็นจริง และทาํเครืองหมาย  ลงใน
ช่องทีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากทีสุด 

 มากทีสุด   หมายถึง นักเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํในระดับ
มากทีสุด 

 มาก หมายถึง นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํในระดบัมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง นักเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํในระดับ

ปานกลาง 
 นอ้ย หมายถึง นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํในระดบันอ้ย 
 นอ้ยทีสุด   หมายถึง นักเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์แม่นาํในระดับ

นอ้ยทีสุด 

ขอ้ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
อนุรักษแ์ม่นาํ 

ระดบัความเป็นจริง 
มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุรักษแ์ม่นาํจากวทิย ุ

     

2 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุรักษแ์ม่นาํจากโทรทศัน์ 

     

3 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุรักษแ์ม่นาํจากหนงัสือพมิพ ์

     

4 นักเรียนได้รับขอ้มูลข่าวสารเกียวกับ
การอนุรักษแ์ม่นาํจากป้ายนิทรรศการ
ในสถานทีต่าง  ๆ

     

5 นักเรียนสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกับ
การอนุรักษแ์ม่นาํจากอินเทอร์เน็ต 

     

6 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
ก า รอ นุ รั ก ษ์ แ ม่ นํ า จ า ก  อบต . /
เทศบาล/หน่วยงานในชุมชน 

     



124 
 

ขอ้ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
อนุรักษแ์ม่นาํ 

ระดบัความเป็นจริง 
มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

7 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุรักษ์แม่นําจากครอบครัว 
ญาติ เพอืน และเพอืนบา้น 

     

8 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุ รักษ์แม่นําจากนิตยสาร /
วารสาร/แผน่พบั/ใบปลิว 

     

9 ชุ ม ช น ข อ ง นั ก เ รี ย น มี ก า ร
ประชาสัมพนัธ์เกียวกับการอนุรักษ์
แม่นาํโดยใชเ้สียงตามสายของหมู่บา้น 

     

10 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุรักษแ์ม่นาํจากชมรมเรารักแม่
นาํท่าจีน 

     

11 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุรักษแ์ม่นาํจากโครงการคลอง
สวยนาํใส 

     

12 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุรักษ์แม่นําจากโครงการเรือ
สือรักท่าจีน 

     

13 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ม่ นํ า จ า ก ก า ร
ประชาสัมพันธ์ขอ งสํ านั ก ง า น
สิงแวดลอ้มภาคที 5  

     

14 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
การอนุรักษ์แม่นําจากโครงการ 7 สี
ปัน รัก ให้ โ ล ก  ทา ง โท รทัศ น์ สี
กองทพับก ช่อง 7 
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ตอนที 6    แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นํา 
คําชีแจง     แบบสอบถามต่อไปนี สอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นาํ โดยให้นักเรียน
ประเมินตนเองในดา้นต่างๆ ตามความเป็นจริง และทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความเป็น
จริงของนกัเรียนมากทีสุด 
 ปฏิบตัิเป็นประจาํ   หมายถึง นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัทุกครังเป็นประจาํ 
 ปฏิบติับ่อยครัง       หมายถึง     นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนับ่อยครัง 
 ปฏิบติับางครัง หมายถึง นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นบางครัง 
 ปฏิบติันอ้ยครัง หมายถึง นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมนนันอ้ยครัง 
 ไม่เคยปฏิบติั หมายถึง นกัเรียนไม่เคยปฏิบติักิจกรรมนนัเลย 

ขอ้ พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ 
ระดบัความเป็นจริง 

มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

 การใ ช้ประโยชน์จากแม่นําอย่าง
เหมาะสม 

     

1 นั ก เ รี ยน นํ า นํ า ที ใ ช้ แ ล้ ว ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ต่อ เช่น นาํนาํซกัผา้ไปรดนาํ
ตน้ไม ้เป็นตน้ 

     

2 เมือนกัเรียนเห็นวา่มีการเปิดนาํทิงไว ้
จะทาํการปิดทุกครัง 

     

3 นักเรียนหมันตรวจสอบการรัวไหล
ของนํา เพือลดการสูญเสียนําอย่าง
เปล่าประโยชน์ 

     

4 นักเรียนใช้ฝักบัวรดนําต้นไม้แทน
การใชส้ายยาง 

     

5 นักเรียนและคนในครอบครัวมีการ
ใช้นาํอย่างประหยดั เพือลดปริมาณ
นาํเสียทีตอ้งปล่อยลงสู่แม่นาํ 

     

6 ครอบครัวของนักเรียน ติดตงัเครือง
กรองนําหรือถงับาํบดันาํเสีย เพือนํา
นาํทีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
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ขอ้ พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ 
ระดบัความเป็นจริง 

มาก
ทีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

7 ครอบครัวของนักเรียนทาํบ่อหรือสระ
เก็บนาํ เพอืกกัเก็บนาํไวใ้ชย้ามจาํเป็น 

     

8 ครอบครัวของนกัเรียนติดตงัอุปกรณ์
ประหยดันาํ เช่น ชกัโครกประหยดันาํ 
ฝักบวัประหยดันาํ หัวฉีดประหยดันาํ 
เป็นตน้ 

     

 การฟืนฟู  พัฒนา  ป้องกัน รักษา
คุณภาพของแม่นํา 

     

9 นักเรียนจะเตือนเพือนหรือผูอื้นเมือ
เห็นวา่ทิงขยะสิงปฏิกูลต่างๆลงแม่นาํ 

     

10 นัก เ รียนมักพูด คุยกับสมาชิกใน
ครอบครัว/เพอืนบา้น เกียวกบัผลของ
การทิงขยะ สิงปฏิกูลต่างๆลงแม่นาํ 

     

11 นักเรียนแจ้งให้หน่วยงานหรือผู ้ที
เกียวขอ้งทราบเมือพบว่าแม่นําเกิด
มลพษิ 

     

12 นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้ง
กบัการอนุรักษแ์ม่นาํ เช่น วนัอนุรักษ์
แม่นาํคูคลอง 

     

13 นักเรียนเป็นผูใ้ห้ความรู้เกียวกับการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ม่ นํ า แ ก่ ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัว 

     

14 นักเรียนได้ชักชวนให้สมาชิกใน
ค ร อ บ ค รั ว ห รื อ เ พื อ น บ้ า น ใ ห้
ความสาํคญักบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

     

15 นักเรียนเป็นสมาชิกชมรมเรารักแม่
นาํท่าจีนจงัหวดันครปฐม  
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ขอ้ พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ 
ระดบัความเป็นจริง 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

16 นําทิงจากครัวเรือนของนักเรียน
ระบายลงสู่ลงแม่นําโดยผ่านการ
บาํบดัก่อน  

     

17 นักเรียนและคนในครอบครัวทิง
สิงของทีไม่ตอ้งการ สิงของเหลือใช้
ลงในแม่นาํ 

     

18 นัก เ รียนแจ้ง ให้ คุณครูทราบเมือ
พบวา่นาํในแม่นาํใกล้ๆ โรงเรียนของ
ตนเริมเน่าเสีย มีกลินเหม็น 
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ภาคผนวก ข 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อของแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ตัวแปรทใีช้ในการวิจัยเป็นรายข้อ 
เรือง พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นําของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 3 

 ในโรงเรียนทมีีพนืทีติดแม่นําท่าจีน จังหวัดนครปฐม 
 
ตารางที 18  แสดงจาํนวนร้อยละของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ทีตอบแบบทดสอบความรู้

เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

ขอ้ ความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ จาํนวนคน
ทีตอบถูก 

ร้อยละที
ตอบถูก 

จาํนวน
คนที
ตอบผดิ 

ร้อยละที
ตอบผดิ 

1 การอนุรักษ์แม่นํา หมายถึง การรู้จกัใช ้
รู้จกัระวงัรักษาแม่นาํลาํคลอง เพือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและใชไ้ดต้ลอดไป 

256 100 0 0 

2 ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผกัและ
ผลไม้ สามารถทิงลงแม่นําได้ เพือเป็น
อาหารสตัวน์าํ 

187 73.05 69 26.95 

3 ผกัตบชวาทีอยูใ่นแม่นาํ ทาํใหคุ้ณภาพนาํ
มีค่าออกซิเจนละลายนําสูง ทาํให้นํามี
คุณภาพดี 

249 97.27 7 2.73 

4 นํา เ สี ยส ามา รถ เ จือ จา งได้ เอ งโดย
ธรรมชาติ ดังนัน การระบายนําทิงลงสู่
แม่นาํจึงไม่มีผลทาํใหน้าํเน่าเสีย 

240 93.75 16 6.25 

5 การบําบัดนําเสียโดยใช้ใบพัดตีนําให้
แตกกระจาย มีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการ
ใหมี้ก๊าซออกซิเจนเพมิขึน 

256 100 0 0 

6 ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงเป็นสารเคมีทีใช้ใน
การเกษตรเมือไหลลงสู่แม่นาํก็จะเจือจาง   
ไม่เป็นอนัตรายต่อนาํและสัตวน์าํและยงั
ทาํใหพ้ชืนาํเจริญเติบโตเร็วขึน 

256 100 0 0 
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ตารางที 18  แสดงจาํนวนร้อยละของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีตอบแบบทดสอบความรู้
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ (ต่อ) 

ขอ้ ความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ จาํนวนคน
ทีตอบถูก 

ร้อยละที
ตอบถูก 

จาํนวน
คนที
ตอบผดิ 

ร้อยละที
ตอบผดิ 

7 นําทีมาจากภาคเกษตรกรรม มีปริมาณ
ธาตุอาหารและเกลือแร่สูง ส่งผลให้นํา
ในแม่นํ า มี คุณภาพดี  เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของสตัวน์าํ 

254 99.22 2 0.78 

8 การฝังกลบขยะหรือซากสิงมีชีวิตใกล้
แม่นาํ ทาํใหเ้กิดการยอ่ยสลายไดเ้ร็ว โดยไม่
ก่อใหเ้กิดมลพษิ 

189 73.83 67 26.17 

9 ผกัตบชวาทีอยู่ในแม่นาํยิงมีจาํนวนมาก 
ยิง ส่ งผล ดี ต่ อระบบ นิ เ วศในแ ม่นํ า 
เนืองจากเป็นแหล่งอาหารของสตัวน์าํ 

256 100 0 0 

10 นาํทีเกิดจากการเลียงสตัว ์ เป็นนาํทีเกิดขึน
โดยธรรมชาติ สามารถปล่อยลงสู่แม่นาํได ้
เพราะธรรมชาติสามารถบาํบดัไดเ้อง 

210 82.03 46 17.97 

11 แม่นาํโดยทวัไปมีขนาดกวา้งใหญ่และมี
ปริมาณนาํมาก นาํทิงจากบา้นเรือนจึงไม่
สามารถทาํใหแ้ม่นาํเน่าเสียได ้

256 100 0 0 

12 แ ม้ นํ า ใ น แ ม่ นํ า เ น่ า เ สี ย ก็ จ ะ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชน้าํประปา 

231 90.23 25 9.77 

13 การจดัเก็บวชัพชืในนาํช่วยทาํให้คุณภาพ
นาํ  ในแม่นาํในแม่นาํดีขึน 

256 100 0 0 

14 การติดตงัถังดักไขมนัในครัวเรือน ช่วย
ลดปริมาณนาํเสียทีจะลงสู่แหล่งนาํ 

256 100 0 0 

15 การขุดลอกคูคลองหรือแม่นํา ทาํให้นํา
ไหลเวียนได้สะดวกแต่ไม่ ส่งผลต่อ
คุณภาพนาํ 

256 100 0 0 
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ตารางที 18  แสดงจาํนวนร้อยละของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ทีตอบแบบทดสอบความรู้
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ (ต่อ) 

ขอ้ ความรู้เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ จาํนวนคน
ทีตอบถูก 

ร้อยละที
ตอบถูก 

จาํนวน
คนที
ตอบผดิ 

ร้อยละที
ตอบผดิ 

16 นําหมักชีวภาพเมือนํามาเทลงในแม่นํา
ลาํคลอง จะช่วยฟืนฟูคุณภาพของนาํให้ดี
ขึนได ้

256 100 0 0 

 
ตารางที 19  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามการอบรม   

สงัสอนเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

ขอ้ การใหก้ารอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากครอบครัว 

X  S.D. ค่าระดบั 

 
1 

อบรมสังสอน/ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
พ่อแม่ของนักเรียนแนะนําไม่ให้ทิงขยะสิง
ปฏิกูลลงในแม่นาํ 

 
4.38 

 
.676 

 
มาก 

2 พ่อแม่ของนักเรียนนํานาํทีใช้แล้วไปใช้ต่อทุก
ครัง เช่น รดนาํตน้ไม ้เป็นตน้ 

4.40 .713 มาก 

3 พ่อแม่ว่ากล่าวตกัเตือน เมือนักเรียนทิงของเสีย
ต่างๆ   ลงแม่นาํ 

4.24 .764 มาก 

4 พ่อแม่ของนักเรียนพูดถึงการอนุรักษ์แม่นําให้
นกัเรียนฟัง 

3.03 .885 ปานกลาง 

5 พ่อแม่ของนักเ รียนอธิบายเ กียวกับวิ ธีการ
อนุรักษแ์ม่นาํใหน้กัเรียนฟัง 

2.92 1.011 ปานกลาง 

6 พ่อแม่ของนักเรียนปลูกฝังให้นักเรียนรู้คุณค่า
ของแม่นาํ 

4.00 .927 มาก 

 การให้คาํปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมอื    
7 พ่อแม่ของนักเรียนชักชวนนักเรียนให้ร่วมกัน

ดูแลรักษาแม่นาํใหใ้สสะอาด ไม่เกิดการเน่าเสีย 
3.25 .921 ปานกลาง 
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ตารางที 19  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามการอบรม   
สงัสอนเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ (ต่อ) 

ขอ้ การใหก้ารอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากครอบครัว 

X  S.D. ค่าระดบั 

8 พอ่แม่ของนักเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการสาํรวจสภาพปัญหาของแม่นาํ 

3.61 .879 มาก 

9 พ่อแม่สนับสนุนให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

2.89 1.099 ปานกลาง 

10 พ่อแม่ส่งเสริมนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม
การอนุรักษแ์ม่นาํ 

4.06 .833 มาก 

11 พ่อแม่ของนักเรียนสนับสนุนเงิน วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ   ในกิจกรรมอนุรักษแ์ม่นาํ 

4.02 .879 มาก 

12 พ่ อ แ ม่ ข อ ง นั ก เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ประชาสมัพนัธห์รือกระจายข่าวสารเกียวกบัการ
อนุรักษแ์ม่นาํ 

2.68 .916 ปานกลาง 

 
ตารางที 20 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายขอ้ของข้อคาํถามการให้

การศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน 

ขอ้ การใหก้ารอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากโรงเรียน 

X  S.D. ค่าระดบั 

1 คุณครูจดัใหมี้การอภิปรายพดูคุยในเรืองเกียวกบั
การอนุรักษแ์ม่นาํ 

3.70 .863 มาก 

2 คุณครูนําวีดิโอ สไลด์หรือรูปภาพเกียวกบัการ
อนุรักษแ์ม่นาํมาใหช้ม 

3.09 .948 ปานกลาง 

3 คุณครูพานกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานทีเพือ
ศึกษาเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

3.31 .758 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ
เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

4.08 .770 มาก 
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ตารางที 20 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามการให้
การศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน (ต่อ) 

ขอ้ การใหก้ารอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากโรงเรียน 

X  S.D. ค่าระดบั 

5 โรงเรียนจัดประกวดเรียงความเกียวกับการ
อนุรักษแ์ม่นาํในโอกาสวนัสาํคญัต่างๆ 

2.92 .758 ปานกลาง 

6 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมการวาดภาพเกียวกับ
การอนุรักษแ์ม่นาํ 

2.57 .774 ปานกลาง 

7 โรงเ รียนเชิญวิทยากรหรือผู ้ทรงคุณวุฒิมา
บรรยายเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

3.32 .718 ปานกลาง 

8 โรงเรียนมีการจดัตงัชมรมหรือชุมนุมทีเกียวกบั
การอนุรักษแ์ม่นาํ 

4.34 .770 มาก 

9 โรงเรียนจัดทาํแผ่นพบั-โปสเตอร์เกียวกับการ
รณรงคก์ารอนุรักษแ์ม่นาํ 

3.48 .970 ปานกลาง 

10 โรงเรียนเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์เกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

2.92 .750 ปานกลาง 

11 โรงเรียนมีการจดับอร์ดนิทรรศการเกียวกบัการ
อนุรักษแ์ม่นาํ 

4.16 .758 มาก 

12 โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้า ร่วมเป็น
สมาชิกชมรมเรารักแม่นาํท่าจีนนครปฐม 

4.08 .834 มาก 

13 คุณครูสอดแทรกการสอนเรืองการอนุรักษแ์ม่นาํ
ในวชิาวทิยาศาสตร์ 

3.60 .800 มาก 

14 คุณครูสอดแทรกการสอนเรืองการอนุรักษแ์ม่นาํ
ในวชิาสงัคมศึกษา 

3.11 .627 ปานกลาง 

15 คุณครูสอดแทรกการสอนเรืองการอนุรักษแ์ม่นาํ
ในวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

3.18 .654 ปานกลาง 

16 โรงเรียนมีการรณรงค์ให้นักเรียนใช้นําอย่างรู้
คุณค่า เช่น ปิดนาํทุกครังทีเลิกใช ้เป็นตน้ 

4.93 .317 มากทีสุด 

17 คุณครูพานัก เ รียนไปเก็บผักตบชวาในวัน
อนุรักษแ์ม่นาํ คู คลอง ( 20 กนัยายน ของทุกปี) 

3.21 1.043 ปานกลาง 
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ตารางที 20 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามการให้
การศึกษาอบรมเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํจากโรงเรียน (ต่อ) 

ขอ้ การใหก้ารอบรมสงัสอนเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากโรงเรียน 

X  S.D. ค่าระดบั 

18 โรงเรียนจัดทาํโครงการเกียวกับการอนุรักษ์
แม่นาํ 

4.25 .788 มาก 

19 โรงเ รียนเข้า ร่วมเป็นสมาชิกหรือให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการอนุรักษ์
แม่นาํ เช่น ชมรมเรารักษแ์ม่นาํท่าจีน สาํนักงาน
สิงแวดลอ้มภาคที 5 เป็นตน้ 

4.08 .808 มาก 

 
ตารางที 21 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามการไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 

ขอ้ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ X  S.D. ค่าระดบั 
1 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์

แม่นาํจากวทิย ุ
2.12 1.014 นอ้ย 

2 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากโทรทศัน์ 

3.14 1.091 ปานกลาง 

3 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากหนงัสือพมิพ ์

2.36 1.163 นอ้ย 

4 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากป้ายนิทรรศการในสถานทีต่างๆ 

2.94 .972 ปานกลาง 

5 นักเรียนสืบค้นข้อมูลข่าวสารเ กียวกับการ
อนุรักษแ์ม่นาํจากอินเทอร์เน็ต 

2.44 .972 นอ้ย 

6 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจาก อบต./เทศบาล/หน่วยงานในชุมชน 

3.62 .886 มาก 

7 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากครอบครัว ญาติ เพอืน และเพอืนบา้น 

3.19 1.077 ปานกลาง 
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ตารางที 21 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ (ต่อ) 

ขอ้ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษแ์ม่นาํ X  S.D. ค่าระดบั 
9 ชุมชนของนกัเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เกียวกบั

การอนุรักษแ์ม่นาํโดยใชเ้สียงตามสายของหมู่บา้น 
2.84 1.334 ปานกลาง 

10 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากชมรมเรารักแม่นาํท่าจีน 

4.53 .751 มาก 

11 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากโครงการคลองสวยนาํใส 

3.78 .945 ปานกลาง 

12 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นาํจากโครงการเรือสือรักท่าจีน 

4.29 .878 มาก 

13 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการอนุรักษ์
แม่นําจากการประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน
สิงแวดลอ้มภาคที 5  

2.89 .982 นอ้ย 

14 นักเรียนได้รับขอ้มูลข่าวสารเกียวกับการอนุรักษ์
แม่นาํจากโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ทางโทรทศัน์
สีกองทพับก ช่อง 7 

2.37 1.226 นอ้ย 

 
ตารางที 22  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามพฤติกรรม

การอนุรักษแ์ม่นาํ 

ขอ้ พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ X  S.D. ค่าระดบั 
 การใช้ประโยชน์จากแม่นําอย่างเหมาะสม    
1 นักเรียนนาํนาํทีใชแ้ลว้ไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น 

นาํนาํซกัผา้ไปรดนาํตน้ไม ้เป็นตน้ 
4.50 .651 มากทีสุด 

2 เมือนกัเรียนเห็นวา่มีการเปิดนาํทิงไว ้จะทาํการปิด
ทุกครัง 

4.93 .285 มากทีสุด 

3 นักเรียนหมนัตรวจสอบการรัวไหลของนาํ เพือ
ลดการสูญเสียนาํอยา่งเปล่าประโยชน์ 

3.84 .897 มาก 

4 นกัเรียนใชฝั้กบวัรดนาํตน้ไมแ้ทนการใชส้ายยาง 2.62 1.048 ปานกลาง 
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ตารางที 22  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามพฤติกรรม
การอนุรักษแ์ม่นาํ (ต่อ) 

ขอ้ พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ X  S.D. ค่าระดบั 
5 นักเรียนและคนในครอบครัวมีการใช้นําอย่าง

ประหยดั เพอืลดปริมาณนาํเสียทีตอ้งปล่อยลงสู่
แม่นาํ 

4.77 .553 มากทีสุด 

6 ครอบครัวของนักเรียน ติดตังเครืองกรองนํา
หรือถังบาํบดันาํเสีย เพือนาํนาํทีใชแ้ลว้กลบัมา
ใชใ้หม่ 

1.79 .723 นอ้ย 

7 ครอบครัวของนักเรียนทาํบ่อหรือสระเก็บนํา 
เพอืกกัเก็บนาํไวใ้ชย้ามจาํเป็น 

1.72 .858 นอ้ย 

8 ครอบครัวของนักเรียนติดตงัอุปกรณ์ประหยดั
นาํ เช่น ชกัโครกประหยดันาํ ฝักบวัประหยดันาํ 
หวัฉีดประหยดันาํ เป็นตน้ 

2.24 1.072 นอ้ย 

รวม 3.30 .254 ปานกลาง 
 การฟืนฟู  พัฒนา  ป้องกันรักษาคุณภาพของ

แม่นํา 
   

9 นักเรียนจะเตือนเพือนหรือผูอื้นเมือเห็นว่าทิง
ขยะสิงปฏิกูลต่างๆลงแม่นาํ 

2.36 1.183 นอ้ย 

10 นกัเรียนมกัพูดคุยกบัสมาชิกในครอบครัว/เพือน
บา้น เกียวกับผลของการทิงขยะ สิงปฏิกูลต่างๆ
ลงแม่นาํ 

2.28 .829 นอ้ย 

11 นกัเรียนแจง้ใหห้น่วยงานหรือผูท้ีเกียวขอ้งทราบ
เมือพบวา่แม่นาํเกิดมลพษิ 

1.67 .808 นอ้ย 

12 นักเรียนเข้า ร่วมกิจกรรมทีเกียวข้องกับการ
อนุรักษแ์ม่นาํ เช่น วนัอนุรักษแ์ม่นาํคูคลอง 

2.93 1.166 ปานกลาง 

13 นักเรียนเป็นผู ้ให้ความรู้เกียวกับการอนุรักษ์
แม่นาํแก่สมาชิกในครอบครัว 

2.11 1.192 นอ้ย 
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ตารางที 22  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของขอ้คาํถามพฤติกรรม
การอนุรักษแ์ม่นาํ (ต่อ) 

ขอ้ พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นาํ X  S.D. ค่าระดบั 
14 นักเรียนได้ชกัชวนให้สมาชิกในครอบครัวหรือ

เพอืนบา้นใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษแ์ม่นาํ 
2.45 .949 นอ้ย 

15 นักเรียนเป็นสมาชิกชมรมเรารักแม่นําท่าจีน
จงัหวดันครปฐม  

2.55 1.252 ปานกลาง 

16 นาํทิงจากครัวเรือนของนักเรียนระบายลงสู่ลง
แม่นาํโดยผา่นการบาํบดัก่อน  

2.03 1.044 นอ้ย 

17 นักเรียนและคนในครอบครัวทิงสิงของทีไม่
ตอ้งการ สิงของเหลือใชล้งในแม่นาํ 

1.89 1.441 นอ้ย 

18 นกัเรียนแจง้ใหคุ้ณครูทราบเมือพบวา่นาํในแม่นาํ
ใกล้ๆ โรงเรียนของตนเริมเน่าเสีย มีกลินเหม็น 

1.78 .891 นอ้ย 

รวม 2.20 .500 น้อย 
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