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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนและศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอยา่ง และท าการวเิคราะห์ผลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test, F-test, Chi-square และ Pearson’s Correlation ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า นกัเรียนมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม จากส่ือโทรทศัน์ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต  และคู่มือ/
หนงัสือ คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 25.2 ตามล าดบั นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก มีทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก มีพฤติกรรมใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัเรียนท่ีมี อาย ุ
ระดบัชั้นเรียน ท่ีแตกต่างกนั มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ความรู้ความเขา้ใจ และทศันคติเก่ียวกบัการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจากทาง
โรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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This study is aimed at studying knowledge, understanding and attitude on environmental 
conservation of secondary school’s students and investigating affecting factors on environmental 
conservation. Data collection by using questionnaire for 400 samples was carried out. Descriptive 
statistics i.e. frequency, percentage and means were used to describe results of this study and 
inferential statistics i.e. t-test, F-test, Chi-square and Pearson’s Correlation were used to analyze 
hypotheses at a significance level of 0.05. 

The results from this study showed that 75.5 % of students receive environmental 
conservation information from television every day followed by internet and manual or book of 
25.5 % and 25.2 %, respectively. They have knowledge, understanding and attitude on 
environmental conservation at a high level but have behavior on environmental conservation at a 
medium level. The hypotheses testing showed that the sample with different age and classes level 
have different environmental conservation behavior at a significance level of 0.05. Information 
receiving, knowledge, understanding, attitude and support activities on environmental 
conservation were found to correlate to their environmental conservation behavior at a 
significance level of 0.05.  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของกำรศึกษำ 
 

ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีสร้างความตึงเครียดท่ีบีบบงัคบัให้ทุกคนตอ้งหนัมา

ให้ความสนใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึน เน่ืองจากปัญหาของส่ิงแวดลอ้มทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนัได้ให้บทเรียนอย่างชัดเจน ในอนาคตอนัใกล้ส่ิงแวดล้อมมีโอกาสท่ีจะเส่ือมโทรมอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้จากการเจริญเติบโตของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง คือ เพิ่มจาก 

61.6 ลา้นคน ในปี 2542 เป็น 70 ลา้นคน ในปี 2560 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2542) และจากการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซ่ึงความฉลาดและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มนุษย์สามารถแสวงหาและน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ประโยชน์ในปริมาณมากข้ึนและรวดเร็ว มีผลให้เ กิดความเส่ือมโทรมและร่อยหรอของ

ทรัพยากรธรรมชาติตามมา ส่งผลให้ธรรมชาติขาดความสมดุล ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั

ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไปจนท าใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเส่ือม

โทรมมากข้ึน สังเกตได้จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษยแ์ละสัตวถู์กท าลายลงอย่างมาก ส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีอยู่รอบตวัมนุษยก์็เลวร้ายลงตามล าดบั 

จนถึงจุดท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นวิกฤตส่ิงแวดลอ้ม การถูกท าลายลงของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม มีสาเหตุมาจากภยัธรรมชาติและดว้ยน ้ ามือของมนุษยโ์ดยเกิดจากความเห็นแก่ตวั

ของมนุษยเ์อง โดยมุ่งท่ีปัจจยัดา้นวตัถุ คือ เงิน เป็นตวัตั้ง จึงท าให้เกิดการท าลายลา้งเพื่อหาส่ิงท่ีมา

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก าลงัเป็นปัญหาของประเทศอยูใ่นเวลาน้ี  
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เพราะการเส่ือมโทรมหรือร่อยหรอลง  ไดแ้ก่ ดินและการใชท่ี้ดิน ป่าไม ้น ้ า แร่ พลงังาน ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ส่วนปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ า มลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษ
จากมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู มลพิษจากสารอนัตราย มลพิษจากของเสียอนัตราย ฯลฯ ในท่ามกลางการ
พฒันาประเทศในยุคโลกาภิวตัน์ ความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีกา้วหน้า ทนัสมยั 
การเพิ่มข้ึนของประชากรได้น ามาซ่ึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มนุษยเ์ป็นทั้ง
ผูส้ร้างปัญหาและก็ตอ้งเป็นผูแ้กไ้ขปัญหา แต่ดูเหมือนวา่ การแกไ้ขปัญหาจะล่าชา้ไม่ทนัการณ์ แก้
ไม่ตรงจุด ยิ่งแก้ก็ยิ่งเพิ่มปัญหา ส้ินเปลืองงบประมาณจ านวนมาก เกิดขอ้ขดัแยง้ระหว่างคนใน
ชุมชนและสังคมวงกวา้ง (บุญเลิศ คชายทุธเดช, 2551: 479) 

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมีความส าคญัต่อพฒันาการของเด็กเป็นอยา่งมาก เด็กจะเรียนรู้จาก
ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั ทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต อีกทั้งมีความอยากรู้อยากเห็น มีการ
เรียนรู้ตลอดเวลา ยอมท าตาม และเลียนแบบผูอ่ื้น เป็นวยัท่ีสะสมประสบการณ์ และเป็นวยัท่ีส าคญั 
ในการพฒันาทั้งร่างกาย จิตใจ สมอง ตลอดจนลกัษณะนิสัย แต่บุคคลในโรงเรียนก็เป็นผูท้  าลาย
หรือท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และหน่ึงในผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มก็มาจากนกัเรียนซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น 
ปัญหาขยะมูลฝอย น ้ าเสีย อากาศเสีย หรือแมแ้ต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และดา้นสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน ตลอดจนบริเวณโรงเรียนขาดการดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์  

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีมีความส าคญั และมีบทบาทในการให้ความรู้ 
ปลูกฝังลกัษณะนิสัยต่างๆ ให้แก่เด็กนกัเรียน โดยมุ่งให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์ ท่ีไดจ้ากการเรียน 
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาต่างๆได ้ วนัหน่ึงๆ 
เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ไม่ต ่ากว่า 8-10 ชั่วโมง นอกจากเด็กจะได้รับความรู้ เรียนรู้จาก
บทเรียน ครู อาจารย์แล้ว เด็กยงัเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตัวอีกด้วย ดังนั้ น การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเด็ก จะได้ฝึกฝนตนเองให้รับผิดชอบ อนุรักษ์
สภาพแวดลอ้ม และรักธรรมชาติ มีผลท าให้นกัเรียนเป็นคนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดี เป็นคนมีคุณภาพท่ี
สังคมคาดหวงั และผลท่ีดีท่ีสุดก็คือสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เป็นท่ีช่ืน
ชมแก่ผูพ้บเห็นและเป็นตวัอยา่งท่ีดีงาม จะส่งผลให้เด็กนั้นเติบโต เป็นทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีคุณค่า
ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะ 3 จงัหวดั คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็น
พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะทางสังคม และวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจากจงัหวดัอ่ืนๆ คือ คนส่วนใหญ่มีเช้ือสาย
มลาย ูยดึถือวฒันธรรมแบบมลายอิูสลาม ใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ินเป็นภาษาแม่ในชีวิตประจ าวนั ส่วน



3 

ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง เด็กส่วนใหญ่อ่อนในเร่ืองการใช้ภาษาไทย เช่น การอ่าน การเขียน การ
พูดภาษาไทย จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มีปัญหาด้านคุณภาพการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ เด็กขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีโอกาสในการกวดวิชา เน่ืองจากความยากจนและอยูใ่น
พื้นท่ีห่างไกล โรงเรียนในชนบทไม่มีอาคารเรียนหากมีก็ทรุดโทรม เด็กขาดแหล่งเรียนรู้ จึงท าให้
เกิดความไม่เท่าเทียมในการเรียนรู้ เป็นตน้  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจและทศันคติรวมถึงปัจจยัต่างๆ
ท่ีมีผลกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน เพราะการให้การศึกษาแก่เยาวชนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม มีความส าคญัต่อการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการอนุรักษ์
พลงังาน การอนุรักษ์ตน้ไม ้และการอนุรักษ์สภาพแวดลอ้ม เพราะเยาวชนเป็นอนาคตส าคญัของ
ชาติ และเป็นวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโต ทั้งทางดา้นร่างกายและระดบัสติปัญญา พร้อมท่ีจะเรียนรู้ถึง
ปัญหาในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นตวัอยา่งท่ีดี 
และสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชน อนัจะน าไปสู่การมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน และเป็นการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1 ไดท้ราบถึงความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

1.3.2 ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
1.4.1.1 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน

โรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ทั้ง 3 ดา้น คือ 1) ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 2) 
ด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ 3) ด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม รวมทั้ งสังเกตการณ์ด้าน
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของโรงเรียน รวมทั้งพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน  

1.4.1.2 ศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดบัชั้น และอาชีพผูป้กครอง การ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทศันคติ
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การสนบัสนุนกิจกรรมจากทางโรงเรียน  

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและพืน้ที ่
ศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2555 โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ อ. เมือง จ. ยะลา 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556  
 

1.5 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 
 

1.5.1 กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการสงวน บ ารุงรักษา ป้องกนั รู้จกัวิธีใช้อย่าง
ประหยดั เห็นคุณค่า ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน การอนุรักษต์น้ไม ้และ
การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 

1.5.2 กำรอนุรักษ์พลังงำน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ ในการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั เพื่อป้องกนัการสูญเสียทรัพยากร
ดา้นพลงังาน เช่น การปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัเลิกใช ้เป็นตน้ 

1.5.3 กำรอนุรักษ์ต้นไม้ หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
ธรรมวทิยามูลนิธิ ในการช่วยดูแลรักษาตน้ไมใ้นโรงเรียน โดยไม่เด็ดใบไม ้ดอกไมภ้ายในโรงเรียน 
รดน ้าตน้ไม ้เป็นตน้ 
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1.5.4 กำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในการช่วยกนัคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่เผาขยะในโรงเรียน รวมทั้งการ
จดัการน ้าเสีย และการก าจดัเศษอาหาร เป็นตน้ 

1.5.5 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน การอนุรักษต์น้ไม ้และการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 

1.5.6 ทศันคติในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
ธรรมวิทยามูลนิธิ มีทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีทศันคติเก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังาน 
การอนุรักษต์น้ไม ้และการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 

1.5.7 กำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจำกทำงโรงเรียน หมายถึง 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมเก่ียวกบั
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากทางโรงเรียน 

1.5.8 กำรได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำกส่ือต่ำงๆ หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มจากส่ือต่างๆ เช่น
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต คู่มือ/หนงัสือ วทิย ุเป็นตน้ 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ผูศึ้กษาได้
ค้นควา้เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการด าเนินการวิจัย โดยได้ด าเนิน
การศึกษารายละเอียด ตามล าดบัดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
2.3 ทฤษฎีทศันคติ 
2.4 แนวคิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ทฤษฎคีวามรู้ความเข้าใจ 
 

2.1.1 ความหมายของความรู้ ความเข้าใจ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2542) กล่าววา่ ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 

การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเข้าใจหรือ
สารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั 
องคว์ชิาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เมืองไทย ความรู้เร่ืองสุขภาพ  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ (2535 อา้งถึงใน กมลรัตน์ อายุวฒัน์ 2553: 7) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง การระลึกถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้ และ
รวมถึงการจ าเน้ือเร่ืองต่าง ๆ ทั้งท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละเน้ือหาวิชา และวิชาท่ีเก่ียวพนักบัเน้ือหาวิชา
นั้นดว้ย 
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เกษม วฒันชยั (2544 อา้งถึงใน กมลรัตน์ อายุวฒัน์ 2553: 8) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้
ไวว้า่ หมายถึง การรวบรวม ความคิดของมนุษย ์จดัให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระท่ีสอดคลอ้ง
กนั โดยน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

นพศิริ เดชารักษ ์(2539: 22) กล่าววา่ ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าได ้อา
จะโดยการนึกได ้หรือโดยการมองเห็น ไดย้ินก็จ  าได ้ความรู้ในขั้นน้ี ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดั
ความ ความหมาย ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วธีิการแกปั้ญหา มาตรฐาน เหล่าน้ี เป็นตน้ 

ไพศาล หวงัพานิช (2526 อา้งถึงใน ศีลวตั ศรีสวสัด์ิ 2552: 11) ไดใ้ห้ความหมายของ 
ความรู้ไวว้า่ ความรู้เป็นขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดของเร่ืองราวอนัเป็นประสบการณ์ของบุคคลซ่ึง
สะสม และถ่ายทอดสืบต่อกนัไป 

The Modern American Dictionary ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของความรู้ท่ีแตกต่างกนั 3 ลกัษณะ 
(Wikstrom and Normann, 1994 อา้งถึงใน กมลรัตน์ อายวุฒัน์ 2553: 8) ดงัน้ี 

1) ความรู้ คือ ความคุน้เคยกบัขอ้เท็จจริง (Fact) ความจริง (Truths) หรือหลกัการโดยทัว่ไป 
(Principles) 

2) ความรู้ คือ รู้ (Known) หรืออาจจะรู้ (May be Known) 
3) ความรู้ คือ จิตส านึก ความสนใจ (Awareness) 
ในทางสังคมศาสตร์ ไดอ้ธิบายความหมายของความรู้ว่า จากปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีมนุษย์

ตอ้งประสบทั้งทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์มนุษย์
จึงตอ้งเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและสังคม และรู้จกัการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้ม
และสังคม กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ มนุษยจ์ะตอ้งหาความรู้ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ สาเหตุและการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึงความรู้ของมนุษยไ์ด้มีการพฒันา
มากมายและมีหลายระดบัของความรู้ตามความสามารถและพื้นฐานของมนุษย ์กล่าวคือ (สมชาย สี
วะรมย,์ 2550: 9-10) 

1) ความรู้ในทัศนะของบุคคลทั่วไป จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตามพื้นฐานและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล บุคคลทัว่ไปในท่ีน้ีหมายถึง ประชาชนทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพท่ี
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน เช่น ชาวนา ชาวไร่ พ่อคา้ นกัธุรกิจ ชาวบา้นทัว่ไป และอ่ืนๆ 
บุคคลทัว่ไปเหล่าน้ีมีทศันะต่อความหมายของความรู้ท่ีเกิดจากความรู้และความเขา้ใจการถ่ายทอด
สืบต่อมาจากประเพณี แต่จะไม่รู้ถึงความหมายท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ทาง
ธรรมชาติและทางสังคมของบุคคล ไม่สามารถท่ีจะเรียบเรียงเป็นความคิดรวบยอดได ้

2) ความรู้ในทศันะของนกัวิชาการ มีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผลและความคิดรวบ
ยอด มีลกัษณะของนามธรรมเป็นส่วนมาก ความรู้ของนกัวิชาการจะตอ้งเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล
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และผลสามารถพิสูจน์ได ้มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้นกัวิชาการมกัมีความสนใจท่ีจะคน้ควา้หา
ความรู้อยา่งมีระบบตามแขนงวชิาของตน เพื่อน าความรู้นั้นสร้างข้ึนหลกัทฤษฎีของตนต่อไป 

3) ความรู้ในทัศนะของนักปฏิบัติ ความหมายของความรู้ในทัศนะของนักปฏิบัติจะ
เก่ียวขอ้งกบัความเข้าใจในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและสังคม ท่ีอธิบาย
ไดใ้นลกัษณะท่ีสามารถน าไปใช้ได ้เราอาจจะกล่าวไดว้่านกัปฏิบติัเป็นบุคคลท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
ความรู้ของนกัวิชาการ และบุคคลทัว่ไปเพื่อน าความรู้นั้นไปท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ระดบั
ความนึกคิดความลึกซ้ึงของความรู้อาจจะอยูร่ะหวา่งนามธรรมและรูปธรรมตามความเขา้ใจของทศั
นบุคคลทัว่ไป 

ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ ารายละเอียดข้อเท็จจริงของส่ิงต่างๆท่ีได้รับรู้ 
รับทราบ หรือประสบมาทั้งในอดีตและสามารถระลึกถึงใหม่ไดใ้นลกัษณะหรือใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ี
เคยรับรู้ รับทราบ หรือประสบมา นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรม (KAP) ซ่ึงทฤษฎี น้ีเป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญักบัตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้ (Knowledge) 
ทศันคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบติั (Practice) ของผูรั้บสารอนัอาจมีผลกระทบต่อสังคม
ต่อไปจากการรับสารนั้นๆ การเปล่ียนแปลงทั้งสามประเภทน้ีจะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ืองกล่าวคือ 
เม่ือผูรั้บสารไดรั้บสารก็จะท าให้เกิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ข้ึน ก็จะมีผลท าให้เกิดทศันคติ และขั้น
สุดทา้ยก่อใหเ้กิดการกระท า (สมชาย สีวะรมย,์ 2550: 9-10) 

จะเห็นได้ว่าส่ือมวลชนมีบทบาทส าคัญในการน าข่าวสารต่างๆ ไปเผยแพร่เพื่อให้
ประชาชนในสังคมไดรั้บทราบว่า ขณะน้ีในสังคมมีปัญหาอะไร เม่ือประชาชนรับทราบข่าวสาร
นั้นๆ ย่อมก่อให้เกิดทศันคติ และเกิดพฤติกรรมต่อไป ซ่ึงมีลกัษณะสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ เป็นท่ี
ยอมรับกนัว่า การส่ือสารมีบทบาทส าคญัในการด าเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว ้การท่ีคนเดินเทา้มีพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจรไดก้็ตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมืออนัส าคญัในการเพิ่มพูนความรู้ สร้างทศันคติท่ีดีและเกิดการการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางท่ีเหมาะสม โดยผา่นส่ือชนิดต่างๆ ไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย 

ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบ้ืองตน้ซ้ึงบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์
โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (S-R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ี
ผสมผสานระหวา่งความจ า (ขอ้มูล) กบัสภาพจิตวิทยา ดว้ยเหตุน้ีความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรร
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้ก็
อาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยไ์ด ้และผลกระทบท่ีผูรั้บสารเชิงความรู้ในทฤษฏีการ
ส่ือสารนั้นอาจปรากฏไดจ้ากสาเหตุ 5 ประการคือ (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533: 118) 
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1) การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การส่ือสารมกัจะสร้างความสับสนให้
สมาชิกท่ีอยู่ในสังคมผูรั้บสารจึงมกัแสวงหาสารสนเทศ โดยการอาศยัส่ือทั้งหลาย เพื่อตอบข้อ
สงสัย และความสับสนของตน 

2) การสร้างทศันะ (Attitude Formation) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทศันะนั้น 
โดยส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรมเพื่อสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการแพร่
นวตักรรมนั้นๆ (ในฐานะความรู้) 

3) การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไปเพื่อให้
ประชาชนตระหนกัและผูกพนักบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดข้ึน หากตรงกบัภูมิหลงัของปัจเจกชน 
และค่านิยมของสังคมแลว้ ผูรั้บสารจะเลือกสารสนเทศนั้น 

4) การพอกพนูระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสารสังคมมกักระจาย
ความเช่ือ ค่านิยม และ อุดมการณ์ดา้นต่างๆ ไปสู่ประชาชนจึงท าให้ผูรั้บสารรับทราบระบบความ
เช่ือถือหลากหลายและลึกซ้ึงไวใ้นความเช่ือของตน 

5) การรู้แจง้ต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขดัแยง้ในเร่ืองค่านิยมและอุดมการณ์
เป็นภาวะปกติของสังคม ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอขอ้เท็จจริงในประเด็นเหล่าน้ี ยอ่มท าให้ประชาชน
ผูรั้บสารเขา้ใจถึงค่านิยมเหล่านั้นแจง้ชดัข้ึน  

กู๊ด (1973 อา้งถึงใน ลดัดา วีระเบญจพล, 2555: 26) กล่าววา่ ความรู้เป็นขอ้เท็จจริง (Fact) 
ความจริง (Truth) เป็นขอ้มูลท่ีมนุษยไ์ดรั้บและเก็บรวบรวมมาจากประสบการณ์ต่างๆ การท่ีบุคคล
ยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะต้องรู้เร่ืองเก่ียวกับส่ิงนั้นเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ นั่นคือ บุคคลจะต้องมีข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีสนับสนุนและให้
ค  าตอบขอ้งสงสัยท่ีบุคคลมีอยู่ ช้ีแจงให้บุคคลเกิดความเขา้ใจและทศันคติท่ีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
รวมทั้งเกิดความตระหนกั ความเช่ือ และค่านิยมต่างๆดว้ย  

จ ารอง เงินดี (2552 อา้งถึงใน ขนิษฐา ยาวะโนภาส, 2553: 53-54) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความรู้ว่า เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึงเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ๆไป ระลึกถึงวิธีกระบวนการ 
หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยเนน้ความจ า ความรู้ ท าใหท้ราบถึงความสามารถในการจ า และการระลึก
ถึงเหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเคยพบมาแลว้ แบ่งเป็น 

1) ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิาโดยเฉพาะ 
2) ความรู้เก่ียวกบัวธีิและการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
3) ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้างความเขา้ใจ ท าให้ทราบถึง (1) 

การแปลความ คือ การแปลจากแบบหน่ึงไปสู่อีกแบบหน่ึง โดยการรักษาความหมายให้ถูกตอ้ง (2) 
การน าไปใช ้(3) การวเิคราะห์ (4) การสังเคราะห์ (5) การประเมินค่า  
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การเกิดความรู้ไม่วา่ระดบัใดก็ตาม ยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
การเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้นเอง รวมไปถึงประสบการณ์และลกัษณะทางประชากร (การศึกษา 
เพศ อาย ุฯลฯ) ของแต่ละคนท่ีเป็นผูรั้บข่าวสาร ถา้ประกอบกบัการท่ีบุคลมีความพร้อมในดา้นต่างๆ 
เช่น มีการศึกษา มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับกฎจราจร ก็มีโอกาสท่ีจะมีความรู้ในเร่ืองน้ี และ
สามารถเช่ือมโยงความรู้นั้นเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้สามารถระลึกได ้รวบรวมสาระส าคญัเก่ียวกบั
กฎจราจร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลได้ต่อไป เม่ือประชาชนเกิด
ความรู้เก่ียวกบักฎจราจร ไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตาม ส่ิงท่ีเกิดตามมาก็คือ ทศันคติ ความคิดเห็น ใน
ลกัษณะต่างๆ (ลดัดา วรีะเบญจพล, 2555: 26) 

ฉะนั้น เม่ือพิจารณาถึงความหมายของความรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
ความรู้ หมายถึงการรับรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ท่ีเกิดจากการสังเกต 
การศึกษา ประสบการณ์ ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคม ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลงั
ของแต่ละบุคคล ท่ีบุคคลได้จดจ าหรือรวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ี
สังเกตหรือวดัได ้โดยสามารถแบ่งระดบัความรู้ได ้6 ระดบั คือ ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การ
น าไปใช ้การวเิคราะห์ และการประเมินผลระดบัของความรู้ (สมชาย สีวะรมย,์ 2550: 9-10) 
 

2.1.2 ความหมายของความเข้าใจ 
ไพศาล หวงัพานิช (2526 อา้งถึงใน ศีลวตั ศรีสวสัด์ิ, 2552: 11) ไดใ้ห้ความหมายของ 

ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจไปดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อให้
สามารถจบัใจความอธิบาย หรือเปรียบเทียบเร่ืองราวความคิดเห็นขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ได ้

ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520 อา้งถึงใน วรรณา มูฮ  าหมดักาเซ็ม, 2546: 31) กล่าววา่ เม่ือบุคคล
ไดมี้ประสบการณ์กบัข่าวสารหน่ึงๆ อาจจะโดยการฟัง อ่าน เขียน เป็นท่ีคาดวา่บุคคลนั้นจะท าความ
เข้าใจกับข่าวสารนั้ นๆ ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะ หรือความสามารถในการแปล 
(Translation) การใหค้วามหมาย (Interpretation) การคาดคะเน (Extrapolation) 

อุทุมพร ทองอุไทย (2533 อา้งถึงใน วรรณา มูฮ  าหมดักาเซ็ม, 2546: 31) กล่าวว่า ความ
เขา้ใจ เป็นขั้นตอนส าคญัของการส่ือความหมาย โดยอาศยัความสามารถทางสมองและทศันะ ซ่ึง
อาจกระท าได้โดยใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือสัญลักษณ์ต่างๆ โดยท าความเข้าใจ ซ่ึง
ประกอบดว้ย การแปล การตีความ และการสรุปอา้งอิง 

จกัรกริช ใจดี (2542 อา้งถึงใน กมลรัตน์ อายุวฒัน์, 2553: 11) กล่าวว่า ความเขา้ใจ 
(Comprehension) หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่าง ๆได ้ทั้งภาษา รหัส 
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สัญลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมแบ่งเป็น การแปลความ การตีความ การขยายความ โดยมี
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) การแปลความ คือ ความสามารถในการจบัใจความให้ถูกตอ้งกบัส่ิงท่ีจะส่ือความหมาย
หรือความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึง หรือจากการส่ือสาร
รูปแบบหน่ึงไปสู่อีกรูปแบบหน่ึง 

2) การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือแปลความหมายหลาย ๆ ลกัษณะอนัมา
เรียบเรียง โดยท าการจดัระเบียบ สรุปยอดเป็นเน้ือความใหม่ โดยยึดเป็นเน้ือความเดิมเป็นหลกัไม่
ตอ้งอาศยัหลกัเกณฑอ่ื์นใดมาใช ้

3) การขยายความ คือ ความสามารถท่ีจะขยายเน้ือหาขอ้มูลท่ีรับรู้มาให้มากข้ึน หรือเป็น
ความสามารถในการท านาย หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งดี โดยอาศยัขอ้มูลอา้งอิงหรือ
แนวโน้มท่ีเกินเลยจากขอ้มูล กล่าวโดยสรุป ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความทรงจ าในเร่ืองราว 
ขอ้เท็จจริงรายละเอียดต่าง ๆ และความสามารถในการน าความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลง 
อธิบาย เปรียบเทียบในเร่ืองนั้นๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล และความรู้ความเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
และรวมถึงการน าความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ตามขั้นตอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 

 
2.1.3 ทีม่าของความรู้ 
ความรู้มีท่ีมา 3 ประการ (อมร โสภณวเิชษฐ์เชษฐว์งค,์ 2541: 3) คือ  
1) ความรู้ท่ีเกิดจากประสาทสัมผสัหรือความรู้ประจกัษ์ ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีเกิดเม่ือประสาท

สัมผสัต่างๆ ประสบกบัอารมณ์ท่ีเป็นคู่กนัซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเรารู้ไดโ้ดยตรง 
2) ความรู้ท่ีเกิดจากการอนุมาน หรือการคิดหาเหตุผล ได้แก่ ความรู้ท่ีอาศยัข้อมูลหรือ

ความรู้ประจกัษเ์ป็นพื้นฐาน แลว้คิดสืบสวนไปหาส่ิงท่ียงัไม่รู้ 
3) ความรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัพยานและหลกัฐาน ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีเกิดจากการบอกเล่าของ

บุคคลท่ีเช่ือถือได ้หรือไดจ้ากหลกัฐานท่ีเกิดจากบุคคลวตัถุ หรือสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ 
 
2.1.4 ประเภทของความรู้ 
ความรู้ประกอบด้วยส่ิงต่างๆหลายประการซ่ึง (ชม ภูมิภาค, 2526: 193-194) ได้แบ่ง

ประเภทของความรู้ออกเป็น 12 ประการ ดงัน้ี 
1) ความรู้เก่ียวกับส่ิงเฉพาะ เป็นการจดจ าส่ิงต่างๆอย่างโดดเด่ียว เป็นการเช่ือมโยง

สัญลกัษณ์กบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เป็นรากฐานของการสร้างความคิดท่ีเป็นนามธรรม 
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2) ความรู้เก่ียวกบัความหมายของค า เป็นความรู้เก่ียวกบัความหมายของสัญลกัษณ์ของ
ศพัทต่์างๆ เป็นขอ้ความหรือศพัทท์างเทคนิค 

3) ความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงเฉพาะ เช่น ความรู้เก่ียวกบัช่ือบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ เวลา 
4) ความรู้เก่ียวกบัวถีิทางในการจดัการกบัส่ิงเฉพาะ เช่น ความรู้ในการจดัระเบียบการศึกษา 

การวจิารณ์ วธีิการสืบสวน 
5) ความรู้ในระเบียบแบบแผนของกลุ่ม เป็นส่ิงก าหนดเอาไวโ้ดยอาศยัขอ้ตกลงของกลุ่ม 

ของวงอาชีพ 
6) ความรู้เก่ียวกับแนวโน้ม หรือเหตุการณ์ตามล าดับต่อเน่ือง เป็นความรู้เก่ียวกับ

กระบวนการ 
7) ความรู้เก่ียวกบัการจดัแยกประเภท 
8) ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ ์
9) ความรู้เก่ียวกบัวธีิการ เช่น ความรู้เก่ียวกบัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
10) ความรู้เก่ียวกบันามธรรมชาติของวิชาการดา้นๆต่างๆ ดา้นใดดา้นหน่ึง ส่วนมากเป็น

ทฤษฎี กฎเกณฑ ์เป็นระดบัสูงสุดของนามธรรม 
11) ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและสรุป 
12) ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นการรวมหลกัการหรือสรุปเขา้เก่ียวพนักนัเป็น

ระบบ 
 
2.1.5 ระดับความรู้ ความเข้าใจ 
มนตรี จุฬาวฒันทล (2537 อา้งถึงใน กมลรัตน์ อายุวฒัน์, 2553: 8) แบ่งระดบัของความรู้

ออกเป็น 4 ระดบั คือ 
ระดับแรก ความรู้เก่ียวกับส่ิงรอบตัวเรา ซ่ึงสามารถรับรู้ได้โดยด้านประสาทสัมผสั 

มองเห็น ไดย้ิน ดมกล่ิน และล้ิมรสได ้เช่น ความร้อน-เยน็ ความสวา่ง-มืด เสียง ดงั-เบา กล่ินหอม-
เหมน็ และรสเคม็-หวาน เป็นตน้ ความรู้ระดบัตน้น้ีอาจเรียกวา่ ความรู้สึก 

ระดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นภาษา ซ่ึงจะท าใหอ่้านและเขียนหนงัสือได ้ฟังเขา้ใจ ฟังวิทยุ
และดูทีวรู้ีเร่ือง ตลอดจนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดส้ะสมและตกทอดกนัมา 

ระดับท่ีสาม ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาการ ซ่ึงได้จากการศึกษาเล่าเรียน ท าให้คิดเลขเป็น
ค านวณดอกเบ้ียได ้ออกแบบอาคารได ้เขียนบทละครได ้ใชค้อมพิวเตอร์เป็น รู้กฎหมายบา้นเมือง
รู้จกักฎเกณฑ์ ทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี และชีววิทยา วินิจฉัยโรคและรู้วิธีรักษาโรค เป็นตน้  
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ความรู้วิชาการเหล่าน้ี มกัจะตอ้งเรียนรู้จากครู อาจารย ์เอกสาร ต าราทางวิชาการหรือผูท่ี้รู้เร่ืองนั้น
มาก่อน 

ระดบัท่ีส่ี ได้แก่ ความรู้ใหม่เป็นความรู้ท่ีไม่เคยมีอยู่ก่อน ได้มาโดยการคน้ควา้วิจยัการ
คิดคน้กระบวนการใหม่ และควรจะหาแนวทางในการน าความรู้ใหม่ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์เพื่อให้
เกิดการพฒันา 

Bloom และคณะ (1975 อา้งถึงใน กมลรัตน์ อายุวฒัน์, 2553: 9) ไดท้  าการศึกษาและจ าแนก
พฤติกรรมดา้นความรู้ออกเป็น 6 ระดบั โดยเรียงตามล าดบัชั้นความสามารถจากต ่าไปสูง ดงัน้ี 

1) ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือรู้สึกได้ แต่ไม่ใช่การใช้ความเขา้ใจไป
ตีความหมายในเร่ืองนั้น ๆ แบ่งออกเป็น ความรู้เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง วิธีด าเนินงาน
แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และหลกัการ 

2)  ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่าง ๆ ไดท้ั้งในดา้น
ภาษา รหสั สัญลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ การขยายความ 

3) การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถน าเอาส่ิงท่ีไดป้ระสบมา เช่น แนวคิด ทฤษฎีดา้น
ต่าง ๆ ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ หรือน าไปใชแ้กปั้ญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

4) การวเิคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว ออกเป็นส่วนประกอบยอ่ย 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนย่อย และหลกัการ หรือทฤษฎี เพื่อให้เขา้ใจ
เร่ืองราวต่าง ๆ 

5) การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการน าเอาเร่ืองราว หรือส่วนประกอบยอ่ยมา
เป็นเร่ืองราวเดียวกนั โดยมีการดดัแปลง ริเร่ิม สร้างสรรค ์ปรับปรุงของเก่าใหมี้คุณค่าข้ึน 

6) การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ตดัสินคุณค่าของความคิดอยา่งมี
หลกัเกณฑ ์เป็นการตดัสินวา่อะไรดีไม่ดีอยา่งไรใชห้ลกัเกณฑ์เช่ือถือไดโ้ดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายใน
และภายนอก 
 

2.1.6 การวดัความรู้ 
การวดัความรู้เป็นการวดัความสามารถในการระลึกเร่ืองราวขอ้เท็จจริง หรือประสบการณ์

ต่าง ๆ หรือเป็นการวดัการระลึกประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลไดรั้บค าสอน การบอกกล่าว การฝึกฝน
ของผูส้อน รวมทั้งจากต าราจากส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ดว้ยค าถามวดัความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
(ไพศาล หวงัพานิช, 2526: 96-104) 
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1) ถามความรู้ในเน้ือเร่ือง เป็นการถามรายละเอียดของเน้ือหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของ
เร่ืองราวทั้งหลาย ประกอบดว้ยค าถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศพัท ์กฎ ความจริง หรือรายละเอียดของ
เน้ือหาต่าง ๆ 

2) ถามความรู้ในวธีิการด าเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ ตามแบบแผนประเพณี 
ขั้นตอนของการปฏิบติังานทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดบัขั้น แนวโนม้การจดัประเภท
และหลกัเกณฑต่์าง ๆ 

3) ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าขอ้สรุป หรือหลกัการของ
เร่ืองท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลกัษณะร่วม เพื่อรวบรวมและยน่ย่อลงมาเป็นหลกั หรือหวัใจของ
เน้ือหานั้น 

จ านง พรายแยม้แข (2535: 24-29) กล่าวว่า ในการวดัความรู้นั้นส่วนมาก จะนิยมท่ีใช้
แบบทดสอบ ซ่ึงแบบทดสอบน้ีเป็นเคร่ืองมือประเภทขอ้เขียนท่ีนิยมใชก้นัทัว่ ๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ 

1) แบบอตันยั หรือแบบความเรียง โดยให้เขียนตอบเป็นขอ้ความสั้น ๆ ไม่เกิน 1-2 บรรทดั 
หรือเป็นขอ้ ๆ ตามความเหมาะสม 

2)  แบบปรนยั แบ่งเป็น 4 แบบ คือ 
(1) แบบเติมค า หรือเติมขอ้ความให้สมบูรณ์ แบบทดสอบน้ีเป็นการวดัความสามารถ

ในการหาค า หรือขอ้ความมาเติมลงในช่องว่างของประโยคท่ีก าหนดให้ถูกตอ้งแม่นย  า โดยไม่มี
ค  าตอบใดช้ีน ามาก่อน 

(2) แบบถูก-ผิด แบบทดสอบน้ีวดัความสามารถในการพิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดให้
ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จากความสามารถท่ีเรียนรู้มาแล้ว โดยจะเป็นการวดัความจ าและ
ความคิด ในการออกแบบทดสอบควรตอ้งพิจารณาถึงขอ้ความจะตอ้งชดัเจน ถูกหรือผิดเพียงเร่ือง
เดียว สั้นกะทดัรัดไดใ้จความ และไม่ควรใชค้  าปฏิเสธซอ้น 

(3) แบบจบัคู่ แบบทดสอบน้ีเป็นลกัษณะการวางขอ้เท็จจริง เง่ือนไข ค า ตวัเลข หรือ
สัญลกัษณ์ไว ้2 ดา้นขนานกนั เป็นแถวตั้ง 2 แถว แลว้ให้อ่านดูขอ้เท็จจริงในแถวตั้งดา้นหน่ึงว่ามี
ความเก่ียวขอ้ง จบัคู่ไดพ้อดีกบัขอ้เทจ็จริงในอีกแถวตั้งหน่ึง โดยทัว่ไปจะก าหนดให้ตวัเลือกในแถว
ตั้งดา้นหน่ึงนอ้ยกวา่อีกดา้นหน่ึง เพื่อใหไ้ดใ้ชค้วามสามารถในการจบัคู่มากข้ึน 

(4) แบบเลือกตอบขอ้สอบแบบน้ีเป็นขอ้สอบท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถ
วดัไดค้รอบคลุมจุดประสงคแ์ละตรวจใหค้ะแนนไดแ้น่นอน ลกัษณะของขอ้สอบประกอบดว้ยส่วน
ขอ้ค าถาม และตวัเลือก โดยตวัเลือกจะมีตวัเลือกท่ีเป็นตวัถูก และตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ผูเ้ขียน
ขอ้สอบตอ้งมีความรู้ในวิชานั้นอยา่งลึกซ้ึง และรู้วิธีการเขียนขอ้สอบ โดยมีขอ้ควรพิจารณา คือ ใน
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ส่วนขอ้ค าถามตอ้งชดัเจนเพียงหน่ึงเร่ือง ภาษาท่ีใชก้ะทดัรัดเหมาะสมกบัระดบัของผูต้อบ ไม่ใชค้  า
ปฏิเสธหรือปฏิเสธซอ้นกนั และไม่ควรถามค าถามแบบท่องจ า และในส่วนตวัเลือกควรมีค าตอบถูก
เพียงค าตอบเดียวท่ีมีความกะทดัรัด ไม่ช้ีน าหรือแนะค าตอบ มีความเป็นอิสระจากกนั มีความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัเรียงตามล าดบัตามปริมาณหรือตวัเลข ตวัลวงตอ้งมีความเป็นไปไดแ้ละก าหนด
จ านวนตวัเลือก 4 หรือ 5 ตวัเลือก 

การวดัความรู้เป็นการวดัความสามรถดา้นการระลึกออกของความจ า เป็นการวดัเก่ียวกบั
เร่ืองราวท่ีเคยมีประสบการณ์ หรือเคยรู้เคยเห็นและท ามาก่อน การวดัความรู้อาจใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) ซ่ึงเป็นการวดัความสามารถทางปัญญาและทกัษะต่างๆ ตลอดจน
สมรรถภาพดา้นต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในอดีต (ชวาล แพรัตกุล, 2526: 201-205) ซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี 

1) ถามความรู้เก่ียวกบัค าศพัทแ์ละนิยาม ไดแ้ก่ โจทยท่ี์ถามวา่ค าหรือกลุ่มค าใชใ้นวิชานั้นๆ 
คืออะไร มีความหมายทัว่ไป หรือความหมายเฉพาะวา่อยา่งไร 

2) ถามความรู้เก่ียวกับกฎและความเป็นจริง ได้แก่ การถามสูตร กฎเกณฑ์ ความจริง 
ขอ้เทจ็จริง เร่ืองราว ใจความ หรือเน้ือความส าคญัต่างๆ ตามท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ 

3) ถามความรู้ในวิธีการ คือ ถามวา่เร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้นๆ หรือขอ้ความต่างๆท่ีไดม้า
นั้นมีท่ีมาอยา่งไร ใชร้ะเบียบวธีิการอะไร และด าเนินการเป็นขั้นๆอยา่งไร 

4) ถามความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์ ไดแ้ก่ ค  าถามตอ้งการจะวดัว่าผูต้อบสามารถจดจ ากฎเกณฑ์
ต่างๆ ส าหรับใชใ้นการวนิิจฉยัและตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆหรือไม่ 

5) ถามเก่ียวกบัล าดบัชั้นและแนวโนม้วา่เหตุการณ์ต่างๆ มีความเคล่ือนไหวโนม้เอียง หรือ
เจริญ เส่ือมไปในทิศทางใด ตามล าดบัการเวลา 

6) ถามเก่ียวกบัการจ าแนกประเภท ไดแ้ก่ ค  าถามท่ีใชจ้ดัประเภทส่ิงของ หรือเร่ืองราวและ
เหตุการณ์ต่างๆ ใหเ้ขา้เป็นหมวดหมู่ตามประเภท ตามชนิดเร่ืองราวนั้น 

7) ถามเก่ียวกับวิธีการหรือวิธีการด าเนินงาน คือถามว่า การได้มาซ่ึงผลลัพธ์ต่างๆนั้น
จะตอ้งใชเ้ทคนิคอะไร หรือวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

8) ถามความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ืองเป็นค าถามท่ีจะวดัว่าผูต้อบสามารถจ าขอ้สรุป หรือ
หลกัการใหญ่ๆของเน้ือหาวชิานั้นไดห้รือไม่ 

9) ถามความรู้เก่ียวกบัวิชาการ และการขยายหลกัวิชาการ ไดแ้ก่ ค  าถามท่ีมุ่งวดัว่าผูต้อบ
สามารถจ าหลกัการต่างๆ อนัเป็นสาระส าคญัของวชิานั้นๆไดห้รือไม่ 
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10) ถามความรู้เก่ียวกบัทฤษฎี และโครงสร้าง เป็นค าถามท่ีจะวดัว่า ผูต้อบสามรถระลึก
และน าความสัมพนัธ์จากทฤษฎีและหลกัวิชาการต่างๆมาสรุปเป็นเน้ือความใหญ่ๆเร่ืองเดียวกนัได้
หรือไม่ 
 

2.2 ทฤษฎแีละแนวคดิการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 

2.2.1 ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ทิศนา แขมมณี (2554: 90-94) มีดงัน้ี 

2.2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ วีก็อสก้ี ( Vygotsky ) เป็นทฤษฎีพฒันาการทางเชาวปั์ญญา
ของเพียเจต์และของวีก็อทสก้ีเป็นรากฐานท่ีส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) เพียเจต์อธิบายว่า พฒันาการทางเชาวปั์ญญาของบุคคลมีการปรับตวัผ่านทาง
กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
Accommodation) พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับและซึมซาบขอ้มูลหรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไป
สัมพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม หากไม่สามารถสัมพนัธ์กนัได ้จะเกิดภาวะ
ไม่สมดุล (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่นสภาวะสมดุล (Equilibrium) โดย
ใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เพียเจตเ์ช่ือวา่ (Piaget, 1972: 1-12) 
คนทุกคนจะมีการพฒันาเชาวปั์ญญาไปตามล าดบัขั้น จากการมีปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logico-
Mathematical Experience) รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) วุฒิภาวะ 
(Maturity) และกระบวนการพฒันาความสมดุล (Equilibrium) ของบุคคลนั้น ส่วนวีก็อทสก้ี ให้
ความส าคญักบัวฒันธรรมและสังคมมาก เขาอธิบายวา่ มนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่
แรกเกิด ซ่ึงนอกจากส่ิงแวดลอ้มจากธรรมชาติแลว้ก็ยงัมีส่ิงแวดลอ้มทางสังคมซ่ึงก็คือวฒันธรรมท่ี
แต่ละสังคมสร้างข้ึน ดังนั้ นสถาบันสังคมต่างๆ เร่ิมตั้ งแต่สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อ
พฒันาการทางเชาวปั์ญญาของแต่ละบุคคล นอกจากนั้น ภาษายงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการคิดและ
การพฒันาเชาวปั์ญญาขั้นสูง พฒันาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเร่ิมดว้ยการพฒันาท่ีแยก
จากกนั แต่เม่ืออายมุากข้ึน พฒันาการทั้ง 2 ดา้นจะเป็นไปร่วมกนั 

ทั้งเพียเจตแ์ละวกี็อทสก้ี นบัวา่เป็นนกัทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกบั “Cognition” หรือกระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทาง
ปัญญา นกัคิดคนส าคญัในกลุ่มน้ี คือ อุลริค ไนซ์เซอร์ (Ulrich Neisser) ไดใ้ห้ค  านอยามของค าน้ีไว้
วา่ “เป็นกระบวนรู้คิดของสมองในการปรับ เปล่ียน ลด ตดัทอน ขยาย จดัเก็บ และใชข้อ้มูลต่างๆ ท่ี
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รับเขา้มาทางประสาทสัมผสั ซ่ึงอาจจะเกิดหรือไม่เกิดจากการกระตุน้ของส่ิงเร้าภายนอกก็ได ้ดงันั้น 
การรู้สึก การรับรู้ จินตนาการ การระลึกได ้การจ า การคงอยู ่การแกปั้ญหา การคิดและอ่ืนๆ อีกมาก 
จึงถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรู้คิดน้ี” (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2541: 208-209) 

เพื่อให้เขา้ใจแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ไดง่้ายข้ึน จึงขอเปรียบเทียบแนวคิดน้ีกบั
แนวคิดของทฤษฎีกลุ่มปรนยันิยม (Objectivism) ซ่ึงมีความเห็นวา่ โลกน้ีมีความรู้ ความจริง ซ่ึงเป็น
แก่นแทแ้น่นนอนไม่เปล่ียนแปลง การศึกษาคือการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ความรู้ ความจริงเหล่าน้ี 
ดงันั้น ครูจึงตอ้งพยายามถ่ายทอดความรู้ความจริงน้ีให้ผูเ้รียน และผูเ้รียนจะสามารถรับส่ิงทีครู
ถ่ายทอดไดอ้ยา่งเขา้ใจตามท่ีครูตอ้งการแต่นกัทฤษฎีกลุ่มการสร้างความรู้มีความเห็นวา่ (Duffy and 
Jonassen, 1992: 3-4) แมโ้ลกน้ีจะมีอยูจ่ริงและส่ิงต่างๆท่ีอยูใ่นโลกจริง แต่ความหมายของส่ิงเหล่าน้ี 
มิไดมี้อยูใ่นตวัของมนั ส่ิงต่างๆมีความหมายข้ึนจากการคิดของคนท่ีรับรู้ส่ิงนั้นและแต่ละคนจะให้
ความหมายแก่ส่ิงเดียวกนั แตกต่างไปอยา่งหลากหลาย ดงันั้น ส่ิงต่างๆในโลกน้ีจึงไม่มีความหมายท่ี
ถูกต้องหรือเป็นจริงท่ีสุด แต่ข้ึนกับความหมายของคนในโลก คนแต่ละคนเกิดความคิดาก
ประสบการณ์ ดงันั้น ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในประสบการณ์นั้น ก็ย่อมเป็นส่วนหน่ึงของความคิดนั้น 
หรือเป็นความหมายส่วนหน่ึงของความคิดนั้น ดว้ยเหตุน้ีวีก็อทสก้ี (Vygotsky, 1978: 94-91) จึงเนน้
ความส าคญัของความแตกต่างระหวา่งบุคคลและการให้ให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนให้กา้วหนา้ จาก
ระดบัท่ีพฒันาการท่ีเป็นอยู่ ไปถึงระดบัพฒันาการท่ีเด็กมีศกัยภาพจะไปถึงได ้วีก็อทสก้ีได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกบั “Zone of Proximal Development” ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ในดา้นการจดัการเรียนการสอน 

วีก็อทสก้ี ปกติเม่ือมีการวดัพฒันาการทางเชาว์ปัญญาของเด็ก เรามักใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานในการวดั เพื่อดูวา่เด็กอยูใ่นระดบัใด โดยดูวา่ส่ิงท่ีเด็กท าไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีเด็กในระดบัอายุ
เท่าใดโดยทัว่ไปสามารถท าได ้ดงันั้นการวดัผลจึงเป็นการบ่งถึงบอกถึงส่ิงท่ีเด็กท าไดอ้ยู่แล้วคือ 
เป็นระดับพฒันาการท่ีเด็กบรรลุหรือไปถึงแล้ว ดังนั้ นข้อปฏิบัติท่ีท ากันอยู่ก็คือ การสอนให้
สอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการของเด็ก จึงเท่ากบัเป็นการตอกย  ้าให้เด็กอยู่ในระดบัพฒันาการเดิม 
ไม่ไดช่้วยให้เด็กพฒันาข้ึน วีก็อทสก้ี อธิบายว่า เด็กทุกคนมีระดบัพฒันาการทางเชาวปั์ญญาท่ีตน
เป็นอยู ่และมีระดบัพฒันาการท่ีตนมีศกัยภาพจะไปให้ถึงช่วงห่างระหวา่งระดบัท่ีเด็กอยูใ่นปัจจุบนั
กบัระดบัท่ีเด็กมีศกัยภาพจะเจริญเติบโตน้ีเอง เรียกว่า “Zone of Proximal Development” หรือ 
“Zone of Proximal Growth” ซ่ึงช่วงห่างน้ีจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล แนวคิดน้ีส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบัการสอน ซ่ึงเคยเป็นเส้นตรง (Linear) หรืออยูใ่นแนวเดียวกนั 
เปล่ียนแปลงไปเป็นอยูใ่นลกัษณะท่ีเหล่ือมกนั โดยการสอนจะตอ้งน าหนา้ระดบัพฒันาการเสมอ ดงั
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ค ากล่าวของวีก็อทสก้ีท่ีวา่ “... The Development Process Do Not Coincide with Learning Process. 
Rather the Development Process Lags Behind the Learning Process” (Vygotsky, 1978: 90) 

ดงันั้น เด็กท่ีมีระดบัพฒันาการทางสมองเท่ากบัเด็กอายุ 8 ขวบ จะสามารถท างานท่ีเด็กอายุ
8 ขวบ โดยทัว่ไปท าได ้เม่ือให้งานของเด็กอาย 9 ขวบ เด็กคนหน่ึงท าไม่ได ้แต่เม่ือไดรั้บการช้ีแนะ
หรือสาธิตใหดู้ก็จะท าได ้แสดงใหเ้ห็นวา่ เด็กคนน้ีมีวุฒิภาวะท่ีจะถึงระดบัท่ีตนเองมีศกัยภาพไปได ้
ต่อไปน้ีเด็กคนน้ีก็พฒันาไปถึงขั้นท าส่ิงนั้นไดเ้องโดยไม่มีการช้ีแนะหรือการไดรั้บความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้น ในขณะเดียวกนั อาจมีเด็กอีกคนหน่ึงซ่ึงอยูใ่นระดบัพฒันาการทางสมองเท่ากนั คือ 8 ขวบ 
เมือให้ท างานของเด็กอายุ 9 ขวบ เด็กท าไม่ไดแ้มจ้ะไดรั้บการช้ีแนะหรือสาธิตให้ดูซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ก็
ไม่สามารถท าไดแ้สดงให้เห็นวา่งช่องวา่งระดบัพฒันาการท่ีเป็นอยูก่บัระดบัท่ีตอ้งการไปถึงให้ถึง 
ยงัห่างหรือกวา้งมาก เด็กท่ียงัมีวฒิุภาวะไม่เพียงพอ หรือยงัไม่พร้อมท่ีจะท าส่ิงนั้น จ  าเป็นตอ้งรอให้
เด็กมีวุฒิภาวะสูงข้ึน หรือลดระดบัพฒันาการให้ต ่าลง จากแนวคิด ดงักล่าว วีก็อทสก้ี (Vygotsky, 
1978: 90-91) จึงมีความเช่ือวา่ การให้ความช่วยเหลือช้ีแนะแก่เด็ก ซ่ึงอยูใ่นลกัษณะของ “Assisted 
Learning” หรือ “Scaffolding” เป็นส่ิงส าคญัมากเพราะสามารถช่วยพฒันาเด็กให้ไปถึงระดบัท่ีอยู่
ในศกัยภาพของเด็กได ้นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีเนน้ความส าคญัของบริบทท่ีแทจ้ริง (Authentic Context) 
เพราะการสร้างความหมายใดๆ มกัเป็นการสร้างบนฐานของบริบทใดบริบทหน่ึง จะกระท าโดยขาด
บริบทนั้นไม่ได ้ดงันั้น การเรียนรู้จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยูใ่นบริบทใดบริบทหน่ึง และกิจกรรม
และงานทั้งหลายท่ีใชใ้นการเรียนรู้ก็จ  าเป็นเป็นส่ิงจริง(Authentic Activities / Tasks) 

Jonassen (1992:138-139)  ก ล่ าวว่ า  ทฤษฎีการส ร้างความ รู้จะให้ความส าคัญกับ
กระบวนการและวธีิการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเขา้ใจจากปะสบการณ์รวมทั้งโครงสร้าง
ทางปัญญาและความเช่ือท่ีใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และส่ิงต่างๆ เขาเช่ือว่าคนทุกคนมี
โลกของตวัเองซ่ึงเป็นโลกท่ีสร้างข้ึนดว้ยความคิดของตนเองและคงไม่มีใครกล่าวไดว้า่โลกไหนจะ
เป็นจริงไปกวา่นั้นเพราะโลกของใครก็คงเป็นจริงส าหรับคนนั้น ดงันั้นโลกน้ีจึงไม่มีความจริงเดียว
ท่ีจริงท่ีสุด ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มน้ีถือว่า สมองเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเราสามารถใช้ในการ
แปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และส่ิงต่างๆในโลกน้ี ซ่ึงการแปลความหมายดงักล่าว
เป็นเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวั (Personal) และเป็นเร่ืองเฉพาะตวั (Individualistic) เพราะการแปล
ความหมายของแต่ละบุคคลข้ึนกบัการรับรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความสนใจและ
ภูมิหลงัของแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนั สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็น
กระบวนการในการ “Acting On” ไม่ใช่ “Taking In” กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งจดั
กระท ากบัขอ้มูล ไม่ใช่เพียงรับขอ้มูลเขา้มา (Fosnot, 1992: 171) และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะ
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เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในสมอง (Internal Mental Interaction) แลว้ ยงัเป็นกระบวนการ
ทางสังคมอีกดว้ย การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนกรทั้งทางดา้นสติปัญญาและสังคมควบคู่กนัไป 

2.2.1.2 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการเรียนการสอน การน าทฤษฎีการสร้างความรู้ไป
ใชใ้นการเรียนการสอน สามารถท าไดห้ลายประการ (ทิศนา แขมมณี, 2554: 90-94) ดงัน้ี 

1) ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ผลของการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ 
(Process of Knowledge Construction)  และการตระหนัก รู้ ในกระบวนการนั้ น  (Reflexive 
Awareness of That Process) เป้าหมายของการเรียนรู้จะตอ้งมาจากการปฏิบติังานจริง (Authentic 
Tasks) ครูจะตอ้งเป็นตวัอยา่งและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเห็น ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

2) เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนได้รับสาระความรู้ท่ีแน่น
ตายตวั ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ทกัษะต่างๆง
จะตอ้งมีประสิทธิภาพถึงขั้นท าไดแ้ละแกไ้ขไดจ้ริง 

3) ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตวั (Active) 
ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูจ้ดักระท ากบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆและจะตอ้งสร้างความหมายให้กบัส่ิง
นั้นดว้ยตนเอง โดยการให้ผูเ้รียนอยู่ในบริบทจริงซ่ึงไม่ไดห้มายความว่า ผูรี้ยนจะตอ้งออกไปยงั
สถานท่ีจริงเสมอไป แต่อาจจดัเป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่า “Physical Knowledge Activities” ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงของ หรือ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป้นข
องจริงละมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนสามารถจดักระท า ศึกษา ส ารวจ 
วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกบัส่ิงนั้นๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจข้ึน ดงันั้น ความเขา้ใจ
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการคิดการจดักระท ากบัขอ้มูลมิใช่เกิดข้ึนง่ายๆ จากการไดรั้บขอ้มูล
หรือมีขอ้มูลเพียงเท่านั้น ดงัค ากล่าวของเพอร์คินส์ ท่ีวา่ “Understanding is not Something that 
Comes Free with Full Databanks and Through Practice ; It is Something Won by the Struggles of 
the Organism to Learn to Conjecture, Prop, Puzzle Out, forecast… ” (Perkins, 1992: 171) 

4) ในการจดัการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม
(Sociomoral)ใหเ้กิดข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม ซ่ึงทางสังคมถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างความรู้เพราะล าพงักิจกรรมและวสัดุ
อุปกรณ์ทั้งหลายท่ีครูจดัใหห้รือผูเ้รียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรู้ไม่เป็นการเพียงพอ ปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม การร่วมมือและการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน
และบุคคลอ่ืนๆ จะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งข้ึน ซบัซอ้นข้ึน และหลากหลายข้ึน 
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5) ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ี (Devries, 1992: 1-2) โดย
ผูเ้รียนจะน าตนเองและควบคุมคนเองในการเรียนรู้ เช่น ผูรี้ยนจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการเรียนเอง 
ตั้ งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเอง ตกลงกันเองเม่ือเกิดความขดัแยง้หรือมีความคิดเห็น
แตกต่างกนั เลือกผูร่้วมงานไดเ้อง และรับผดิชอบในการดูแลรักษาหอ้งเรียนร่วมกนั 

6) ในการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม (Devries, 
1992: 3-6) คือจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ เปล่ียนไปเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ คือการเรียนการสอนจะต้องเปล่ียนจาก “Instruction” ไปเป็น 
“Construction” คือเปล่ียนจาก “การให้ความรู้” ไปเป็น “การให้ผูเ้รียนสร้างความรู้” บทบาทของครู
ก็คือ จะตอ้งท าหนา้ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผูเ้รียน จดัเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรง
กบัความสนใจของผูเ้รียน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามในการท่ีส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน ให้
ค  าปรึกษาแนะน าทั้งทางดา้นวิชาการและสังคมแก่ผูเ้รียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีปัญหา 
และประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากนั้นครูยงัตอ้งมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผลใน
การสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนดว้ย 

7) ในดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน (Jonassen, 1992: 137-147) เน่ืองจาการเรียนรู้
ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองน้ี ข้ึนกบัความสนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกนั
ของบุคคล ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงมีลกัษณะหลากหลาย ดงันั้นการประเมินผลจึงจ าเป็นตอ้งมี
ลกัษณะเป็น “Goal Free Evaluation” ซึงก็หมายถึงการประเมินตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะท่ียืดหยุน่
กนัไปในแต่ละบุคคล หรืออาจใชว้ธีิการท่ีเรียกวา่ “Socially Negotiated Goal” และการประเมินควร
ใชว้ธีิการหลากหลาย ซ่ึงอาจเป็นการประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน (Portfolio) รวมทั้งการประเมิน
ตนเองด้วย นอกจากนั้นการวดัผลจ าเป็นต้องอาศยับริบทจริงท่ีมีความซับซ้อนเช่นเดียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งอาศยับริบท กิจกรรม และงานท่ีเป็นจริง การวดัผลจะตอ้งใช้กิจกรรม
หรืองานในบริบทจริงดว้ย ซึงในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งจ าลองของจริงมา ก็สามารถท าได ้แต่เกณฑ์ท่ีใช้
ควรเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นโลกของความเป็นจริง (Real World Criteria)  

กล่าวโดยสรุป หลกัการเรียนการสอนตามทฤษฎี (Constructionism) เป็นการเรียนการสอน
ท่ีผูเ้รียนเรียนรู้จากการจากประสบการณ์ เรียนรู้จากการสร้างงาน ผูเ้รียนไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียน
ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบติัหรือสร้างงาน ท่ีตนเองสนใจ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้
สัมผสัและแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม ผูเ้รียนจะสร้างองค์ความรู้ข้ึนดว้ยตนเองจากการ
ปฏิบติังานท่ีมีความหมายต่อตนเอง 
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2.3 ทฤษฎทีศันคติ 
 

2.3.1 ความหมายของทศันคติ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช (2535)ได้ให้ความหมายว่า ทศันคติ 

หมายถึง ความรู้สึกส่วนตวัท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
เป็นค าสมาส ระหวา่งค าวา่ “ทศันะ” ซ่ึงแปลว่าความคิดเห็น กบัค าวา่ “คติ” ซ่ึงแปลวา่ แบบอยา่ง
หรือลกัษณะ เม่ือรวมกนัเขา้จึงแปลวา่ “ลกัษณะของความเห็น” 

ทศันคติ (Attitude) เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวหน่ึงทาง จิตวิทยาสังคม และ
การส่ือสาร มีการใช้ค  าน้ีกนัอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่าทศันคตินั้น มีนกัวิชาการหลาย
ท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

Roger (1978 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 5) ไดก้ล่าวถึง ทศันคติวา่เป็นดชันีช้ีวา่บุคคล
นั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้งวตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคติ
นั้น มีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อ
ประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล ( Interpersonal Communication) ท่ีเป็น
ผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

Rosenberg and Hovland (1960 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 6) ไดมี้การให้ความหมาย
ของทศันคติไวว้่า ทศันคติโดยปกติสามารถนิยามว่าเป็นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนอง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

Murphy, Murphy and Newcom (1937 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 2) ไดใ้ห้
ความหมายของทศันคติว่า “ทศันคติ หมายถึง วิถีทางหรือความพร้อมในการเห็นดว้ย หรือไม่เห็น
ดว้ยกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง” 

Kendler (1963 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 6) กล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง สภาวะความ
พร้อมของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือ ต่อต้านบุคคลสถาบัน 
สถานการณ์ 

Thurstone (1928 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 1) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติวา่ 
“ทศันคติเป็นผลรวมทั้งหมดของมนุษย์เก่ียวกับความรู้สึก อคติ ความคิด ความกลัวต่อบางส่ิง
บางอยา่ง การแสดงออกทางดา้นการพูดเป็นความคิด (Opinion) และความคิดน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของ
ทศันคติ ดงันั้น ถ้าเราอยากจะวดัทศันคติ เราก็สามารถท าไดโ้ดยวดัความคิดของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิง
ต่างๆ  
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Good (1959 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 6) ให้ค  าจ  ากดัไวว้า่ ทศันคติ คือความพร้อมท่ี
จะแสดงออกในลักษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีเป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง
บุคคลหรือส่ิงใด ๆ 

Katz and Scotland, E. (1959 อา้งถึงใน ลดัดา วีระเบญจพล, 2555: 32) ไดใ้ห้ความหมาย
ของทศันคติวา่ “ทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงหรือแนวโนม้ในการประเมินค่าส่ิงของต่างๆ หรือ
สัญลกัษณ์ของส่ิงนั้นในทางใดทางหน่ึง” 

Newcomb (1854 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 6) ให้ค  าจ  ากดัความไวว้า่“ทศันคติ” ซ่ึง มี
อยูใ่นเฉพาะคนนั้นข้ึน กบัส่ิงแวดลอ้มอาจแสดงออกในพฤติกรรมซ่ึง เป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจซ่ึงถา้ให้บุคคลอ่ืนเกิดความพึงพอใจ รักใคร่ อยากใกลชิ้ดส่ิง นั้น ๆ หรือ
อีกลกัษณะหน่ึง แสดงออกในรูปความไม่พอใจเกลียดชงัไม่อยากเขา้ใกลส่ิ้งนั้น 

Allport (1935 อา้งถึงใน ลดัดา วีระเบญจพล, 2555: 32) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติวา่ 
“ทศันคติ หมายถึง สภาวะของความพร้อมทางด้านจิต ซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์ สภาวะความ
พร้อมน้ีจะเป็นแรงท่ีจะก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีจะมีต่อบุคคล ส่ิงของ หรือ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง” 

Kretch and Crutchfield (อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 2) ไดใ้ห้ความหมายของ
ทศันคติว่า “ทศันคติเป็นผลรวมของกระบวนการท่ีก่อให้เกิดสภาพการจูงใจ อารมณ์ การยอมรับ
และพุทธปัญญา (Cognitive) ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ของบุคคล” 

Munn (1971 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 6) กล่าวเอาไวว้า่ทศันคตินั้น คือความรู้สึก
และความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของบุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใดๆ ในทางท่ีจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงมีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอย่าง
เดียวกนัตลอด 

Rokeach (1970 อา้งถึงใน ลดัดา วีระเบญจพล, 2555: 33) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติวา่ 
“ทัศนคติ หมายถึง การผสมผสานหรืการจัดระเบียบของความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ผลรวมของความเช่ือน้ี จะเป็นตวัก าหนดแนวโนม้ของบุคคลในการ
ท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรืไม่ชอบ” 

ทศันคติเป็นความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยา
เฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอกโดยประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 3-4) แยกองค์ประกอบของ
ทศันคติเป็น 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ 

1) องค์ประกอบทางดา้นพุทธิปัญญา (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ความคิด ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบท่ีมนุษยใ์ช้ในการคิด ความคิดน้ีอาจจะอยู่ในรูปใดรูปหน่ึงแตกต่างกนั เช่น เม่ือคน
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หน่ึงพดูถึง หรือนึกถึง รถยนต ์อาจจะนึกถึงรถยี่ห้อฟอร์ด หรือยี่ห้ออ่ืนๆ ส่วนประกอบทางทศันคติ
ส่วนน้ีแสดงให้เห็นชดัเจน เม่ือเรามองเห็นประโยคท่ีวา่ “รถยนตเ์ป็น….” หรือ “รถยนต…์. ซ่ึงการ
ท่ีจะอธิบายถึงรถยนตน์ั้น จะตอ้งมีความเขา้ใจก่อนวา่ “รถยนต”์ มีความหมายต่อผูพู้ดอยา่งไร หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ความคิดความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนตเ์ป็นอยา่งไร 

2) องคป์ระกอบทางดา้นท่าทีความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนประกอบทางดา้น
อารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงจะเป็นตวัเร้า “ความคิด” อีกต่อหน่ึง ถา้บุคคลมีภาวะความรู้สึกดี หรือไม่ดี 
ขณะท่ีคิดส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ขณะเม่ือคิดถึงหรือนึกถึงรถยนต์ (ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปลกัษณะท่ี
แตกต่างกัน) แสดงว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกในด้านบวก (Positive) และมีความรู้สึกในด้านลบ 
(Negative) ตามล าดบัต่อรถยนตน์ั้น 

3) องค์ประกอบทางด้านการปฏิบติั (Behavioral Component) องค์ประกอบน้ีเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีแนวโนม้ในทางปฏิบติั หรือถา้มีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสม จะเกิดการปฏิบติัหรือมีปฏิกิริยา
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ขบัรถยนต ์ซ้ือ หรือใหค้  าชมเชยรถยนต ์เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1  
 
 

ตัวแปรอสิระทีว่ดั    ตัวแปรร่วม  ตัวแปรตาม 
       (ตัวแปรท่ี ข้ึนอยู่กับส่ิง อ่ืนซ่ึงวัดได้)

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 องคป์ระกอบของทศันคติ 
แหล่งทีม่า: ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 4 

 
 

ส่ิงเร้า: บุคคล สถานการณ์ กลุ่ม 

Social Issues และอ่ืนๆ 
ทศันคติ 

ความรู้สึก 

(Effect) 

ความรู้ 

(Cognition) 

การปฏิบติั 

(Behavior) 

ค าพดูท่ีแสดงถึง

ความรู้สึก 

การรับรู้ ค าพดูท่ีแสดงถึง

ความเช่ือ 

ปฏิกิริยาแสดงออกค าพดู

ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 
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จากความหมายดงักล่าวขา้งต้น ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึก (ชอบ-ไม่ชอบ) 
ความรู้ ความคิด ความเช่ือเชิงประเมินค่า (เช่นดี-ไม่ดี) และแนวโนม้/ความพร้อมท่ีจะกระท า (แต่ยงั
ไม่ไดก้ระท า) ซ่ึงเป็น “นามธรรม” ท่ีอยูภ่ายในจิตใจ ท่ียงัไม่เป็น“รูปธรรม” ส่วนท่ีเป็นนามธรรม
อาจส่งผลต่อพฤติกรรมเพื่อแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้โดยเกิดจากการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมไปในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นบุคคล 
แนวคิด สถานการณ์หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีมาเก่ียวขอ้ง ทศันคติน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัการเรียนรู้
และประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มในเวลาต่อมาและความเขม้ขน้ของประสบการณ์ท่ีไดรั้บใหม่ดว้ย 
(อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 6) 

 
2.3.2 ทศันคติและการปฏิบัติ 
การปฏิบติัหรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสังเกตไดก้บัทศันคติต่างก็มีความสัมพนัธ์และมี

ผลซ่ึงกันและกนั เป็นท่ีเช่ือกนัว่า ทศันคติมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล และ
ขณะเดียวกันการแสดงออกหรือการปฏิบัติของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติของบุคคลนั้ นด้วย 
ตวัอยา่งเช่น นกัธุรกิจคนหน่ึงอาจจะสนบัสนุนพรรคการเมือง หรือโครงการทางการเมืองอยา่งหน่ึง 
เพราะเขามีความรู้สึกวา่ การสนบัสนุนน้ีจะช่วยใหเ้ขามีลูกคา้เพิ่มมากข้ึน การกระท าเช่นนั้นเป็นการ
แสดงออกให้คนอ่ืนรวมทั้งตวัเขาเองเช่ือวา่โครงการทางการเมืองนั้นๆดี ขณะเดียวกนัทศันคติของ
เขาก็จะค่อยๆกลายเป็น “ทศันคติท่ีดี” ต่อโครงการนั้นดว้ย (ลดัดา วรีะเบญจพล, 2555: 34) 

จากความคิดเห็นของนกัจิตวิทยาหลายๆความคิดเห็นพอจะสรุปไดว้่า การปฏิบติัเป็นผล
จากการมีปฏิกิริยาซ่ึงกนัและกนัระหวา่งทศันคติสองชนิด คือ ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติันั้นโดยตรง (Object) และทศันคติท่ีมีต่อสถานการณ์หรือส่ิงแวดลอ้ม (Situation) ท่ีจริงแลว้
ทศันคติเป็นหน่ึงท่ีจะท านายพฤติกรรมหรือการปฏิบติัต่างๆของบุคคลแต่ไม่ไดห้มายความว่าเป็น
ส่ิงเดียวเท่านั้น เพราะอาจจะมีองคป์ระกอบอ่ืนๆดว้ยๆ (ลดัดา วรีะเบญจพล, 2555: 34) 

Kothandapani (1971 อ้างถึงใน ลัดดา วีระเบญจพล , 2555: 34) ได้เสนอการท านาย
พฤติกรรมอาจจะท าไดโ้ดยการวดัทศันคติของบุคคลในดา้นต่างๆ 3 ดา้น คือ ความรู้สึก ความเช่ือ 
และความตั้งใจท่ีจะกระท า (Feeling, Belief, and Intention to Act) และขณะเดียวกนัก็ศึกษาถึง
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติจริงๆ Kothandapani อธิบายว่า ส่วนประกอบของแบบสอบถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบั “ความตั้งใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม” จะเป็นส่วนท่ีเป็นตวัแทนของส่วนประกอบทาง
พฤติกรรมหรือการปฏิบติั (Behavioral Component) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีบุคคลอ่ืนสังเกตได ้(Overt Behavior) จากความคิดเห็นน้ี พอจะสรุปความสัมพนัธ์ของ
ทศันคติกบัการปฏิบติัไดด้งัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2 ความสัมพนัธ์ของทศันคติกบัการปฏิบติั 
แหล่งทีม่า: ลดัดา วรีะเบญจพล, 2555: 35 
 

2.3.3 องค์ประกอบของทศันคติ 
Zimbardo and Ebbesen (1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์, 2539: 49) สามารถแยก

องคป์ระกอบของทศันคติ ได ้3 ประการ คือ  
1) องค์ประกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของ

บุคคลท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบและไม่ชอบหากบุคคลมีความรู้หรือคิดวา่ส่ิงใดดี มกัจะมี
ทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ ส่ิงใดไม่ดี ก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 

2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้นเป็นลกัษณะท่ีเป็นค่านิยม
ของแต่ละบุคคล 

3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคล
ต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก องค์ประกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึกจะ
เห็นได้ว่า การท่ีบุคคลมีทัศนคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกันก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความเข้าใจ มี
ความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่างกนันั้นเอง ดงันั้นส่วนประกอบทางดา้นความคิดหรือความรู้
ความเขา้ใจ จึงนบัไดว้า่เป็นส่วนประกอบขั้น พื้นฐานของทศันคติและส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนัทั้งในทางบวกและทางลบ ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และการเรียนรู้ 

ทิตยา สุวรรณะชฎ (2527 อา้งถึงใน เลิศศกัด์ิ พิพิธภณัฑ์, 2546: 6) กล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบ
ของทศันคติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1) ส่วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของการใชเ้หตุผล
ของบุคคลในการจ าแนกแยกแยะความแตกต่างตลอดจนผลต่อเน่ือง และถ่ายทอดมาใช้ในการ

ความคิดเห็น (Idea) หรือ ความเช่ือ (Belief) พร้อมท่ีจะปฏิบติั (Intention to Act) 

ถูกกระตุน้ดว้ยความรู้สึก หรือ

อารมณ์ (Affection) 
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วเิคราะห์พิจารณาประกอบเหตุผลของการท่ีตนจะประเมิน ขอ้แตกต่างระหวา่งส่วนน้ีกบัความรู้สึก 
คือ การพิจารณาของบุคคลในส่วนน้ีจะมีลกัษณะปลอดจากอารมณ์ แต่จะเป็นเร่ืองของเหตุผลอนั
สืบเน่ืองมาจากความเช่ือของบุคคล 

2) ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง บรรดาความรู้สึกท่ีชอบ ไม่ชอบรัก
หรือเกลียด หรือกลวั ซ่ึงเป็นเร่ืองของอารมณ์ของบุคคล 

3) ส่วนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มอนัท่ีจะมี
พฤติกรรม (Action Tendency) แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมน้ีจะมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบัส่วนของ
ความรู้สึก ตลอดจนส่วนของสติและเหตุผล ส่วนของแบบพฤติกรรมน้ีจะมีเป็นส่วนท่ีบุคคลพร้อม
ท่ีจะปฏิกิริยาแสดงออกต่อเหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520  อ้างถึงใน ทองดา จนัทสาโรพระ, 2550: 8) กล่าวไวว้่า 
องคป์ระกอบของทศันคติแบ่งได ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) องค์ประกอบทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Component) ได้แก่ ความคิดท่ีเป็น
องคป์ระกอบท่ีมนุษยใ์ชใ้นการคิด ความคิดน้ีอาจจะอยูใ่นรูปใดรูปหน่ึง แตกต่างกนั 

2) องค์ประกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนประกอบทางดา้น
อารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงเป็นการเร้า ความคิดอีกต่อหน่ึง ถา้บุคคลมีภาวะความรู้สึกท่ีดี หรือไม่ดีขณะท่ี
คิดถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

3) องคป์ระกอบทางดา้นการปฏิบติั (Behavioral Component) องคป์ระกอบท่ีมีแนวโน้ม
ทางปฏิบติั หรือถา้มีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมจะเกิดการปฏิบติัหรือมีปฏิกิริยาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

Allport (1967 อา้งถึงใน รุจิรา ทวีรัตน์, 2538: 26) องคป์ระกอบของทศันคติ สามารถแบ่ง
ได ้3 ดา้น ดงัน้ี  

1) องค์ประกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นลกัษณะทางความรู้สึก หรือ
อารมณ์ของบุคคล องคป์ระกอบทางความรู้สึกมี 2 ลกัษณะ คือ 

(1) ความรู้สึกทางบวก ไดแ้ก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ เห็นดว้ย 
(2) ความรู้สึกทางลบ ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เห็นดว้ย กลวั รังเกียจ 

2) องคป์ระกอบดา้นความคิด (Cognitive Component) เป็นการท่ีสมองของบุคคลรับรู้และ
วินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับแล้วเกิดเป็นความรู้ ความคิดเก่ียวกบัวตัถุ บุคคล หรือสภาพการณ์ 
องค์ประกอบทางความคิดเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาของทศันคติออกมาว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร้อมท่ีจะกระท า หรือ
พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีมาของทศันคติ 
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ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2544: 121-122) กล่าววา่ ทศันคติของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นมี 
3 องคป์ระกอบ คือ 

1) ความรู้เชิงประเมินผล หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงหน่ึงวา่มีประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด ดีหรือเลว มีโทษมากน้อยเพียงใด ของทุกส่ิงย่อมมีสองดา้น คือดา้นดีและด้านไม่ดี 
หรือดา้นประโยชน์และโทษ บุคคลสามารถจะรับรู้ รับทราบเก่ียวกบัประโยชน์แต่ไม่ทราบเก่ียวกบั
โทษของส่ิงนั้น หรือรับรู้ในทางตรงกนัขา้ม นอกจากน้ีบุคคลส่วนใหญ่มกัมีความรู้เชิงประเมินค่า
ของส่ิงต่าง ๆ แต่เพียงเล็กนอ้ย ท าให้เกิดอคติหรือความล าเอียงไดม้าก ฉะนั้น การเปล่ียนทศันคติท่ี
ส าคญัคือ การปรับองค์ประกอบการรู้เชิงประเมินค่าในเร่ืองนั้นให้ตรงกับความจริงโดยการให้
ความรู้เก่ียวกบัคุณหรือโทษต่อส่ิงนั้นเพิ่มเติมแก่บุคคลนัน่เอง 

2) ความรู้สึกพอใจ เม่ือบุคคลทราบวา่ส่ิงใดมีประโยชน์บุคคลก็จะรู้สึกชอบพอใจส่ิงนั้น ถา้
บุคคลทราบวา่ส่ิงใดมีโทษบุคคลก็จะรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจส่ิงนั้น ส่วนใหญ่แลว้ความรู้สึกพอใจของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึงจะเกิดโดยอตัโนมติัและสอดคลอ้งกบัความรู้เชิงประเมินค่าเก่ียวกบัส่ิงนั้น เม่ือมา
พิจารณาประโยชน์และโทษของส่ิงหน่ึงจะเห็นได้ว่าส่ิงหน่ึงอาจมีประโยชน์หรือโทษต่อบุคคล
โดยตรง หรือส่ิงนั้น มีประโยชน์หรือโทษต่อคนอ่ืน เช่น บิดามารดา ญาติพี่น้อง มิตรสหาย เพื่อน
ร่วมงานหรือคนทัว่ไป หรือส่ิงนั้นมีประโยชน์หรือโทษต่อส่วนรวม ประเทศชาติ หรือมนุษยชาติ
ตามธรรมดาแลว้บุคคลยอ่มรู้สึกพอใจส่ิงหน่ึง มากเม่ือทราบวา่ส่ิงนั้นมีประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง 
แต่ถา้มีประโยชน์ต่อคนอ่ืนท่ีตนไม่รู้จกั หรือประโยชน์ต่อส่วนรวมมากแต่มีประโยชน์ต่อตนเองไม่
มากนกั บุคคลนั้น ก็จะรู้สึกพอใจในส่ิงนั้นแต่เพียงเล็กนอ้ย 

3) ความพร้อมกระท า หมายถึง การท่ีบุคคลมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ สนบัสนุน ท านุ
บ ารุง ส่งเสริม ส่ิงท่ีเขาชอบเขาพอใจ และพร้อมท่ีจะท าลายท าร้าย หรือท าเพิกเฉยต่อส่ิงท่ีเขาไม่
ชอบไม่พอใจ องคป์ระกอบน้ีก็ยงัอยูใ่นจิตใจของบุคคล และยงัไม่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมและ
สถานการณ์ ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นตวัของตวัเองและสามารถควบคุมบงัคบัตนได ้จะเป็นผูท่ี้กระท าตาม
ทศันคติของตน ส่วนผูท่ี้ขาดความเป็นตวัเองตอ้งพึ่ ง การควบคุม การให้รางวลั และการลงโทษจาก
ผูอ่ื้นหรือจากสังคม จะเป็นผูท่ี้มีการกระท าไปตามการชกัจูงหรือการบงัคบัของผูอ่ื้นมากกวา่ท่ีจะท า
ตามทศันคติของตนต่อส่ิงนั้นองคป์ระกอบทั้งสามของทศันคติ สมารถใชใ้นการท านาย และอธิบาย
พฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงของบุคคลได้ เพราะเช่ือว่าหากบุคคลท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองใด ก็จะ
กระตุ้นให้บุคคลนั้น มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมประพฤติปฏิบติัในเร่ืองนั้น มากกว่าบุคคลท่ีมี
ทศันคติไม่ดี 

 พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ และคณะ ( 2527 อา้งถึงใน เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ, 2553: 7) กล่าวว่า 
ทศันคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
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1) องคป์ระกอบดา้นการรู้เชิงประเมินค่า (The Cognitive Component) เป็นการรู้ เป็นความ
เข้าใจ รวมทั้งความเช่ือเก่ียวกับส่ิงท่ีเรามีทศันคติต่อว่าดี มีประโยชน์ หรือเลว มีโทษ และเป็น
องคป์ระกอบแรกของทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ ถา้เราไม่มีความรู้เก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ เลยเราจะมีทศันคติต่อ
ส่ิงนั้นไม่ได ้ซ่ึงความรู้ ความเช่ือน้ีอาจถูกหรือผดิก็ได ้

2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) เป็นการแสดงความรู้สึกหรือ
อารมณ์ต่อส่ิงเร้าท่ีเรามีทศันคติ ตามความเช่ือ ประสบการณ์ หรืออารมณ์อ่ืน ๆ ท่ีมาผลกัดนัโดย
บุคคลไม่รู้ตวั 

3) องค์ประกอบด้านความพร้อมจะแสดงออก  (The Behavioral Component) เ ป็น
องคป์ระกอบสุดทา้ยของทศันคติ เป็นความพร้อมท่ีจะแสดงออกต่อส่ิงท่ีตนมีทศันคติ อนัเป็นผลมา
จากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และดา้นความรู้สึก กล่าวคือ ถ้าบุคคลหน่ึงมีทศันคติทาง
ความรู้และความรู้สึกอยา่งใด ก็จะแสดงพฤติกรรมอยา่งนั้นดว้ย 

 
2.3.4 คุณลกัษณะของทศันคติ 
ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2544 อา้งถึงใน เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ, 2553: 8) กล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญั

ของทศันคติ 4 ประการ คือ 
1) ทศันคติ เป็นสภาวะก่อนท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบ (Predisposition to Respond) ต่อ

เหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ หรือจะเรียกวา่เป็นสภาวะท่ีพร้อมจะมีพฤติกรรมจริง 
2) ทศันคติ จะมีความคงตวัอยูใ่นช่วงระยะเวลา (Persistent Over Time) แต่มิไดห้มายความ

วา่จะไม่มีการเปล่ียนแปลง 
3) ทศันคติ เป็นตวัแปรแฝงท่ีน าไปสู่ความสอดคลอ้งระหวา่งพฤติกรรมกบัความรู้สึกนึกคิด

ไม่วา่จะเป็นในรูปของการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการท่ีจะตอ้งเผชิญ
หรือหลีกเล่ียงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4) ทศันคติ มีคุณสมบติัของแรงจูงใจในอนัท่ีจะท าใหบุ้คคลประเมินและเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดว้ย 

 
2.3.5 หน้าทีแ่ละประโยชน์ของทศันคติ 
จิระวฒัน์ วงสวสัด์ิวฒัน์ (2529 อา้งถึงใน เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ, 2553: 8) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ี

และประโยชน์ของทศันคติวา่มี 4 อยา่ง คือ 
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1) หนา้ท่ีให้ความเขา้ใจ (Understanding or Knowledge Function) ทศันคติหลายอยา่งช่วย
ให้เราเขา้ใจโลก และสภาพแวดลอ้ม ไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจการกระท าของบุคคลในสังคมสามารถ
อธิบายและคาดคะเนการกระท าของตนเองและของบุคคลอ่ืน 

2) หนา้ท่ีป้องกนัตนเอง (Ego Defence or Protect Their Self-Esteem) บ่อยคร้ังท่ีบุคคล
จ าเป็นตอ้งปกป้องตนเอง การช่วยป้องกนัตวัจากความรู้เก่ียวกบัตวัเองของเขา ซ่ึงท าให้เขาเกิดความ
ไม่สบายใจ 

3) หนา้ท่ีในการปรับตวั(Adjustive Function or Need Satisfaction) ทศันคติจะช่วยในดา้น
การปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อม และสังคมโดยปกติบุคคลมกัจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับเป็นส าคญั และจะพฒันาทศันคติเป็นแนวทางท่ีคาดคิดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเองได ้เช่น คนหนัมาชอบการศึกษาเล่าเรียน เพราะเช่ือวา่การศึกษาสูงจะท าใหชี้วติดีข้ึน 

4) หนา้ท่ีแสดงออกซ่ึงค่านิยม (Value Expression) ทศันคติช่วยให้บุคคลไดแ้สดงออก ซ่ึง
ค่านิยมของตนเองตวัอยา่งคนท่ีมีความซ่ือสัตยม์ากก็จะแสดงออกโดยการไม่ฉอ้ราษฎรบงัหลวง 

 
2.3.6 การเกดิทศันคติ (Attitude Formation) 
ทศันคติ มิใช่ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด (Inborn) หากแต่พฒันาข้ึนมาภายหลงัเป็นผลของ

ปัจจยัต่าง ๆ อนัเป็นภูมิหลงัของบุคคลนั้นๆ เช่น ชาติก าเนิด การศึกษาอบรมท่ีไดรับประสบการณ์
ในชีวิต สภาพแวดลอ้มท่ีเผชิญอยู่จริง ความคาดหวงัหรือเป้าหมายในชีวิตของบุคคลนั้นๆ รวมถึง
ความบีบคั้น หรืออุปสรรคท่ีเผชิญอยู่ดว้ย ฉะนั้น ทศันคติจึงสามารถเกิดและเปล่ียนแปลงได ้การ
เกิดและการเปล่ียนแปลงทศันคติเป็นไปตามหลกั 3 ประการ คือ อญัชนี แช่มสาคร (2538 อา้งถึงใน 
สุทธิศรี มหาวรศิริกุล, 2548: 15-16) 

1) ความสัมพนัธ์และการติดต่อกบัผูอ่ื้น 
2) การถ่ายแบบอยา่งจากสภาพการณ์หน่ึง ไปสู่อีกสภาพการณ์หน่ึง 
3) การสนองความตอ้งการของตน 
Allport (1975 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 11) ไดใ้ห้ความเห็นเร่ืองทศันคติวา่อาจ

เกิดข้ึนจากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับวฒันธรรมและ

ประเพณีจากบิดามารดา ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนได้เห็นแนวการปฏิบติัของพ่อแม่
แลว้รับมาปฏิบติัตามต่อไป 

2) เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างคือแยกส่ิงใดดี ไม่ดี เช่น ผูใ้หญ่กบั
เด็กจะมีการกระท าท่ีแตกต่างกนั 
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3) เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนมีทศันคติไม่ดี
ต่อครูเพราะเคยต าหนิตน แต่บางคนมีทศันคติท่ีดีต่อครูคนเดียวกนันั้น เพราะเคยเชยชมตนเสมอ 

4) เกิดจากการเลียนแบบหรือรับเอาทศันคติของผูอ่ื้นมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับทศันคติ 
ของบิดามารดาหรือครูท่ีตนนิยมชมชอบมาเป็นทศันคติของตนได ้

สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2546: 206) ไดส้รุปการเกิดของทศันคติไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
1) การเกิดทัศนคติจากการเรียนรู้แบบโยงความสัมพันธ์ หลักการเรียนรู้แบบโยง

ความสัมพนัธ์ (Classical Conditioning) เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจคือ ถา้เราน าเอา
ส่ิงเร้าท่ีเป็นกลางไปเขา้คู่กบัส่ิงเร้าท่ีมีอ านาจ ท าให้เราตอ้งตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาก่อนใน
ท่ีสุดส่ิงเร้าท่ีเป็นกลางนั้น ก็จะมีอ านาจท าใหเ้กิดการตอบสนองอยา่งนั้นตามไปดว้ยเช่นกนั ส าหรับ
การวางเง่ือนไขแบบถ่ายโยงความสัมพนัธ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทศันคตินั้นเกิดข้ึนนั้นในลกัษณะ ดงั
ตวัอย่างต่อไปน้ี เช่น เด็กมีทศันคติท่ีเป็นลบต่ออาหารชนิดใดชนิดหน่ึง อาจจะเกิดจากการท่ีบิดา
มารดาพยายามให้รับประทานส่ิงนั้น จนเด็กเกิดอารมณ์ต่อตา้น ซ่ึงอารมณ์ต่อตา้นไดถู้กน าไปเขา้คู่
กบัอาหารชนิดนั้น ท าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่ออาหารชนิดนั้นไปดว้ย 

2) การเกิดทศันคติเพราะหลกัการเรียนรู้จากผลกรรม คนเราเรียนรู้จากผลการกระท าใน
อดีต ถา้ผลกรรมนั้นน่าพึงพอใจ ก็มีแนวโน้มจะท าอย่างนั้น อีกเม่ือมีส่ิงเร้าเดิมปรากฏ และถา้ผล
กรรมนั้น ไม่น่าพึงพอใจ ก็จะหลีกเล่ียงมีท าอยา่งนั้น อีกเม่ือมีส่ิงเร้าเดิมปรากฏข้ึนมา ดว้ยหลกัการน้ี  

นกัจิตวทิยาสังคมบางคนเห็นวา่ บุคคลท่ีแสดงทศันคติออกมาเป็นภาษาแลว้ไดรั้บแรงเสริม
ยอ่มจะท าให้ทศันคตินั้น มัน่คงยิ่งข้ึน แต่ถา้ไดรั้บผลกรรมท่ีไม่พึงพอใจก็จะเปล่ียนทศันคติไปใน
ทิศทางอ่ืนดงัตวัอยา่ง เช่น นกัเรียนบางคนไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์มาก่อน แต่ภายหลงัจากการ
สอบคร้ังหน่ึง มีเขาคนเดียวท่ีท าไดค้ะแนนสูงสุด คนอ่ืน ๆ คะแนนต ่ากวา่อยา่งมากเหตุการณ์เช่นน้ี
ท าใหเ้ขาหนัมาชอบคณิตศาสตร์ในท่ีสุด 

3) การเกิดทศันคติจากการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบ บางคร้ังทศันคติท่ีเรามีอยูเ่กิด
มาจากการเลียนแบบจากผูอ่ื้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้มีคุณสมบติัน่าเล่ือมใส ตวัอย่างเช่น ทุกคร้ังท่ี
โทรทศัน์เสนอข่าวและภาพของนักการเมืองท่ีพ่อแม่ไม่ชอบ พ่อแม่จะแสดงอาการไม่ชอบและ
วิจารณ์นกัการเมืองคนนั้น ทนัทีในดา้นไม่ดี ซ่ึงลูกก็ไดเ้ห็นการกระท าเช่นน้ีบ่อยๆ เม่ือใดท่ีไดเ้ห็น
นกัการเมืองคนน้ีทางโทรทศัน์ ลูกจะร้องวา่มาอีกแลว้ แลว้เปล่ียนช่องรับสัญญาณทนัที แสดงวา่ลูก
ไดรั้บเอาทศันคติของพอ่แม่ท่ีมีต่อนกัการเมืองคนน้ีจากพอ่แม่โดยการเลียนแบบ 

Foster (1952 อา้งถึงใน สิวลยั เสตะจนัทร์, 2551: 8) นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ไดมี้การศึกษา
ถึงมูลเหตุของการเกิดทศันคติ พบวา่ ทศันคติเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการคือ 
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1) ประสบการณ์ท่ีบุคคลมีต่อสภาพการณ์ บุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการพบเห็นคุน้เคย
ไดท้ดลอง เป็นตน้ เรียกวา่ ประสบการณ์โดยตรงและโดยการไดย้ินไดฟั้ง ไดเ้ห็นรูปภาพ หรือได้
อ่านเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ แต่ไม่ไดพ้บเห็น ไม่ไดท้ดลองกบัของจริงดว้ยตนเอง เรียกว่าประสบการณ์
ทางอ้อม และเน่ืองจากทศันคติเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากการรับรู้ และการเข้าใจ ดังนั้นบุคคลจะไม่มี
ทศันคติต่อส่ิงท่ีเขาไม่เคยมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

2) ค่านิยมและการตดัสินค่านิยม เน่ืองจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยม และตดัสินค่านิยม
ไมเหมือนกนั แต่ละกลุ่มอาจจะมีทศันคติต่อส่ิงเดียวกนัแตกต่างกนัได ้การท่ีบุคคลหน่ึงมีทศันคติท่ี
ดีหรือไม่ดีต่อส่ิงหน่ึง ยอ่มอยูก่บัวฒันธรรม ค่านิยม หรือมาตรฐานของกลุ่มนั้นด าเนินชีวติอยูด่ว้ย 

ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526: 6) ไดก้ล่าวถึงแหล่งท่ีท าใหเ้กิดทศันคติท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
1) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Special Experience) การท่ีมีประสบการณ์เฉพาะอย่าง

เก่ียวกบัส่ิงท่ีเก่ียวกบัทศันคตินั้น เช่น ถา้เรามีประสบการณ์ท่ีดีต่อการติดต่อกบับุคคลหน่ึงเราจะมี
ความรู้สึกชอบคนนั้น ในทางตรงกนัขา้มถา้เรามีประสบการณ์ท่ีไม่ดี เรามกัมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ชอบ
บุคคลนั้น 

2) การติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน (Communication from Experience) ทศันคติหลายอยา่ง
ของบุคคลเกิดจากผลการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ 

3) ส่ิงท่ีเป็นแบบอย่าง (Models) ทศันคติบางอย่างเกิดข้ึนจากการเรียนแบบจากคนอ่ืน
ทศันคติโดยวิธีน้ีเกิดข้ึนขั้นแรกจากเหตุการณ์บางอย่าง บุคคลจะมองเห็นวา่บุคคลอ่ืนมีการปฏิบติั
อยา่งไร ขั้นต่อไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการปฏิบติันั้นในรูปแบบของความเช่ือทศันคติ 
ซ่ึงมาจากการปฏิบติัของเขา 

4) องคป์ระกอบเก่ียวกบัสถาบนั (Institution Factor) เช่น โรงเรียน สถานท่ีประกอบพิธีทาง
ศาสนา หน่วยงานต่าง ๆ สถาบนัเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งท่ีมา และส่ิงสนบัสนุนให้เกิดทศันคติอย่าง
ชดัเจน 

สุภลักษณ์ พฆันกุล (2546: 16) กล่าวว่า ทัศนคติมีท่ีมาจากส่ิงเร้าซ่ึงจะมาในรูปของ
ประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์โดยอ้อม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แล้วผ่านออกไปสู่
พฤติกรรมแสงดความคิดเห็นหรือแสดงเหตุผล ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทศันคติของคนเราท่ีมีต่อ
ส่ิงต่าง ๆ เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้แทบทั้ง ส้ิน ดงันั้นทศันคติจึงอาจเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาตามท่ีได้รับประสบการณ์เพิ่มข้ึน แต่กระบวนการเปล่ียนแปลงจะเร็วหรือช้าสุดแต่
ประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับ และการท่ีบุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ย่อมได้รับอิทธิพลจาก
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้นอยูด่ว้ย และเก่ียวขอ้งกนัเสมอ 
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2.3.7 ประเภทของทศันคติ 
การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 13) คือ 
1) ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) เป็นทัศนคติท่ีชักน าให้บุคคลแสดงออก มี

ความรู้สึก หรืออารมณ์ จากสภาพจิตใจโตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืนหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง 
รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรสถาบนัและการด าเนินกิจการขององคก์าร อ่ืน ๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกร
ยอ่มมีทศันคติในทางบวกหรือ มีความรู้สึกท่ีดีต่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความสนบัสนุนร่วมมือ
ดว้ยการเขา้เป็นสมาชิก และร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อยูเ่สมอ เป็นตน้ 

2) ทศันคติทางลบ หรือไม่ดี (Negative Attitude) คือ ทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไป
ในทางเส่ือมเสียไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้ง
เกลียดชงัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราว หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงานองคก์าร สถาบนั 
และการด าเนินกิจการขององค์การ และอ่ืนๆ เช่น พนกังาน เจา้หน้าท่ีบางคน อาจมีทศันคติเชิงลบ
ต่อบริษทั ก่อใหเ้กิดอคติข้ึนในจิตใจของเขา จนพยายามประพฤติ และปฏิบติัต่อตา้นกฎระเบียบของ
บริษทัอยูเ่สมอ 

3) การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉยๆ (Neutral Attitude) คือ ทศันคติ ท่ี
บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั 
องคก์าร และอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง เช่น นกัศึกษาบางคนอาจมี ทศันคติน่ิงเฉยอยา่งไม่มีความคิดเห็น ต่อ
ปัญหาโตเ้ถียง เร่ืองกฎระเบียบวา่ ดว้ยเคร่ืองแบบของนกัศึกษา 

 ทศันคติ ทั้ง 3 ประเภทน้ีบุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ไดข้ึ้นอยูก่บั
ความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ หรือค่านิยมอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ การกระท า หรือ
สถานการณ์ 

 
2.3.8 การเปลีย่นแปลงทศันคติ 
Kelman (1967 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 14) ไดอ้ธิบายถึง การเปล่ียนแปลง ทศันคติ 

โดยมีความเช่ือวา่ทศันคติอยา่งเดียวกนัอาจเกิดในตวับุคคลดว้ยวิธีท่ีต่างกนั จากความคิดน้ี Kelman 
ไดแ้บ่ง กระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคติออกเป็น 3 ประการ คือ 

1) การยินยอม (Compliance) การยินยอมจะเกิดไดเ้ม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อตวั
เขาและมุ่งหวงัจะไดรั้บความพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น การท่ีบุคคลยอมกระท า
ตามส่ิงท่ีอยากใหเ้ขากระท านั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นดว้ยกบัส่ิงนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวงัวา่จะ
ไดรั้บรางวลั หรือการยอมรับจากผูอ่ื้นในการเห็นดว้ยและกระท าตาม ดงันั้น ความพอใจท่ีไดรั้บจาก
การยอมกระท าตามนั้น เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคมหรืออิทธิพลของส่ิงท่ีก่อให้เกิดการยอมรับ
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นั้น กล่าวไดว้า่ การยอมกระท าตามน เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคติ ซ่ึงจะมีพลงัผลกัดนัให้
บุคคลยอมกระท าตามมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัจ  านวนหรือความรุนแรงของรางวลัและการลงโทษ 

2) การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบ เกิดข้ึน เม่ือบุคคลยอมรับส่ิงเร้า หรือส่ิง
กระตุน้ซ่ึงการยอมรับน้ีเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลตอ้งการจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีหรือท่ีพอใจ
ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้นหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบน้ีทศันคติของบุคคลจะเปล่ียนไปมาก
หรือน้อยข้ึนอยู่กับส่ิงเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทศันคติซ่ึงพลงัผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงน้ีจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัความโน้ม
นา้วใจของส่ิงเร้าท่ีมีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงข้ึนอยูก่บัพลงั (Power) ของผูส่้งสาร บุคคลจะรับ
เอาบทบาททั้งหมดของคนอ่ืนมาเป็นของตนเองหรือแลกเปล่ียนบทบาทซ่ึงกนัและกนั บุคคลจะเช่ือ
ในส่ิงท่ีตวัเองเลียนแบบแต่ไม่รวมถึงเน้ือหาและรายละเอียดในการเลียนแบบทศันคติของบุคคลจะ
เปล่ียนไปมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

3) ความตอ้งการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน เม่ือบุคคล
ยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซ่ึงตรงกับความต้องการภายในค่านิยมของเขา พฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปในลกัษณะน้ีจะสอดคล้องกบัค่านิยมท่ีบุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจท่ีได้จะข้ึนอยู่กบั
เน้ือหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้นๆ การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ถ้าความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรมถูกกระทบไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปล่ียนทศันคติทั้งส้ิน นอกจากน้ี
องคป์ระกอบต่างๆ ในกระบวนการส่ือสาร เช่น คุณสมบติัของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ลกัษณะของ
ข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการส่ือสารล้วนแลว้แต่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติได้
ทั้งส้ิน นอกจากน้ีทศันคติของบุคคลเม่ือเกิดข้ึนแลว้ แมจ้ะคงทนแต่ก็จะสามารถเปล่ียนไดโ้ดยตวั
บุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือ และส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดการยอมรับในส่ิงใหม่ แต่จะตอ้ง
มีความสัมพนัธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น นอกจากน้ีอาจเกิดจากการยอมรับโดยการบงัคบั เช่น 
กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

สุชา จันทน์เอม (2527 อ้างถึงใน เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ, 2553: 9-10) กล่าวว่า ทัศนคติ
บางอย่างปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมีวิธีการ 3 ประการ คือ การชกัชวน การเปล่ียนแปลงกลุ่ม
และการโฆษณาชวนเช่ือ การเปล่ียนทศันคติจะได้ผลหรือไม่ข้ึนอยู่กับ การรับรู้แบบเลือก การ
หลีกเล่ียง และการสนบัสนุนกลุ่ม 

1) การรับรู้แบบเลือก บุคคลจะรับรู้ก็แต่เฉพาะในส่ิงท่ีเหมาะกบัตนเท่านั้น หากส่ิงใดไม่
เหมาะสมกบัตนจะตดัออกไป คือ ไม่รับรู้นั่นเอง เม่ือรับรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาแลว้จะเป็นเอกลกัษณ์
อยา่งหน่ึงของตนและเปล่ียนแปลงไดย้าก 
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2) การหลีกเล่ียง บุคคลจะรับแต่ส่ิงท่ีให้ความสุข หรือให้ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ ส่วนส่ิงท่ีเกิด
ความทุกขแ์ก่นบุคคลจะไม่รับ บุคคลเช่นน้ีเปล่ียนทศันคติไดย้ากเช่นเดียวกนั 

3) การสนบัสนุนของกลุ่ม บุคคลท่ีประสบความส าเร็จอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ก็ไม่อยากจะ
เปล่ียนกลุ่มใหม่ เพราะมีความสุขและประสบความส าเร็จแล้ว ท าให้เปล่ียนทัศนคติได้ยาก
เช่นเดียวกนั 

McGuire (1969 อา้งถึงใน อุไรรัตน์ รัศมี, 2553: 15) ไดว้ิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลง
ทศันคติเอาไว ้ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้น ตามล าดบัดงัน้ี 

1) การเอาใจใส่ (Attention) การท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคคลนั้นใน
ขั้นตน้บุคคลจะตอ้งยอมใหค้วามสนใจและเอาใจใส่รับรู้ขอ้ความในการชกัจูง ถา้ผูรั้บการชกัจูงขาด
การเอาใจใส่รับรู้ส่ิงท่ีชกัจูง การชกัจูงจะถูกชะงกังนัเสียตั้งแต่เร่ิมตน้ ฉะนั้น การมีสมาธิและไม่มี
ส่ิงรบกวนจิตใจ ความยนิยอมท่ีจะรับฟังจึงเป็นปัจจยัส าคญัของการให้ความเอาใจใส่ในสารส่ือท่ีใช้
ชกัจูง 

2) ความเขา้ใจ (Comprehension) ความเขา้ใจจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลเอาใจใส่รับฟังสาร ส่ือ 
นอกจากนั้น ยงัมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะเข้ามามีผลต่อความเข้าใจสารส่ือชักจูงท่ีส าคญั เช่น 
องคป์ระกอบเก่ียวกบัสารส่ือ สารส่ือควรใชข้อ้ความชกัจูงท่ีท าให้ผูรั้บเกิดความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย มี
ความน่าเช่ือถือ มีวิธีการชักจูงซ่ึงสอดคล้องกบัลกัษณะของผูรั้บ ไม่เร้าให้ผูรั้บตอ้งใช้กลวิธาน
ป้องกนัตนเอง นอกจากนั้นยงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะและสภาพทางจิตใจของผูรั้บสารดว้ย 

3) การยอมรับ (Yielding) การยอมรับมีสามแบบดว้ยกนั คือ การยอมตาม (Compliance) 
บุคคลยอมรับการชกัจูงเพราะหวงัวา่จะไดก้ารยอมรับหรือไดค้วามดีความชอบจากผูมี้อิทธิพลหรือ
กลุ่ม ยอมรับการชักจูงเพื่อหวงัรางวลั หรือหลีกเล่ียงการลงโทษ การเลียนแบบแบบเทียบเคียง 
(Identification) บุคคลยอมรับการชกัจูง เพราะหวงัท่ีท าตนให้คลา้ยคลึงกบัผูช้กัจูง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตน
พอใจหรืออยากเลียนแบบการยอมรับเขา้ไวใ้นตน (Internalization) บุคคลยอมรับการชกัจูงเพราะ
การชกัจูงนั้นช้ีใหเ้ขาเห็นผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและท าใหเ้ขาเขา้ใจโลกดียิง่ข้ึน 

4) ความจ า (Retention) เม่ือเกิดการยอมรับแลว้ การเปล่ียนทศันคติจะคงอยู่ทนนานสัก
เท่าไหร่ข้ึนอยู่กบัความจ าในเร่ืองราวเก่ียวกบัทศันคตินั้นๆ ถา้เป็นเร่ืองราวท่ีมีความส าคญัต่อตวั
บุคคล บุคคลจะจ าไดน้าน วิธีการส่ือสารท่ีดึงดูดความสนใจแก่ผูรั้บและการเสนอสารนั้นบ่อยๆ จะ
ช่วยใหค้วามจ าในเน้ือหานั้นๆ ติดทนนาน 

5) การกระท า (Action) เป็นกระบวนการขั้นสุดทา้ยของการเปล่ียนทศันคติ คือการแสดง
พฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมีทศันคตินั้นๆ 
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สิทธิโชค วรานุสันติกลู (2532: 116-136) กล่าวถึง การเปล่ียนแปลงทศันคติ ดงัน้ี 
1) แนวทางการเปล่ียนแปลงทศันคติโดยการใชส่ื้อความหมายมี 4 ขั้นตอน 
ขั้นท่ี 1 สร้างความใส่ใจ (Attention) สารท่ีส่งไปเพื่อเปล่ียนแปลงทศันคติตอ้งท าให้ผูรั้บใส่

ใจเสียก่อน 
ขั้นท่ี 2 การท าความเขา้ใจ (Comprehension) ผูส่้งส่ือจะตอ้งท าให้ผูรั้บเกิดความเขา้ใจ

ความหมายของสารใหไ้ดห้ลงัจากผูรั้บเกิดความใส่ใจแลว้ 
ขั้นท่ี 3 การยอมรับ (Acceptance) ผลของการส่ือความหมายส่ือท่ีส่งไปยงัผูรั้บตอ้งพยายาม

ใหมี้ความหมายตรงกบัความตอ้งการของเขา เขาจึงจะยอมรับส่ือ 
ขั้นท่ี 4 การจดจ า (Retention) ตอ้งท าให้ผูรั้บส่ือจ าไดก้ารเปล่ียนแปลงทศันคติโดยการใช้

ส่ือความหมายเป็นส่ิงกระตุน้เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยมีกระบวนการ ดงัภาพท่ี 2.3 
 

ตัวแปรอสิระ กระบวนการภายในตัวบุคคล ตัวแปรตาม  
แหล่งของส่ือ การใส่ใจในส่ือท่ีส่งมา   
สาร ความเขา้ใจในส่ือท่ีส่งมา เปล่ียนความเช่ือ 

และทศันคติ 
 เปล่ียน 

พฤติกรรม 

ผูรั้บส่ือ การยอมรับส่ือท่ีส่งมา   
ช่องทาง การจดจ าส่ือท่ีส่งมา   
 
ภาพที ่2.3 การเปล่ียนแปลงของทศันคติ 
แหล่งทีม่า: สิทธิโชค วรานุสันติกลู, 2532: 116-136 
 

2) แนวทางการเปล่ียนแปลงทัศนคติโดยอาศยัแรงจูงใจท่ีจะผลักดันให้คนเราเปล่ียน
ทศันคติ หรือความคิดเห็นเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความเครียด (Tension) ซ่ึงเกิดจากสภาพขาดสมดุล
เพราะวา่องคป์ระกอบความคิด (Cognitive Element) หลายองคท่ี์มีต่อส่ิงเดียวกนั ไม่สามารถสมาน
กนัไดจึ้งตอ้งมีการท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหภ้าวะขาดดุลน้ีเขา้สู่ภาวะสมดุลจึงจะอยูไ่ดอ้ยา่งสบาย 

3) แนวทางการเปล่ียนทศันคติแบบอ่ืน ๆ 
(1) การรับรู้ตนเอง (Self- Perception) คนเราเรียนรู้ทศันคติโดยการสังเกตดูจาก

พฤติกรรมท่ีตนแสดงออกมา เช่น ไม่ชอบฟังเพลงคลาสสิกเพราะเราสังเกตวา่เม่ือเราหมุนคล่ืนวิทยุ
ไปอยา่งไม่เจาะจงสถานีพอไดย้นิเพลงคลาสสิกเราก็หมุนหาคล่ืนต่อไปอีก เป็นตน้ 
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(2) การโน้มน้าวชักจูงใจตนเอง (Self- Persuasion) เช่น เม่ือเราตอ้งการจะเปล่ียน
ทศันคติของเราให้เป็นคนท่ีมีทศันคติ “เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม” ส่ิงท่ีเราควรกระท าก็คือหม่ืน
บอกตวัเองวา่ “ฉนัเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม” และจะตอ้งหาโอกาสท่ีจะแสวงหาพฤติกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมออกไปให้ปรากฏทัว่ไป ซ่ึงจะมีผล 2 ประการ คือ ประการแรก การ
กระท า เช่น นั้นช่วยใหเ้ราเองเกิดการรับรู้ตนเองจากพฤติกรรรมท่ีแสดงออกไป ประการท่ีสองเป็น
การกระท าใหเ้ราตอ้งปรับทศันคติภายในของเราใหเ้ขา้ร่องเขา้รอยกบัพฤติกรรมภายนอกของคนอ่ืน 
ๆ เขาสัมผสัอยู่ ถ้าเราไม่ปรับทศันคติของเราให้สอดคล้องกบัท่าทีท่ีแสดงออกไปแลว้เราจะเกิด
ความเครียดข้ึนมา 

(3) การกระท าท่ีมีเหตุผล (The Reasoned Action) ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงทศันคติ
ปทสัถานเจตนา หรือพฤติกรรมเราตอ้งพยายามเปล่ียนแปลงท่ีความเช่ืออนัเป็นองคป์ระกอบของ
ทศันคติเสียก่อน ทศันคติไม่ใช่ตวัแปรส าคญัเพียงตวัเดียวท่ีจะก าหนดพฤติกรรมมนัเป็นเพียงตวั
ประกอบตวัหน่ึงเท่านั้น ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมได้หรือไม่คือความตั้งใจหรือ
เจตนา (Intension) แรงจูงใจอนัเกิดจากความตอ้งการท่ีจะกระท าตามบุคคลผูซ่ึ้งมีอิทธิพลต่อคน 
(Referent Person) และความคิดของบุคคลผูน้ั้น ซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้หรือมีอิทธิพลต่อเจตนาท่ีจะ
กระท าพฤติกรรม 

 
2.3.9 การวดัทศันคติ 
กมลรัตน์ หลา้สุวรรณ (2527 อา้งถึงใน เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ, 2553: 12) กล่าววา่ทศันคติเป็น

ส่ิงท่ีไม่อาจสังเกตได ้ไม่อาจเห็น ไม่อาจไดย้ิน ไม่อาจไดก้ล่ินหรือสัมผสัไดท้ศันคติเป็นภาวะเชิง
สันนิษฐานท่ีตอ้งอนุมานเก่ียวข้องกับทศันคติ จึงได้มีการวดัขั้นมากมายหลายวิธี ดงัน้ีโดยการ
ประมาณความรู้สึกของตนเอง (Self – Report Measures) วิธีการวดัทศันคติทางสังคมโดยการ
ประมาณความรู้สึกของตนเองน้ีมีนกัจิตวิทยาสังคมไดพ้ยายามสร้างเคร่ืองมือข้ึนมาวดัเป็นมาตรา
ส่วนประมาณความรู้สึก ซ่ึงมีอยูห่ลายสเกลท่ีเป็นท่ียอมรับกนัมาก ไดแ้ก่ 

1) สเกลของ (Thurstone Scael) สเกลน้ีสร้างโดย Louise Thurstone ในปี ค.ศ. 1928 มี
ทั้งหมด 11 ระดบัความรู้สึก ดงัภาพท่ี 2.4 
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เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด        เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ทศันคติทางบวก    ปานกลาง    ทศันคติทางลบ 
 
ภาพที ่2.4 สเกลของ Thurstone  
ทีม่า : Louise Thurstone (1928 อา้งถึงใน เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ, 2553: 12) 

 
จากรูปอธิบายไดว้า่ ระดบัความรู้สึกแบ่งเป็น 11 ระดบั โดยระดบัตน้ คือระดบัท่ี 1-5 เป็น

ทศันคติทางบวก เช่น ความรู้สึก เห็นดว้ย พอใจ ชอบ โดยมีระดบัต ่าท่ีสุด คือ 1 ไปเร่ือย ๆ จนถึง
ระดบัสูงสุดคือ 5 ส าหรับ 6 เป็นระดบัความรู้สึกกลาง ๆ ก ้ าก่ึงกบัทศันคติทางบวกกบัทศันคติทาง
ลบ และระดบัทา้ยคือ 7-11 เป็นทศันคติทางลบ เช่น ความรู้สึกไม่เห็นดว้ย ไม่พอใจ ไม่ชอบโดยมี
ระดบัต ่าสุดคือ 7 ไปเร่ือย ๆ จนถึงระดบัสูงสุดคือ 11 

2) สเกลของ Likert (The Likert Scael) สเกลน้ีสร้างโดย Rensis Likert ในปี ค.ศ.1930 มี
ทั้งหมด 5 ระดบั 

Likert (1932 อา้งถึงใน เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ, 2553: 13) ไดส้ร้างวิธี Summated Rating ข้ึน
เพื่อใชว้ดัทศันคติ ซ่ึงนิยมใชก้นัมาก เพราะสะดวก สร้างง่าย รวดเร็วและมีความเช่ือมัน่ค่อนขา้งสูง 
โดยแบ่งระดับทัศนคติ ซ่ึงนิยมใช้กันมาก เพราะสะดวก สร้างง่าย รวดเร็วและมีความเช่ือมั่น
ค่อนขา้งสูงโดยแบ่งระดบัทศันคติ ออกเป็น 5 ช่วง เท่าๆ กนัถา้เป็นค าถามประเภทนิมาน (ประโยค
บวก) จะให้น ้ าหนกัดงัน้ีคือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เป็น 5 เห็นดว้ย เป็น 4 ไม่แน่ใจเป็น 3 ไม่เห็นดว้ยเป็น 
2 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่เป็น 1 ดงัภาพท่ี 2.5 

 
เห็นด้วยอย่างยิง่             เห็นด้วย                     ไม่แน่ใจ          ไม่เห็นด้วย                   ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่างยิง่ 
5 4 3 2 1 
 
ถา้เป็นค าถามนิเสธ (ประโยคลบ) ท าใหน้ ้าหนกัค าตอบในทางตรงกนัขา้ม ดงัน้ี คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง
เป็น 1 เห็นดว้ยเป็น 2 ไม่แน่ใจเป็น 3 ไม่เห็นดว้ยเป็น 4 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่เป็น 5 
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เห็นด้วยอย่างยิง่             เห็นด้วย                     ไม่แน่ใจ          ไม่เห็นด้วย                   ไ ม่ เ ห็ น
ด้วยอย่างยิง่ 
1 2 3 4 5 
 
ภาพที ่2.5 สเกลของ Likert  
แหล่งทีม่า: Rensis Likert (1930 อา้งถึงใน เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ, 2553: 13) 

 
2.3.10 ทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 
1) ทฤษฎีความขดัแยง้ของความคิด (Cognitive Dissonance Theory) Festinger (1957 อา้ง

ถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526: 108) ไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทศันคติไว ้โดยใช้
พื้นฐานจากธรรมชาติ กลไกของการปรับตวัมนุษยท่ี์วา่ มนุษยไ์ม่สามารถทนต่อการเปล่ียนแปลง
ขดัแยง้ หรือการไม่ลงรอยกนัได ้ตอ้งพยายามขจดัความขดัแยง้นั้นให้หมดไปเพื่อภาวะทางจิตใจอยู่
ในสภาพดีจะท าให้เกิดส่ิงสองส่ิงในตวับุคคล คือกระตุน้ให้บุคคลนั้น มีกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
และน าทางให้บุคคลนั้น มีปฏิกิริยาไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงบุคคลสามารถลดความขดัแยง้
โดยจดัการส่ิงแวดลอ้มภายใน (Psychological Environment) อนัไดแ้ก่ ทศันคติและการรับรู้ หรือ
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มภายนอกบุคคล 

2) ทฤษฎีเก่ียวกับความตรงกัน หรือเหมือนกันของความคิด (Theory of Cognitive 
Consistency) Helder (1969 อา้งถึงใน สุภลษัณ์ พฆนักุล, 2546: 21) ไดอ้ธิบายวา่ ทศันคติของคนเรา
มีอยู ่2 สภาวะ คือ ภาวะสมดุลกบัภาวะท่ีไม่สมดุล เช่น ทศันคติของคน 3 คน คือ นาย ก นาย ข นาย 
ค เม่ือนาย ก ชอบนาย ข และนาย ข ชอบนาย ค ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้นาย ก ชอบนาย ค ไปดว้ย 
หรือในทางตรงกนัขา้ม นาย ก ชอบนาย ข แต่นาย ข ไม่ชอบนาย ค ก็มกัจะมีแนวโนม้ให้ นาย ก ไม่
ชอบนาย ค ไปเช่นกนั เรียกวา่ สภาวะสมดุล  

 
ภาพที ่2.6 ภาวะสมดุล 
แหล่งทีม่า: Helder (1969 อา้งถึงใน สุภลษัณ์ พฆนักุล, 2546: 21) 
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ส่วนภาวะท่ีไม่สมดุลเกิดข้ึนในลกัษณะตรงกนัขา้มกนั คือ นาย ก ชอบนาย ข และ นาย ข 
ชอบนาย ค แต่นาย ก กลบัไม่ชอบนาย ค หรือในกรณี นาย ก ชอบนาย ข และนาย ก ไม่ชอบนาย ค 
แต่นาย ข กลบัไม่ชอบนาย ค อยา่งน้ี เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.7 

 
 
ภาพที ่2.7 ภาวะไม่สมดุล 
แหล่งทีม่า: Helder (1969 อา้งถึงใน สุภลษัณ์ พฆนักุล, 2546: 21) 
 

2.4 แนวคดิการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

2.4.1 ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
ค าว่า “ส่ิงแวดล้อม” (Environment) มีรากศพัท์เคมีมาจากภาษาฝร่ังเศสแปลว่า รอบ 

(Around) ในประเทศไทย มีผูใ้ห้ความหมายของส่ิงแวดล้อมไวม้ากมายหลายความหมาย ค าว่า 
“ส่ิงแวดลอ้ม” ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
บญัญติัไวว้า่ 

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง  ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีมีอยูร่อบตวั ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน 

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง  ส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติและ
มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงส่ิงมีชีวิตท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์(ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2550: 10) 

ส่ิงแวดล้อม หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ชีวภาพหรือสังคมท่ีอยู่
รอบๆตวัเรา ไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนหรือธรรมชาติสร้างข้ึน (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 1) 

ส่ิงแวดลอ้มตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง 
ส่ิงของทัง่ท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติท่ีลอ้มรอบตวัเรา 
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ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง  ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม ท่ีอยู่รอบตวั
มนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และมนุษยไ์ดท้  าข้ึน (เกษม จนัทร์แกว้, 2540) 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2537 อ้างถึงใน จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 1) ได้ให้
ความหมายส่ิงแวดลอ้มไวว้า่ ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่
มีชีวิต ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม (จบัตอ้งและมองเห็นได้) และนามธรรม (วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนัเป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจาก
ปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจร
และวฎัจกัรเก่ียวขอ้งกนัไปทั้งระบบ 

กล่าวโดยสรุปส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษยส์ร้าง
ข้ึน ทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าและไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
ทั้งส่ิงท่ีใหคุ้ณและโทษ  
 

2.4.2 ประเภทของส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงแวดลอ้มแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
2.4.2.1 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติ (Biotic Environment) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1) ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ (Natural Environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ มนุษยไ์ม่ได้เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการเกิด เช่น พืชในป่า สัตวใ์นป่า สัตวน์ ้ าชนิดต่างๆใน
ทะเล เป็นตน้ 

2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man Made Environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
โดยมีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึน ส่วนใหญ่ท าให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตของมนุษย ์เช่น พืชต่างๆ 
ในสวนในไร่ โคและสุกรในฟาร์ม เป็นตน้ 

2.4.2.2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวติ (Abiotic Environment) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
1) ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ (Natural Environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ เช่น ดิน แม่น ้า ลม ฝน แสงแดด ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็นตน้ 
2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man Made Environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนเพื่อปัจจยัในการด ารงชีวตี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1) ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม (Physical Feature Environment) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

รูปทรง มองเห็นและจบัตอ้งได ้เช่น บา้นเรือน ถนน รถยนต ์เส้ือผา้ เป็นตน้ 
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2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม (Abstract Environment) เป็นแบบแผนในการด าเนิน
ชีวีตของมนุษย ์มองเห็นไดย้ากเพราะไม่ใช่วตัถุ เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอย่างหน่ึง เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประเพณี เป็นตน้ 

จากประเภทของส่ิงแวดล้อมท่ีกล่าวมา ส่ิงแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ใหญ่ๆ คือ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิต ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มทั้ง 2 กลุ่มน้ี มีทั้งท่ีเกิดข้ึนไดเ้องตาม
ธรรมชาติ และส่วนหน่ึงเกิดจากการสร้างข้ึนของมนุษย ์ดงัภาพท่ี 2.8  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

           - พืชป่า                           - พืชสวน                  - ดิน 
           - สัตวป่์า                          - หมูในฟาร์ม             - น ้า 
           - สัตวท์ะเล                       - ปลาในกระชงั         - อากาศ 

 
 

         
 
                                                                  - อาคาร                            - เศรษฐกิจ 
                                                                  - รถยนต ์                          - สังคมของมนุษย ์
                                                                  - บา้นเรือน                       - วฒันธรรมประเพณี 

 
ภาพที ่2.8 ประเภทของส่ิงแวดลอ้ม 
ทีม่า: ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2550: 11 

ส่ิงแวดลอ้ม 

เกิดตามธรรมชาติ มนุษยส์ร้างข้ึน 

ทางรูปธรรม ทางนามธรรม 

เกิดตามธรรมชาติ 

 

มนุษยส์ร้างข้ึน 

 

ส่ิงไม่มีชีวติ 

 

ส่ิงมีชีวติ 
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2.4.3 ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทีม่ีต่อส่ิงมีชีวติ 
ไม่ว่าส่ิงแวดล้อมนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ก็ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์และโทษต่อ

ส่ิงมีชีวติไดท้ั้งส้ิน  
1) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวติ มีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่

ในส่ิงแวดลอ้มนั้น เช่น น ้าใชเ้พื่อการบริโภคและเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้า อากาศใชเ้พื่อการหายใจ
ของมนุษยแ์ละสัตว ์ดินเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตบนบก แสงแดดให้ความร้อนและช่วยใน
การสังเคราะห์แสงของพืช 

2) ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ จะช่วยปรับให้ส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
กบัการด ารงชีวิตของมนัได ้เช่นช่วยให้ปลาอาศยัอยูใ่นน ้ าท่ีลึกมากๆได ้ช่วยให้   ตน้กระบองเพชร
ด ารงชีวติอยูใ่นทะเลทรายได ้

3)  ส่ิงมี ชีวิตจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เ ช่น มีการปรับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มใหม่ 

4) ส่ิงแวดลอ้มจะเปล่ียนแปลงไปตามการกระท าของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มนั้น เช่น 
เม่ือสัตวกิ์นพืชมีจ านวนมากเกินไปพืชจะลดจ านวนลง อาหารและท่ีอยูอ่าศยัจะขาดแคลน เกิดการ
แก่งแยง่กนัสูงข้ึนท าใหส้ัตวบ์างส่วนตายหรือลดจ านวนลงระบบนิเวศก็จะกลบัเขา้สู่ภาวะสมดุลอีก
คร้ังหน่ึง 

5) ส่ิงแวดลอ้ม จะก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในส่ิงแวดลอ้ม ใน
แง่ของการถ่ายทอดพลงังานระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยสลาย ในแง่ของการอยูร่่วมกนั เก้ือกูลกนั 
หรือเบียดเบียนกนั มนุษยส์ามารถใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มไดม้ากมาย ในลกัษณะท่ีแตกต่างไป
จากส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ เช่น ใช้ประโยชน์จากดินเพื่อการเพาะปลูก ใช้ประโยชน์จากทุ่งหญา้เพื่อการ
เล้ียงสัตว ์ใชป้ระโยชน์จากเหมืองแร่เพื่อการอุตสาหกรรม (ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2550: 12)  

 
2.4.4 ความหมายของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เกษม จนัทร์แกว้ (2540: 111 – 112) ไดส้รุปความหมายของการอนุรักษว์า่ หมายถึง การใช้

อย่างสมเหตุสมผลเพื่อการมีใช้ตลอดไป นอกจากจะใชเ้พื่ออุปโภคบริโภคแลว้ ยงัรวมถึงการเก็บ
เอาไวช้มเชย ฟ้ืนฟู และพฒันาใหดี้ข้ึน 

นิวติั เรืองพานิช (2537: 34) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า หมายถึง การรู้จกัใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด และเป็นเวลายาวนานท่ีสุด ทั้งน้ี
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยท่ีสุด และจะตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์โดยทัว่ถึง
กนั 
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 ศิริพรต ผลสินธ์ุ (2531: 196) กล่าววา่ การอนุรักษ ์หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งชาญฉลาด ใหมี้การส้ินเปลืองหรือสูญเสียนอ้ยท่ีสุด แต่ไดป้ระโยชน์และใชไ้ดน้านท่ีสุด โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมให้เกิดสวสัดิภาพทางสังคม และคงไว้ซ่ึงปริมาณและคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เรณู  หอมหวน (2537:  3 )  ให้ความหมายของการอนุ รักษ์ว่า  หมาย ถึง  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนมากท่ีสุดและเป็นระยะ
เวลานาน 

ทวี ทองสว่าง และทัศนีย์ ทองสว่าง (2523: 1) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Conservation) วา่หมายถึง การใชส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งฉลาด ไม่ให้เกิดพิษ
ภยัต่อสังคมส่วนรวม ด ารงไวซ่ึ้งสภาพเดิมของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน รวมทั้งหาทางก าจดัและป้องกนัมลพิษส่ิงแวดล้อมมิให้เกิดข้ึนในสังคมส่วนรวมของ
มนุษย ์ 

พระธรรมปิฎก (2532: 82) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มวา่ หมายถึง การ
ป้องกันการใช้ทรัพยากรอย่างเห็นแก่ตวั ท าลายส่ิงท่ีท าให้เกิดมลภาวะ และส่งเสริมการรักษา
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าจะมีใช้ในอนาคต ซ่ึงพิเชษฐ์ กาลามเกษตร (2535: 271) ได้
กล่าวถึง การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมว่าเป็น จริยธรรมส่วนบุคคล หรือระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม 
จริยธรรมเหล่าน้ีส่งเสริมการบ ารุงรักษา และป้องกนัความเสียหายต่อมนุษย ์สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

อาร์ เอฟ ดาสมานน์ (Dasmann, 1976: 275) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หมายถึง 
การใชส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งสมเหตุสมผล เพื่อท่ีจะเอ้ืออ านวยใหก้ารมีชีวิตอยูข่องมนุษยมี์คุณภาพสูงสุด
ตลอดไป  

ฮงัเกอฟอร์ด และเพตนั (Sebasto 1992, quoted in Hunggerford and Peyton 1976) กล่าวถึง
พฤติกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มวา่มี 5 แบบ คือ 

1) การจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (Ecomanagement) หมายถึง การกระท าของบุคคลหรือ
ของกลุ่มโดยมีจุดประสงคเ์พื่อรักษาไวห้รือปรับปรุงของส่ิงแวดลอ้ม 

2) การบริโภค (Consumerism) หมายถึง การจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองใชบ้ริการท่ีแสดงถึง
การดูแลรักษาธรรมชาติ 

3) การกระท าทางกฎหมาย (Legal Action) หมายถึง การกระท าของบุคคลทางกฎหมายเพื่อ
หยดุย ั้งและป้องกนัการท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

4) การชักชวน (Persuasion) หมายถึง การใช้วาจาโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนมีพฤติกรรม
ทางบวกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
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5) การปฏิบติัทางการเมือง (Political Action) หมายถึง การกระท าเพื่อจูงใจนกัการเมือง 
หรือสนบัสนุนนกัการเมืองใหมี้ค่านิยมหรือพฤติกรรมทางบวกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หมายถึง การใช้
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึง
ระยะเวลาในการใชใ้หย้าวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งตอ้งมีการ
กระจายการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง  

 
2.4.5 ความส าคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดแ้สดงความคิดเห็นไว้

ดงัต่อไปน้ี 
กรองทิพย์ ศรีตะปัญญะ และกมล ทองค าสุก (2534: 77) ได้สรุปความส าคญัของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไวว้่า ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาใน
ขณะเดียวกันก็มีจ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึนและมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการพฒันาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชากรให้ดีข้ึน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยขาด
กฎเกณฑ์และการวางแผนท่ีดี ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสรรพส่ิงทั้งมวล เพราะทุกชีวิตย่อมพึ่งพา
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นเราจึงตอ้งมีการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มให้ลูกหลานในอนาคต ถา้หาก
ไม่รีบเร่งด าเนินการเสียแต่ตอนน้ีต่อไปประเทศของเราอาจขาดแคลนทรัพยากรก็ได ้

ราตรี ภารา (2538: 15) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดสวสัดิภาพทางสังคม 
ความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยแ์ต่ละชาติ การพฒันาประเทศ ดังนั้นรัฐบาลทุกประเทศจึงตอ้งหา
แนวทาง และวิธีการท่ีจะให้ประชากรและหน่วยงานของรัฐร่วมกนัรับผิดชอบเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

2) ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม ประเพณี ทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นเคร่ืองแสดงถึงเอกลกัษณ์
หรือวฒันธรรมของชาติ บ่งบอกถึงนิสัยใจคอของคนในชาติ ดงันั้นเราจึงควรอนุรักษ์ส่ิงเหล่าน้ีไว้
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวฒันธรรมของประเทศ  

3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งกระท า และมี
การติดตามผลกนัอยู่ตลอดเวลา เพราะมีผลต่อการอยู่รอดของมนุษยแ์ละการด ารงชีวิตอยู่อย่างมี
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คุณภาพ การรักษาดุลของธรรมชาตินอกจากจะท าให้มนุษยมี์ความเป็นอยูท่ี่ดีในอนาคตแลว้ยงัเป็น
ตวัก าหนดภาวะเศรษฐกิจของประเทศชาติดว้ย 

สมพร อิศวิลานนท์ (2538: 191) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มไวว้่า ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เป็นท่ีมาของสินคา้สาธารณะหลากหลาย
ชนิดท่ีสังคมไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนั นอกจากน้ียงัมีความส าคญัต่อระบบของการผลิตอาหารและ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว ์การท่ีส่ิงแวดลอ้มเป็นแหล่งอ านวยประโยชน์ต่าง ๆ เช่น อากาศบริสุทธ์ิ 
แหล่งน ้ าบริสุทธ์ิ แหล่งนันทนาการกลางแจ้ง ท าให้ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็น
เสมือนทรัพยสิ์นท่ีมีค่าของสังคมท่ีควรอนุรักษไ์ว ้

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2540: 128) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอนุรักษแ์ละ 
การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สรุปความส าคญัไดด้งัน้ี 

1) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจ าเป็นต่อการยงัชีพและการพฒันาไดถู้กท าลายมากข้ึนทุก
ที ในขณะท่ีความตอ้งการทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึนตลอดเวลา 

2) การขาดการจดัการและประสานงานท่ีดี ก็ท  าใหเ้กิดปัญหาในดา้นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม
และท าใหท้รัพยากรเส่ือมโทรมลง 

3) การกระท าของมนุษยแ์ละการพฒันาต่าง ๆ ส่งผลใหโ้บราณสถาน ศิลปวฒันธรรมไดถู้ก
ท าลายอยา่งมาก 

จากแนวคิดของนกัวิชาการเก่ียวกบัการให้ความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ พอจะสรุปไดด้งัน้ี 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งให้ความส าคญั เพราะส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพล
เก่ียวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหน่ึงจะมีส่วน
เสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหน่ึง อยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจรและวฏัส่ิงแวดลอ้ม คือ 
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งท่ีเป็นวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้ง
ระบบ ดงันั้นส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นเสมือนทรัพย์สินท่ีมีค่าของสังคมท่ีควร
อนุรักษไ์ว ้

2.4.6 วตัถุประสงค์ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในปัจจุบนั มีวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่4 ประการ (กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม, 2537: 124 – 125) คือ 
1) เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งปัจจยัส าคญัของระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษยแ์ละสัตว ์และ

ระบบสนบัสนุนการด ารงชีวิต เป็นการปรับปรุงป้องกนัพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูก การหมุนเวียน แร่
ธาตุ อาหารพืช ตลอดจนการท าน ้าใหส้ะอาด 
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2) เพื่อสงวนรักษาการกระจายของชาติพนัธ์ุ ซ่ึงข้ึนกบัโครงการขยายพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ี จ  าเป็น
ต่อการปรับปรุง การป้องกันธัญพืช สัตว์เล้ียง และจุลินทรีย์ต่าง ๆ รวมทั้ งส่ิงประดิษฐ์ทาง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนการคุม้ครองอุตสาหกรรมนานาชนิดท่ีใชท้รัพยากรท่ีมีชีวิตเป็น
วตัถุดิบ 

3) เพื่อเป็นหลกัประกนัในการใชพ้นัธ์ุพืช สัตว ์และระบบนิเวศน์ เพื่อประโยชน์ในการยงั
ชีพตามความเหมาะสม และอุตสาหกรรมหลกัต่าง ๆ 

4) เพื่อสงวนรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปกรรม ซ่ึงเป็นมรดกล ้าค่าไวไ้ปยงัอนุชน
รุ่นหลงั รวมทั้งระบบส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

 
2.4.7 หลกัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีหลกัการส าคญั 3 ประการ (เกษม จนัทร์แกว้, 2530: 100) คือ 
1) ตอ้งใชอ้ย่างฉลาด กล่าวคือ ในการท่ีจะใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างนั้น ตอ้งพิจารณาอย่าง

รอบคอบถึงผลได้ผลเสีย ความขาดแคลน หรือความหายากในอนาคต อีกทั้งพิจารณาทางหลัก 
เศรษฐศาตร์อยา่งถ่ีถว้นดว้ย 

2) ประหยดั (เก็บ รักษา สงวน) ของท่ีหายาก หมายถึงว่า ทรัพยากรใดท่ีมีนอ้ยหรือหายาก 
ควรอย่างยิ่งท่ีจะเก็บรักษาเอาไวมิ้ให้สูญไป บางคร้ังถา้มีของบางชนิดท่ีพอจะใช้ไดก้็ตอ้งใช้อย่าง
ประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย 

3) หาวธีิการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีหรือเส่ือมโทรมให้ดีข้ึน (ซ่อมแซม ปรับปรุง) กล่าวคือ 
ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่า หรือจะหมดไป ถา้ด าเนินการไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัวชิา ควรอยา่งยิง่ท่ีจะไดห้าทางปรับปรุงใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดีข้ึน 
 

2.4.8 แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2537: 125-129) ได้ก าหนดแนวทางในการอนุรักษ ์

ส่ิงแวดลอ้มไว ้ดงัน้ี 
1) การให้การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนกัในบทบาท และ

หนา้ท่ีของเขาเองต่อส่ิงแวดลอ้ม ในอนัท่ีจะให้เขาสามารถเปล่ียนพฤติกรรมไปในทิศทางส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2) การปรับปรุงคุณภาพ เป็นวธีิการตรงท่ีช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนทรัพยากรและสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม 
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3) การลดอตัราการเส่ือมสูญ คือ ไม่บริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรนั้น ๆ ใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด 

4) การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ คือ การน าวสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีช ารุดหรือ
เส่ือมสภาพแลว้มาใชป้ระโยชน์ใหม่ โดยการหลอมใหม่ หรือยอ่ยแลว้ไปผลิตใหม่ 

5) การใชส่ิ้งทดแทน ทรัพยากรท่ีใช้ประโยชน์ไดดี้ในอดีตเร่ิมร่อยหรอลง เน่ืองจากความ
ตอ้งการในการบริโภคมีสูง จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาหาทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพคลา้ยคลึงกนัมา
แทนทรัพยากรเดิมท่ีก าลงัจะหมดไป เช่น น าเอาพลงังานจากดวงอาทิตย ์พลงังานน ้ า หรือพลงังาน
จากคล่ืนในทะเลมาใชแ้ทนน ้า เป็นตน้ 

6) การใชส่ิ้งท่ีมีคุณภาพรองลงมา ทรัพยากรธรรมชาติชนิดเดียวกนัอาจมีคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป เช่น ไม ้มนุษยนิ์ยมน าไมเ้น้ือแข็งมาใช้ประโยชน์ เพราะมีความแข็งแรงทนทาน แต่เม่ือไม้
เน้ือแข็งมีปริมาณลดลง จึงหาแนวทางในการแก้ปัญหา คือ ใช้ไมท่ี้มีคุณภาพรองลงมา โดยหา
วธีิการในการรักษาคุณภาพของไมใ้หท้นทาน เช่น น าไปอบน ้ายา หรืออาบน ้ายา เป็นตน้ 

7) การป้องกัน เป็นวิธีการจัดการโดยตรงเก่ียวกับการป้องกันไม่ให้ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มร่อยหรอและเส่ือมโทรมลงเร็วเกินไป หรือป้องกนัมลพิษไม่ให้แปดเป้ือนส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษยอ์าศยั รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวตัถุ ในกรณีท่ีบรรยากาศมีก๊าซพิษหรือสารพิษเจือปน น ้ า
ไม่สะอาด ไม่สามารถใช้บริโภคได้เพราะมีส่ิงแปลกปลอมข้ึนในรูปของสารพิษและเช้ือโรค ส่ิง
เหล่าน้ียอ่มอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม 

จากการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งชาญฉลาด โดยใชใ้หน้อ้ยเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการ
ใชใ้หย้าวนาน และก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ี
ทุกคนตอ้งใหค้วามส าคญั เพราะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นแหล่งขุมทรัพยท่ี์สามารถ
น ามาพฒันาประเทศและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรได้เป็นอย่างดี ดงันั้น ขอกล่าวถึงการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเฉพาะเร่ืองท่ีผูว้จิยัสนใจน ามาศึกษา คือ การอนุรักษพ์ลงังาน การอนุรักษต์น้ไม ้
และการอนนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 
 

2.4.9 ความหมายของพลงังาน 
พลงังานเป็นค าไทยท่ีผสมกนัข้ึนมาจากค า 2 ค า คือ "พลงั" และ "งาน" หมายถึงพลงัต่างๆท่ี

น ามาใชใ้หเ้กิดเป็นงาน ดงันั้นพลงังานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแค่น ้ามนัท่ีใชเ้ติมใหร้ถวิ่งได ้แต่หมายถึง
พลงังานหลายอยา่ง เช่น ไฟฟ้า น ้ามนั ถ่าน ฟืน และยงัรวมไปถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิดงานไดอี้ก เช่น 
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ลม (เอามาหมุนกงัหนัวดิน ้าเขา้นา หรือเอามาป่ันไฟ) หรือแสงอาทิตย ์(เอามาตม้น ้ าให้ร้อน หรือเอา
มาผลิตพลงัไฟฟ้าโดยตรง) เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ, 2543) 

พระราชบญัญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 บญัญัติไวว้่า พลังงาน 
หมายความว่า ความสามารถในการท างานซ่ึงมีอยู่ในตวัของส่ิงท่ีอาจให้งานได้ ได้แก่ พลงังาน
หมุนเวยีน และพลงังานส้ินเปลือง และใหห้มายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจให้งานได ้เช่น เช้ือเพลิง ความ
ร้อนและไฟฟ้า เป็นตน้ 

ป่ินแกว้ กลา้ทางถูก (2542: 9) กล่าววา่ พลงังาน หมายถึง ความสามรถในการท างานซ่ึงมีอยู่
ในตวัของส่ิงท่ีอาจให้งานได ้ไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวียน พลงังานส้ินเปลือง และส่ิงท่ีอาจใช้งานได ้
เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นตน้  

ธงชยั พรรณสวสัด์ิ (2543: 6) กล่าววา่ พลงังาน เป็นค าไทยท่ีผสมกนัข้ึนมาจากค า 2 ค า คือ 
พลงั และงาน หมายถึง พลงัต่างๆท่ีน ามาใชใ้ห้เกิดเป็นงาน เช่น ไฟฟ้า น ้ ามนั ถ่าน ฟืน และส่ิงอ่ืนๆ 
ท่ีท าใหเ้กิดงานไดอี้ก เช่น ลม แสงอาทิตย ์เป็นตน้  

จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และคณะ (2543: 3-5) กล่าวว่า พลงังาน หมายถึง แรงงาน ความ
ร้อน หรือ ก าลงังาน เช้ือเพลิงท่ีใชส้ าหรับหุงหาอาหารและใชใ้นอุตสาหกรรมการขนส่ง ฯลฯ 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ อาจสรุปไดว้า่ พลงังาน หมายถึง ความสามารถของพลงังาน
ต่างๆท่ีท าใหเ้กิดก าลงังานเพื่อประโยชน์ต่อการใชง้านของมนุษย ์  

 
2.4.10 ประเภทของพลงังาน  
ความหลากหลายของพลังงานท่ีมีอยู่เป็นส่วนหน่ึงท่ี ท าให้ผูศึ้กษาอาจเกิดความเข้าใจ

สับสนจึงไดมี้นกัวชิาการพยายามจ าแนกอธิบายพลงังานเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษามากยิ่งข้ึนพลงังาน
สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี  ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ( 2549 อา้งถึงใน สมเดช ลีสวสัด์ิ
ตระกลู, 2552: 7)  

1) พลงังานใชแ้ลว้หมด (Non - Renewable Energy Resources) หรือท่ีนกัวชิาการเรียกกนัวา่
พลงังานส้ินเปลือง หรือพลงังานฟอสซิล ไดแ้ก่ น ้ ามนั รวมทั้งหินน ้ ามนั ทรายน ้ ามนั ถ่านหิน และ
ก๊าซธรรมชาติ ท่ีเรียกวา่ใชแ้ลว้หมดก็เพราะหามาทดแทนไม่ทนัการใช ้พลงังานพวกน้ีปกติแลว้จะ
อยู่ใตดิ้น ถา้ไม่ขุดข้ึนมาใช้ตอนน้ี ก็เก็บไวใ้ห้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต บางทีจึงเรียกว่าพลงังาน
ส ารอง 

2) พลงังานใชไ้ม่หมด (Renewable Energy Resources) หรือ พลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ ไม ้
กระดาษ ฟืน แกลบ กาก (ชาน) ออ้ย ชีวมวล (เช่น มูลสัตว ์และก๊าซชีวภาพ) น ้ า (จากเข่ือนไหลมา
หมุนกงัหนัป่ันไฟ) แสงอาทิตย ์(ใชเ้ซลล์แสงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้าได)้ ลม (หมุนกงัหนัลมผลิตไฟฟ้า) 



49 
 

และคล่ืน (กระแทกใหก้งัหนัหมุนป่ันไฟ) และท่ีวา่ใชไ้ม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได ้เช่น 
ปลูกป่าเอาไมม้าท าฟืน หรือปล่อยน ้าจากเข่ือนมาป่ันไฟ แลว้ไหลลงทะเล กลายเป็นไอ และเป็นฝน
ตกลงมาสู่โลกอีก หรือแสงอาทิตยท่ี์ไดรั้บจากดวงอาทิตยอ์ยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน เป็นตน้ นอกจากน้ี 
พลงังานยงัมีการจ าแนกตามล าดบัขั้นตอนพลงังาน แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ พลงังานขั้นปฐมภูมิ และ
พลงังานขั้นทุติยภูมิ  

1) พลงังานขั้นปฐมภูมิ (Primary Energy) หมายถึง แหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูแ่ลว้
ตามธรรมชาติสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ น ้ า แสงแดด ลม เช้ือเพลิงตามธรรมชาติ 
เช่น น ้ ามนัดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ แร่นิวเคลียร์ ไมฟื้น แกลบ ชาน
ออ้ย เป็นตน้  

2) พลงังานขั้นทุติยภูมิ (Secondary Energy) หมายถึง สภาวะของพลงังานซ่ึงไดม้าโดยการ
น าพลงังานตน้ก าเนิดดงักล่าวแล้วขา้งตน้มาแปรรูป ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กันได้ตามความตอ้งการ เช่น พลงังานไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม ถ่านไม ้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นตน้ และประเภทของพลงังานยงัสามารถแบ่งไดต้าม
ลกัษณะและการแพร่หลายของการใชง้าน ไดแ้ก่  

(1) พลงังานตามแบบ (Conventional Energy) เป็นพลงังานท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป มีลกัษณะ
การผลิตเป็นระบบศูนยก์ลางขนาดใหญ่ใชเ้ทคโนโลยีท่ีพฒันามาจนเกือบอ่ิมตวัแลว้ เช่น พลงังาน
น ้าขนาดใหญ่ น ้ามนัปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เป็นตน้  

(2) พลงังานนอกแบบ (Non - Conventional Energy) ไดแ้ก่ พลงังานท่ียงัมีลกัษณะการ
ผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีก าลงัอยู่ในระหว่างการท าวิจยัและพฒันา ซ่ึงมีหลายชนิดท่ีมีความ
เหมาะสมทางเทคนิคแลว้ แต่ยงัตอ้งปรับปรุงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ เช่น พลงัน ้ าขนาดเล็ก 
ก๊าซชีวภาพ ก๊าซจากชีวมวล หินน ้ามนั พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังาน
ลม เป็นตน้  

(3) พลงังานทางพาณิชย ์(Commercial Energy) เป็นพลงังานท่ีมีการซ้ือขายกนัในวง
กวา้งและด าเนินการผลิตในลกัษณะอุตสาหกรรม เช่น น ้ ามนัปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่
นิวเคลียร์ ไฟฟ้า เป็นตน้ 

(4) พลงังานนอกพาณิชย ์(Non - Commercial Energy) เป็นพลงังานท่ีมีการซ้ือขายกนั
ในวงแคบและด าเนินการผลิตในลกัษณะกิจกรรมในครัวเรือนใชก้นัมากในชนบท เช่น ฟืน แกลบ 
ชานออ้ย และมูลสัตว ์เป็นตน้  

(5) พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) หมายถึง พลงังานท่ีน ามาใช้แลว้ไม่หมด
ส้ิน สามารถพฒันาข้ึนมาใชใ้หม่ได ้เช่น ลม แสงอาทิตย ์
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(6) พลังงานส้ินเปลือง (Non Renewable) เป็นพลังงานท่ีใช้แล้วหมดส้ินไป เช่น 
น ้ามนัดิบ (ปิโตรเลียม) ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและพลงังานนิวเคลียร์ (แร่ยเูรเนียม) ฯลฯ  

 
2.4.11 ความส าคัญของพลงังาน 
วินัย วิระวฒันานนท์ (2542 อา้งถึงใน สมเดช ลีสวสัด์ิตระกูล 2552: 11) ได้กล่าวถึง 

ความส าคญัของการน าพลงังานมาใช ้ดงัน้ี 
1) การผลิต ผลิตทางดา้นทั้งทางเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จะตอ้งอาศยัพลงังานเป็น

ปัจจยัในการผลิตท่ีส าคญั ดงัจะเห็นได้ว่าการเพาะปลูกนับตั้งแต่เตรียมดิน การหว่านเมล็ด การ
บ ารุงรักษา การเก็บเก่ียว ตลอดจนการเคล่ือนยา้ยผลิตผลลว้นตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัทั้งส้ิน ซ่ึงจะท าให้
การผลิตท าไดร้วดเร็ว และเพิ่มผลผลิตไดม้ากข้ึน ส่วนในดา้นอุตสาหกรรมนั้น การผลิตท่ีท างาน
ดว้ยเคร่ืองจกัรจะตอ้งอาศยัพลงังานเป็นปัจจยัส าคญัท าให้เคร่ืองจกัรท างานไดม้ากข้ึน 

2) การสาธารณูปโภค การผลิตไฟฟ้าและประปาในปัจจุบนั จะตอ้งใชพ้ลงังานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าในรูปแบบปัจจุบนัใช้พลงังานจากน ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินลิกไนต ์
พลงังานน ้าจากเข่ือนต่างๆ และพลงังานในรูปแบบอ่ืนๆ ไฟฟ้าจดัไดว้า่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตใน
ปัจจุบัน ท าให้บ้านเรือน ถนนหนทางได้รับแสงสว่าง นอกจากน้ี การผลิตน ้ าประปาก็ต้องใช้
เคร่ืองจกัรและไฟฟ้าในการผลิต พลงังานจึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการสาธารณูปโภคของ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

3) การอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น เตารีด พดัลม วิทย ุ
โทรทศัน์ ฯลฯ เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ชีวติในปัจจุบนัตอ้งอาศยัพลงังานรูปแบบใดแบบหน่ึง
เคร่ืองหรือเคร่ืองใชเ้หล่าน้ีอาจจะท างานได ้

4) การขนส่งและการส่ือสาร การขนส่งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ท่ีพฒันามาจนถึงทุก
วนัน้ี นบัไดว้า่เป็นการขนส่งเคล่ือนยา้ยสะดวกรวดเร็วเป็นอนัมาก ส่วนการส่ือสารยุคปัจจุบนัท่ีเป็น
ระบบการส่ือสารผา่นดาวเทียมก็นบัเป็นความส าเร็จในการพฒันาพลงังานอีกส่วนหน่ึง 

5) การแพทย ์ในทางการแพทยน์อกจากประสบความส าเร็จในการคน้ควา้วิจยั จนท าให้เกิด
วิวฒันาการในการตรวจรักษาโรคในดา้นต่างๆแลว้ การเอ็กซ์เรยท่ี์ใชรั้กษาคนไขม้าเป็นเวลานาน
แลว้นั้นก็เป็นการใชพ้ลงังานในทางการแพทยอี์กลกัษณะหน่ึง ส่วนปัจจุบนัการรักษาโรคมะเร็งท่ี
เรียกวา่การฉายแสง ก็เป็นการใชพ้ลงังาน 

6) สินค้า นอกจากจะใช้พลังงานเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว การมี
พลงังานในรูปแบบต่างๆ เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น ้ ามนัดิบ ก็จะเป็นสินคา้ท่ีท ารายไดใ้ห้กบั
ประเทศผูผ้ลิตเป็นอยา่งดี 
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7) การทหาร พลงังานไดถู้กน ามาใช้ประโยชน์ทางทหารเป็นเวลานานแล้ว ประเทศท่ีมี
อ านาจทางการทหาร เช่น สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความกา้วหน้าในการพฒันาพลงังาน
เพราะอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีใช้ในการท าสงครามลว้นเป็นพื้นฐานความรู้และการน าพลงังานไปดดั
แปลใชท้ั้งส้ิน 

 
2.4.12 ความหมายของการอนุรักษ์พลงังาน 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) 

บญัญติัไวว้่า การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยดั 

จิรวรรณ เตียรถสุ์วรรณ และคณะ (2543: 65) ไดก้ล่าวถึง การอนุรักษพ์ลงังาน หมายถึง การ
ผลิต การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั ซ่ึงค าว่าประหยดัในท่ีน้ีหมายถึง ใช้เท่าท่ี
จ  าเป็น แต่คนส่วนใหญ่มกัใชค้  าวา่ประหยดัพลงังานในความหมายเช่นเดียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน  

มูลนิธิโลกสีเขียว (2537 อา้งถึงใน สมเดช ลีสวสัด์ิตระกูล 2552: 12 ) ไดก้ล่าวว่า การ
อนุรักษพ์ลงังาน หมายถึง การใชพ้ลงังานในทุกขั้นตอนและกิจกรรมการบริโภค จะตอ้งควบคุมให้
มีการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด โดยเร่ิมจากการสูญเสียในการท า
ขั้นตอน มีการตรวจตราดูแลการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มความระมดัระวงัในการใช ้ไม่ปล่อย
ให้มีการส้ินเปลืองพลงังานโดยไม่มีการใช้ประโยชน์ มีการตรวจสอบการร่ัวไหลเพื่อป้องกนัและ
ลดการสูญเสีย มีการก าหนดแผนการใชอ้ยา่งเหมาะสม การใชพ้ลงังานในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
ในครัวเรือนและส านกังาน ใหค้  านึงถึงการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆจากธรรมชาติมากท่ีสุด 

นิมนางค์ คลงักูล (2545: 16) ไดก้ล่าวว่า การอนุรักษ์พลงังาน หมายถึง การใช้ การผลิต 
ดูแล รักษา สงวน ส่งเสริมการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะไดมี้
พลงังานใชไ้ดย้าวนานท่ีสุด อีกทั้งช่วยลดค่าใชจ่้ายทั้งส่วนตวัและสังคม 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การใช้
พลงังานอย่างประหยดั และผลิตพลงังานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด การอนุรักษ์
พลงังานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใชพ้ลงังาน ซ่ึงเป็นการประหยดั ค่าใชจ่้ายในกิจการแลว้ ยงั
จะช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากแหล่งท่ีใชแ้ละผลิตพลงังานดว้ย 
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2.4.13 วธีิการอนุรักษ์พลงังาน 
สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2542 อา้งถึงใน สมเดช ลีสวสัด์ิตระกูล 2552: 17) ได้

เสนอวธีิการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในสถานศึกษา และก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียน นกัศึกษา 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม โดยขั้นในการอนุรักษ์พลงังานในสถาบนัมี 5 
ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ท าความเขา้ใจปริมาณไฟฟ้า น ้ ามนัเช้ือเพลิงต่างๆ โดยรวบรวมรายละเอียด 
หลักฐานเก็บค่าไฟฟ้า ใบเสร็จค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง เพื่อเช่ือมโยงถึงปริมาณการใช้โดยต้องมีการ
ติดตาม เปรียบเทียบความแตกต่างอยา่งต่อเน่ือง 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการติดตาม ตรวจสอบปริมาณการใช้ทพัยากรแบบแยกส่วนตามอาคาร
ต่างๆ รวมทั้งแยกส่วนตามประเภทกิจกรรม เช่น ส่วนการบริหาร ธุรการ อาคารเรียน โรงเรียน เป็น
ตน้ และตรวจนบัปริมาณการใชท้รัพยากร เช่น จ านวนหลอดแสงสวา่ง ขนาดต่างๆ ช่วงเวลาการใช้
งานแต่ละหลอดไฟ ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงแต่ละวนั เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
และตรวจหาความสูญเสีย รวมทั้ งพิจารณาแนวการปรับปรุงให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงปริมาณใชท้รัพยากร เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจ
มากยิง่ข้ึน ในปริมาณใชท่ี้มากหรือนอ้ยกวา่ปกติ และช่วยในการตดัสินใจด าเนินงานใดๆ ท่ีจะท าให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบตน้เหตุของปัญหา การใช้ทรัพยากรท่ี
ชดัเจนยิง่ข้ึน และจะน าไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาได ้

ขั้นตอนท่ี 4 การส ารวจหาการร่ัวไหลของทรัพยากรส่วนต่างๆ โดยการตรวจสอบอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงหากมีการใชม้ากผิดปกติ อาจเป็นเพราะอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ขาดการซ่อมบ ารุง 
หรือเป็นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสม และตรวจสอบพฤติกรรมของผูใ้ชด้ว้ย เพื่อลดการสูญเสีย
พลงังานและป้องการอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 5 การซ่อมบ ารุงและการดูแลรักษา เพื่อให้การใช้ทรัพยากรส่วนต่างๆ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่เน้นเฉพาะอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และการซ่อมบ ารุง
ใหแ้ก่ผูใ้ชด้ว้ย  
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2.4.14 แนวคิดเกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน 
จิรพล สินธุนาวา (2534 อา้งถึงใน นิมนางค ์คลงักลู, 2545: 17) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งและประหยดั โดยเน้นให้ประชาชน
ทุกคนต้องมีจิตส านึกในการช่วยกนัประหยดัพลังงาน มีหลักการท่ีเป็นมาตรการช่วยประหยดั
พลงังานดงัน้ี 
  1) ลดการใช ้ลดการสูญเสีย ในทุกๆจุดและทุกขั้นตอน 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช ้ใหส้ามารถไดป้ริมาณมากกวา่เดิม 
3) เพิ่มการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทุกชนิด ดว้ยการหมุนเวียนน าทรัพยากรกลบัมาใช้

ใหม่ เช่น กระดาษ โลหะ แกว้ พลาสติก เป็นตน้ 
4) ปลูกตน้ไม ้เพื่อดูดขบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาลและ

ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดจากน ้าท่วม 
5) หลีกเล่ียงการใชสิ้นคา้และเทคโนโลยท่ีีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
6) ร่วมแสดงความรับผิดชอบในการรักษาสมดุลของธรรมชาติด้วยการเผยแพร่ความรู้ 

ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2.4.15 ประโยชน์ของการอนุรักษ์พลงังาน 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544: 80) กล่าวถึงประโยชน์จากการ

อนุรักษพ์ลงังาน เป็นวิธีท่ีส าคญัท่ีจะช่วยลดการใชพ้ลงังานของประเทศลงไดแ้ละทุกคนสามรถมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ 

1) ท าใหป้ระหยดัค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 
2) ลดภาวะของรัฐบาลในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าวางท่อก๊าช ฯลฯ 
3) ลดการใชจ่้ายเงินของประเทศในการน าเขา้พลงังานและเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ 
4) ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการผลิตและการใชพ้ลงังาน 
 
2.4.16 การอนุรักษ์ต้นไม้ 
การอนุรักษ์ต้นไม้ หมายถึง การดูแลรักษา ป้องกัน การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการปลูกตน้ไมท้ดแทนในพื้นท่ีท่ีมีการตดัตน้ไม ้และแมแ้ต่สูญเสีย
ตน้ไมด้ว้ยสาเหตุอ่ืนก็ควรมีการปลูกทดแทน เช่น ถูกแมลงท าลาย ไฟป่าท าลาย ตน้ไมช่้วยรักษา
ความสมดุลของพื้นดิน ช่วยแกไ้ขปัญหาการกดักร่อนของดิน หรือปลูกไมผ้ล ไมด้อก ไมป้ระดบั 
ได้ผลผลิตทดัเทียมกบัการใช้ประโยชน์ ตน้ไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีค่าแก่มนุษย ์ซ่ึงได้น ามาใช้เป็น
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เช้ือเพลิงและน ามาใชเ้ก่ียวกบัปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค นอกจากน้ี
ยงัเป็นแหล่งร่มร่ืน สวยงาม เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (อู่แกว้ ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์, 2538: 209) 

ต้นไม้เป็นสังคมของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นพืช ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีส าคัญมากอยู่อย่างหน่ึง คือ 
สามารถสังเคราะห์อินทรียส์ารข้ึนมาไดจ้ากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ น ้ า และแร่ธาตุจากดิน 
โดยใช้แสงแดดเป็นพลงังาน ความหมายกวา้ง ๆ ของตน้ไมค้รอบคลุมถึงพืชทุกชนิดท่ีข้ึนอยู่กบั
พื้นดิน ตามภูเขา แม่น ้ า มหาสมุทร และพื้นท่ีป่าชายเลน ส าหรับตน้ไมท่ี้มีสภาพแวดลอ้มในชนบท
ก็เป็นท่ีประจกัษช์ดัอยู ่หากป่าเขาถูกท าลายตน้ไมก้็ถูกท าลายไปดว้ย (โฉมพิศ ซ่ือสัตย,์ 2537: 43) 

ในปัจจุบนั ตน้ไมแ้ละป่าไมใ้นประเทศไทยไดถู้กท าลายลงไปมาก เน่ืองจาก การถางป่าท า
ไร่เล่ือนลอย การเปิดป่าเพื่อการชลประทาน การสร้างเข่ือน การตดัไมเ้พื่อใชใ้นกิจการ ต่าง ๆ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนทุกคนจะตอ้งช่วยกนัอนุรักษ์ตน้ไม ้เพื่อให้เกิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเพื่อการด ารงชีวิตท่ีดี การอนุรักษต์น้ไมส้ามารถท าไดโ้ดยช่วยกนัปลูกตน้ไม ้ดูแล 
บ ารุงรักษาตน้ไม ้ไม่ตดัไมท้  าลายป่าเพื่อหวงัรายไดอ้ยา่งมหาศาล ใชไ้มอ้ยา่งประหยดัไม่วา่จะเป็น
การน ามาปลูกบา้น เคร่ืองใช้เคร่ืองประดบัตกแต่ง ตลอดจนให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีในการ
ป้องกนัรักษาป่า (สุวรรณี ยวุชาติ, 2532: 19) 

ไดมี้นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของป่าไมด้งัต่อไปน้ี 
สุเมธ ตนัติเวชกุล (2520: 38) ไดก้ล่าววา่ ตน้ไมซ่ึ้งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญั 

และอ านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มใหแ้ก่เรา ทั้งน้ีเน่ืองจาก เป็นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัการ
ผลิตพื้นฐาน และเป็นตวัรักษาดุลยธ์รรมชาติ และควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศให้อยู่ในสภาพปกติ 
รักษาตน้น ้ าล าธาร พนัธ์ุพืชและสัตวต่์างๆ ปัจจุบนัป่าไมไ้ด้ถูกท าลายลงไปเป็นจ านวนมาก จน
ก่อใหเ้กิดผลต่อเน่ืองต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ตามมา  

บุญชนะ กลัน่ค  าสอน และ ธงชยั จารุพฒัน์ (2526: 38-39) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทรัพยากรป่าไม้
แมว้า่จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถปลูกทดแทนกนัได ้แต่จากการเพิ่มจ านวนประชากรอยา่ง
รวดเร็ว ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมในขบวนการผลิต และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ทั้งทางดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นท่ีป่าไมถู้กท าลายลงเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลา 24 ปี ท่ีผา่นมา 

ศิริพรต ผลสินธ์ุ (2531: 209) ไดก้ล่าววา่ ตน้ไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชป้ระโยชน์แลว้
หมดไป แต่ถา้รู้จกัใชใ้หถู้กวธีิแลว้จะใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมด และสามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ลอด ป่าไมมี้
ประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นแหล่งใหเ้กิดของแม่น ้าล าธาร เป็นแหล่งพลงังานส าคญั
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัของชาวชนบทและอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า การ
อนุรักษป่์าไมเ้ป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่  
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2.4.17 สาเหตุของการสูญเสียทรัพยากรป่า 
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ท่ีผ่านมา อาจกล่าวไดว้า่ การสูญเสียพื้นท่ีป่าไมเ้ส่ือมโทรมลง ซ่ึง

เป็นผลงานร่วมกนัระหวา่งรัฐบาลและราษฎรดงัน้ี (ราตรี ราภา, 2543: 124-127) 
1) การท าไม ้ความตอ้งการไมเ้พื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น เพื่อท าอุตสาหกรรมโรงเล่ือย โรงงาน

กระดาษ สร้างท่ีอยูอ่าศยัหรือการคา้ ท าให้ตน้ไมถู้กลอบตดัและตดัถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้งอนุญาติ
ผกูขาดทั้งสัมปทานระยะยาว ขาดระบบการควบคุมท่ีดี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมุ่งแต่ตวัเลขปริมาตรท่ี
จะท าออก โดยไม่หวงัดูแลพื้นท่ีป่า ไม่ติดตามผลการปลูกทดแทนตามเง่ือนไขสัมปทาน จนในท่ีสุด
ไดมี้พระราชก าหนด ณ วนัท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม ้(ป่าบก) ทัว่
ประเทศไทย เม่ือเกิดกรณีกระทูนข้ึนมาและกล่าวโทษวา่ การท าไมเ้ป็นเหตุท าลายป่า เป็นผลให้เกิด
ภยัพิบติัข้ึน 

2) การเพิ่มจ านวนประชากรของประเทศ ท าให้ความตอ้งการจากภาคเกษตรมากข้ึน ความ
จ าเป็นท่ีตอ้งการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน พื้นท่ีป่าไมใ้นเขตภูเขาจึงเป็นเป้าหมายของการขยาย
พื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูก การเกิดพื้นท่ีป่าอาจกระท าโดยราษฎรสามรถบุกรุกเขา้ครอบครองพื้นท่ีหลงั
การท าไม้ได้อย่างง่ายดาย จากการเพิกเฉยของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง หรือเกษตรกรเหล่าน้ี ท า
การเกษตรโดยขาดการวางแผนการใชท่ี้ดินอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้หน้ีสินเพิ่มข้ึน ตอ้งขาย
ท่ีดินแลว้อพยพเขา้ป่าลึกไปเร่ือยๆ หรือการขายท่ีดินผืนใหญ่ในราคาท่ีสูงผิดปกติให้แก่นกัลงทุนท่ี
สนองนโยบายการท่องเท่ียวดว้ยการสร้างรีสอร์ท สนามกอล์ฟ ยิ่งเป็นเหตุซ ้ าเติมให้พื้นท่ีป่าไมถู้กบุ
รุกมากยิง่ขน้ 

3) การส่งเสริมการปลูกพืช หรือเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจเพื่อการส่งออก เช่น มนัส าปะหลงั ปอ 
ฯลฯ โดยไม่ส่งเสริมการใชท่ี้ดินอยา่งเต็มประสิทธิภาพ ทั้งๆท่ีป่าไมบ้างแห่งไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้
ในการเพาะปลูก เน่ืองจาก (1) พื้นท่ีขรุขระไม่สะดวกในการขุดไถพรวน (2) พื้นท่ีลาดเอียง และดิน
ง่ายต่อการเกิดกษยัการ (3) ชั้นดินบาง หลงัจากการเพาะปลูกไดไ้ม่นาน พื้นดินท่ีถูกปล่อยทิ้งไวใ้ห้
เป็นทุ่งหญา้ไม่สามารถปลูกพืชไดอี้ก ท าให้มีการขยายพื้นท่ีปลูกดว้ยการบุกรุกป่าเพิ่มมากข้ึนอีก 
กรณีการส่งเสริมการเล้ียงกุง้กุลาด าก็เช่นเดียวกนั ท าให้พื้นท่ีป่าชายเลนถูกบุกรุกและท าลายลงกวา่
คร่ึงในรอบ 30 ปี  

4) การก าหนดเขตแนวพื้นท่ีป่า กระท าไม่ชัดเจน หรือไม่กระท าเลยในหลายๆป่า ท าให้
ราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา บางแห่งเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเองยงัไม่สามารช้ีแนว
เขตไดถู้กตอ้ง ท าใหเ้กิดการพิพาทในเร่ืองท่ีดินท ามาหากิน และมกัเกิดการร้องเรียนต่อตา้นในเร่ือง
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน ซ่ึงช่วงระยะน้ีเองการบุกรุกพื้นท่ีป่าก็ด าเนินไปเร่ือยๆ กว่าจะรู้แพรู้ชนะป่าก็หมด
สภาพไปแลว้ 
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5) การจดัสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เช่น เข่ือน อ่างเก็บน ้ า เส้นทางคมนาคม การ
สร้างเข่ือนขวางล าน ้าจะท าใหพ้ื้นท่ีเก็บน ้าหนา้เข่ือนท่ีอุดมสมบูรณ์ถูกตดัโค่นมาใชป้ระโยชน์ ส่วน
ตน้ไมข้นาดเล็กหรือท่ีท าการยา้ยออกมาไม่ทนัจะถูกน ้ าท่วมยืนตน้ตาย เช่น การสร้างเข่ือนรัชชประ
ภาเพื่อกั้นคลองแสงอนัเป็นสาขาของแม่น ้ าพุมดวง-ตาปี ท าให้น ้ าท่วมบริเวณป่าดงดิบซ่ึงมีพนัธ์ุไม่
หนาแน่นประกอบด้วยสัตวน์านาชนิดนบัแสนไร่ ต่อมาจึงเกิดปัญหาน ้ าเน่าไหลลงล าน ้ าพุมดวง 
หรือการตดัถนนสายใหม่บางสายจ าเป็นตอ้งตดัผ่านพื้นท่ีป่าไม ้ท าให้สูญเสียไมแ้ละพื้นท่ีป่าเป็น
จ านวนมาก เป็นการสูญเสียระหวา่งการสร้างถนนและหลงัจากการสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

6) ไฟไหมป่้า ประเทศไทยมกัเกิดไฟไหมป่้าในฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี เพราะในฤดูร้อน
พวกวชัพืชในป่า หรือจากการผลดัใบของตน้ไม ้ใบไมจ้ะแห้งแห้งและติดไฟง่าย การสูญเสียป่าไม้
เกิดข้ึนข้ึนทุกๆปีในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือง ไฟป่าอาจเกิดจากการ
กระท าของคนหรือจากธรรมชาติ ผลเสียจากไฟไมป่้าท าลายทรัพยากรป่าไม ้คือ (1) ท าลายตน้ไม้
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (2) ท าให้ดินเส่ือมคุณภาพ (3) ท าให้โรคพืชระบาดกบัตน้ไมไ้ดง่้าย (4) 
ความช้ืนในดินถูกท าลาย เน่ืองจากพืชคลุมดินถูกท าลายขาดแคลนน ้า  

7) การท าเหมืองแร่ แหล่งแร่ท่ีพบในบริเวณท่ีมีป่าไมป้กคลุมอยู ่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิด
หนา้ดินก่อน จึงท าไห้ป่าไมท่ี้ข้ึนปกคลุมถูกท าลายลง เส้นทางขนยา้ยแร่ในบางคร้ังตอ้งตอ้งท าลาย
ป่าไมล้งเป็นจ านวนมาก เพื่อสร้างถนนหนทาง การระเบิดหน้าดินเพื่อให้ได้มาซ่ึงแร่ธาตุเกิดผล
ท าลายป่าไมบ้ริเวณใกลเ้คียงโดยไม่รู้ตวั  

8) ความตระหนกัและความร่วมมือของประชาชนต่อการอนุรักษย์งัมีนอ้ย เน่ืองจากยงัมีการ
ลกัลอบตดัไมเ้พื่อน าไปก่อสร้างบา้นเรือน หรือใชส้อยอ่ืนๆ หรือเพื่อการเกษตร หรือการเผาพื้นท่ีป่า
ท่ีปรากฎใหเ้ห็นไดเ้ป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ีการนิยมเคร่ืองเรือนท่ีผลิตมาจากไมท่ี้มีค่า เช่น ไมส้ัก 
ไมม้ะค่า ไมชิ้งชงั ฯลฯ ท าให้ผูผ้ลิตตอ้งเร่งแสวงหาไม ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ผูซ้ื้อมากข้ึน 

 
2.4.18 การรักษาสภาพแวดล้อม 
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้ม โดยกล่าวถึงความส าคญัและ

ความหมายของสภาพแวดลอ้มไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี  
พิทยา บวรวฒันา (2544: 115) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูน่อก

องค์การ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลกัษณะของสังคม โครงสร้างของกฎหมาย 
นิเวศวทิยาและวฒันธรรม  
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วิชยั วรรณพุฒ (2547: 21) ให้ความหมายของสภาพแวดลอ้มวา่ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ รวมทั้งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ์ (2548: 10) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีมีชีวิต
และไม่มีชีวิต เกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน ประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์

จากความหมายของสภาพแวดลอ้มขา้งตน้ สามารถสรูปไดว้า่ สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ี
อยู่รอบตวัมนุษยท์ั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษยส์ร้าง และมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย ์

 
2.4.19 ประเภทของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ไดมี้นกัวชิาการแบ่งประเภทของสภาพแวดลอ้มไวด้งัน้ี 
ธเนศ ข าเกิด (2541: 47-51) ไดแ้บ่งประเภทของการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนไดเ้ป็น 

3 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณโรงเรียน 

อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน ครุภณัฑ ์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
2) สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก

ห้องเรียน ตลอดจนการจดับริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนวิชาการต่างๆ ท่ีจะท าให้นกัเรียนได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ใหม้ากท่ีสุด ภายใตบ้รรยากาศท่ีมีชีวติชีวา เรียนสนุก สอนสนุก ครูรักเด็ก เด็ก
รักครู รักเพื่อน ไม่มีบรรยากาศแห่งความน่ากลวั หวาดผวา วติกกงัวล ทุกคนอยากมาโรงเรียน 

3) สภาพแวดลอ้มทางการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ระบบการบริหารการจดัการภายในโรงเรียน
ท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติังานส าเร็จลงดว้ยความร่วมมือร่วมใจ 

วชิยั วรรณพุฒ (2547: 27) แบ่งการจดัสภาพแวดลอ้ม เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมาถึง สภาพแวดล้อมท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณโรงเรียน 

อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งประกอบ ครุภณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
2) สภาพแวดลอ้มทางวชิาการ หมายถึง การจดับรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก

ห้องเรียน ตลอดจนการจดับริการเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนทางดา้นวิชาการต่างๆ ท่ีจะท าให้นกัเรียน
ไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ใหม้ากท่ีสุด 

3) สภาพแวดล้อมทางสังคมปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนักเรียนกบัครูผูส้อน และระหว่างนักเรียนกบัเพื่อนร่วมชั้น
เรียนและร่วมโรงเรียน 
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4) สภาพแวดลอ้มทางการบริหารจดัการ หมายถึง ระบบการบริหารจดัการในโรงเรียนท่ี
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติังานให้ส าเร็จลงดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัเอ้ือต่อการเรียนของนกัเรียน
และรวมถึงการจดัส่ิงต่างๆท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

ชลอ ไกรทอง (2547) กล่าวว่า ประเภทของส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ  

1)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แ ก่  อาคารเ รียน อาคารประกอบ ห้อง เ รียน 
ห้องปฏิบติัการ สาธารณูปโภค สนามกีฬา สวนหยอ่ม บริเวณโรงเรียน วสัดุอุปกรณ์ และครุภณัฑ์
ต่างๆ 

2) สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หอ้งเรียน การบริการเพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการ เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ และประสบการณ์ 

3) สภาพแวดลอ้มทางการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ระบบการบริหารการจดัการภายในโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกนัท างานและอยูใ่นโรงเรียนอยา่งมีความสุข 

วิกรม ทิพยว์ิบูลยช์ยั (2548 อา้งถึงใน สมพงษ ์ฤทธิแผลง, 2552: 11) ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียน ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะอาดของอาคารสถานท่ี ดา้นความสะอาดของ
บริเวณของบริเวณโรงเรียน ดา้นความร่มร่ืนสวยงามภายในโรงเรียน ดา้นการบริการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีจดัใหน้กัเรียนและดา้นความปลอดภยัในสถานท่ี 

สรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนจดัไดเ้ป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มดา้นความ
สะอาดของอาคารสถานท่ี ดา้นความสะอาดของบริเวณโรงเรียน ดา้นความร่มร่ืนสวยงามภายใน
บริเวณโรงเรียน และดา้นความปลอดภยัของสถานท่ี 

 
2.4.20 ความส าคัญของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในโรงเรียนนั้นจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน และการพฒันานกัเรียนทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในโรงเรียนไดอ้ย่างมีความสุข ดงันั้นการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนจึงมีความส าคญั ซ่ึงมี
ผูใ้หค้วามส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ดงัน้ี 

ธเนศ ข าเกิด (2541: 53) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีของโรงเรียน จะมีส่วนในการเสริมสร้าง 
ความคิด และคุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงคไ์ด ้หากสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเป็นไปดว้ยดีแลว้ 
โรงเรียน จะไม่ใช่สถานท่ีลบเลือนความเบิกบานหรรษาจากตวันกัเรียนแต่จะเป็นสถานท่ีสร้างความ
หรรษาใหม่ๆ ท่ีร่ืนรมยส์มดงัความตอ้งการตามวยัของนกัเรียน นกัเรียนจะศึกษาเล่าเรียนเต็มความรู้ 
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ความสามารถ มีความรักและเข้าใจตนเอง รู้สึกช่ืนชมกับความงามของโลกรอบๆ ตัว และ
สร้างสรรคค์วามงามใหแ้ก่คนอ่ืน 

สุปรีชา หิรัญโร (2541: 175) ไดก้ล่าวถึง อาคารและสภาพแวดลอ้มท่ีดีในโรงเรียนจะช่วย
เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมของนักเรียน ช่วยท าให้
นกัเรียนเกิดความรู้สึกต่อการเรียนรู้ ก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีและความภูมิใจต่อสถาบนั ซ่ึงจะมีผล
ไปถึงความพยายามท่ีจะสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ การสร้างช่ือเสียง เกียรติยศให้กบัตนเอง และ
สถาบันได้อีกด้วย นอกจากน้ีแล้วสภาพแวดล้อมในโรงเรียนยงัมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอม
พฤติกรรม ทศันคติ ค่านิยม สติปัญญา และสังคมของนกัเรียนอีกดว้ย 

ณุตตรา แทนข า (2543: 24) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนวา่ การท่ี
นักเรียนได้อยู่ในโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมดี จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และความรักใน
โรงเรียน ในสถาบนั ความรู้สึกเช่นน้ีจะน าไปสู่ความรักหวนแหนในช่ือเสียงของโรงเรียน ถ้า
โรงเรียนสร้างความรู้สึกเช่นน้ีให้เกิดข้ึนได ้ก็จะเป็นส่ิงท่ีควบคุมความประพฤติของนกัเรียนไปใน
ตวั เพราะนกัเรียนย่อมจะไม่พยายามให้โรงเรียนท่ีตวัเองรักและภูมิใจตอ้งเสียช่ือเสียง เพราะการ
กระท าของตวัเอง  

มยรีุ สิงห์โทราช (2536: 21) กล่าวถึง ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีมีผลทาง
การศึกษาวา่ โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีเด็กไดพ้บส่ิงแวดลอ้มหลายอยา่ง เช่น ไดมี้การสมาคมติดต่อกบั
ครูและเพื่อนนกัเรียนในวยัต่างๆ ไดอ่้านหนงัสือในห้องสมุด ไดดู้ภาพยนตร์และโทรทศัน์ และได้
ฟังวทิยท่ีุครูจดัข้ึน เพื่อประกอบการสอน ซ่ึงลว้นแต่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งส้ิน นอกจากน้ียงั
ช่วยใหเ้ด็กมีประสบการณ์ มีความเจริญงอกงามในดา้นต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากโรงเรียนเป็น
สถานท่ีท่ีเด็กไดพ้บส่ิงแวดลอ้มหลายอยา่ง สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอม
พฤติกรรม ทศันคติ ค่านิยม สติปัญญา และสังคมของนกัเรียน ซ่ึงลว้นมีผลต่อการศึกษาทั้งส้ิน  

 
2.4.21 หลกัการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประกอบด้วย ส่ิงแวดล้อมทางดา้นกายภาพและส่ิงแวดล้อม

ทางดา้นจิตใจ มีความเก่ียวขอ้งผกูพนัต่อชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะนกัเรียน
ตอ้งสัมผสักบัส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัตลอดเวลา ดังนั้นโรงเรียนจึงตอ้งจดัสภาพแวดล้อมท่ีถูก
สุขลกัษณะใหแ้ก่นกัเรียน 

รวีวรรณ ชินตระกูล (2540 อา้งถึงใน สมพงษ ์ฤทธิแผลง, 2552: 12) ไดเ้สนอแนะการจดั
สภาพแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะไวด้งัน้ี 
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1) ท่ีตั้งและบริเวณโรงเรียนควรเลือกท่ีปลูกสร้างโรงเรียนในท่ีทีเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของชุมชน ปลอดภยั สวยงามและสามารถใชเ้น้ือท่ีให้เป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมสันทนาการ
ใหม้ากท่ีสุด ท่ีมีการสัญจรไปมาสะดวก ไม่ควรห่างไกลจากยา่นชุมชนเกินกวา่ 2 กิโลเมตร ควรจดั
ใหป้ลอดภยัจากอนัตรายในทอ้งถนนหลวง โรงเรียนควรจดัใหห่้างจากสถานท่ีท่ีมีเสียงรบกวน หรือ
เสียงประจ าจนเป็นเหตุร าคาญ เช่น โรงงานโม่หิน โรงงานซีเมนต์ เป็นตน้ และควรตั้งให้ห่างจาก
แหล่งทิ้งขยะมูลฝอย และแหล่งน ้าโสโครกไม่นอ้ยกวา่ 50 เมตร เพื่อใหพ้น้จากกล่ิน ฝุ่ นละออง และ
แมลง ตลอดจนสัตวท่ี์อาจเป็นพาหะน าโรคและก่อเหตุร าคาญ 

2) อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารควรสร้างให้มีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 
ตอ้งค านึงถึงภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น พาย ุน ้าท่วม อาคารไม่ควรหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก 
หรือทิศตะวนัตก ควรหนัหนา้ไปทางทิศท่ีจะไดรั้บลมดี แสงแดด และฝนไม่ไม่รบกวนมาก 

3) การระบายถ่ายเทอากาศและแสงสวา่ง ถา้การถ่ายเทอากาศไม่ดีพออากาศจะร้อนอบอา้ว 
เด็กจะง่วงเหงาหาวนอน ควรจดัให้มีช่องลม และประตูหนา้ต่างให้เพียงพอ แสงสวา่งท่ีเพียงพอใน
การอ่านหนังสือได้สบายตา เน้ือท่ีของประตูหน้าต่าง ควรเป็น 1 ใน 4 ของพื้นท่ีห้อง เพื่อให้
ห้องเรียนมีแสงสวา่งและระบายอากาศเพียงพอ ควรมีม่านหนา้ต่างบงัแสงท่ีเกินความพอดี บริเวณ
ใกลห้้องเรียน ถา้จะปลูกตน้ไมใ้หญ่ควรปลูกให้ห่างจากอาคารเรียนไม่นอ้ยกวา่ 8 เมตร เพื่อไม่ให้
บงัแสงสวา่งและขดัขวางการระบายอากาศ 

4) โรงอาหาร โรงอาหารนอกจากโต๊ะและมา้นัง่แลว้ ควรจดัให้มีน ้ าสะอาดส าหรับด่ืมและ
ใช้ มีอ่งน ้ าหรือน ้ าก๊อกลา้งมือ และลา้งภาชนะท่ีใช้ในการรับประทานอาหาร ท่ีรองรับเศษอาหาร
และขยะอาหารท่ีแม่คา้น ามาขายควรเป็นอาหารท่ีปราศจากอนัตราย เช่น อาหารไม่ใส่สี น ้ าส้มสายชู 
ควรควบคุมความสะอาดอยา่งใกลชิ้ดทั้งผูป้รุงขาย และเสิร์ฟอาหาร เป็นตน้  

5) โรงครัว โรงครัวไม่ควรตั้งอยู่ใกลอ้าคารเรียน ใกลส่ิ้งโสโครก พื้นห้องตอ้งทึบท าดว้ย
วสัดุท่ีง่ายต่อการท าความสะอาด มีแสงสวา่งพอ การระบายอากาศดีเพราะโรงครัวมีความร้อนและ
กล่ินมาก คนปรุงอาหารจะตอ้งอยูใ่นโรงครัววนัละหลายชัว่โมง เตาไฟไม่ควรวางบนพื้นราบ ควร
ตั้งสูงพอใหย้นืปรุงอาหารไดเ้หนือเตาไฟควรมีปล่องไฟ เพื่อดูดควนัออกไปจากโรงครัว เพราะควนั
ส่วนหน่ึงมีก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ซ่ึงเป็นพิษ จดัท ารางระบายน ้ าให้เศษอาหารไปจากโรงครัว 
มิฉะนั้นเศษอาหารตอ้งจะบูดเน่า ส่งกล่ินเหม็น เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงวนัและเช้ือโรค มีถงัใส่
ขยะมูลฝอย เศษอาหารท่ีมีฝาปิดมิดชิด ไม่ร่ัว และมีปริมาณให้เพียงพอกบัเศษอาหารและขยะมูล
ฝอยวนัต่อวนั มีน ้าสะอาดส าหรับปรุงอาหาร และลา้งภาชนะใหเ้พียงพอ 

6) สนามควรอยู่ทางดา้นหน้าของโรงเรียน รักษาให้เรียบร้อย และปลอดภยัอยู่เสมอ คือ 
จะตอ้งเป็นพื้นท่ีเรียบ ปราศจากกอ้นอิฐ หรือตอไม ้มีการระบายน ้ าดี ไม่เป็นฝุ่ นในฤดูแลง้หรือเป็น
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โคลนในฤดูฝน ริมขอบสนามควรปลูกตน้ไมแ้ละมีก่ิงกา้นสาขามากพอท่ีจะเอาไวบ้งัแสงแดด มีมา้
นัง่ และถงัขยะไวเ้ป็นระยะๆ ดา้นท่ีติดกบัถนนควรท าร้ัวกั้น หรือปลูกไมพุ้่มเป็นเขตระหวา่งสนาม
กบัถนน 

7) น ้าด่ืมน ้าใช ้โรงเรียนตอ้งจดัน ้าสะอาดไวใ้ห้ด่ืมและใชอ้ยา่พอเพียง คอยดูแลจุดน ้ าด่ืมให้
สะอาดอยูเ่สมอ ควรติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าให้มีขนาดเพียงพอท่ีจะด่ืมไดท้นั และควรจะมีถงัหรือบ่อ
เก็บท่ีสะอาด มีขนาดเพียงพอท่ีจะใชไ้ดย้ามขาดแคลน ภาชนะท่ีใส่น ้าไวบ้ริโภคตอ้งรักษาให้สะอาด
อยูเ่สมอ ควรเป็นชนิดมีก๊อกไขน ้าไดก้็จะดีมาก น ้ าลา้งมือ อ่างลา้งมือ ควรแยกจดัไวต่้างหากไม่ควร
ปนกบัน ้าด่ืมและไกลจากหอ้งส้วม ในโรงอาหาร อ่างลา้งมือ ควรมีอยา่งนอ้ย 1 ท่ีต่อนกัเรียน 50 คน 

8) ส้วมและท่ีปัสสวะโรงเรียนตอ้งจดัส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะและสมดุลกบัจ านวนนกัเรียน
เพื่อถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ควรแยกส้วมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไวใ้ห้ห่างจากกัน ต้องมี
เจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษา ความสะอาดเป็นประจ า ควรใชน้ ้ าช าระภายในห้องและมีถงัใส่ขยะไวใ้น
หอ้งส้วม 

9) การก าจดัขยะมูลฝอย การระบายน ้ าและการดูแลรักษาความสะอาด สถานท่ีทัว่ไป ขยะ
มูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหาร ส่วนประกอบอย่างอ่ืนมีน้อย ห้องเรียนทุกห้องควรมีตะกร้า 
ส าหรับใส่เศษกระดาษและมูลฝอยแห้ง ซ่ึงตอ้งน าไปทิ้งในท่ีทิ้งทุกวนั ท่ีทิ้งขยะควรแยกเป็นส่วนๆ
และมีป้ายติด เช่น ขยะแหง้ ขยะเปียก ขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้และขยะมีพิษ เป็นตน้ 

10) การระบายน ้ า ไดแ้ก่ การระบายน ้ าโสโครก รวมทั้งการระบายน ้ าฝน ท่ีขงัอยูต่ามพื้นท่ี
ในบริเวณโรงเรียน น ้ าเหล่าน้ีเม่ือขงัอยู่นานๆ ก็จะเกิดการเน่าส่งกล่ินรบกวน และเป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยุ่ง ควรท าทางระบายน ้ าไวห้ลายๆทาง น ้ าโสโครกควรท าทางระบายลงสู่ถงัหรือบ่อซึม 
ไม่ควรระบายไปลงแม่น ้า 

จากแนวคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้ถูกสุขลกัษณะนั้นทุก
คนมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือกนั นบัตั้งแต่ผูบ้ริหาร ครู นกัรียน ภารโรง พ่อครัว พ่อคา้ แม่คา้ท่ีขาย
อาหาร ผูป้กครอง ตลอดจนชุมชน และขอ้ส าคญัอีกประการหน่ึงควรจดัใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ีและตน้ไมใ้นบริเวณโรงเรียนดว้ย เพราะนกัเรียนจะไดฝึ้กฝน
ตนเองให้รับผิดชอบ อนุรักษ์สภาพแวดล้อม และรักธรรมชาติ มีผลท าให้นักเรียนเป็นคนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีดี เป็นคนมีคุณภาพท่ีสังคมคาดหวงั และผลท่ีดีท่ีสุดก็คือสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เป็นท่ีช่ืนชมแก่ผูพ้บเห็นเป็นตวัอยา่งท่ีดีงามต่อไป 
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2.4.22 การสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
การสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม ใน

โรงเรียนนั้นนับว่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ นกัเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาติ นักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 
และปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความสะอาด ความรักความสามคัคี 

 กรมวิชาการ (2543: 18–20) ไดก้ล่าวถึง การสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียนไวด้งัน้ี 

1) สถานท่ี คือ บริเวณโรงเรียนได้แก่ อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน ้ า ห้องส้วม ต้อง
ค านึงถึงความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั และห้องเรียน ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัท่ี
นัง่นกัเรียน การจดัมุมกิจกรรมในหอ้งเรียนป้ายนิเทศ อุปกรณ์ มุ่งส่งเสริมความรู้นกัเรียนเป็นตน้ 

2) บุคลากร ไดแ้ก่ ครูควรมีลกัษณะดงัน้ี 
มีลกัษณะเป็นผูน้ าแบบประชาธิปไตยและมีขนัติธรรมทางวชิาการ 

(1) มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 
(2) มีทกัษะการจดัการ 
(3) มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความกระตือรือร้น 
(4) มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี 
(5)  ยิม้แยม้แจ่มใส น ้าเสียงนุ่มนวล อ่อนหวาน มีอารมณ์ขนั 
(6) ใหค้วามรัก ความอบอุ่น ใหค้วามเห็นใจ ความเขา้ใจ 
(7) มีเจตคติต่อการสอน 

3) การจดับรรยากาศในการเรียนการสอน 
(1)  ปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนระหวา่งครูกบันกัเรียน และระหวา่งนกัเรียนกบั นกัเรียน 
(2) การจดักิจกรรมการเรียนท่ีสอนท่ีหลากหลาย 

4) การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นบรรยากาศของการเรียนรู้ 
(1) การน านวตักรรมมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 

5) การจดัสภาพแวดลอ้มทางวิชาการในโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนควรจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดเวลา เช่น 

(1) ผูบ้ริหารและครูท่ีเป็นกลัยาณมิตร 
(2) ศูนยส์ารสนเทศ 
(3) มุมนิทรรศการ 
(4)  พิพิธภณัฑก์ารศึกษาในโรงเรียน 
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(5)  หอ้งวชิาการ หอ้งปฏิบติัการ 
(6) หอ้งสมุด หอ้งเกมส์ 
(7)  ศูนยส่ื์อการศึกษา 
(8)  หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 
(9) อุทยานการศึกษา  

ประดินนัท์ อุปรมยั (2540: 127-152) ไดก้ล่าวถึง การสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ได ้
ดงัน้ี 

การจัดบรรยากาศในชั้ นเรียน เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและ
ปฏิสัมพนัธ์นกัเรียนกบันกัเรียนเป็นไปดว้ยดี เป็นการช่วยให้เกิดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีดีข้ึน ครู
เป็น ผูส้ร้างอิทธิพลทางออ้มช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ไดดี้คือ การจดับรรยากาศ เช่น 

1) การให้การเสริมแรง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน การเสริมแรงไดห้ลาย
รูปแบบเช่น 

(1) การกล่าวค ายกยอ่งชมเชย 
(2) การใหเ้กียรติออกมาปรากฏตวัหนา้ชั้น 
(3) การใหด้าว 
(4) การแสดงความเอาใจใส่ดว้ยแววตาและท่าทาง 
(5) การใหร้างวลั 
(6) การพยกัหนา้รับขณะท่ีผูพ้ดูก าลงัพดู 

2) การจดัสภาพหอ้งเรียน 
การจดัท่ีนัง่ส าหรับนกัเรียนตอ้งค านึงถึง ดงัน้ี ( 1) การจดักิจกรรมในชั้นเรียน (2) สภาพ

ทางร่างกายของนกัเรียน เช่น การบกพร่องทางสายตา ความบกพร่องทางหู ควรไดรั้บสิทธิพิเศษใน
การนัง่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนใหม้ากท่ีสุด (3) การส่งเสริมใหน้กัเรียนปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อนๆ ครูควรจดั
เปล่ียนท่ีนัง่บ่อยอาจเป็นเดือนละคร้ัง หรือแลว้แต่กิจกรรม เป็นการฝึกตนให้เขา้กบับุคคลต่างๆ (4) 
การใหเ้ด็กเก่งช่วยเหลือเด็กอ่อน เป็นการช่วยสอนกนัระหวา่งเด็กเก่งกบัเด็กอ่อน (5) เด็กดีมีอิทธิพล
ต่อการปรับปรุงตนเองกบัเด็กเกเร 

3) การจดัมุมกิจกรรม มุมกิจกรรมเป็นการช่วยเสริมการเรียนรู้และเสริมพฒันาการด้าน
ต่างๆ ของนกัเรียนไดด้ว้ยตนเองในเวลาว่าง เป็นการเสริมการเรียนรู้ การเสริมพฒันาการของเด็ก 
และยงัช่วยขจดัปัญหาการควบคุมชั้นเรียนของครูไดด้ว้ย มุมกิจกรรมในชั้นประถม ดงัน้ี 

(1) มุมหนงัสือ เป็นการจดักิจกรรมการอ่านของนกัเรียน 
(2) มุมเกมการศึกษา เป็นมุมการเล่นเกมของนกัเรียน 
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(3) มุมบล็อก เป็นมุมเล่นท่ีส่งเสริมดา้นอิสระใหก้บันกัเรียน 
(4) มุมศิลป์ เป็นมุมจดัเตรียมอุปกรณ์เก่ียวกบัศิลป์  

ในการจดัมุมกิจกรรมต่างๆ เป็นการฝึกให้นกัเรียนมาระเบียบวินัยมีส่วนร่วม ในการจดั
อุปกรณ์นักเรียนมีความภูมิใจต่อการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมใหม่ๆ 

4) การจดัวางส่ือประกอบการเรียนการสอน หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีครูเคยมาใช้
เก่ียวกบัในการสอน เป็นการทบทวนดา้นการเรียนการสอนการวางส่ือ โดยทัว่ไปอยู่หลงัชั้นเรียน 
หรือมุมใด มุมหน่ึงของชั้นเรียนมีระเบียบการใชก่้อน–หลงั เพื่อสะดวกในการคน้หา 

5) การจดับอร์ด หมายถึง หนา้จดัท่ีต่อออกจากกระดานด า ส่ิงท่ีควรค านึงในการจดับอร์ด
หนา้ชั้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีต่อออกไปจากกระดานด าทั้ง 2 ขา้ง ส่ิงท่ีควรค านึงในการจดับอร์ดหนา้ชั้น ก็
คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการจัดบอร์ดหน้าชั้ น เป็นการเสนอข่าวท่ีน่าสนใจ
ประจ าวนันั้น ควรใชน้กัเรียนท่ีมีความรับผดิชอบในการหา ข่าวสารท่ีเขาสนใจ และเขาคิดวา่เป็นส่ิง
ท่ีน่าสนใจของเพื่อนๆ ด้วย นักเรียนเกิดความกระตืนรือร้น เป็นการจดัสภาพห้องเรียนให้ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในแง่ท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีนิสัยในการใฝ่รู้ และมีความรู้รอบตวั 

6) การจดัป้ายนิเทศส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง เป็นส่ือสอนชนิดหน่ึงท่ีใช้ รวบรวมวสัดุ
ต่างๆ ไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อแสดงความรู้สึกและเร่ืองราวหรือความรู้สั้นๆ ซ่ึงลกัษณะของป้ายนิเทศ 
จะประกอบดว้ย 2 ส่วน 

(1) พื้นป้ายนิเทศ เช่น กระดานชานออ้ย ไมอ้ดั ไมไ้ผ ่เส่ือกก เส่ือสาน 
(2) วสัดุท่ีใชจ้ดัหรือแสดงบนป้ายนิเทศ เช่น รูปภาพ เศษวสัดุ ส่ิงประดิษฐข์องจริงหรือ

หุ่นจ าลองก็ได ้
7) การจดันิทรรศการ หมายถึง การน าวสัดุหรือส่ือแสดงหลายๆ อย่าง เช่น ของจริง ของ

จ าลอง ภาพวาด ภาพถ่าย ป้ายนิเทศ  
สรุปไดว้า่ บรรยากาศสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูน้ั้น ผูบ้ริหาร

และครูเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการด าเนินงาน ทั้ งบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน นอกจากน้ีแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียนนั้น จะเป็นแหล่ง ให้ความรู้แก่นักเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว และท าใหผู้เ้รียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
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 2.5 งานวจิัยในประเทศทีเ่กีย่วข้อง 
 

ภานุเดช ขดัเงางาม (2541) ท าการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษา
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และศึกษาตวัแปรดา้น เพศ สาขาท่ีเรียน สภาพการท่ี
พกัอาศยั เขตท่ีตั้งพกัอาศยั ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง ผูป้กครองท่ีอุปการะ 
การเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอกสถานศึกษา การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ว่ามีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษาหรือไม่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอย่างจาก
ประชากร 225 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีพึง
ประสงค์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และพกัอยู่กบับิดาและมารดา เขตท่ีตั้งท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่พกัอยู่
นอกเมืองหรือชานเมืองร่มร่ืน ผูป้กครองท่ีอุปการะส่วนใหญ่เป็นบิดา และผูป้กครองส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพส่วนตวั ได้แก่ ค้าขาย เกษตรกรรม มากท่ีสุด 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่วนแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม นกัศึกษาส่วนใหญ่ไดรั้บข่าสารจากส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ 
และวารสาร นักศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คือ เปิด -ปิด ตู ้เย็นวนัละหลายๆ คร้ัง 
ตรวจสอบรอยต่อระหวา่งท่อน ้ าแก๊สกบัวาล์วแก๊ส ใชก้๊อกน ้ าท่ี เปิด-ปิด ไดอ้ยา่งอตัโนมติั ดา้นการ
อนุรักษต์น้ไม ้คือ ปลูกตน้ไมท้ดแทนเม่ือตดัออกหรือถอนตน้เดิมทิ้ง ดา้นการรักษาความสะอาด คือ 
ท าความสะอาด รอยขีดเขียนตามฝาผนงั เม่ือพบเห็น การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 
กบัพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัศึกษา พบวา่ เพศ สาขาท่ีเรียน สภาพการพกัอาศยั เขต
ท่ีตั้งพกัอาศยั ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง ผูป้กครองท่ีอุปการะ การเขา้ร่วม
กิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งในและนอกสถานศึกษา การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารความรู้เก่ียวกบั
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัศึกษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนการเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 เจริญจิต ลีภทัรพณิชย ์(2545) ท าการศึกษาพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของวยัรุ่น : 
กรณีศึกษา นกัเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มสหวิทยาเขต
บรมราชชนนี 1โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของวยัรุ่นและ
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของวยัรุ่น กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 271 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และการหาค่าสหสัม
ประสิทธ์ิสัมพันธ์ของเพียร์สัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS/PC+ ในการประมวลผล ผลการวิจยัพบวา่  พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของวยัรุ่นท่ี
พบวา่มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและ
ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของวยัรุ่นท่ีพบวา่
มีค่าอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ เจตคติเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพฤติกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ตวัแปรเพศของนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั
ไม่มีผลท าให้พฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกนั ส่วนตวัแปรความรู้เก่ียวกบัการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลท าใหพ้ฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างกนั 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในระดบัท่ีสูง การรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก และเจตคติเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดี ลว้นแลว้แต่มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัพฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีมีต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

สายนัห์ ปัญญาทรง (2545) ท าการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่น ้ าของอาสาสมคัรพิทกัษ์
แม่น ้ าน้อยในจงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น ้ าท่ี
ถูกตอ้งในระดบัปานกลาง และปัจจยัด้านเพศ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศยัริมฝ่ังแม่น ้ าน้อย จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาน ้ าเสีย การรับรู้ข่าวสาร ความรู้และทศันคติ
ในการอนุรักษ์แม่น ้ า ก่อให้เกิดความแตกต่างในเร่ืองพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น ้ าน้อย อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ  ระยะเวลาท่ีอาศยัริมฝ่ังแม่น ้ าน้อยมีแนวโน้มจะมีความสัมพนัธ์แบบผกผนั 
(Negative Relationship) กบัพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่น ้ าท่ีถูกตอ้งในขณะท่ีระดบัการรับรู้ข่าวสาร 
ความรู้และทศันคติเก่ียวกบัการอนุรักษ์แม่น ้ ามีความสัมพนัธ์แบบตามกนั (Positive Relationship) 
อยา่งชดัเจนกบัพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่น ้าท่ีถูกตอ้ง 

ชลอ ไกรทอง (2546) ท าการศึกษาทรรศนะของครูต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า ใน
ภาพรวมครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
มีเร่ืองทรรศนะต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนประถมศึกษาในระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายดา้น
พบวา่ สภาพแวดลอ้มทางดา้นวชิาการ และสภาพแวดลอ้มทางดา้นการบริหารจดัการครูเห็นดว้ยใน
ระดบัมาก ส่วนสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพครูเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามภูมิ
หลังของครู พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกันมีทรรศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
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ประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั ครูผูส้อนท่ีมีอายุต่างกนัมีทรรศนะของครูต่อการจดัสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนประถมศึกษา ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีทรรศนะต่อการจดัสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนประถมศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์
การสอนต่างกนัมีทรรศนะเของครูต่อการจดั สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่าง
กนั ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มหรือแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ต่างกนั มีทรรศนะเของครูต่อการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิชาต ณ พิกุล (2546) ท าการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อมของ
นกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคเชียงราย  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
อนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคเชียงราย  2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ สาขาวิขาท่ีเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
อาชีพของผูป้กครอง เขตท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ประสบการณ์
เขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้ นปีท่ี 2 
วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย จ านวน 284 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ t-test และค่า F-
test  ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์และการพฒันาส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส าหรับพฤติกรรมการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในแต่ละดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
สูงสุดไปต ่า คือ ดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ดา้นการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม
โดยไม่ท าใหเ้กิดมลพิษ ดา้นการรู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มตระหนกัถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม 
และด้านการปฏิบติัตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษา คือ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ประสบการณ์
การเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนสาขาวิขาท่ีเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง เขตท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

กรรณิกา ก่ิงทอง (2547) ท าการศึกษาทรรศนะของนกัเรียนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า นักเรียนมีทรรศนะต่อการจดั
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในการจัด
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สภาพแวดลอ้ม 3 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ ดา้นวิชาการ และดา้นการบริหารจดัการ อยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนออกเป็นรายดา้นของการจดัทั้ง 3 ด้าน ด้าน
วิชาการ เป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือ ด้านการบริหารจดัการ และด้านกายภาพ เป็นล าดบัสุดทา้ย  
นักเรียนท่ีมีเพศ เขตท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกนั มีทรรศนะต่อการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนท่ีมีอายุต่างกัน มี
ทรรศนะต่อการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกดา้น และนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนต่างกนั
มีทรรศนะต่อการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในดา้นวชิาการ 

ชนาวทิย ์ผูน้ าพล (2547) ท าการศึกษาการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 (ช่วงชั้นท่ี 2) กรณีศึกษา โรงเรียนวดัพิกุล สังกดักรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนโรงเรียน 
ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการอบรมเล้ียงดูบุตรมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรม
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (r = 0.425) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ปัจจยัการศึกษาอบรมจาก
โรงเรียนมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่ากบัพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (r = 0.379) ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และปัจจยัการน าเสนอและเผยแพร่จากส่ือสังคมมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัค่อนขา้งสูงกบัพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (r = 0.661) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 ศุภฤกษ์  ดวงขวญั (2548) ท าการศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเขต
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดบัปานกลาง ระดบัพฤติกรรมการลด
ขยะมูลฝอยใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัต ่า พฤติกรรมการน าวสัดุส่ิงของมาใชซ้ ้ าอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีภาพรวมกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ได้แก่ อายุ การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ และทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 สุทธิศรี มหาวรศิริ (2548) ท าการศึกษาทศันคติต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการประหยดั
พลงังานของวยัรุ่น: กรณีศึกษานกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) 
ศึกษา ระดบัทศันคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังานของวยัรุ่น 2) เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังานของวยัรุ่น โดยศึกษา
จากกลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง  จ  านวน 300 คน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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t-test และ F-test ผลการศึกษาพบวา่ วยัรุ่นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 18-20 
ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปีการศึกษาปีท่ี 4 ศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนสะสมระหว่าง 2.50-
3.0 มีรายไดร้ะหวา่ง 3,000-5,000 มีแหล่งรายไดจ้ากผูป้กครองและครอบครัว มีภูมิล าเนาในภาคใต ้
และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง  ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และประหยดัพลงังาน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังานใน
ระดบัมาก  ทศันคติของวยัรุ่นต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการประหยดัพลงังานอยูใ่นระดบัดีทงั
ในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขยะมูลฝอย ดา้นพลงังาน และดา้นน ้ า ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ
ของวยัรุ่นต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อทศันคติต่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้นปี การศึกษา สาขาวิชา ผลการเรียน
สะสม ภูมิล าเนา รายได ้แหล่งท่ีมาของรายได้ ความถ่ีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และการเขา้ร่วม
กิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 
 เดชา กล่ินจนัทร์ (2549) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการรับรู้กบัระดบัการ
น าไปปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมา โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้และระดบัการน าไปปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และหาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัการน าไปปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เกษตรกรท่ี
อาศยัอยู่ในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi 
Stage Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดบั ขอ้ค าถามมีเน้ือหาครอบคลุมระดบัการรับรู้
และระดบัการน าไปปฏิบติัทั้ง 5 ด้าน มีด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดา้น
เทคโนโลยี และดา้นจิตใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ค่าที (t-test) และหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของ Pearson และทดสอบความมีนยัส าคญัของค่า r (Test 0f 
Significance) โดยเปรียบเทียบค่า t ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา มีรายไดต้ั้งแต่ 20,000 บาทต่อคนต่อปีข้ึนไป มีท่ีดินท ากินเป็นของ
ตนเองต ่ากวา่ 16 ไร่ และไดรั้บรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือทางโทรทศัน์ ระดบัการ
รับรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมาอยูใ่นระดบัมาก แต่
ระดบัการน าไปปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมีระดบัการรับรู้มากท่ีสุด คือ ด้านจิตใจ ส่วน
ดา้นท่ีมีระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นเทคโนโลยี และมีระดบัการน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้น
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จิตใจ ส่วนดา้นท่ีมีการน าไปปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นเทคโนโลยเีช่นเดียวกนั การเปรียบเทียบขอ้มูล
พื้นฐานดา้นอายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และขนาดของครัวเรือน กบัระดบัการรับรู้และระดบัการ
น าไปปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวดันครราชสีมา โดย
ภาพรวมพบวา่ไม่แตกต่าง เม่ือจ าแนกตามอายุ พบว่า ทั้งระดบัการรับรู้และระดบัการน าไปปฏิบติั
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการรับรู้มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อยู ่2 ดา้น คือ ดา้นเทคโนโลยีและดา้นจิตใจ ส่วนระดบัการน าไป
ปฏิบติัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2 ดา้น คือดา้นเศรษฐกิจและดา้น
เทคโนโลย ีเม่ือจ าแนกตามรายได ้พบวา่ระดบัการรับรู้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 อยู ่1 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ส่วนระดบัการน าไปปฏิบติัไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนกตาม
ขนาดของครัวเรือน พบวา่ ระดบัการรับรู้มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อยู ่1 ดา้น คือ ดา้นสังคม ส่วนระดบัการน าไปปฏิบติัไม่แตกต่างกนั การหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระดบัการรับรู้และระดบัการน าไปปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ โดยภาพรวม
มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความสัมพนัธ์มาก
ท่ีสุด คือ ดา้นสังคม รองลงมา คือ ดา้นเทคโนโลยี ส่วนดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น
จิตใจ 
 รุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์ (2549) ท าการศึกษาพฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวนัของนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โดยท าการศึกษาพฤติกรรมการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัของนักเรียน และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ประหยดัไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้
เก่ียวกบัการใชพ้ลงังานในระดบัปานกลาง มีการรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังาน และไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคมต่อการแสดงพฤติกรรมทัว่ไปอยู่ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่ เพศ ความรู้เก่ียวกบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า การรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังาน และ
การสนบัสนุนทางดา้นสังคมต่อการแสดงพฤติกรรมทัว่ไป 

สุขขี ค านวณศิลป์ (2550) ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม อุทยานแห่งชาติใตร่้มเยน็ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาระดบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของอุทยานแห่งชาติใตร่้มเยน็ จ  าแนกตาม ระดบัการศึกษา ภูมิล าเนาระยะเวลาท่ีอาศยั
อยู่ในชุมชน ประเภทกิจการ การเป็นสมาชิกกลุ่มชุมชน แหล่งขอ้มูลข่าวสาร จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บ
ข่าวสาร และรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์
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ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมในรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกรายการ 
ส่วนระดบัการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พบวา่ การมีส่วนร่วมแตกต่างกนัตามระดบัการศึกษา 
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร และจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บข่าวสาร ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอุทยานแห่งชาติใตร่้มเยน็ ดา้นภูมิล าเนา ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ประเภท
กิจการ การเป็นสมาชิกกลุ่มชุมชนไม่แตกต่างกนั ส่วนปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมท่ีมีผลต่อการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในอุทยานแห่งชาติ คือ ขาดบุคลากรในการน าเสนอผลการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ขาดการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานอ่ืน เจ้าหน้าท่ีขาดปัจจัยหลาย ๆ ด้าน และการ
ประชาสัมพนัธ์ไม่ดีเท่าท่ีควร ส าหรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีผลต่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติใตร่้มเย็น คือ ควรส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตส านึกและรู้จกั
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท าให้อุทยานฯ สดช่ืน สะอาด น่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน และประชาชนรู้คุณประโยชน์
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ควรส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีทุกคน มีส่วนร่วม ในการ
อนุรักษ์ฯ ควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการอนุรักษ์ฯ ให้มากกว่าน้ี และควรมีการอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองการอนุรักษอ์ยา่งทัว่ถึง 

จีรภา ทองสร้าง (2550) ท าการศึกษาการผลิตส่ือส าหรับนกัเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาโรงเรียนคลองกุ่ม ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดย
ท าการศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา เพื่อศึกษาเน้ือหาและรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสม และเพื่อผลิตส่ือเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาคือ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ส านกังานเขตบ่ึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จ านวน 245 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความรู้
เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นทศันคติเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี 
และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งให้
ความสนใจส่ือคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดและต้องการลักษณะรูปแบบเน้ือหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกบัวยั ใชภ้าพการ์ตูนประกอบกบัฉาก ขนาดตวัอกัษรชดัเจนในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 
ส่วนผลการศึกษาความสัมพนัธ์พบวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นการศึกษา เกรดเฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั และนกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นการศึกษา เกรดเฉล่ีย อาชีพของบิดา 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรม นกัเรียนท่ีมี
เพศ เกรดเฉล่ีย ท่ีแตกต่างกัน มีผลท าให้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน และ
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นกัเรียนท่ีมีความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้นกัเรียนมีทศันคติและพฤติกรรมการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างกนั ส่วนนกัเรียนท่ีมีทศันคติต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลท าให้พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่างกนั แสดงให้เห็นวา่การสร้างให้เด็กเกิดทศันคติ
และพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนั้น นักเรียนต้องมีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม จึงจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม คือ ความรู้ (K) และทศันะ (A) 
มีผลสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และท าใหเ้กิดการปฏิบติั (P) ตามมา 

สมพงษ ์ฤทธิแผลง (2553) ท าการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนของโรงเรียนสังกดัอ าเภอพญาเม็งราย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 4 
โดยท าการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน
ของโรงเรียนสังกดัอ าเภอพญาเม็งราย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยจ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัอ าเภอ
พญาเมง็ราย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 4 จ านวน 358 คน โดยใชแ้บบสอบถามแบบ
มาตราส่วนการประเมิน (Rating Scale) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยใชค้่าทาง
สถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป คือ อตัราร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยค่าที ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการ
จดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดอ าเภอพญาเม็งราย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ นกัเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่
และขนาดเล็กในสังกดัอ าเภอพญาเม็งราย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 4 มีความ
คิดเห็นต่อการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นวยั
เดียวกนั มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนัจึงมีความตอ้งการดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน
เหมือนกนั ในดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนอ าเภอพญาเม็ง
ราย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 ของโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก ผล
การเปรียบเทียบในภาพรวมและรายขอ้พบวา่ไม่แตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 
 วสิาขา ภู่จินดา (2555) ท าการศึกษาการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้
ในการจดัการส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมโรงงาน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงงานและปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามอุสาหกรรมโรงงาน
หรืออุตสาหกรรมการผลิต 400 ตวัอย่าง และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 
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จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ด้วยสถิติ Chi-square ผล
การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอุตสาหกรรมโรงงานส่วนใหญ่มีนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
คิดเป็นร้อยละ 76.2 ส่วนใหญ่มีปัญหามลพิษทางน ้ าและขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 55.8 และ 55.2 
ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งอุตสาหกรรมโรงงานมีความตระหนกัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 69.2 ในด้านการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุดจากโทรทศัน์ และ
กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60.5 และกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวนมากท่ีสุดมีความคิดเห็นในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 44.8 เม่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้พบวา่ ข้ึนอยู่
กบัวิสัยทศัน์และนโยบายของผูบ้ริหาร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของพนกังาน ความศรัทธาในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การติดตามและประเมินผลตามล าดบั ในดา้นความสนใจ
ในการด าเนินกิจกรรมและโครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งอุตสาหกรรมโรงงานเกินกวา่ก่ึงหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีความสนใจ ผลการทดสอบ
สมมติฐานปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงงาน ได้แก่ ขนาดของอุตสาหกรรม นโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อม การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ และวิสาขา ภู่จินดา (2555) ท าการศึกษาการจัดการขยะฐานศูนย์ : 
กรณีศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะของนกัเรียน ประยุกต์การจดัการขยะฐานศูนย ์และศึกษาผลส าเร็จ 
ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการขยะฐานศูนย ์ท่ีน าไปใชใ้นโรงเรียนเพื่อน าไปสู่การหาแนวทางท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ านวน 335 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผูอ้  านวยการ และอาจารย ์การ
วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบสมมติฐานใช ้t-test และ 
F-test ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง การ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการจดัการขยะ
ฐานศูนยใ์นภาพรวมปานกลาง ส่วนผูอ้  านวยการ และอาจารยเ์ห็นดว้ยกบัโครงการขยะฐานศูนยว์่า
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ภายหลงัจากการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม พบว่า ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ 14.16 นกัเรียนและอาจารยมี์ความพึงพอใจในโครงการเฉล่ียในระดบัมาก ปัญหา/
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อุปสรรค ได้แก่ การขาดความร่วมมือจากนักเรียน รองลงมาขาดการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร
โรงเรียน ขาดอุปกรณ์ในการจดัการขยะฐานศูนย ์เช่น ถังขยะสีต่างๆไวใ้นการคดัแยก การขาด
ความรู้/ความเขา้ใจในการจดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ ขาดเงินทุน/งบประมาณ และบุคลากรใน
การจดัการขยะฐานศูนย ์ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะฐานศูนย ์โรงเรียนควรมีการด าเนินการใน
ขั้นตอนการจดัการขยะ “ตน้ทาง” โดยส่งเสริมการคดัแยกขยะและอาศยัการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ในการใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง    
 

2.6 งานวจิัยต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง 
 
ไดยาร์ ( Dyar, 1976: 110-111) ท าการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของ

นกัเรียนชั้นปีท่ี 7 จ  านวน 637 คน พบวา่ การท่ีเด็กไดอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีสะอาดเป็นพิเศษนั้นจะ
ช่วยใหเ้ด็กเกิดความเช่ือมัน่วา่จะสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มไห้ดีข้ึน การท าเช่นวา่น้ี
จะให้เด็กเกิดความใส่ใจ เกิดการปฏิบติัและมีความต่ืนตวัมากข้ึน เขาได้ช้ีให้เห็นว่าเด็กสามารถ
เปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบติัของตวัเองได้ สอดคลอ้งกบัลินเนท ซี ซึเลสนี (Zelezny, 
1999) ไดว้ิจยั Educational Interventions that Improve Environmental Behaviors : A Meta -
Analysis ผลการวิจยัพบว่าการจดักิจกรรมเสริมดา้นการให้การศึกษาในห้องเรียนก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงพฤติกรรมดา้น ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การจดั กิจกรรมเสริมในกลุ่มท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งเรียน โดยไม่มีการวางแบบประสบการณ์ใหเ้ด็ก 

หลุยส์ ชอวล์า (Chawla, 1999) ท าการศึกษาเร่ือง Life Paths Into Effective Environmental 
Action ผลการวจิยัพบวา่สาเหตุของการอุทิศตนเองเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ประสบการณ์
ท่ีไดอ้ยูก่บัธรรมชาติ อิทธิพลของครอบครัว องคก์รต่าง ๆ และการไดรั้บการศึกษา มีส่วนเก่ียวขอ้ง
มากท่ีสุด เหตุการณ์ท่ีประทบัใจต่อส่ิงแวดลอ้มก่อใหเ้กิดการด าเนินชีวิตในแบบท่ีแตกต่างกนั หยาง 
จิง-ชิน (Yang, 1993) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง Perceptions of Preservice Secondary School Teachers in 
Taiwan, the Republic of China, Concerning Environmental Education ผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษา
ฝึกสอนในระดบัมธัยมมีทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มในเชิงบวกมากกวา่นกัศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และ
นกัศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ โดยเฉพาะทศันคติของเพศหญิงเป็นไปในเชิงบวกมากกวา่เพศชาย และ
นกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่มน้ีมีความเห็นพอ้งกนัวา่ผูท่ี้มีความรู้และมีทกัษะเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั
ดียอ่มมีพฤติกรรมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มใหบ้งัเกิดผลดีดว้ย 

 
 



75 
 

แซคเคอร์ (Zacher 1977) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน
ชั้นปีท่ี 11 ในรัฐมอนตานา พบว่า เพศ ขนาดครอบครัว การอ่านหนงัสือพิมพ ์การไดศึ้กษาความรู้
ทางด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและภูมิล าเนาของนักเรียนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องท าให้ทราบว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มนั้นสามารถท าไดทุ้กภาคส่วนในหน่วยงานทุกระดบั โดยเฉพาะในโรงเรียน การ
ให้การศึกษาแก่เยาวชนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีความส าคญัต่อการช่วย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อนัจะน าไปสู่การมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน และเป็นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งมีประสิทธิภาพ และจากเอกสารและงานวจิยัดงักล่าวน้ี ท าใหผู้ว้จิยัพบตวัแปรต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 
คือ เพศ  ระดับการศึกษา อาชีพของผูป้กครอง ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ี
นบัวา่เป็นตวัแปรท่ีส าคญัและน่าสนใจในการวจิยัคร้ังน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   



บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียน
ธรรมวทิยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.5 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคดิการศึกษา 
 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปร

ตาม รายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1.1 ตัวแปรต้น ประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 5 ตวัแปรหลกั ดงัน้ี 

3.1.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศอายรุะดบัชั้น อาชีพผูป้กครอง 
3.1.1.2 การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ 
3.1.1.3 ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3.1.1.4 ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3.1.1.5 การสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากทางโรงเรียน 
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3.1.2 ตัวแปรตาม คือ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ทั้ง 3 ดา้น คือ 1) กิจกรรมดา้น
การอนุรักษพ์ลงังาน 2) กิจกรรมดา้นการอนุรักษต์น้ไม ้3) กิจกรรมดา้นการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 

 
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

1. กิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

2. กิจกรรมดา้นการอนุรักษต์น้ไม ้

3. กิจกรรมดา้นการอนุรักษ์

สภาพแวดลอ้ม 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัชั้น 

- อาชีพผูป้กครอง 

2. การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ

ต่างๆ 

3. ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

4. ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

5. การสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มจากทางโรงเรียน 
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3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
สมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

สมมติฐานท่ี 1 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีศึกษาในระดบัชั้นเรียนท่ีแตกต่าง
กนั มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีอาชีพของผูป้กครองแตกต่างกนั มี
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน  

สมมติฐานท่ี 6 ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

สมมติฐานท่ี 7 ทัศนคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

 สมมติฐานท่ี 8 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีได้รับการสนับสนุนจากทาง
โรงเรียนในการจดักิจกรรมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในโรงเรียน 

สมมติฐานท่ี 9 การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

สมมติฐานท่ี 10 การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

สมมติฐานท่ี 11 ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.3.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ก าลงัศึกษาอยูใ่นภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ านวนนกัเรียน
ทั้งหมด 3,057 คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2556 

 
3.3.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดั ยะลา  จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งจากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1976 อา้งถึงใน สุวิมล ติรกานนัท์, 2548: 
176) ดงัน้ี 

n =  

 n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N คือ ขนาดของประชากร 
e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน เท่ากบั 

ร้อยละ 5 หรือ 0.05 
n =  

n = 399.86 ---> 400 
  

3.3.3 การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตวัอย่างจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นตาม

สัดส่วน (Stratified Sampling) กลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัชั้น และเพศ หลงัจากนั้นท าการน ารายช่ือ
นกัเรียน ม.1 ชาย มาเรียงกนัทั้งหมด เรียงตามเลขท่ีทบัห้อง โดยท าการรันหมายเลข ตั้งแต่เลขท่ี1-
463 หาความกวา้งของช่วงท่ีจะใชใ้นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง (I) ซ่ึงเป็นการสุ่มแบบระบบ (Systematic 
Random Sampling) 

I = จ  านวนประชากรท่ีสนใจ/กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล 
  = 463/60=7.71 ---->8 
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จากนั้นจบัฉลากหมายเลขเร่ิมตน้กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มแรก ไดแ้ก่ จบัฉลากไดห้มายเลข 8 ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างล าดบัท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างล าดบัต่อไป คือ กลุ่มตวัอย่างล าดบัท่ี 16, 24,32,40,48 ท าเช่นน้ี
จนกวา่จะครบ 60, 84, 49,87,42,78 ตวัอยา่ง รวมกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน  

 
 

 
 

 
 
 
 
N=  
 
 
n= 
 
 
ภาพที ่3.2 ขนาดตวัอยา่ง 
 

3.3.4 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การศึกษาน้ีท าการสัมภาษณ์อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง คือ อาจารยน์าอีมะห์  อุชะมิ ต าแหน่ง ครู

วทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นประธานงานกลุ่มส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน   
 

 
 
 
 
 
 

400 

ม.1 

ช=463 

ม.2

 

ม.3 

ญ=643 ช=374 ญ=662 ช=321 ญ=

594 

ช=42 ช=60 ญ=

78 

ช=49 ญ=87 ญ=84 
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3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

3.4.1 แบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน

โดยการสอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นขอ้มูลในการสร้างเคร่ืองมือ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 
3.4.2 โครงสร้างแบบสอบถาม 
แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามชนิดปลายเปิด (Open Question) ปลายปิด (Close- 

Ended Question) และค าถามท่ีแสดงระดบัความเห็น (Scale Question) แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัชั้น

เรียน อาชีพของผูป้กครอง  
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

จ านวน 10 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

เลือกตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” จ านวน 12 ขอ้ และค าถามทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน การอนุรักษ์ตน้ไม ้และการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม โดยให้
คะแนนทศันคติออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวนทั้งหมด 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โดยให้คะแนนพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มได้ 4 ระดบั คือ ปฏิบติัทุกคร้ังปฏิบติั
บางคร้ัง ปฏิบติันานๆคร้ัง และไม่ปฏิบติั จ  านวนทั้งหมด 11 ขอ้  

ส่วนท่ี 5 ค  าถามเก่ียวกับการสนับสนุนการท ากิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
จ านวนทั้งหมด 3 ขอ้ 

ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะความคิดเห็น 
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3.4.3 เกณฑ์การให้คะแนน 
3.4.3.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนทั้งหมดจ านวน 10 ขอ้ โดยถามนกัเรียนเก่ียวกบัความถ่ีในการไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดล้อมจากส่ือต่างๆ ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ ภาพยนต์ วีดิทศัน์ อินเตอร์เน็ต 
วารสาร/นิตยสาร แผน่พบั/สติกเกอร์ คู่มือ/หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์และ ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ลกัษณะค าถาม
เป็นแบบ Rating Scale โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1) ทุกวนั    5  คะแนน 
2) 1 คร้ัง/สัปดาห์   4  คะแนน 
3) 2 คร้ัง/สัปดาห์   3  คะแนน 
4) 3 คร้ัง/สัปดาห์   2  คะแนน 
5) 4 คร้ัง/สัปดาห์   1  คะแนน 
6) ไม่เคย    0  คะแนน 

3.4.3.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เลือกตอบ “ถูก” หรือ “ผดิ” มีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1) ตรวจคะแนนในขอ้ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, และ 10 เป็นค าถามท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริง พิจารณาการใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ดงัน้ี คือ  

กลุ่มตวัอยา่งกาเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่ง 
ถูก  ใหค้ะแนนขอ้ละ  1  คะแนน 
ผดิ   ใหค้ะแนนขอ้ละ  0  คะแนน 

2) ตรวจคะแนนในขอ้ 3, 4, 11, และ12 เป็นค าถามเชิงลบ พิจารณาการให้
คะแนนในแต่ละขอ้ดงัน้ี คือ  

กลุ่มตวัอยา่งกาเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่ง 
 ใช่   ใหค้ะแนนขอ้ละ  0  คะแนน 
 ไม่ใช่   ใหค้ะแนนขอ้ละ  1  คะแนน 

โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน
รายขอ้มีรายละเอียดดงัน้ี (วสิาขา ภู่จินดา, 2555) 

คะแนน 0.68-1.00 คะแนน มีความรู้ความเขา้ใจ มาก 
คะแนน 0.34-0.67 คะแนน  มีความรู้ความเขา้ใจ ปานกลาง 
คะแนน 0.00-0.33 คะแนน  มีความรู้ความเขา้ใจ นอ้ย 
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3.4.3.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน
โรงเรียนเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน การอนุรักษต์น้ไม ้และการอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มเป็นการ
วดัแบบ Likert scale ไดก้ าหนดระดบัออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แต่ละระดบัจะมีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 
11 ขอ้ คือขอ้ค าถามท่ี1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 และขอ้ค าถาม เชิงลบ 4 ขอ้ คือขอ้ค าถามท่ี 3, 
6, 11, 13 เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี  
 
 ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 1 
เห็นดว้ย 4 2 
ไม่แน่ใจ 3 3 
ไม่เห็นดว้ย 2 4 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 5 

 
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาทศันคติเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนรายขอ้มี

รายละเอียดดงัน้ี (วสิาขา ภู่จินดา, 2555) 
คะแนน 0.00-2.33 คะแนน  มีทศันคติ นอ้ย 
คะแนน 2.34-3.67 คะแนน  มีทศันคติ ปานกลาง 
คะแนน 3.68-5.00 คะแนน  มีทศันคติ มาก 

3.4.3.4 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นการวดัพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน
โรงเรียน ระดบัการปฏิบติัออกมาเป็น 4 ระดบั คือ ทุกคร้ัง บางคร้ัง นานๆคร้ัง ไม่ปฏิบติั ซ่ึงมีเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงัน้ี  

ทุกคร้ัง     3  คะแนน 
บางคร้ัง   2  คะแนน 
นานๆคร้ัง   1  คะแนน 
ไม่ปฏิบติั  0  คะแนน 
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โดยเกณฑใ์นการพิจารณาพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนรายขอ้มีรายละเอียดดงัน้ี 
(วสิาขา ภู่จินดา, 2555) 

คะแนน 0.00-1.00 คะแนน มีพฤติกรรม นอ้ย 
คะแนน 1.01-2.00 คะแนน  มีพฤติกรรม ปานกลาง 
คะแนน 2.01-3.00 คะแนน  มีพฤติกรรม มาก 
 
3.4.4 แบบสังเกตการณ์ 
โดยสังเกตการณ์ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของโรงเรียน เช่น การแยกขยะ และประเภทถงั

ขยะ การจดัสวนหยอ่ม รวมทั้งพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น ปิดไฟ ปิดพดัลม 
ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกใช้ การดูแลรักษาตน้ไม ้ไม่เผาขยะในโรงเรียน ไม่ทิ้งเศษอาหารลงท่อ
ระบายน ้า เป็นตน้ 
 

3.4.5 ค าถามการสัมภาษณ์ 
เป็นการสัมภาษณ์อาจารย์วิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 1 คน ซ่ึงเป็น

ประธานงานกลุ่มส่ิงแวดล้อมโรงเรียน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จงัหวดัยะลา เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านการเรียนการสอนด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน โดยมีค าถามดงัน้ี 

 
1) การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2) การสร้างความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
3) การสร้างทศันคติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน

โรงเรียน 
4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
5) การสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากโรงเรียน 
6) ขอ้เสนอแนะในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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3.5 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

3.5.1 การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปหา
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเคร่ืองมือในด้านเน้ือหาค าถาม เพื่อให้ครอบคลุมและวดัได้ตรงตามท่ีต้องการวดั 
รวมทั้งตรวจสอบความเป็นปรนยั (Objectivity) ของค าถาม ค าตอบแต่ละขอ้ เพื่อให้ไดข้อ้ค าถามท่ี
ถูกตอ้งชดัเจน จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิจยัจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึง
ค านวณจากความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัขอ้ความท่ีสร้างข้ึนดชันีท่ีใช้แสดง
ความสอดคลอ้งเรียกวา่ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์ (Item-Objective 
Congruence Index : IOC)โดยผูเ้ช่ียวชาญจะประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือสอดคลอ้งให้ 1 
คะแนน ไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน ไม่สอดคลอ้งให้ -1 คะแนนค่า IOC มีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้ค าถาม
ท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล ้1 ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงผลการประเมิน
พบว่า ข้อค าถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ จึงสามารถน าค าถามมาใช้ในแบบสอบถามได้
ทั้งหมด แสดงรายละเอียดดงัภาคผนวก ง 

3.5.2 การทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try Out) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้
กบัประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง ท่ีอยู่ในโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบานปือเดา จ.
นราธิวาส ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนั จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 แลว้น ากลบัมาหาความเช่ือมัน่ตาม
วิธีของ Cronbach โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ทดสอบขอ้ค าถาม 5,4,3,2,1 
ส าหรับค าถามทศันคติ ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่  0.844 ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือมัน่ระดบัสูง (พิมพท์อง 
สังสุทธิพงศ์, 2552: 27) ของแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง และหาความ
เท่ียงตามวิธีของ Kuder-Richardson ทดสอบขอ้ค าถาม 0,1 ส าหรับค าถามความรู้ ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 
0.521 ซ่ึงเป็นค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดดงั
ภาคผนวก จ 
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3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้หล่งขอ้มูลในการศึกษา 2 แหล่ง ดงัน้ี 
3.6.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากการสังเกตโดยผูว้ิจยัเขา้ไป

สังเกตพฤติกรรมตลอดจนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
การสัมภาษณ์อาจารย ์และการสอบถามโดยใชแ้บบสอบถามนกัเรียน 

3.6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร 
บทความทางวิชาการ คน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบ
การศึกษาใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

(SPSS/FW) โดยใชส้ถิติดงัน้ี  
3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพื้นฐานวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

บรรยายตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย โดยใช้คุณสมบัติความต่อเน่ืองของคะแนนเป็นแบบการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(ค่าเฉล่ีย) 

3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ t-test, F- test (Oneway ANOVA) ค่า
สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และ Chi-square ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

จากผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในโรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา โดยการใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี 
 

4.1 ผลการสัมภาษณ์ 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ผูว้ิจยัได้
สัมภาษณ์อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน คือ อาจารยน์าอีมะห์  อุชะมิ 
ต าแหน่ง ครูวทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัยะลา โดย
มีผลการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

ผลการสัมภาษณ์การให้ข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พบว่า การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งตอ้งมีการกระจายการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม 
ในสภาพปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความเส่ือมโทรมมากข้ึน ดงันั้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มจึงถือวา่เป็นการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
ท าเป็นนิจ จะมวัแต่ท าหรืออนุรักษเ์ป็นช่วงเวลาหรือบางเวลาคงเป็นไปไม่ได ้ส่ิงแวดลอ้มจะดีหรือ
เส่ือมข้ึนอยูก่บัฝีมือมนุษยอ์ยา่งเรา 

การสร้างความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในโรงเรียน พบว่า ครูตอ้งสร้างลกัษณะนิสัยเด็กนักเรียนโดยให้กลมกลืนกบัการเรียนการสอน 
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ตวัอยา่งเช่น ควรลดขยะท่ีเก่ียวขอ้งกบัขวดน ้าท่ีใชใ้นการด่ืมน ้ าของเด็กและลดการใช้กล่อง
โฟมส าหรับเด็กท่ีซ้ือขา้วมารับประทาน ครูจะมีวธีิการในการชกัจูงนกัเรียนเหล่านั้นโดย  

1) ใหค้ะแนนส าหรับนกัเรียนท่ีน าแกว้น ้าส่วนตวัและกล่องขา้วมาโรงเรียนเป็นประจ า เป็น
คะแนนพิเศษรายเทอมโดยมีการประชาสัมพนัธ์ใหค้รูวทิยาศาสตร์ทุกระดบัชั้นทราบ 

2) ถ้าขวดน ้ าหรือถุงน ้ าและกล่องโฟมยงัไม่ลดปริมาณในการใช้ ครูจะมีการประกวดรี
ไซเคิลขวดน ้าเหล่านั้นเป็นระดบัชั้น โดยผา่นการยนิยอมจากผูบ้ริหาร  

การสร้างทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน พบว่า ทุกๆภาคเรียนครูซ่ึงเป็นประธานกลุ่มงานส่ิงแวดล้อมโรงเรียนจะจดัให้มีการ
ประกวดหอ้งเรียนสะอาดเป็นระดบัชั้น  ห้องใดมีการดูแลห้องเรียน ปราศจากขยะ และสมาชิกของ
ห้องพกแก้วน ้ าส่วนตัวทุกคนและพกกล่องข้าวบางรายท่ีพกข้าวมา จะมีค่าตอบแทนเป็น
ทุนการศึกษาจากโรงเรียน เม่ือมีการประกวดทุกภาคเรียนจะท าให้เป็นการสร้างนิสัยในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า 
1) เด็กๆตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 2) การประชาสัมพนัธ์เป็นระยะๆ
ในเร่ืองส่ิงแวดล้อม 3) มีการช่ืนชมและชมเชยในการท าความดี 4) มีตัวอย่างรุ่นพี่ให้เห็นถึง
พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

การสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มจากโรงเรียน พบวา่ ทาง
โรงเรียนสนบัสนุนการจดัการประกวดเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น ขยะรีไซเคิลนอกจากน้ียงัไดรั้บ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม 

ขอ้เสนอแนะในการสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่ ควรให้ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน
และมีการจดันิทรรศการการเรียนรู้โลกภายนอก  
 

4.2 ผลการสังเกตการณ์ 
 
การสังเกตการณ์จะท าการสังเกตทุกวนัเสาร์-พฤหัสบดี เป็นเวลา 4 อาทิตย์ โดยสังเกต

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงท าการสังเกตในตอนเชา้ ตอนเท่ียง และตอนเยน็ ดงัน้ี 
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4.2.1 สภาพแวดล้อมทัว่ไปของโรงเรียน 
4.2.1.1 การคดัแยกขยะ และประเภทถงัขยะ พบวา่ ถงัขยะมีอยา่งเพียงพอ มีถงัขยะ

ทั้ง 3 ประเภท คือ ถงัขยะเปียก ถงัขยะแหง้ และถงัขยะรีไซเคิล ซ่ึงนกัเรียนมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.1 ประเภทถงัขยะ 
 

4.2.1.2 การจดัสวนหยอ่มในโรงเรียน พบวา่ มีการจดัสวนหยอ่มตามพื้นท่ีต่างๆ เช่น 
หนา้โรงเรียน ทางเขา้โรงเรียน บริเวณเสาธง และหนา้อาคารเรียน เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.2 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่4.2 การจดัสวนหยอ่มในโรงเรียน 
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 4.2.2 การร่วมกจิกรรมของนักเรียนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
         4.2.2.1 การร่วมกิจกรรมของนกัเรียนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน โดย
สังเกตความสนใจของนกัเรียนต่อกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การกลา้แสดงออก ลกัษณะของ
กิจกรรม พบวา่ ทางโรงเรียนมีโครงการธนาคารขยะ แต่เน่ืองจากช่วงท่ีสังเกตการณ์ดงักล่าว ทาง
โรงเรียนไดปิ้ดปรับปรุงธนาคารขยะชัว่คราว เน่ืองจากทางโรงเรียนจะท าการซ่อมแซม ปรับปรุง 
และขยายพื้นท่ีของธนาคารขยะจึงไม่สามารถสังเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที ่4.3 ธนาคารขยะ 

4.2.3 พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  
          4.2.3.1 การอนุรักษต์น้ไม ้พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีการอนุรักษต์น้ไม ้
โดยมีการดูแลรักษาตน้ไม ้มีการรดน ้าตน้ไม ้ดงัแสดงในภาพท่ี 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4 นกัเรียนอนุรักษต์น้ไม ้
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4.2.3.2 การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีการแยก
ขยะก่อนทิ้ง ไม่มีการเผาขยะในโรงเรียน และไม่มีการทิ้งเศษอาหารตามท่อระบายน ้า ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5 การแยกขยะก่อนทิ้ง 

 
4.2.3.3 การจดัการน ้าเสียและการก าจดัเศษอาหาร พบวา่ ไม่มีการจดัการน ้าเสียและ

การก าจดัเศษอาหาร แต่มีการจดัท าท่ีแยกขยะและรณรงคใ์หน้กัเรียนแยกขยะก่อนทิ้งโดยเร่ิมจาก
หอ้งเรียน โรงอาหาร โดยจดัภาชนะรองรับทั้งขยะแหง้ ขยะเปียก และขยะรีไซเคิล ส่วนโรงอาหารมี
การรณรงคใ์หแ้ม่คา้ไม่ใชถุ้งพลาสติกและกล่องโฟม โดยใชก้ระดาษแทนถุงพลาสติก และกล่อง
โฟม ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.6 การใชก้ระดาษแทนถุงพลาสติก และกล่องโฟม 
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4.2.4 การท ากจิกรรมเกี่ยวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน พบวา่ มีการปลูกตน้ไม้
บริเวณรอบๆโรงเรียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมปลูกตน้ไมเ้น่ืองในวนัต่างๆ เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่
แห่งชาติ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7 การปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบๆโรงเรียน 
 

4.3 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 
 
4.3.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา โดยการใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ฉบบั ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นเพศหญิงเกินกวา่คร่ึง โดยมีเพศหญิง
จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 และนกัเรียนชาย 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีอาย ุ13 ปี มากท่ีสุด จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ อายุ 14 ปี 
จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นเรียน ม.1 มากท่ีสุด คือ จ านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา คือ ม.2 จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 อาชีพของผูป้กครองเป็น
อาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมา คือ คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 26 

จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 400 คน โดยการ
ใชแ้บบสอบถามสามารถสรุปขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 151 37.8 

หญิง 249 62.2 

อายุเตม็ 
  12 ปี 22 5.5 

13 ปี 136 34 

14 ปี 121 30.2 

15 ปี 114 28.5 

16 ปี 4 1 

17 ปี 2 0.5 

18 ปี 1 0.2 

ระดบัช้ันเรียน 
  ม.1 144 36 

ม.2 136 34 

ม.3 120 30 

อาชีพผู้ปกครอง 
  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 9 2.2 

รับจา้ง/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 27 6.8 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 39 9.8 

คา้ขาย 104 26 

เกษตรกรรม 167 41.8 

ประมง 8 2 

ธุรกิจส่วนตวั 45 11.2 

ช่าง 1 0.2 
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4.3.2 การรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ในภาพรวมนกัเรียนไดรั้บส่ือเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบั 1 คือ โทรทศัน์ 

รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต, คู่มือ/หนงัสือ ตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ิงพิมพ์
อ่ืนๆ 

เม่ือพิจารณาความถ่ีของการรับรู้ข่าวสาร พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทุกวนั จากโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา 
คือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ คู่มือ/หนงัสือ คิดเป็นร้อยละ 25.2 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

 

จ านวน (ร้อยละ)     

ส่ือด้านส่ิงแวดล้อม ไม่เคย 1 คร่ัง/ 2 คร้ัง/ 3 คร้ัง/ 4 คร้ัง/ ทุกวนั คะแนน อนัดบั 

    สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์   รวม   

โทรทศัน ์ 8 29 18 23 20 302 1,724 1 

 
(2) (7.2) (4.5) (5.8) (5) (75.5) 

  วทิย ุ 97 139 56 27 24 57 713 5 

 
 (24.2) (34.8) (14) (6.8) (6) (14.2) 

  ภาพยนตร์ 219 77 37 23 11 33 429 9 

 
(54.8) (19.2) (9.2) (5.8) (2.8) (8.2) 

  วดิีทศัน ์ 202 96 35 21 14 32 445 8 

 
(50.5) (24) (8.8) (5.2) (3.5) (8) 

  อินเตอร์เน็ต 63 86 61 40 48 102 1,030 2 

 
(15.8) (21.5) (15.2) (10) (12) (25.5) 

  วารสาร/นิตยสาร 149 104 68 29 10 40 567 6 

 
(37.2) (26) (17) (7.2) (2.5) (10) 

  แผน่พบั/สติกเกอร์ 178  98  53  28  23  20  480 7 

 
(44.5) (24.5) (13.2) (7) (5.8) (5) 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

 

จ านวน (ร้อยละ)     

ส่ือด้านส่ิงแวดล้อม ไม่เคย 1 คร่ัง/ 2 คร้ัง/ 3 คร้ัง/ 4 คร้ัง/ ทุกวนั คะแนน อนัดบั 

    สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์   รวม   

คู่มือ/หนงัสือ 43 107 81 52 16 101 994 3 

 
(10.8) (26.8) (20.2) (13) (4) (25.2) 

  หนงัสือพิมพ ์ 85 136 57 31 20 71 778 4 

 
 (21.2) 1(34) (14.2) (7.8) (5) (17.8) 

  ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ 341 23 11 10 1 14 149 10 

 
(85.2) (5.8) (2.8) (2.5) (0.2) (3.5) 

   
4.3.3 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

จากแบบสอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
อนุรักษ์พลงังานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยคะแนนความรู้ความเขา้ใจเท่ากบั 0.632 ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษต์น้ไมอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยคะแนนความรู้ความเขา้ใจเท่ากบั 0.865 ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนความรู้ความ
เขา้ใจเท่ากบั 0.608  

เม่ือพิจารณาในภาพรวมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก โดยคะแนนความรู้ความเขา้ใจในภาพรวม เท่ากบั 0.704 ขอ้
ค าถามท่ีนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉล่ียความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ค าถาม การอนุรักษพ์ลงังาน หมายถึง การผลิตและใชพ้ลงังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประหยดั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.945 รองลงมาคือ ข้อค าถาม ต้นไม้มี
ความส าคญัต่อพื้นท่ีต้นน ้ าล าธารท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.908 ส าหรับข้อ
ค าถามท่ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มน้อย
ท่ีสุดคือ ข้อค าถาม ส่ิงของบางอย่างเม่ือเกิดการช ารุด ควรทิ้งทันที เพราะเป็นการลดการใช้
ทรัพยากรและเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเชิงลบ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.378 ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นต่างๆ 
 

ข้อความ ตอบผดิ  ตอบถูก  ค่าเฉลีย่ 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. การอนุรักษพ์ลงังาน หมายถึง การผลิตและ 22 378 0.945 

ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั (5.5) (94.5) มาก 

2. พลงังานหมุนเวยีน หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน 94 306 0.765 

 แกลบ ชีวมวล น ้ า แสงอาทิตย ์ลม เป็นตน้ (23.5) (76.7) มาก 

3. การใชก้ล่องโฟมแทนการใชก้ล่องขา้ว เป็นการ 233 167 0.418 

ประหยดัพลงังานอยา่งง่ายๆ ท่ีทุกคนสามารถท าได*้ (58.2) (41.8) ปานกลาง 

4. การใชพ้ลงังานแสงแดดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล  239 161 0.403 

เป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีส้ินเปลือง* (59.8) (40.2) ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่การอนุรักษ์พลงังาน                                                                                                        
  

0.632  

   
(ปานกลาง) 

5. ตน้ไมมี้ความส าคญัต่อพ้ืนท่ีตน้น ้ าล าธาร 37 363 0.908 

ท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษ ์ (9.2) (90.8) มาก 

6. การอนุรักษต์น้ไมน้ั้นสามารถกระท าได ้ 58 342 0.855 

โดยการปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบโรงเรียน (14.5) (85.5) มาก 

7. การท าลายป่าไม ้ท าใหมี้ผลกระทบต่อสภาพดิน  63 337 0.843 

น ้า อากาศ สตัวป่์า และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ (15.8) (84.2) มาก 

8. ตน้ไม ้เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีช่วยรักษาความสมดุล 46 354 0.885 

ของภาวะแวดลอ้มและป้องกนัภยัธรรมชาติ (11.5) (88.8) มาก 

ค่าเฉลีย่การอนุรักษ์ต้นไม้                                                                                                            
  

0.865  

   
(มาก) 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)  
 

ข้อความ ตอบผดิ  ตอบถูก  ค่าเฉลีย่ 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

9. ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเราทั้งท่ีมีชีวติ 66 333 0.833 

และไม่มีชีวติ รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม (16.5) (83.2) มาก 

10. การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม  70 330 0.825 

ปรับปรุง และใชอ้ยา่งมีเหตุผล เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (17.5) (82.5) มาก 

11. การน าขยะมูลฝอยมาใชใ้หม่ เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม  243 157 0.393 

ส่งผลใหส่ิ้งแวดลอ้มเส่ือมโทรมและร่อยหรอ* (60.8) (39.2) ปานกลาง 

12. ส่ิงของบางอยา่งเม่ือเกิดการช ารุด ควรท้ิงทนัที  249 151 0.378 

เป็นการลดการใชท้รัพยากรและเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม* (62.2) (37.8) ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม   
  

0.608 

   
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 
  

0.704 

  
  

(มาก) 

 
หมายเหตุ : คะแนน 0.00-0.33 มีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย 
       คะแนน 0.34-0.67 มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
       คะแนน 0.68-1.00 มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 
 

และเม่ือพิจารณาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก  จ านวน 321 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.2 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 
และมีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ภาพรวมของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัมาก 321 80.2 

ระดบัปานกลาง 70 17.5 

ระดบันอ้ย 9 2.2 

    
หมายเหตุ: กลุ่มของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ใชค้่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
4.3.4 ทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  
จากแบบสอบถามนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นในเร่ืองทัศนคติในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์พลงังาน การอนุรักษ์ตน้ไม ้และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม พบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีทศันคติในการอนุรักษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
ทศันคติเท่ากบั 4.16 ทศันคติในการอนุรักษต์น้ไมอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียทศันคติเท่ากบั 4.22 
ทศันคติในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียทศันคติเท่ากบั 3.82  

เม่ือพิจารณาในภาพรวมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีทศันคติอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียทศันคติเท่ากบั 4.07 ซ่ึงขอ้ค าถามทศันคติท่ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ การประหยดัพลงังานเป็นหน้าท่ีของทุกคน ในโรงเรียนรวมทั้งตวันกัเรียนดว้ย โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 รองลงมาคือ ขอ้ค าถาม การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวิธีการง่ายๆโดยการช่วยกนั
ปลูกตน้ไม ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 และขอ้ค าถามทศันคติท่ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามการรักษาความสะอาดเป็นหน้าท่ีโดยตรงของนักการภารโรง 
นกัเรียนมีหนา้ท่ีเรียนเท่านั้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

  จ านวน (ร้อยละ)   

ข้อความ ไม่เห็น ไม่ ไม่ เห็น เห็น ค่าเฉลีย่ 

 
ด้วย เห็น แน่ใจ ด้วย ด้วย 

   อย่างยิง่ ด้วย     อย่างยิง่   

1.การประหยดัพลงังานเป็น  5 1 10 79 305 4.7 

หนา้ท่ีของทุกคนในโรงเรียน (1.2) (0.2) (2.5) (19.8) (76.2) มาก 

รวมทั้งตวันกัเรียนดว้ย 
      2.ใชก้ล่องขา้วแทนการใชก้ล่องโฟม 11 8 34 139 208 4.31 

ใส่อาหารมาทานท่ีโรงเรียนเพราะการ (2.8) (2) (8.5) (34.8) (52) มาก 

ผลิตกล่องโฟมส้ินเปลืองพลงังาน 
      3. การประหยดัพลงังานจะท าได ้ 44 37 62 116 141 3.68 

เม่ืออยูใ่นโรงเรียนเท่านั้น* (11) (9.2) (15.5) (29) (35.2) มาก 

4. การประหยดัพลงังาน  3 17 42 132 206 4.3 

สามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น (0.8) (4.2) (10.5) (33) (51.5) มาก 

การข่ีจกัรยานมาโรงเรียน 
      5. ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์ 9 11 131 137 112 3.83 

แทนการใชห้ลอดไส ้ (2.2) (2.8) (32.8) (34.2) (28) มาก 

เพราะประหยดัไฟไดม้ากกวา่ 
      ค่าเฉลีย่ทศันคตกิารอนุรักษ์พลงังาน 
     

4.16 

      
(มาก) 

6. การดูแลรักษาตน้ไมแ้ละสวนหยอ่ม 57 58 68 119 98 3.36 

ภายในโรงเรียนเป็นหนา้ท่ี (14.2) (14.5) (17) (29.8) (24.5) ปานกลาง 

ของภารโรงและคุณครูเท่านั้น* 
       

 
 
 
 



100 
 

ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

  จ านวน (ร้อยละ)   

ข้อความ ไม่เห็น ไม่ ไม่ เห็น เห็น ค่าเฉลีย่ 

 
ด้วย เห็น แน่ใจ ด้วย ด้วย 

   อย่างยิง่ ด้วย     อย่างยิง่   

7. สมุดท่ียงัใชไ้ม่หมด สามารถน ามา 6 10 34 127 223 4.38 

ใชต้่อในเทอมถดัไปได ้ (1.5) (2.5) (8.5) (31.8) (55.8) มาก 

เป็นการช่วยอนุรักษต์น้ไม ้
      8. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวธีิการ 6 2 22 110 260 4.54 

ง่ายๆโดยการช่วยกนัปลูกตน้ไม ้ (1.5) (0.5) (5.5) (27.5) (65) มาก 

9. ตน้ไมท้ าใหอ้ากาศภายในโรงเรียนดี 8 8 40 113 231 4.38 

ข้ึน เพราะช่วยดกัฝุ่ นละออง (2) (2) (10) (28.2) (57.8) มาก 

10. ปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาแก่อาคารเรียนท าให ้ 6 6 19 136 233 4.46 

อาคารไม่ร้อน และสร้างบรรยากาศดี (1.5) (1.5) (4.8) (34) (58.2) มาก 

ค่าเฉลีย่ทศันคตกิารอนุรักษ์ต้นไม้   
     

4.22 

      
 (มาก) 

11.ในการท้ิงขยะไม่จ าเป็นตอ้งแยก 56 78 52 117 97 3.3 

ประเภทขยะเปียกและขยะแหง้ก่อนท้ิง (14) (19.5) (13) (29.2) (24.2) ปาน 

      
กลาง 

12. นกัเรียนไม่ควรขีดเขียน 16 39 30 124 191 4.09 

 หรือใชย้าลบค าผดิขีดเขียนลงบนโตะ๊ (4) (9.8) (7.5) (31) (47.8) มาก 

13. การรักษาความสะอาดเป็นหนา้ท่ีของ 76 73 70 102 79 3.09 

การภารโรงนกัเรียนมีหนา้ท่ีเรียนเท่านั้น (19) (18.2) (17.5) (25.5) (19.8) ปาน 

      
กลาง 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

  จ านวน (ร้อยละ)   

ข้อความ ไม่เห็น ไม่ ไม่ เห็น เห็น ค่าเฉลีย่ 

 
ด้วย เห็น แน่ใจ ด้วย ด้วย 

   อย่างยิง่ ด้วย     อย่างยิง่   

14. นกัเรียนควรท้ิงขยะลงถงั และแยกขยะ 7 14 41 107 231 4.35 

ก่อนท้ิงเพ่ือง่ายแก่การก าจดั (1.8) (3.5) (10.2) (26.8) (57.8) มาก 

15. การจดัสวนหยอ่ม จะช่วยส่งเสริม  6 10 49 142 193 4.27 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนกัเรียน (1.5) (2.5) (12.2) (35.5) (48.2) มาก 

ใหมี้ความสุข 
      ค่าเฉลีย่ทศันคตกิารอนุรักษ์       3.82  

สภาพแวดล้อม        (มาก) 

ค่าเฉลีย่ทศันคตใินภาพรวม      4.07 

      (มาก) 

 
หมายเหตุ: คะแนน 1.00-2.33 มีทศันคติในระดบันอ้ย 

    คะแนน 2.34-3.67 มีทศันคติในระดบัปานกลาง 
    คะแนน 3.68-5.00 มีทศันคติในระดบัมาก 
 
และเม่ือพิจารณาระดบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน พบว่า นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้มีทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก  จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อย
ละ 79 รองลงมามีทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัปานกลาง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.8 และมีทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบันอ้ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ภาพรวมของทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
 

ทศันคตใินการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัมาก 316 79 

ระดบัปานกลาง 83 20.8 

ระดบันอ้ย 1 0.2 

      

 
หมายเหตุ: กลุ่มของทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 

4.3.5 พฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
จากแบบสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเร่ืองพฤติกรรมในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลงังาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากบั 1.50 พฤติกรรมในการอนุรักษ์ตน้ไมอ้ยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากบั 2.00 พฤติกรรมในการอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มอยูใ่น
ระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากบั 1.90 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีพฤติกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
อยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากบั 1.86 ซ่ึงขอ้ค าถามพฤติกรรมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ค าถาม สมุดท่ีใช้ไม่หมด เก็บใชใ้นเทอมถดัไป 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.28 รองลงมาคือ ขอ้ค าถามดูแลรักษาตน้ไม ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19 และขอ้
ค าถามท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ขอ้
ค าถาม ปิดแอร์หลงัเลิกใช ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.21 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

  จ านวน (ร้อยละ)   

พฤตกิรรม 
ไม่
ปฏิบัต ิ

นานๆ
คร้ัง บางคร้ัง ทุกคร้ัง ค่าเฉลีย่ 

1. ปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัเลิกใช ้ 34 106 168 92 1.8 

 
(8.5) (26.5) (42) (23) ปานกลาง 

2. ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกใช ้ 172 68 73 87 1.19 

 

(43) (17) (18.2) (21.8) ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการอนุรักษ์พลงังาน   
    

1.50 

     
(ปานกลาง) 

3. ดูแลรักษาตน้ไม ้ 14 55 173 158 2.19 

 

(3.5) (13.8) (43.2) (39.5) มาก 

4. ไม่เด็ดดอกไม ้ใบไม ้ 40 67 183 110 1.91 

 

(10) (16.8) (45.8) (27.5) ปานกลาง 

5. รดน ้ าตน้ไมบ้ริเวณรอบโรงเรียน 56 130 123 91 1.62 

 

(14) (32.5) (30.8) (22.8) ปานกลาง 

6. สมุดท่ีใชไ้ม่หมด เก็บใชใ้นเทอมถดัไป 19 60 140 181 2.28 

 

(4.8) (15) (35) (45.3) มาก 

ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการอนุรักษ์ต้นไม้   
    

2.00 

     
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

  จ านวน (ร้อยละ)   

พฤตกิรรม 
ไม่
ปฏิบัต ิ

นานๆ
คร้ัง บางคร้ัง ทุกคร้ัง ค่าเฉลีย่ 

7. คดัแยกขยะก่อนท้ิง 35 68 151 146 2.01 

 
(8.8) (17) (37.8) (36.5) มาก 

8. ไม่เผาขยะในโรงเรียน 94 56 94 156 1.18 

 
(23.5) (14) (23.5) (39) ปานกลาง 

9. ใชจ้กัรยานแทนรถยนต ์ 58 99 127 116 1.75 

 
(14.5) (24.8) (31.8) (29) ปานกลาง 

10. ไม่ท้ิงเศษอาหารลงท่อระบายน ้ า 72 60 87 181 1.94 

 
(18) (15) (21.8) (45.2) ปานกลาง 

11. ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 41 73 139 147 1.98 

 
(10.2) (18.2) (34.8) (36.8) ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม 

    
1.90 

     
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมในภาพรวม 
    

1.86 

     
ปานกลาง 

 
หมายเหตุ: คะแนน 0.00-1.00 มีพฤติกรรมในระดบันอ้ย 

    คะแนน 1.01-2.00 มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 
    คะแนน 2.01-3.00 มีพฤติกรรมในระดบัมาก 

 
และเม่ือพิจารณาระดบัของพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน พบว่า 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง จ านวน 
267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมามีพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัมาก จ านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในระดบัน้อย จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ภาพรวมของพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน  
 
พฤตกิรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัมาก 103 25.8 

ระดบัปานกลาง 267 66.8 

ระดบันอ้ย 30 7.5 

 
หมายเหตุ: กลุ่มของพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 

4.3.6 การสนับสนุนในการท ากจิกรรมเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
จากแบบสอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในเร่ืองการสนบัสนุนในการท ากิจกรรม

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน พบวา่ เกินกวา่คร่ึงไดรั้บการสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และไม่ไดรั้บ จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ43โดย
กิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมากท่ีสุดคือ ปลูกตน้ไมแ้ละเก็บขยะ ในการเป็นสมาชิกของชมรม
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนักเรียน พบว่า เกินกว่าคร่ึง ไม่เป็น จ านวน 254 คน คิดเป็น ร้อยละ 
63.5 และเป็นสมาชิกหรือชมรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ส่วน
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้นกัเรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ความรู้ความเขา้ใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ ครูและ
อาจารย ์จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และผูป้กครอง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 การสนบัสนุนการท ากิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
 

ข้อความ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

นักเรียนได้รับการสนบัสนุนในการท ากจิกรรมเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมจากโรงเรียนหรือไม่      

ไดรั้บ 228 57 

ไม่ไดรั้บ 172 43 

นักเรียนเคยเป็นสมาชิกหรือชมรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 
  เป็น 146 36.5 

ไม่เป็น 254 63.5 

ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีจ่ะท าให้นักเรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ความรู้ความเขา้ใจ 286 71.5 

ครูและอาจารย ์ 47 11.8 

ผูป้กครอง 37 9.3 

รุ่นพ่ี 27 6.8 

ดารานกัแสดง 3 0.8 

 
4.3.7 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 
ผลการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชแ้บบสอบถาม พบวา่ ร้อยละ 53.24 อยาก

ให้ช่วยกนัประหยดัพลงังานในโรงเรียน เช่น ปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัเลิกใช้ รองลงมาคือ ร้อยละ 
25.57 อยากให้ทางโรงเรียนจดักิจกรรมส่ิงแวดล้อมให้มากๆเพราะตั้งแต่เรียนมายงัไม่เคยท า
กิจกรรมส่ิงแวดลอ้มเลย และร้อยละ 16.88 อยากให้ช่วยกนัปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาแก่อาคารเรียน ท า
ใหอ้าคารไม่ร้อนและสร้างบรรยากาศดี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็น 
 
ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

- ตอ้งการใหช่้วยกนัประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟ ปิดพดัลม 41 53.24 

- ตอ้งการใหท้างโรงเรียนจดักิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม 20 25.97 

- ตอ้งการใหช่้วยกนัปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาแก่อาคารเรียน  13 16.88 

ท าใหอ้าคารไม่ร้อนและสร้างบรรยากาศดี  
  - ตอ้งการใหรั้กษาความสะอาดในหอ้งเรียนและรอบๆโรงเรียน 3 3.89 

 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
จากผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเร่ือง แนวทางการสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน: กรณีศึกษา นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดั ยะลา โดยการใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ฉบบั โดยมีผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดงัน้ี 

 
4.4.1 สมมติฐานที ่1  
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีเพศต่างกัน มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-test พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้

ท่ีมีเพศต่างกนัมีค่าเฉล่ียของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย
มีค่า P-Value เท่ากบั 0.171 แสดงดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ าแนกตามเพศ 
 

  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (n=400)     

เพศ จ านวน  ค่า ค่าเบี่ยงเบน t (df) P-Value 

  (คน) เฉลีย่ มาตรฐาน     

ชาย 151 21.1258 7.14451  1.373(398)  0.171 

หญิง 249 20.2088 6.03456 
   

หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
t (df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรท่ีอิสระจากกนั (Independent Samples   
Test) 
 

4.4.2 สมมติฐานที ่2 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอายุต่างกัน มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้

ท่ีมีอายตุ่างกนั มีค่าเฉล่ียการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.016 แสดงดงัตารางท่ี 4.12 

 
เม่ือพิจารณาความแตกต่างรายคู่ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีอายุ 15 ปี มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนแตกต่างกนักบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีอายุ 12, 14 ปี และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีอายุ 15 ปี มีค่าเฉล่ีย
มากกว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีอายุ 12, 14 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีอายุ 16, 17, 18 ปี มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนแตกต่าง
กนักบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีอาย ุ12 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงดงั ตาราง
ท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ าแนกตามอาย ุ
 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (n=400) 

อายุ จ านวน  ค่า ค่าเบี่ยงเบน F P-Value 

  (คน) เฉลีย่ มาตรฐาน     

12 22 18.0455 5.93197 3.078 0.016* 

13 136 20.5515 6.98869 
  14 121 19.6281 5.76069 

  15 114 21.8158 6.59789 
  16,17,18 7 24 2.08167 
   

หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 

 
ตารางที ่4.13 ความแตกต่างรายคู่การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
 

 
                 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (n=400) 

  อายุ (I) อายุ (J) ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ (I-J) P-Value 

15 12 3.77033 0.012* 

 
14 2.18769 0.009* 

16, 17, 18 12 5.95455 0.033* 

 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (I-J) เลือกเฉพาะค่าท่ีเป็นบวกมาน าเสนอเท่านั้น  
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4.4.3 สมมติฐานที ่3  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้

ท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีค่าเฉล่ียการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.028 แสดงดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ าแนกตาม
ระดบัชั้นเรียน 
 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (n=400) 

ระดบัช้ัน จ านวน  ค่า ค่าเบี่ยงเบน F P-Value 

เรียน (คน) เฉลีย่ มาตรฐาน     

ม.1 144 20.1528 6.8289 3.597 0.028* 

ม.2 136 19.8309 5.87595 
  ม.3 120 21.8583 6.57126 
   

หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 

 
เม่ือพิจารณาความแตกต่างรายคู่ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นเรียน ม.3 มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน แตกต่าง
กนักับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั้นเรียน ม.1, ม.2 ตามล าดับ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15 ความแตกต่างรายคู่ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
 

 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (n=400) 

  ระดบัช้ันเรียน (I) ระดบัช้ันเรียน (J) ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ (I-J) P-Value 
ม.3 ม.1 1.70556 0.033* 

 
ม.2 2.02745 0.012* 

 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 

 
4.4.4 สมมติฐานที ่4  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีอาชีพของผูป้กครองต่างกนั มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน

โรงเรียนแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีอาชีพของผูป้กครองต่างกนั มีค่าเฉล่ียด้านการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.29 แสดงดงัตารางท่ี 4.16 
 

4.4.5 สมมติฐานที ่5  
การไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์

กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation พบวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากมีค่าความสัมพนัธ์ของเพียร์สัน หรือ Pearson Correlation 
เท่ากบั 0.056 และมีค่า P-Value เท่ากบั 0.026  

เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ พบวา่ การไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.056 แสดงดงั
ตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามอาชีพ
ผูป้กครอง 
 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (n=400) 

อาชีพผู้ จ านวน  ค่า ค่าเบี่ยงเบน F P-Value 

ปกครอง (คน) เฉลีย่ มาตรฐาน     

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 9 19.6667 4.63681 1.221 0.29* 

รับจา้ง/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 27 19.3704 6.89006 
  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 39 23.1538 7.52728 

  คา้ขาย 104 20.125 5.27071 
  เกษตรกรรม 167 20.6707 7.31515 
  ประมง 8 19.75 5.00714 
  ธุรกิจส่วนตวั 45 19.9556 4.59721 
  อ่ืนๆ 1 18 - 
   

หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 

 
ตารางที ่4.17 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม r P-Value 

การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 0.056 0.026* 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    

หมายเหตุ: * มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
       r คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 
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4.4.6 สมมติฐานที ่6  
ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มี

ความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจใน

ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากมีค่าความสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน หรือ Pearson Correlation เท่ากบั 0.004 และมีค่า P-Value เท่ากบั 0.035 

เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนใน
ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.004 แสดงดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม r P-Value 

ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 0.004 0.035* 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
           

หมายเหตุ: * มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
       r คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 
 
4.4.7 สมมติฐานที ่7  
ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบั

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation พบวา่ ทศันคติในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากมีค่าความสัมพนัธ์ของเพียร์สัน หรือ Pearson 
Correlation เท่ากบั 0.096 และมีค่า P-Value เท่ากบั 0.04  
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เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ พบวา่ ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.096 แสดงดงัตาราง
ท่ี 4.19 

 
ตารางที ่4.19 ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

หมายเหตุ: * มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
       r คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 

 
4.4.8 สมมติฐานที ่8  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากทางโรงเรียนในการจดักิจกรรม

ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่า การไดรั้บการสนบัสนุน
กิจกรรมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากทางโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน
โรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 แสดงดงัตารางท่ี 4.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม r P-Value 

ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน  0.096  0.04* 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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ตารางที ่4.20 การไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากทางโรงเรียน 
 

 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ระดบั ระดบั X2

(df) P- 

 
 ในโรงเรียน มาก น้อย   Value 

การไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมดา้น ไดรั้บ 144 84 12.59 0.000* 

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากทางโรงเรียน 
     

 
ไม่ไดรั้บ 78 94 

   
หมายเหตุ: X2= 12.59 

     ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
4.4.9 สมมติฐานที ่9  
การได้รับข้อมูลข่าวสารของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัความรู้

ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Chi-Square พบวา่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า P-Value เท่ากบั 0.039 แสดงดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 การได้รับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์กับความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ความรู้ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

  การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร ระดบัมาก ระดบันอ้ย X2 (df) P- Value 

 
ไดรั้บ 191 176 4.24(1) 0.039* 

 
ไม่ไดรั้บ 11 22 

   
หมายเหตุ: X2= 4.24 

   ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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4.4.10 สมมติฐานที ่10  
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติใน

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Chi-Square พบวา่ ค่า P-Value เท่ากบั 0.312 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.05 ดังนั้ น การได้รับข้อมูลข่าวสารของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงั
ตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที ่4.22 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

 ทศันคตใินการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

การได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ระดบัมาก ระดบัน้อย X2 P-Value   

ไดรั้บ 167 200 1.023 0.312   

ไม่ไดรั้บ 12 21  

   
หมายเหตุ: X2= 1.023 

    ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
4.4.11 สมมติฐานที ่11  
ความรู้ความเขา้ใจในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มี

ความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Pearson Correlation พบว่า ความรู้ความเขา้ใจใน

ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากมีค่าความสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน หรือ Pearson Correlation เท่ากบั 0.56 และมีค่า P-Value เท่ากบั 0.000  

เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในโรงเรียนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.56 แสดงดงัตารางท่ี 4.23 
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ตารางที่ 4.23 ความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม r P-Value 

ความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 0.56 0.000* 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรียน 
          

หมายเหตุ: * มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
      r คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 

 
 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

 
การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นเพศหญิงเกินกว่าคร่ึง คิดเป็น
ร้อยละ 62.2 ซ่ึงนกัเรียนมีอาย ุ13 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34  รองลงมา คือ อายุ 14 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 30.2 ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นเรียน ม.1 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา คือ ม.2 คิดเป็นร้อยละ 
34 อาชีพของผูป้กครองเป็นอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมา คือ คา้ขาย คิด
เป็นร้อยละ 26 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
พบวา่ มีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัสูงโดยค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจในภาพรวม เท่ากบั 0.704 
ข้อค าถามท่ีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉล่ียความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ค าถาม การอนุรักษพ์ลงังาน หมายถึง การผลิตและใชพ้ลงังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประหยดั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.945 รองลงมา คือ ข้อค าถาม ต้นไม้มี
ความส าคญัต่อพื้นท่ีตน้น ้ าล าธารท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษ์ โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.908 ส าหรับขอ้
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ค าถามท่ีนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ค าถาม ส่ิงของบางอยา่งเม่ือเกิดการช ารุด ควรทิ้งทนัที เพราะเป็นการ
ลดการใช้ทรัพยากรและเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเชิงลบ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.378 และเม่ือพิจารณาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน พบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมา มี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 17.5  และมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 2.2 

ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่ มีทศันคติอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียทศันคติในภาพรวม เท่ากบั 4.07 ซ่ึงขอ้ค าถามทศันคติท่ีนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ การประหยดัพลังงานเป็นหน้าท่ีของทุกคน ใน
โรงเรียนรวมทั้งตวันักเรียนด้วย โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.70 รองลงมา คือ ข้อค าถาม การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวิธีการง่ายๆโดยการช่วยกนัปลูกตน้ไม ้โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.54 และขอ้ค าถาม
ทศันคติท่ีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อค าถามการรักษาความ
สะอาดเป็นหน้าท่ีโดยตรงของนกัการภารโรง นกัเรียนมีหน้าท่ีเรียนเท่านั้น โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
3.09 และเม่ือพิจารณาระดับทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมา 
มีทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.8 และมีทศันคติในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0.2 

พฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียพฤติกรรม เท่ากับ 1.86 ซ่ึงข้อค าถาม
พฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ค าถาม สมุดท่ีใช้ไม่
หมด เก็บใชใ้นเทอมถดัไป โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.28 รองลงมาคือ ขอ้ค าถามดูแลรักษาตน้ไม ้โดย
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.19 และขอ้ค าถามท่ีนกัเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ค าถาม ไม่เผาขยะในโรงเรียนโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.18 และเม่ือพิจารณา
ระดบัของพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มี
พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา มีพฤติกรรม
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.8 และมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 7.5 

จากการสัมภาษณ์อาจารยซ่ึ์งเป็นประธานงานกลุ่มส่ิงแวดล้อมโรงเรียน สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชน จงัหวดัยะลาโดยสรุปความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
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กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียน
ธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  พบว่า การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนั้ นเป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด การ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าเป็นนิจ จะมวัแต่ท าหรืออนุรักษเ์ป็นช่วงเวลาหรือบางเวลาคง
เป็นไปไม่ได ้ส่ิงแวดล้อมจะดีหรือเส่ือมข้ึนอยู่กบัฝีมือมนุษยก์ารสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง ครูตอ้งสร้างลกัษณะนิสัยเด็กนกัเรียนโดยให้
กลมกลืนกบัการเรียนการสอน ตวัอยา่งเช่น ควรลดขยะท่ีเก่ียวขอ้งกบัขวดน ้ าท่ีใชใ้นการด่ืมน ้ าของ
เด็กและลดการใชก้ล่องโฟมส าหรับเด็กท่ีซ้ือขา้วมารับประทาน ครูจะมีวิธีการในการชกัจูงนกัเรียน
เหล่านั้นโดยให้คะแนนส าหรับนักเรียนท่ีน าแกว้น ้ าส่วนตวัและกล่องขา้วมาโรงเรียนเป็นประจ า 
เป็นคะแนนพิเศษรายเทอมในส่วนของการสร้างทศันคติของนกัเรียนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน
โรงเรียนนั้น ครูซ่ึงจะเป็นประธานกลุ่มงานส่ิงแวดลอ้มโรงเรียนจะจดัให้มีการประกวดห้องเรียน
สะอาดเป็นระดบัชั้นในทุกๆภาคเรียน ซ่ึงเป็นการสร้างนิสัยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

 

5.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

 
การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา พบว่า การ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พบว่า นักเรียนได้รับส่ือเก่ียวกับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบั 1 คือ โทรทศัน์ รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต, คู่มือ/หนงัสือ ตามล าดบั และ
น้อยท่ีสุดไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ิงพิมพอ่ื์นๆ เม่ือพิจารณาความถ่ีของการรับรู้ข่าวสาร พบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยไดรั้บจาก
โทรทศัน์ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต, คู่มือ/หนงัสือ คิดเป็นร้อยละ 25.5, 
25.2 ตามล าดบั  

การสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน พบวา่ เกินกวา่คร่ึงไดรั้บ
การสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 57 และไม่ไดรั้บ คิดเป็นร้อยละ 
43 โดยกิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมากท่ีสุด คือ ปลูกตน้ไมแ้ละเก็บขยะ ในการเป็นสมาชิกของ
ชมรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียน พบวา่ เกินกวา่คร่ึง คิดเป็นร้อยละ 63.5 ไม่เป็น และเป็น
สมาชิกของชมรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 36.5 
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ปัจจัยท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้นักเรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ความรู้ความเขา้ใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ ครูและ
อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 11.8 และผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 9.3 ประกอบกบัการให้สัมภาษณ์ของ
อาจารยซ่ึ์งเป็นประธานงานกลุ่มส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน จงัหวดัยะลา 
กล่าววา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การให้รางวลัในการท าความดี รวมทั้งการเป็นแบบอย่างท่ีดีของรุ่นพี่เก่ียวกับการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนดว้ย 

ส่วนขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้นในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน นักเรียนมีความเห็นว่า ร้อยละ 53.24 อยากให้
ช่วยกนัประหยดัพลงังานในโรงเรียน เช่น ปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัเลิกใช้ รองลงมาคือ ร้อยละ 25.57 
อยากให้ทางโรงเรียนจดักิจกรรมส่ิงแวดล้อมให้มากๆเพราะตั้งแต่เรียนมายงัไม่เคยท ากิจกรรม
ส่ิงแวดลอ้มเลย และร้อยละ 16.88 อยากให้ช่วยกนัปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาแก่อาคารเรียน ท าให้อาคาร
ไม่ร้อนและสร้างบรรยากาศดี 
 

5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก และมีทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก มี
พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้มีความรู้ความเขา้ใจและทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก แต่มีพฤติกรรม
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเพราะความรู้และทศันคติไม่สามารถแบ่งแยก
ไดว้่านกัเรียนท่ีมีคะแนนความรู้และทศันคติมากจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
หากขาดจิตส านึกและความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2555) และเน่ืองจาก
นกัเรียนอาจไม่เห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากมีการ
ส่งเสริมและปลูกฝังถึงความจ าเป็นและความส าคญัท่ีตอ้งมีการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ก็อาจมีความ
เป็นไปไดสู้งท่ีนกัเรียนจะมีพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
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การสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน พบวา่ เกินกวา่คร่ึงไดรั้บ
การสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยกิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมากท่ีสุด 
คือ ปลูกต้นไม้และเก็บขยะ และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้นักเรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนั้น 
นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ความรู้ความเขา้ใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด  

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอายุ และ
ระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนแต่ละระดบัชั้นมีช่วงอายุไปในทิศทางเดียวกบัระดบัชั้นท่ีศึกษาจึงมีความ
รับผดิชอบต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่างกนั ท าให้มีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ และวิสาขา ภู่จินดาและ (2555: 35-36) ท่ีศึกษาการ
จดัการขยะฐานศูนย ์: กรณีศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 
พบวา่ นกัเรียนท่ีมีอาย ุระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์ท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จีรภา ทองสร้าง (2550) ท่ี
ศึกษา การผลิตส่ือส าหรับนักเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา
โรงเรียนคลองกุ่ม ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนท่ีมีระดบัชั้นการศึกษา 
เกรดเฉล่ีย อาชีพของบิดา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กรรณิกา ก่ิงทอง (2547) ท่ีศึกษา ทรรศนะของนกัเรียนต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ นกัเรียน
ท่ีมีอายุต่างกนั มีทรรศนะต่อการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณาระดบั
ความสัมพนัธ์ พบว่า การไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มี
ความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.056 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
วิสาขา ภู่จินดา (2555) ท่ีศึกษา การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมโรงงาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมโรงงาน ในส่วน
ปัจจยัในองค์กรอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ขนาดของอุตสาหกรรม และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยั
ดา้นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การได้รับทราบขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
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สอดคลอ้งกบัเจริญจิต ลีภทัรพณิชย ์(2545) ท่ีศึกษา พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของวยัรุ่น: 
กรณีศึกษา นกัเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มสหวิทยาเขต
บรมราชชนนี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับท่ีสูง การรับรู้ข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก และเจตคติเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
ลว้นแลว้แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีมีต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนในทิศทาง
เดียวกนั ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงทฤษฎี KAP (Knowledge Attitude Practice) (Chien-Yun et al., 2012: 
73-79) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ยการมีความรู้ความเขา้ใจ การมี
ทศันคติและจิตส านึก ดงันั้นการมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มจะ
ส่งผลต่อทศันคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนด้วย และส าหรับทศันคติในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ พบวา่ ทศันคติในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ในโรงเรียนในทิศทางเดียวกนั ประกอบกบัการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารยว์ิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน จงัหวดัยะลา กล่าวว่า ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศุภฤกษ ์ ดวงขวญั (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ความรู้
ความเขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับการศึกษาของ สายนัห์ ปัญญาทรง 
(2545) ท่ีศึกษา พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น ้ าของอาสาสมคัรพิทกัษ์แม่น ้ าน้อยในจงัหวดัสิงห์บุรี 
พบวา่ ระดบัการรับรู้ข่าวสาร ความรู้และทศันคติเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ม่น ้ ามีความสัมพนัธ์แบบตาม
กนั (Positive Relationship) อยา่งชดัเจนกบัพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่น ้า 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากทางโรงเรียนในการจดักิจกรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการสร้างให้นกัเรียนเห็นคุณค่า เกิด
ความตระหนกัและเขา้ใจถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ท าให้เกิดการพฒันาความรู้ การรู้จกั
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ตดัสินใจ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมเพื่อปกป้องและแกไ้ขส่ิงแวดลอ้มให้ดี
ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของภานุเดช ขดัเงางาม (2541) ท่ีศึกษา พฤติกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ประเภทช่างอุตสาหกรรม ใน
วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวา่ การเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมทั้ งในและนอกสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ
การศึกษาของลินเนท ซี ซึเลสนี (Zelezny, 1999) ท่ีศึกษา Educational Interventions that Improve 
Environmentel Behaviors: A Meta – Analysis ผลการวิจยัพบวา่การจดักิจกรรมเสริมดา้นการให้
การศึกษาในห้องเรียนก่อให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกวา่การจดั กิจกรรมเสริมในกลุ่มท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งเรียน  

การได้รับขอ้มูลข่าวสารของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า มีความสัมพนัธ์กับ
ความรู้ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี KAP (Knowledge Attitude Practice) (Chien-Yun et al, 2012: 73-79) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ยการมีความรู้ความเขา้ใจ การมีทศันคติและจิตส านึก เม่ือผูรั้บสาร
ได้รับสารหรือได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นตวัแปรต้นให้เกิดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ 
ต่อเน่ืองกนั (วิสาขา ภู่จินดา, 2555: 141) ดงันั้น หากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มก็จะมีความรู้และทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 
ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของวิสาขา ภู่จินดา (2555) ท่ีศึกษา การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมโรงงาน พบว่า การไดรั้บทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชน้อกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั 
ภานุเดช ขัดเงางาม (2541) ท่ีศึกษา พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในวิทยาลยัเทคนิคมีนบุรี กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 

การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่ มีไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากความถ่ี
ในการรับรู้ข่าวสาร และแหล่งการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไม่สามารถแบ่งแยกไดว้า่นกัเรียนท่ีมีความถ่ี
ในการรับรู้ข่าวสารและแหล่งการได้รับข้อมูลข่าวสารมากจะส่งผลต่อทศันคติในการอนุรักษ์
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ส่ิงแวดล้อมได้ หากขาดจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เดชา กล่ินจนัทร์ (2549) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการรับรู้กบัระดบัการ
น าไปปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ระดบั
การรับรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นทรัพยากรธรรมชาติไม่มีความสัมพนัธ์กบัการน าไป
ปฏิบติั 

ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทศันคติในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี KAP (Knowledge Attitude Practice)       
(Chien-Yun et al., 2012: 73-79) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ยการมี
ความรู้ความเขา้ใจ การมีทศันคติและจิตส านึก ดงันั้นการมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจะส่งผลต่อทศันคติต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทางท่ีดีของนกัเรียนดว้ย และ
สอดคล้องกับศึกษาของ ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ท่ีศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอน กรณีศึกษา นกัศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริการศาสตร์ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอน ยอ่มเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกซ้ือตามมา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั สุทธิ
ศรี มหาวรศิริ (2548) ท่ีศึกษา ทศันคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยดัพลงังานของ
วยัรุ่น :กรณีศึกษานกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของวยัรุ่นต่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยดัพลังงาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะการสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา
ดงัน้ี 
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1) การผลิตส่ือการสอนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ให้นกัเรียนไดซึ้มซบัและรับรู้
ถึงสภาพปัญหาปัจจุบนัและในอนาคต โดยมีเน้ือหาและรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสม เช่น การใชภ้าพ
การ์ตูนประกอบการผลิตส่ือ ขนาดตวัอกัษรชดัเจนในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

2) การสอดแทรกกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอน
ของทางโรงเรียน โดยเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัแลว้สรุป หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง อนัจะท า
ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติและมีพฤติกรรมท่ีดีในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งยงัมีส่วน
ช่วยในการก าจดัขยะในโรงเรียนและชุมชนอยา่งบูรณาการต่อไป 

3) การให้นักเรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์
ช้ินงานท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จะท าให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกตามความสนใจ เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความชอบ
ความสนใจ และความถนดัไม่เหมือนกนั การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดท้  าในส่ิงท่ีสนใจจะท าให้
นกัเรียนมีแรงจูงใจในการคิด การท าและการเรียนรู้ต่อไป นอกจากน้ียงัสามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน  

4) การเปิดโอกาสให้นกัเรียนรุ่นน้องกบัรุ่นพี่ไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างความรู้ เพราะการท ากิจกรรมในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น มีกลุ่มคนท่ีมีวยั 
ความถนดั ความสามารถ และประสบการณ์แตกต่างกนัจะเอ้ือให้มีการช่วยเหลือกนัและกนั การ
สร้างสรรคผ์ลงาน และความรู้รวมทั้งพฒันาทกัษะทางสังคมดว้ย 

5) การใชกิ้จกรรมวนัส าคญัในการรณรงคเ์สริมสร้างและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีโรงเรียน 
หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูป้ระสานและอ านวยการให้เกิดกิจกรรม เช่น 
การปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ การเดินขบวนรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้า เป็นตน้   

6) เน่ืองจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้บริบทลกัษณะทางสังคม เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา
ท่ีหลากหลายและแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศการเร่งแกปั้ญหาและพฒันาการสอนภาษาไทย
ใหมี้คุณภาพ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ได ้ตลอดจนการวิจยัเพื่อ
พฒันาการสอนภาษาไทยใหก้บันกัเรียนไทยมุสลิม 

7) การน าอินเตอร์เน็ตเขา้มาใชใ้นระบบการศึกษาเพราะอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีช่วยให้ผูรั้บ
สารเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมากมายและสะดวกรวดเร็วช่วยให้มีการเรียนรู้แบบ self center มากข้ึนเป็น
โอกาสอันดีท่ีจะใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   
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5.5 ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
5.5.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

5.5.1.1 เชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายการฝึกอบรมให้ความรู้หรือส่งเจา้หนา้ท่ี

มาใหค้วามรู้และประชาสัมพนัธ์/ สนบัสนุนงานดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
2) อาจารยผ์ูส้อนควรสร้างความรู้ความเขา้ใจ และให้ความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

โดยเนน้การเสริมสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบติัให้นกัเรียนคิด/วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและรู้ท่ีมาท่ี
ไปถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3) ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

5.5.1.2 เชิงปฏิบติัการ 
1) ควรมีการน าผลการศึกษาเสนอต่อผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อน าไปเป็น

แนวทางปฏิบติัต่อการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
2) ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบันักเรียนในดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เช่น การมอบใบประกาศนียบตัร  
3) ควรมีการสร้างคู่มือในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน รวมทั้งมีการ

ประชาสัมพนัธ์การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน ในช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสายใน
โรงเรียน ส่ือวทิย ุส่ือโทรทศัน์ ฯลฯ 
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5.5.2 ข้อเสนอแนะงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น การ

ท าค่ายเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การไปทศันศึกษาดูงานเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ฯลฯ 
2) ควรท าการศึกษาเพิ่มกบันกัเรียนในโรงเรียนของรัฐและเอกชนในภาคใต ้เพื่อ

เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 
5.6 การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน
โรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1 

 
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 




อาย ุ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ระดบัชั้นเรียน การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

อาชีพผูป้กครอง การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 




การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

การสนบัสนุนกิจกรรมการอนุรักษ ์ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ส่ิงแวดลอ้มจากทางโรงเรียน 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 
ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม ยอมรับ ปฏิเสธ 

การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ ์
 

 

 
ส่ิงแวดลอ้ม 

  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 




ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 


 
หมายเหตุ:  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม หรือมีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียตวัแปร 

        ตาม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม หรือไม่มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียตวั     
       แปรตาม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5.7 แผนภูมสิรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ซ่ึง
ไดป้รากฏขอ้มูลและผลการศึกษาทั้งหมดน้ี ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าแผนภูมิสรุปผลการศึกษา ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1 แผนภูมิสรุปผลการศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้: 

กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ  าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 

ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติ

ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา

ต อ น ต้ น ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

 

ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ผลการศึกษา 

- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน

โรงเรียนจากส่ือโทรทัศน์ , อินเตอร์เน็ต , 

คู่มือ/หนังสือ มีความรู้ความเข้าใจในการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเ รียนอยู่ใน

ระดับสูง และมีทัศนคติในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก แต่

มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอยู่

ในระดบัปานกลาง 

 

 

ผลการศึกษา 

- การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทศันคติเก่ียวกับ

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการไดรั้บการ

สนับสนุน กิจจกรมด้านการอนุ รักษ์

ส่ิงแวดลอ้มจากทางโรงเรียน 

 

 

ข้อเสนอแนะงานวจิัยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น การท าค่ายเก่ียวกบัการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การไปทศันศึกษาดูงานเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ฯลฯ 

2) ควรท าการศึกษาเพ่ิมกบันกัเรียนในโรงเรียนของรัฐและเอกชนในภาคใต ้เพ่ือเปรียบเทียบความรู้

ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ

มากยิง่ข้ึน 
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สังเกตการณ์ ส่ิงทีพ่บ 

สภำพแวดลอ้มทัว่ไปของโรงเรียน 

- กำรแยกขยะ และประเภทถงัขยะ  

- กำรจดัสวนหยอ่ม 

- กำรจดักำรน ้ำเสีย,กำรก ำจดัเศษอำหำร 

- กำรใชไ้ฟฟ้ำ, กำรใชพ้ลงังำน 

- อ่ืนๆ 
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โรงเรียน 

- ควำมสนใจต่อกิจกรรม 

- กำรแสดงควำมคิดเห็น 

- กำรกลำ้แสดงออก 

- ลกัษณะของกิจกรรม 

- อ่ืนๆ 
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- กำรอนุรักษพ์ลงังำน เช่น ปิดไฟ ปิดพดัลม ปิดคอมพิวเตอร์

หลงัเลิกใช ้เป็นตน้ 

ศูนยก์ลำ 

 

 

งกำรศึกษำดำ้น ศำสอิสลำม 
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สังเกตการณ์ ส่ิงทีพ่บ 

- กำรอนุรักษต์น้ไม ้เช่น ดูแลรักษำตน้ไม ้ไม่เด็ดดอกไม ้ใบไม ้

เป็นตน้ 

- กำรอนุรักษส์ภำพแวดลอ้ม เช่น ไม่เผำขยะในโรงเรียน ไม่ทิ้ง

เศษอำหำรลงท่อระบำยน ้ำ  เป็นตน้ 

- อ่ืนๆ 

กำรท ำกิจกรรมเก่ียวกบักำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

- กำรท ำน ้ำหมกัชีวภำพ 

- กำรประดิษฐเ์ศษวสัดุจำกส่ิงของเหลือใช ้

- อ่ืนๆ 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
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หมายเลขแบบสอบถาม 

……………………… 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น:

กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 

 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดน้ีท าข้ึนส าหรับการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(การ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม) คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เพ่ือใชป้ระกอบการ

ท าวิทยานิพนธ์ ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้กรณีศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือน า

ขอ้มูลเหล่าน้ีไปวเิคราะห์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และผูส้นใจศึกษาดา้นน้ีต่อไป 

อน่ึงขา้พเจา้ผูศึ้กษา ขอรับรองวา่ขอ้มูลและรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม จะไม่เป็นผลเสียหาย 

หรือผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด ซ่ึงแบบสอบถามทั้งหมดจดัท าไวเ้ป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ส่วนท่ี 3 3.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

3.2 ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน  

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

ส่วนท่ี 5 การสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็น 

สุดทา้ยน้ี หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

นกัศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ 

สถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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หมายเลขแบบสอบถาม 

……………………… 

แบบสอบถาม 

เร่ือง 

ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น:กรณีศึกษา 

โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 

 

ส่วนที ่1ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย /ในช่อง ตามขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
1. เพศ  

1. ชาย   2. หญิง 
2. อายุ 

ปี       ปี   
  ปี    ปี   

ปี       อ่ืนๆโปรดระบุ… 
3. ระดบัช้ันเรียน 

ม.1    ม.2     ม. 3 
4. อาชีพผู้ปกครอง 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   รับจา้ง/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   คา้ขาย 
เกษตรกรรม   ประมง 
 ธุรกิจส่วนตวั   อ่ืนๆ โปรดระบุ… 
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ส่วนที ่2การรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่อง ตามความเข้าใจของท่าน 
1. นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมจากส่ือต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
 

ส่ือ ทุก
วนั 

1 คร้ัง/
สปัดาห์ 

2 คร้ัง/
สปัดาห์
  

3 คร้ัง/
สปัดาห์ 

4 คร้ัง/
สปัดาห์ 

ไม่เคย โดยไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบั 

1. โทรทศัน ์        
2. วทิย ุ        
3. ภาพยนตร์        
4. วดิีทศัน ์        
5. อินเตอร์เน็ต        
6. วารสาร/นิตยสาร        
7. แผน่พบั /สติก
เกอร์ 

       

8. คู่มือ/หนงัสือ        
9. หนงัสือพิมพ ์        
10. ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ        
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ส่วนที ่ 3 ความรู้ความเข้าใจและทศันคตเิกีย่วกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย/ในช่องวา่ง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”ท่ีตรงกบัความรู้และความเขา้ใจมากท่ีสุด 

 
 
 

ล าดบัที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

 ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบัพลงังาน   
1. การอนุรักษพ์ลงังาน หมายถึง การผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประหยดั 
  

2. พลงังานหมุนเวยีน หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ ชีวมวล น ้ า 
แสงอาทิตย ์ลม เป็นตน้ 

  

3. การใชก้ล่องโฟมแทนการใชก้ล่องขา้ว เป็นการประหยดัพลงังานอยา่ง
ง่ายๆ ท่ีทุกคนสามารถท าได ้

  

4. การใชพ้ลงังานแสงแดดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส้ินเปลือง 

  

 ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัตน้ไม ้   
5. ตน้ไมมี้ความส าคญัต่อพ้ืนท่ีตน้น ้าล าธารท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษ ์   
6. การอนุรักษต์น้ไมน้ั้นสามารถกระท าไดโ้ดยการปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบ

โรงเรียน 
  

7. การท าลายป่าไม ้ท าใหมี้ผลกระทบต่อสภาพดิน น ้ า อากาศ สตัวป่์า และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 

  

8. ตน้ไม ้เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดลอ้ม
และป้องกนัภยัธรรมชาติ 

  

 ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม   
9. ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเราทั้งท่ีมีชีวติและไม่มี

ชีวติ รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม 
  

10. การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม 

ปรับปรุง และใชอ้ยา่งมีเหตุผล เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  

11. การน าขยะมูลฝอยมาใชใ้หม่ เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้

ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมและร่อยหรอ 

  

12. ส่ิงของบางอยา่งเม่ือเกิดการช ารุด ควรท้ิงทนัที เพราะเป็นการลดการใช้

ทรัพยากรและเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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ส่วนที ่3.2 ทศันคตใินการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องค าตอบทีท่่านต้องการเพยีงค าตอบเดยีวในต้องแต่ละข้อ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อความ 

เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

ไม่
แน่ใจ
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย  
(2) 

ไม่เห็น 
ด้วย
อย่างยิง่
(1) 

ทศันคตใินการอนุรักษ์ลงังานในโรงเรียน      
1. การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ีของทุกคน ใน
โรงเรียนรวมทั้งตวันกัเรียนดว้ย 

     

2.ใชก้ล่องขา้วแทนการใชก้ล่องโฟมใส่อาหารมา

ทานท่ีโรงเรียน เพราะการผลิตกล่องโฟมส้ิน

เปลืองพลงังาน 

     

3. การประหยดัพลังงานจะท าได้เ ม่ืออยู่ใน
โรงเรียนเท่านั้น 

     

4. การประหยดัพลังงานสามารถท าได้หลายวิธี 
เช่น การข่ีจกัรยานมาโรงเรียน 

     

5. ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์แทนการใชห้ลอดไส ้
เพราะประหยดัไฟไดม้ากกวา่ 

     

ทศันคตใินการอนุรักษ์ต้นไม้ ในโรงเรียน      
6. การดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายใน
โรงเรียนเป็นหนา้ท่ีของภารโรงและคุณครูเท่านั้น 

     

7. สมุดท่ียงัใช้ไม่หมด สามารถน ามาใช้ต่อใน
เทอมถดัไปได ้เป็นการช่วยอนุรักษต์น้ไม ้

     

8. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวิธีการง่ายๆโดยการ
ช่วยกนัปลูกตน้ไม ้
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ข้อความ 

เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

ไม่
แน่ใจ
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

9. การเด็ดดอกไม้ ต้นไม้ และท าลายต้นไม้ เป็น
การอนุรักษ์ต้นไม้ในโรงเรียน 

     

10. ปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มเงาแก่อาคารเรียน ท าให้
อาคารไม่ร้อนและสร้างบรรยากาศดี 

     

ทัศนคติ ในการอนุ รักษ์สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

     

11. บรรยากาศภายในห้องเรียน ควรมีแสงสวา่ง
เพียงพอต่อสายตาในการเขียนและการอ่าน  

     

12. นกัเรียนไม่ควรขีดเขียน หรือใชย้าลบค าผิด
ขีดเขียนลงบนโตะ๊  
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ส่วนที ่4พฤตกิรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่อง ท่ีท่านไดเ้คยปฏิบติัจริงมากท่ีสุด 
   ปฏิบัต ิ  

พฤตกิรรม ทุกคร้ัง 
 (3) 

บางคร้ัง 
(2) 

นานๆ
คร้ัง (1) 

ไม่ปฏบิัต ิ
(0) 

1. การอนุรักษ์พลงังาน     
1.1 ปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัเลิกใช ้     
1.2ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกใช ้     
2. การอนุรักษ์ต้นไม้     
2.1 ดูแลรักษาตน้ไม ้     
2.2 ไม่เด็ดดอกไม ้ใบไม ้     
2.3 รดน ้ าตน้ไมบ้ริเวณรอบโรงเรียน     
2.4. สมุดท่ีใชไ้ม่หมด เก็บใชใ้นเทอมถดัไป     
3. การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม     
3.1 คดัแยกขยะก่อนท้ิง     
3.2 ไม่เผาขยะในโรงเรียน     
3.3 ใชจ้กัรยานแทนรถยนต ์     
3.4 ไม่ท้ิงเศษอาหารลงท่อระบายน ้ า     
3.5  ใชถุ้งผา้แทนถงุพลาสติก     
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ส่วนที ่5การสนบัสนุนในการท ากจิกรรมเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย /ในช่อง  ตามขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
1. นักเรียนได้รับการสนบัสนุนในการท ากจิกรรมเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมจากโรงเรียนหรือไม่ 

ไดรั้บ โปรดระบุกิจกรรม)… 
 2.ไม่ไดรั้บ 

2. นักเรียนเคยเป็นสมาชิกหรือชมรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 
เป็น โปรดระบุช่ือ/ชมรมท่ีเคยเขา้ร่วม… 
ไม่เป็น 

ส่วนที ่6ข้อเสนอแนะ/ความคดิเห็น 
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 
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แบบประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชว้ธีิ IOC: Item – Objective Congruence Index โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 4 ท่าน 

 ประเมินความตรงตามเน้ือหาของขอ้ค าถาม โดยพิจารณาเทียบกบันิยามเชิงปฏิบติัการ วตัถุประสงคข์องการวจิยัและกรอบแนวคิดของขอ้ค าถาม  

ซ่ึงไดผ้ลการประเมิน ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง 

1. เพศ  
      1. ชาย     2. หญิง 
2. อายุ 
     ปี     2. 12 ปี     ปี    
      ปี    ปี    อ่ืนๆโปรดระบุ… 
3. ระดบัช้ันเรียน  
     ม.1      2. ม ม. 3 
4. อาชีพผู้ปกครอง 
      1. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ            รับจา้ง/ลูกจา้ง
บริษทัเอกชน  
      รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ    คา้ขาย 
     เกษตรกรรม                    ประมง  
      ธุรกิจส่วนตวั                    อ่ืนๆ โปรดระบุ… 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
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ค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญ 

        
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

ส่ือ 
ทุก
วนั 1 คร้ัง/ 2 คร้ัง/ 3 คร้ัง/ 4 คร้ัง/ 

ไม่
เคย 

โดยไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบั 1 1 1 1 

  
สปัดาห์ สปัดาห์ สปัดาห์ สปัดาห์ 

      1. โทรทศัน ์
           2. วทิย ุ
           3. ภาพยนตร์ 
           4. วดิีทศัน ์
           5.อินเตอร์เน็ต 
           6. วารสาร/

นิตยสาร 
           7. แผน่พบั /

สติกเกอร์ 
           8. คู่มือ/หนงัสือ 
           9.หนงัสือพิมพ ์
           10. ส่ิงพิมพ์

อ่ืนๆ 
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ค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง 

6. ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน      
1. การอนุรักษพ์ลงังาน หมายถึง การผลิตและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิธิ
ภาพและประหยดั 

1 1 1 1 1 

2. พลงังานหมุนเวยีน หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ ชีวมวล น ้ า 
แสงอาทิตย ์ลม เป็นตน้ 

1 1 1 0 0.75 

3. การใชก้ล่องโฟมแทนการใชก้ล่องขา้ว เป็นการประหยดัพลงังานอยา่ง
ง่ายๆ ท่ีทุกคนสามารถท าได ้

1 1 1 0 0.75 

4. การใชพ้ลงังานแสงแดดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส้ินเปลือง 

1 1 1 1 1 

5. ตน้ไมมี้ความส าคญัต่อพ้ืนท่ีตน้น ้ าล าธารท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษ ์ 1 1 0 1 0.75 
6. การอนุรักษต์น้ไมน้ั้นสามารถกระท าไดโ้ดยการปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 

7. การท าลายป่าไม ้ท าใหมี้ผลกระทบต่อสภาพดิน น ้ า อากาศ สตัวป่์า และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 

1 1 1 1 1 

8. ตน้ไม ้เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดลอ้ม
และป้องกนัภยัธรรมชาติ 

1 1 1 1 1 
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ค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง 

9. ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเราทั้งท่ีมีชีวติและไม่มี
ชีวติ รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และ    นามธรรม 

1 1 1 1 1 

10. การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และใชอ้ยา่งมีเหตุผล เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1 1 -1 1 0.5 

11. การน าขยะมูลฝอยมาใชใ้หม่ เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้
ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมและร่อยหรอ 

1 1 1 1 1 

12. ส่ิงของบางอยา่งเม่ือเกิดการช ารุด ควรท้ิงทนัที เพราะเป็นการลดการใช้
ทรัพยากรและเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1  

7. ทศันคตเิกีย่วกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน       

1. การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ีของทุกคน ในโรงเรียนรวมทั้งตวั
นกัเรียนดว้ย 

1 1 1 1 1 

2. ใชก้ล่องขา้วแทนการใชก้ล่องโฟมใส่อาหารมาทานท่ีโรงเรียน เพราะการ
ผลิตโฟมส้ินเปลืองพลงังาน 

1 1 0 1 0.75 

3. การประหยดัพลงังานจะท าไดเ้ม่ืออยูใ่นโรงเรียนเท่านั้น 1 1 1 0 0.75 

4. การประหยดัพลงังานสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น การข่ีจกัรยานมา
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 
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ค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 4 

ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

5. ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์แทนการใชห้ลอดไส ้เพราะประหยดัไฟได้
มากกวา่ 

1 1 1 1 1 

6. การดูแลรักษาตน้ไมแ้ละสวนหยอ่มภายในโรงเรียนเป็นหนา้ท่ีของภาร
โรงและคุณครูเท่านั้น 

1 1 1 1 1 

7. สมุดท่ียงัใชไ้ม่หมด สามารถน ามาใชต้่อในเทอมถดัไปได ้เป็นการช่วย
อนุรักษต์น้ไม ้

1 1 1 1 1 

8. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวธีิการง่ายๆโดยการช่วยกนัปลูกตน้ไม ้ 1 1 1 1 1 

9. ตน้ไมท้ าใหอ้ากาศภายในโรงเรียนดีข้ึน เพราะช่วยดกัฝุ่ นละออง 1 1 0 1 0.75 

10. ปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาแก่อาคารเรียน ท าใหอ้าคารไม่ร้อนและสร้าง
บรรยากาศดี 

1 1 1 1 1 

11. ในการท้ิงขยะไม่จ าเป็นตอ้งแยกประเภท ขยะเปียกและขยะแหง้ก่อนท้ิง 1 1 1 1 1 

12. นกัเรียนไม่ควรขีดเขียน หรือใชย้าลบค าผิดขีดเขียนลงบนโตะ๊ 1 1 1 1 1 

13. การรักษาความสะอาดเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของนกัการภารโรง นกัเรียนมี
หนา้ท่ีเรียนเท่านั้น 

1 1 1 1 1 

14. นกัเรียนควรท้ิงขยะลงถงั ท้ิงใหเ้ป็นท่ีเป็นทางและแยกขยะก่อนท้ิง เพ่ือ
ง่ายแก่การก าจดั 

1 1 1 1 1 

15. การจดัสวนหยอ่ม จะช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของ
นกัเรียนใหมี้ความสุข  

1 1 1 1 1 



 
 160 

ค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 4 

ค่าดชันีความ 
สอดคลอ้ง 

8. พฤตกิรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน      
1. ปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัเลิกใช ้ 1 1 1 1 1 
2. ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกใช ้ 1 1 1 1 1 
3. ดูแลรักษาตน้ไม ้ 1 1 1 1 1 
4. ไม่เด็ดดอกไม ้ใบไม ้ 1 1 1 1 1 
5. รดน ้ าตน้ไมบ้ริเวณรอบโรงเรียน 1 1 1 1 1 
6. สมุดท่ีใชไ้ม่หมด เก็บใชใ้นเทอมถดัไป 1 1 1 1 1 
7. คดัแยกขยะก่อนท้ิง 1 1 1 1 1 

8. ไม่เผาขยะในโรงเรียน 1 1 1 1 1 

9. ใชจ้กัรยานแทนรถยนต ์ 1 1 1 1 1 

10. ไม่ท้ิงเศษอาหารลงท่อระบายน ้ า 1 1 1 1 1 

11. ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 1 1  1 1 
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ค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 4 

ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

9. นักเรียนได้รับการสนบัสนุนในการท ากจิกรรมเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมจาก
โรงเรียนหรือไม่ 

ไดรั้บ โปรดระบุกิจกรรม)… 
 2. ไม่ไดรั้บ 

1 1 1 -1 0.5 

10. นักเรียนเคยเป็นสมาชิกหรือชมรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 
เป็น โปรดระบุช่ือ/ชมรมท่ีเคยเขา้ร่วม… 
ไม่เป็น 

1 1 1 1 1 

11. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการการสร้างความรู้ และความเขา้ใจดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนอยา่งไร 

1 1 1 1 1 

12. ท่านไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบันกัเรียนอยา่งไรบา้ง 1 1 1 1 1 

13. ท่านมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนอยา่งไรบา้ง 

1 1 1 1 1 

14. ท่านมีการสร้างทศันคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนอยา่งไรบา้ง 

1 1 1 1 1 
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ค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 3 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 4 

ค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง 

15. ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

1 1 1 1 1 

16. ทางโรงเรียนมีการสนบัสนุนในการท ากิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไรบา้ง 

1 1 1 1 1 

17. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้อยา่งไรบา้ง 

1 1 1 1 1 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การค านวณหาความเช่ือมัน่ดว้ยสูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder and Richardson): KR-20) ซ่ึงใชก้บัจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 40 คน  

ดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 12 ขอ้ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

  

ค าถาม 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

9 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

10 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

11 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
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ค าถาม 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 

12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

14 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 8 

16 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 

17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 

20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

21 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 

22 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

25 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

27 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 
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ค าถาม 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 

28 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 7 

29 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

30 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

33 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

36 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

38 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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ค าถาม 

 คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 
 40 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 

 

40 29 23 31 39 37 37 37 34 34 25 27 

  

             

1.6929 
2.9 

รวมถูก 40 29 23 31 39 37 37 37 34 34 25 27 
  รวมผดิ 0 11 17 9 1 3 3 3 6 6 15 13 
  ค่า p 1 0.72 0.57 0.77 0.97 0.92 0.92 0.92 0.85 0.85 0.62 0.67 
  ค่า q 0 0.27 0.42 0.22 0.02 0.07 0.07 0.07 0.15 0.15 0.37 0.32 
  

               

               p x q 0 0.1944 0.2394 0.1694 0.0194 0.0644 0.0644 0.0644 0.1275 0.1275 0.2294 0.2144 
  

               

 
0 0.1944 0.2394 0.1694 0.0194 0.0644 0.0644 0.0644 0.1275 0.1275 0.2294 0.2144 1.5146 

 คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder and Richardson): KR-20  0.5211 
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ค านวณหาความเช่ือมัน่ดว้ยวิธี สัมประสิทธ์แอลฟา (Cofficien-α) ซ่ึงใชก้บัจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 40 คน ดว้ยขอ้ค าถาม 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี3.2 ทศันคติในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
0.844 15 

 

Item Statistics 
 

 
Mean Std. Deviation N 

ทศันคติ 1 การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ีของทุกคน 4.825 0.50064 40 

ทศันคติ 2 ใชก้ล่องขา้วแทนการใชก้ล่องโฟมใส่มาทานท่ีโรงเรียน 4.425 0.84391 40 

ทศันคติ 3 การประหยดัพลงังานจะท าไดเ้ม่ืออยูใ่นโรงเรียนเท่านั้น 4.05 1.13114 40 

ทศันคติ 4 การประหยดัพลงังานสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น การข่ีจกัรยานมาโรงเรียน 4.25 0.74248 40 

ทศันคติ 5 ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์แทนการใชห้ลอดไส ้เพราะประหยดัไฟไดม้ากกวา่ 4 0.96077 40 

ทศันคติ 6 การดูแลรักษาตน้ไมแ้ละสวนหยอ่มภายในโรงเรียนเป็นหนา้ท่ีของภารโรงและคุณครูเท่านั้น 3.775 1.14326 40 

ทศันคติ 7 สมุดท่ีใชไ้ม่หมด สามารถใชไ้ดใ้นเทอมถดัไป เป็นการช่วยอนุรักษต์น้ไม ้ 4.45 0.93233 40 

ทศันคติ 8 การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวธีิการง่ายๆโดยการช่วยกนัปลูกตน้ไม ้ 4.625 0.77418 40 

ทศันคติ 9 ตน้ไมท้ าใหอ้ากาศภายในโรงเรียนดีข้ึน เพราะช่วยดกัฝุ่ นละออง 4.5 0.64051 40 
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Item Statistics (ต่อ) 

 

 
Mean Std. Deviation N 

ทศันคติ 10 ปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาแก่อาคาร ท าใหอ้าคารไม่ร้อน และสร้างบรรยากาศดี 4.575 0.71208 40 

ทศันคติ 11 ในการท้ิงขยะไม่จ าเป็นตอ้งแยกประเภทขยะเปียกและขยะแหง้ก่อนท้ิง 3.95 1.21845 40 

ทศันคติ 12 นกัเรียนไม่ควรขีดเขียนหรือใชย้าลบค าผิดขีดเขียนลงบนโตะ๊ 4.45 0.93233 40 

ทศันคติ 13 การรักษาความสะอาดเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของนกัการภารโรง นกัเรียนมีหนา้ท่ีเรียนเท่านั้น 3.9 0.84124 40 

ทศันคติ 14 นกัเรียนควรท้ิงขยะลงถงั ท้ิงใหเ้ป็นท่ีเป็นทาง และแยกขยะก่อนท้ิง เพ่ือง่ายแก่การก าจดั 4.375 1.03 40 

ทศันคติ 15 การจดัสวนหยอ่มจะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนกัเรียนใหมี้ความสุข 4.425 0.84391 40 
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Item-Total Statistics 

 

 
Scale Mean if  Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha  

 
Item Deleted  Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 

ทศันคติ 1 การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ีของทุกคน 59.75 55.423 0.27 0.844 

ทศันคติ 2 ใชก้ล่องขา้วแทนการใชก้ล่องโฟมใส่มาทานท่ีโรงเรียน 60.15 52.131 0.397 0.839 

ทศันคติ 3 การประหยดัพลงังานจะท าไดเ้ม่ืออยูใ่นโรงเรียนเท่านั้น 60.525 47.179 0.594 0.827 
ทศันคติ 4 การประหยดัพลงังานสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น การข่ี
จกัรยานมาโรงเรียน 60.325 50.584 0.62 0.828 
ทศันคติ 5 ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์แทนการใชห้ลอดไส ้เพราะประหยดั
ไฟไดม้ากกวา่ 60.575 49.122 0.567 0.829 
ทศันคติ 6 การดูแลรักษาตน้ไมแ้ละสวนหยอ่มภายในโรงเรียนเป็นหนา้ท่ี
ของภารโรงและคุณครูเท่านั้น 60.8 47.395 0.571 0.828 
ทศันคติ 7 สมุดท่ีใชไ้ม่หมด สามารถใชไ้ดใ้นเทอมถดัไป เป็นการช่วย
อนุรักษต์น้ไม ้ 60.125 50.676 0.463 0.835 
ทศันคติ 8 การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวธีิการง่ายๆโดยการช่วยกนัปลูก
ตน้ไม ้ 59.95 51.177 0.534 0.832 
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Item-Total Statistics (ต่อ) 

 

 
Scale Mean if  Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha  

 
Item Deleted  Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 

ทศันคติ 9 ตน้ไมท้ าใหอ้ากาศภายในโรงเรียนดีข้ึน เพราะช่วย
ดกัฝุ่ นละออง 60.075 56.379 0.093 0.851 
ทศันคติ 10 ปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาแก่อาคาร ท าใหอ้าคารไม่
ร้อน และสร้างบรรยากาศดี 60 52.564 0.447 0.836 
ทศันคติ 11 ในการท้ิงขยะไม่จ าเป็นตอ้งแยกประเภทขยะ
เปียกและขยะแหง้ก่อนท้ิง 60.625 45.215 0.671 0.821 
ทศันคติ 12 นกัเรียนไม่ควรขีดเขียนหรือใชย้าลบค าผิดขีด
เขียนลงบนโตะ๊ 60.125 50.728 0.459 0.835 
ทศันคติ 13 การรักษาความสะอาดเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของ
นกัการภารโรง นกัเรียนมีหนา้ท่ีเรียนเท่านั้น 60.675 57.302 -0.025 0.86 
ทศันคติ 14 นกัเรียนควรท้ิงขยะลงถงั ท้ิงใหเ้ป็นท่ีเป็นทาง 
และแยกขยะก่อนท้ิง เพ่ือง่ายแก่การก าจดั 60.2 45.395 0.809 0.812 
ทศันคติ 15 การจดัสวนหยอ่มจะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนกัเรียนใหมี้ความสุข 60.15 50.9 0.504 0.833 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

โครงการธนาคารขยะ 
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ข้อมูลกจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อมโรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิ 
 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิมีนโยบายนอกเหนือจากการให้นกัเรียนมีความรู้และคุณธรรม

แลว้ยงัส่งเสริมการมีวนิยัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า โดยมี
งบประมาณมาสนบัสนุนแผนงานและโครงการ ดงัน้ี 

 
1. ช่ือโครงการ  
ธนาคารขยะรีไซเคิล(เอกสารประกอบการแข่งขนัธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2 โรงเรียนธรรม

วทิยามูลนิธิ) 
 
2.  ความเป็นมาของโครงการและปีทีเ่ร่ิมด าเนินการ 

ปัจจุบนัมนุษยด์ ารงชีพอยูใ่นสังคม ตอ้งใชเ้คร่ืองอุปโภคบริโภคในปริมาณท่ีค่อนขา้งสูง โดยทิ้งเศษ
ท่ีเหลือใชจ้นเกิดมลภาวะ ซ่ึงท าใหเ้กิดผลเสียต่อธรรมชาติกลายเป็นปัญหาท่ีน าซ่ึงโรคภยัไขเ้จ็บและ
ท าใหเ้กิดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าอยู ่โรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธิเป็นสังคมหน่ึงท่ีก าลงั
ประสบกบัปัญหาดงักล่าวน้ี จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ธนาคารขยะทองค า
เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถจดัการกบัขยะมูลฝอย คือ นอกเหนือจากการมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ
มูลฝอยของโรงเรียน แลว้ยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงส าหรับนกัเรียน ก่อให้เกิดรูปแบบ
การเรียนรู้แผนใหม่ท่ีแทจ้ริง ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดเองมีความเป็นเจา้ของและเรียนรู้ใน
หลายๆดา้นไปพร้อมๆกบันกัเรียนไดเ้รียนรู้ระบบด าเนินงานธนาคารออมทรัพย ์การคดัแยกขยะมูล
ฝอย การรีไซเคิล และการร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตลอดจนไดเ้รียนรู้การท าธุรกิจขนาดย่อมไดด้ว้ยตนเอง
ธนาคารขยะรีไซเคิลได้เ ร่ิมด า เ นินการ เ ม่ือเ ดือนมิถุนายน 2549 เ ป็นเวลา 7 ปี
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3. วตัถุประสงค์ 
3.1 เพื่อกระตุน้ รณรงค์ และเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเขา้ใจถึงแนวทางใน

การลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนใช้วสัดุ 
อุปกรณ์เพื่อความพอเพียง 

3.2 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและชุมชน 
3.3 เพื่อเสริมสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน และยกระดบัคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเอง

ได ้
3.4 เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มสร้างส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน 

 
4.  แผนการด าเนินงาน 

4.1 ดา้นนโยบายผูบ้ริหาร การบริหารจดัการและแนวทางประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
เช่น การก าหนดนโยบาย การสนับสนุนด้านต่างๆ การติดตามผลหรือประชาสัมพนัธ์ เป็นต้น ซ่ึง
นโยบายตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียนนอกเหนือจากการให้นักเรียนมีความรู้และ
คุณธรรมแล้ว ยงัส่งเสริมการมีวินัยในอนัท่ีจะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยมีงบประมาณมาสนับสนุนแผนงานและโครงการ และมีการประเมิน
ความส าเร็จจากบรรยากาศในห้องเรียน บริเวณโรงเรียนมีความเป็นธรรมชาติ สะอาด น่าอยู ่นกัเรียนมี
จิตส านึกและมีความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

4.2 ด้านส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแก่ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง เช่น กระบวนการส่งเสริมภายในสถานศึกษา นอกสถานศึกษาหรือการบูรณาการในการเรียน
การสอน เป็นตน้ ซ่ึงทางโรงเรียนร่วมกบักิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลประชาสัมพนัธ์ให้กบันกัเรียน 
บุคลากร ในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนตลาดเก่ารับทราบโดยอาศยัการพบปะ พูดคุยกนัในชุมชน 
และการท าแผ่นพบัแจกจ่าย ภายในโรงเรียนไดจ้ดัอบรมนกัเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก และความรู้
ความเขา้ใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
บูรณาการในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระและโดยเฉพาะในกิจกรรมชุมชน 

4.3 ดา้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งผ่านกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เช่น การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา การมีส่วน
ร่วมนอกสถานศึกษา ความต่อเน่ืองของโครงการเพื่อขยายผลไปสู่โครงการและกิจกรรมอ่ืน 
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1) ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัยะลา ช่วยประชาสัมพนัธ์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมธนาคารขยะ ตน้ไม ้เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหก้บัโรงเรียน 

2) แขวงการทางจงัหวดัยะลา สนบัสนุนตน้ไมเ้พื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหก้บัโรงเรียน 
3) ส านกังานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครยะลา สนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ในการท ากิจกรรมธนาคารขยะ 
4)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สนับสนุนค่าใช้จ่ายและสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม

ธนาคารขยะ 
5) ชุมชนตลาดเก่า (ชุมชนรอบๆโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ) ให้ความร่วมมือในการรับ

ซ้ือขยะ 
6) นายกเทศมนตรี จงัหวดัยะลา ไดส้นบัสนุนเกา้อ้ีมา้หินในการปรับปรุงภูมิทศัน์ให้กบั

โรงเรียน 
7) ผูป้กครองนกัเรียนร่วมบริจาคตน้ไมเ้พื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหก้บัโรงเรียน 
4.4 ดา้นการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน เช่น การจดัรูปแบบธนาคาร

ขยะ รวบรวมขอ้มูลคณะท างาน และสมาชิกธนาคารฯ เป็นตน้ ซ่ึงการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
ของโรงเรียน มีการจดัรูปแบบโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา มีกรรมการนกัเรียนเป็นผูด้  าเนินการ/คณะท างาน 
กรรมการนักเรียนมีทั้งหมด 50 คน แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ คือ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ เจา้หน้าท่ีเปิดบญัชี 
เจา้หนา้ท่ีคดัแยกขยะ เจา้หนา้ท่ีชัง่ เจา้หนา้ท่ีคิดเงิน เจา้หน้าท่ีจดบนัทึก เจา้หนา้ท่ีบญัชี โดยในขั้นตอน
การใชบ้ริการธนาคารขยะ ดงัน้ี 

1)ค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี 5 บาท 
2)สามารถเปิดบญัชีในนามบุคคล และในนามของหอ้งหรือกลุ่ม 
3)การถอนเงิน สามารถถอนไดภ้าคเรียนละ 1 คร้ัง 
4)ขยะท่ีสามารถน ามาขาย ไดแ้ก่ กระดาษลงั สมุด หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์ขวดโพลาริส 

กระป๋องน ้าอดัลม ท่อพีวซีี ขวดนม เป็นตน้ 
5)เวลาท าการของธนาคารขยะโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ แบ่งตามเพศ เน่ืองจากเป็น

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
 
 



176 

ตารางที ่1.  เวลาท าการของธนาคารขยะ 
 
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

วนั  จนัทร์ -องัคาร วนั  พธุ-พฤหสั 

เวลา 12.30-13.30 น. เวลา 11.20-12.00 น. 

เวลา 16.00-17.00 น. เวลา 16.00-17.00 น. 

 
6) ราคาขยะจะมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจ และมีการหกัราคาขยะ 30% 

เขา้ธนาคารขยะ เพื่อการบ ารุงและปรับปรุงธนาคารขยะดงัแสดงในตารางท่ี 2  
 

ตารางที ่2 ราคาขยะ 
 
ประเภทของขยะ ราคา (บาท)/กโิลกรัม 
กระดาษขาว-ด า 0.35 
กระดาษแขง็ 0.84 
กระดาษลงั 2.1 
กระดาษสี 28.0 
กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 3.5 
กระป๋องน ้ าอดัลม 10.5 
ขวดนมและขวดดีโด ้ 3.5 
ขวดน ้ าโพลาริส 10.5 
ขวดพลาสติกใส 5.6 
ทองแดง 98.0 
ท่อพีวซีี 2.45 
สเตนเลส 5.6 
หนงัสือเล่ม 0.35 
เหลก็บาง 2.8 
เหลก็หนา 3.5 
อะลูมิเนียม 21.0 
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5.  ความส าเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิล 
จากการด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ท าใหท้างโรงเรียนไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

5.1 ไดรั้บรางวลัท่ี 1 ระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2549 
5.2 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัภาคท่ี 16 พ.ศ. 2549-2550 
5.3 ไดรั้บรางวลัชมเชยระดบัประเทศ พ.ศ. 2549-2550 

จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลดงักล่าว พบวา่ ธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นรูปแบบหน่ึงในการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดยเร่ิมตน้ท่ีเด็กนกัเรียนเป็นหลกั และใช้
โรงเรียนเป็นสถานท่ีด าเนินการ เพื่อให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในการคดัแยกขยะมูลฝอยมีจิตส านึกใน
การคดัแยกขยะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเร่ืองการคดัแยกขยะท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมและยงัเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนและชุมชนนอกจากน้ียงัเป็นการ
สร้างรูปแบบการจดัการขยะ โดยนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานดงักล่าวดว้ย 
 



ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-สกุล       มารียมั เจะ๊เตะ๊ 

ประวตัิการศึกษา     วทิยศาสตรบณัฑิต (วทิยาศสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 

คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2554 
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