51256302 : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
คําสําคัญ : พฤติกรรมการอนุ รักษ์แม่นา/ความรู
ํ
้เกียวกับการอนุ รักษ์แม่นา/การอบรมสั
ํ
งสอนเกี ยวกับการอนุ รักษ์แม่นํา
จากครอบครัว/การให้ก ารศึ กษาอบรมเกี ยวกับการอนุ รัก ษ์แ ม่นําจากโรงเรี ยน/การได้รับข้อ มูล ข่า วสาร
เกียวกับการอนุรักษ์แม่นาํ
ขนิษฐา ใจเย็น : พฤติกรรมการอนุ รักษ์แม่นําของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในโรงเรี ยนทีมีพืนที
ติดแม่นาท่
ํ าจีน จังหวัดนครปฐม. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริ ฐสุ ข ผศ.ดร.สมทรัพย์ สุ ขอนันต์
และ อ. ดร. นงนุช โรจนเลิศ. 145 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีจุด ประสงค์เ พือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการอนุ รักษ์แม่นํา ความรู ้เ กี ยวกับการอนุ รัก ษ์
แม่นาํ การอบรมสังสอนเกี ยวกับการอนุ รักษ์แม่นําจากครอบครัว การให้การศึกษาอบรมเกี ยวกับการอนุ รักษ์แม่นําจาก
โรงเรี ยนและการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการอนุ รักษ์แม่นําของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในโรงเรี ยนทีมี
พืนทีติดแม่นําท่าจี น จังหวัดนครปฐม 2) เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการอนุ รักษ์แม่นําของนักเรี ยน จําแนกตามข้อมูลส่ วน
บุคคล ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน การเข้าร่ วมกิ จกรรมการอนุ รักษ์แม่นํากับหน่ วยงานภายนอก อาชี พของผูป้ กครอง
ลักษณะการตังบ้านเรื อน สถานทีตังของโรงเรี ยน เขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นทีโรงเรี ยนตังอยู่
และขนาดของโรงเรี ยน 3) ปั จจัยทีส่ งผลต่ อพฤติกรรมการอนุ รักษ์แม่นาของนั
ํ
กเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แ ก่
ความรู ้เกี ยวกับการอนุ รักษ์แ ม่นํา การอบรมสั งสอนเกี ยวกับการอนุ รัก ษ์แม่ นําจากครอบครัว การให้การศึ ก ษาอบรม
เกียวกับการอนุ รักษ์แม่นาจากโรงเรี
ํ
ยน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการอนุ รักษ์แม่นาํ จํานวน 256 คน โดยใช้วิธี
สุ่ มแบบแบ่งชัน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึน สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่ างกลุ่มใช้ก ารทดสอบค่าที และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ วิเคราะห์
ตัวแปรต้นทีสามารถทํานายตัวแปรตามใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรทีนําเข้าสมการ
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาปี ที 3 ในโรงเรี ยนทีมีพืนทีติดแม่ นําท่าจี น จังหวัดนครปฐม มีความรู ้
บสู ง การอบรมสังสอนเกี ยวกับการอนุ รักษ์แม่นาจากครอบครั
ํ
ว การให้การศึกษาอบรม
เกียวกับการอนุ รักษ์แม่นาในระดั
ํ
เกี ยวกับการอนุ รัก ษ์แ ม่ นําจากโรงเรี ยน อยู่ใ นระดับมาก ส่ ว นการได้รับข้อ มูล ข่า วสารเกี ยวกับการอนุ รัก ษ์แ ม่นําและ
พฤติกรรมการอนุ รักษ์แม่นาํ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในโรงเรี ยนทีมีพืนทีติดแม่นําท่าจี น จังหวัดนครปฐม ทีมีสถาน
ทีตังของโรงเรี ยน เขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีโรงเรี ยนตังอยู่ และขนาดของโรงเรี ยนต่างกัน มี
ํ
างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่ วนตัวแปรอืนไม่แตกต่าง
พฤติกรรมการอนุ รักษ์แม่นาแตกต่
3. การให้การศึกษาอบรมเกียวกับการอนุ รักษ์แม่นาจากโรงเรี
ํ
ยน การอบรมสังสอนเกี ยวกับการอนุ รักษ์
แม่นาจากครอบครั
ํ
ว และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการอนุ รักษ์แม่นาํ สามารถร่ วมกันทํานายพฤติกรรมการอนุ รักษ์
แม่นาของนั
ํ
กเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในโรงเรี ยนทีมีพืนทีติดแม่นาท่
ํ าจี น จังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 24.5 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001
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ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ลายมือชือนักศึกษา
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1.
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2555
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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.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ผูว้ จิ ยั ได้รับความกรุ ณาอย่างยิงจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี
ประเสริ ฐสุข อาจารย์ทีปรึ กษาทีกรุ ณาเสียสละเวลาให้คาํ แนะนํา ชีแนะแนวทางต่างๆในการเริ มต้น
ทําวิทยานิพนธ์จนกระทังสําเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทรัพย์ สุ ขอนันต์
และ อาจารย์ ดร.นงนุ ช โรจนเลิ ศ ที เสี ย สละเวลาร่ ว มเป็ นอาจารย์ผูค้ วบคุ ม วิทยานิ พ นธ์ ที ให้
คําปรึ กษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อาดัม นิ ละไพจิตร ทีร่ วมเป็ น
ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึงได้ให้คาํ แนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ
อาจารย์ ดร.กมล โพธิ เย็น ซึ งเป็ นประธานกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ในครังนี ที เสนอข้อ คิ ด
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่างๆ รวมถึ งการให้กาํ ลังใจทีดี ตลอดมา ขอขอบคุ ณ
คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวทุกท่าน ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุ ณ ดร.คนึ ง เดช เชื อมวราศาสตร์ ที เสี ย สละเวลาอัน มี ค่ า ร่ ว มเป็ น
ผูเ้ ชียวชาญทีให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลเกี ยวกับการอนุ รักษ์แม่นํา ทีเป็ นประโยชน์แก่
ผูว้ จิ ยั เป็ นอย่างมาก
ขอขอบคุ ณนักเรี ยนระดับ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในโรงเรี ยนทีมี พืนทีติดแม่ นําท่าจี น
ทัง 6 โรงเรี ยน ทีได้ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน
ทัง 6 โรงเรี ยนทีมีส่วนช่วยในการให้ความร่ วมมือและให้ความสะดวกในเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอขอคุณเพือนๆพีจิตวิทยาชุ มชนทุกคนทีมีส่วนในการให้กาํ ลังใจและคําแนะนําดี ๆ
ตลอดมา
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณพ่อ สุ น ทร และคุ ณแม่ เกศณัชชา ใจเย็น ที ได้ใ ห้การ
สนับ สนุ น ในด้า นการศึก ษามาอย่างต่อ เนื อง ขอขอบคุ ณพีๆน้อ งๆ และเพือนๆทุก คนทีได้ใ ห้
กําลังใจ ให้ขอ้ คิดดีๆในการทําวิจยั ฉบับนี ตลอดจนผูท้ ีเกียวข้องท่านอืนๆทีไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ทีนี
ซึงได้ให้ความช่วยเหลือตลอดมา จนทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถประสบความสําเร็จในการศึกษาครังนี
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