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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และสร้างสมการท านายพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ
เขต 2 จ านวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นมาตรประเมินร่วมค่า ประกอบด้วย แบบวัด
พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แบบวัดความเชื่ออ านาจ
ภายในตน แบบวัดการเห็นตัวแบบจากเพ่ือน และแบบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.86, 0.88, 0.90, 0.83, 0.86 ตามล าดับ และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.78, 
0.21-0.83, 0.46-0.75, 0.22-0.67, 0.25-0.75 ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเอง และ
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 คิดเป็นร้อยละ 34.6 โดยเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมสามารถท านายพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด (β=.312) รองลงมาคือ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (β=.200) 
และความเชื่ออ านาจในตนเอง (β=.197) ตามล าดับ 
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ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเองลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน 
 

ABSTRACT 
 This study was a survey research. The purpose this research were to study 
the factors effect on environmental conservation behaviors of upper primary students 
and to construct predictive equation on environmental conservation behaviors of 
upper primary students. The samples were 154 prathomsuksa four, five, and six 
students in Pathum Thani educational service area office; area one and two. The 
research instruments consisted of future-orientation and self-control questionnaire, 
locus of control questionnaire, friend modelling questionnaire, environmental attitude 
questionnaire, and environmental conservation behaviors questionnaire with reliability 
at 0 . 8 6 , 0.88, 0.90, 0.83 and 0.86, respectively and also had a discriminant index at 
0.21-0.78,  0.21-0.83, 0.46-0.75, 0.22-0.67 และ 0.25-0.75, respectively. The collected 
data were analyzed by using mean score, standard deviation, correlation and multiple 
regression. The research result from multiple regression analysis found that 
environmental attitude, locus of control, and future-orientation and self-control were 
able to predict environmental conservation behaviors at 34.6 percent and at .01 level 
of significance. Environmental attitude (β=.312)  was able to predict environmental 
conservation behaviors the most. The second predictor was future-orientation and self-
control (β=.200). The third predictor was locus of control (β=.197). 
 
Keywords 

Environmental conservation behaviors, Environmental attitude, Locus of control, 
Future-orientation and self-control 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติภายใต้หัวข้อเรื่อง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Conference on Sustainable Development [UNCSD], 2013) ในปี ค.ศ. 
2012 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล หรือที่รู้จักกันว่า Rio+20 ได้เผยแพร่เอกสารส าคัญ
ที่ใช้ชื่อว่า อนาคตที่เราต้องการ (The future we want) ซึ่งเน้นย้ าถึงอนาคตที่ทุกคนต้องการนั้น
จะต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมามุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจจนเกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล (UNEP, 2013) 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีปัญหา
สิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า โดยน้ ามีคุณภาพต่ าบริเวณที่ไหล



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 

  
 

77 

ผ่านเขตที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งมีสาเหตุจากการปล่อยน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 
ประมาณ 1,676 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 
2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น (Environmental Office 
of 6st Region, 2016) เห็นได้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกิดมาจากพฤติกรรม
ของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ (Shaping human behavior) จึงเป็น
เป้าสูงสุดของสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมุ่งที่จะพัฒนาพลเมืองให้ประพฤติตนในแนวทางที่พึงประสงค์ 
(Hungerford & Volk, 1990) เช่นเดียวกับนักสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เห็นว่า พฤติกรรมเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาและแสดงออกถึงการรู้สิ่งแวดล้อม (NAAEE, 2011)  

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาได้ไม่ง่ายนัก ดังที่ 
Groot and Stege (2000  cited in Department of Environmental Quality Promotion, 2015) 
อธิบายไว้น่าสนใจว่า พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมจัดเป็นพฤติกรรมที่ให้คุณกับผู้อ่ืน ในขณะที่ ผู้แสดง
พฤติกรรมกลับไม่ได้ประโยชน์อะไร นั่นเท่ากับว่าบุคคลนั้นต้องเป็นผู้เสียสละเพ่ือผู้อ่ืน เช่น การ
ตัดสินใจโดยสารรถสาธารณะในการเดินทาง ผู้นั้นจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกับรถส่วนตัว 
แต่สังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้ประโยชน์เพราะเป็นการลดมลพิษ เป็นต้น ซึ่ งการจะบรรลุเป้าหมาย
สูงสุด คือ การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจ าเป็นต้องค้นหาตัวแปร
สาเหตุที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเพ่ือให้สามารถชักจูงหรือเหนี่ยวน าให้เกิด
พฤติกรรมได้ในล าดับต่อมา  

ส าหรับการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวการวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน มาเป็นกรอบในการก าหนด 
ตัวแปรทางจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย ตลอดจนผู้วิจัยยังได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมเพ่ือสังเคราะห์  
ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรม อย่างไรก็ตามจากการศึกษาไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
ส่งเสริมพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยตรง ผู้วิจัยจึงศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
พฤติกรรม จ านวน 5  เรื่อง ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมและงานวิจัยที่ผ่าน
มาพบตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) เจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อม (Chancharoen, 2012; Kananan, 2012; Rungruangkuuawanit, 2015) 2) ลักษณะ
มุ่ งอนาคตและควบคุมตน (Khemthong, 2012; Rungruangkuuawanit, 2015) 3 )  การ เห็น
แบบอย่าง (Khemthong, 2012; Kananan, 2012; Rungruangkuuawanit, 2015) และ 4) ความ
เชื่ออ านาจภายในตน (Panyaroen, 2009) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพล
ของปัจจัยของตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการท านายพฤติกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายมีตัวแปรใดบ้าง  
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 2. สมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมี
ลักษณะเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 
 2. เพ่ือสร้างสมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่างการวิจัย 

1.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 22,128 คน (Pathum Thani Statistic Office, 2016)  

   1.2 ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ซึ่งมีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น คือ 

    1.2.1 การก าหนดขนาดตัวอย่างการวิจัยเป็นไปตามแนวทางของการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ ซึ่ง Hair, et al. (2010) เสนอให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 คน 
ต่อ 1 ตัวแปร โดยในการวิจัยนี้มีตัวแปรจ านวน 5 ตัวแปร จึงต้องใช้ตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย
จ านวน 100 คน ซึ่งในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 154 คน ซึ่งเป็นปริมาณ   
ที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 77  

    1.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน 
(Two-stage random sampling) ซึ่งมีข้ันตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1.2.2.1 สุ่มโรงเรียนตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
และเขต 2 โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

1.2.2.2 สุ่มห้องเรียนจากโรงเรียนในขั้นที่หนึ่ง โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุ่มและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ให้ได้กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
5 และ 6 จ านวน 154 คน ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 จ านวนตัวอย่างการวิจัยระดับชั้น ป.4-6 จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สพป. โรงเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับชั้น (คน) 

รวม 
ป.4 ป.5 ป.6 

 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง 10 9 8 27 
เขต 1 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 8 7 10 25 

 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 8 9 9 26 
 โรงเรียนชุมชนบึงบา 7 9 8 24 

เขต 2 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 10 8 8 26 
 วัดศรีสโมสร 8 9 9 26 

รวม 51 51 52 154 
 
 2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) แบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 3) แบบวัดความเชื่ออ านาจภายในตน 4) แบบวัดการเห็นตัวแบบจาก
เพ่ือน 5) แบบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารเชิงวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
ความเชื่ออ านาจในตนเอง การเห็นตัวแบบจากเพ่ือน เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพือ่ใช้ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

2.2 สร้างข้อความของแบบวัดแต่ละตัวแปรที่ศึกษาตามนิยามเชิงปฏิบัติการ พร้อมตรวจ
พิจารณาความชัดเจนของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ซึ่งแบบวัดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 15 ข้อ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 4 ระดับ จาก “ปฏิบัติทุกครั้ง” ถึง “ไม่เคยเลย” โดย
เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อค าถามเชิงบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 4 ถึง 1 จาก ค าตอบ “ปฏิบัติทุก
ครั้ง” ถึง “ไม่เคยเลย” ตามล าดับ หากเป็นข้อค าถามเชิงลบผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม โดยผู้ที่ได้
คะแนนสูง แสดงว่า มีพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า  

ส่วนแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน จ านวน 17 ข้อ แบบวัดความเชื่อ
อ านาจภายในตน จ านวน 16 ข้อ แบบวัดการเห็นตัวแบบจากเพ่ือน จ านวน 13 ข้อ แบบวัดเจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 17 ข้อ  ซึ่งเครื่องมือวิจัยทั้ง 4 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 
4 ระดับ จาก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยเกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อ
ค าถามเชิงบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 4 ถึง 1 จาก ค าตอบ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง” ตามล าดับ หากเป็นข้อค าถามเชิงลบผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงในแต่ละตัว
แปร แสดงว่า เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนั้นสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

2.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาตรวจสอบภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการและองค์ประกอบที่มุ่งวัด 
(Item Objective Congruence, IOC) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความ
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สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป จากนั้นจึงแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้เครื่องมือ
วิจัยที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

2.5 น าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้กับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่ตัวอย่างการ
วิจัย จ านวน 30 คน แล้วจึงวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งฉบับด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วย
วิธีการหาความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค พบว่า 
แบบวัดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แบบวัดความเชื่อ
อ านาจภายในตน แบบวัดการเห็นตัวแบบจากเพ่ือน และแบบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม  มีค่าความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.86, 0.88, 0.90, 0.83 และ 0.86 ตามล าดับ  

2.6 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนน
รวม (Item-Total Correlation) แล้วเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า แบบวัดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน แบบวัดความเชื่ออ านาจภายในตน แบบวัดการเห็นตัวแบบจากเพ่ือน และแบบวัด 
เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21-0.78, 0.21-0.83, 0.46-0.75, 0.22-
0.67 และ 0.25-0.75 ตามล าดับ 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ซึ่งในการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยนั้นมีข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติที่ผู้วิจัยควรท าการตรวจสอบก่อนการใช้สถิติวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

1) ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ พบว่า ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจก
แจงแบบปกติ ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากกราฟ Normal P-P plot ของค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน  (Standardized residual) ซึ่ งพบว่า กราฟที่ ได้ค่อนข้างเป็นเส้นตรง  นั่นแสดงว่า 
ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงใกล้เคียงแบบปกต ิดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กราฟ Normal  P-P plot ตรวจสอบการแจกแจงของความคลาดเคลื่อน (e) 

 
2) ค่าเฉลี่ยของ e เป็น 0 ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคก าลังสองน้อยที่สุด (Least square 

error) ท าให้ผลบวกก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมีค่าต่ าสุด จะท าให้ผลรวมของ ei = 0 ดังนั้น 
จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของ e รวมจึงเท่ากับ 0 ด้วย หรือ Σei = o ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบข้อตกลงนี้ (Siriwan, 2004 cited in Gaiwun, 2013) 

3) ความแปรปรวนของ e ต้องคงที่ทุกค่าของตัวแปรอิสระ X ซึ่งการตรวจสอบ  
ความคงที่ของความแปรปรวนของ e พิจารณาจากกราฟระหว่างค่า e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ได้ พบว่า 
ค่า e กระจายเหนือเส้น 0 และใต้เส้น 0 การกระจายเป็นไปอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน หรือค่า e 
กระจายอยู่รอบ ๆ ศูนย์ แสดงว่า ความแปรปรวนของ e มีค่าคงที ่(Tiraganun, 2012) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  กราฟ Scatterplot ของความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (e) 
 
4) ความคลาดเคลื่อนของค่าสั ง เกตแต่ละค่า  (ei และ  ej) เป็น อิสระต่อกัน 

(Nonautocorrelation) ตรวจสอบโดยใช้สถิติ Durbin-Watson พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.835 ซึ่งอยู่
ระหว่าง 1.5 – 2.5 แสดงว่า ei และ ej เป็นอิสระต่อกัน 

5) ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง (Multicolinearity) 
ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากค่า Tolerance และค่า VIF ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ค่า Tolerance 
ควรมีค่ามากกว่า 0.1 และค่า VIF ควรมีค่าไม่เกิน 10 (Kajornsilp, 2012) ทั้งนี้ พบว่า ตัวแปรอิสระ
ทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความเชื่ออ านาจภายในตน การเห็นตัวแบบจาก
เพ่ือน และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม มีค่า Tolerance ค่อนข้างสูง โดยมีค่าเท่ากับ 0.50, 0.76, 0.54 
ตามล าดับ และ VIF มีค่าต่ า โดยมีค่าเท่ากับ 2.01, 1.31, 1.90 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 
ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือศึกษาตัวพยากรณ์และสร้างสมการท านายของ
พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่ออ านาจในตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ได้ร้อยละ 34.6 ซึ่ง เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ
ท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด (β=.312) ประมาณร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ 
ความเชื่ออ านาจในตนเอง (β=.200) สามารถอธิบายได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32.5 และลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน (β=.197) สามารถอธิบายได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 34.6 ตามล าดับ รายละเอียด
ดังตารางที่ 2  
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 ทั้งนี้สามารถเขียนเป็นสมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปของคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

1) สมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปคะแนนดิบ คือ  
  Y = 0.387 + 0.341X1 + 0.208X2 + 0.240X3 

2) สมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
     Z = 0.321Z1 + 0.200Z2 + 0.197Z3 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยส าคัญ 
 

ตัวพยากรณ์ R2 b SEb β  t Sig. 
เจตคตติ่อสิ่งแวดล้อม (X1) .285 .341 .100 .312 3.401** .001 
ความเชื่ออ านาจในตนเอง (X2) .325 .208 .093 .200 2.226* .027 
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (X3) .346 .240 .091 .197 2.639** .009 

R2 = .346,  R2
adjusted = .333,  ค่าคงที่ = .387 

*p < .05, **p < .01 
 
อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ตัวพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ตัวแปร จ านวน 3 ตัว คือ เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมความ
เชื่ออ านาจในตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ได้ร้อยละ 34.6 อภิปรายได้ว่า 
เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน  เป็นลักษณะ
ทางจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมที่ผู้วิจัยใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรลักษณะทางจิต โดยในทฤษฎีดังกล่าวได้อธิบาย
ลักษณะพ้ืนฐานและองค์ประกอบทางจิตใจเพ่ือใช้อธิบาย ท านาย และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ได้ โดยมีมุมมองเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมคนดีและเก่งซึ่งเปรียบได้กับส่วนดอกและผลของต้นไม้นั้น  
มีสาเหตุมาจากส่วนล าต้นของต้นไม้ อันประกอบด้วย ลักษณะทางจิตที่ส าคัญ ได้แก่  ลักษณะ  มุ่ง
อนาคตและควบคุมตนเอง ความเชื่ออ านาจในตน เจตคติหรือทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม 
(Bhanthumnavin, 2000) ตลอดจนสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรม 
จ านวน 5  เรื่อง ซึ่งพบตัวแปรที่สามารถใช้ในการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 1) เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม (Chancharoen, 2012; Kananan, 2012; Rungruangkuuawanit, 
2015) 2) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (Khemthong, 2012; Rungruangkuuawanit, 2015) 
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3) ความเชื่ออ านาจภายในตน (Panyaroen, 2009) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยทางด้านจิตใจเป็น
แรงผลักดันอันส าคัญให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  

ส าหรับเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรทางจิตลักษณะตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ
ท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาจเนื่องมาจาก เจตคติเป็นการที่บุคคลประเมินความรู้สึกของ
ตนเองที่มีต่อสิ่งใด ๆ (Objects) ที่สะท้อนออกมาในระดับเชิงบวกหรือลบ ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคน
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันไป (Eaton & Visser, 2008; Chutai, 2002) ดังนั้น หากนักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เป็นคนรักและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมก็จะส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวโน้มใน
การแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเอาใจใส่ ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kananan (2012) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัด
พลังงานไฟฟ้า พบว่า เจตคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

ส่วนความเชื่ออ านาจในตนเองเป็นตัวแปรทางจิตลักษณะอีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ
ท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน ความเชื่ออ านาจภายในตนเป็นตัวแปรที่มีลักษณะแฝง 
(Construct) ซึ่งความเชื่อ (Belief) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ฝังแน่นอยู่ภายใต้ความคิดและความเข้าใจ
ของบุคคล ความเชื่อจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เมื่อบุคคลมีความเชื่ออย่าง
ใดความเชื่อนั้นจะเป็นตัวก าหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อ (Suwannatut, 1974) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ความเชื่ออ านาจในตนเองเป็นการรับรู้ความสามารถของตนในการแสดงพฤติกรรมว่า
ตนเองสามารถท าได้หรือไม่และมีความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น  ๆ มากน้อยในระดับใด 
(Mekuamdee, 2004) หรือมีความเชื่อว่าผลที่ เกิดขึ้นกับตนเองในเรื่องใด ๆ จะเกิดจาก ทักษะ 
ความสามารถ และความพยายามของตนเอง (Solomon & Oberlander, 1974) ซึ่งจากงานวิจัยของ 
Ojedokun (2011) พบว่า บุคคลที่มีความเชื่ออ านาจภายในตนจะแสดงออกถึงพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า ดังนั้น หากนักเรียนเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะเป็นผู้ก าหนดคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องอาศัยพ่ึงพิงผู้อ่ืนซึ่งเป็นอ านาจภายนอกตน ความเชื่ออ านาจภายในตนนั้นจะ
เป็นปัจจัยหนึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง 

ส าหรับลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเป็นตัวแปรจิตลักษณะอีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
ในการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน อาจเนื่องมาจากลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตนเป็นจิตลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม โดยบุคคลที่มีลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตนนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถในการคาดการณ์และเล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดกับ
ตนในอนาคตทั้งผลดีและผลเสีย จึงสามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต รวมถึงเป็นคนที่ละเว้นการกระท าบางชนิดหรือความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมที่ต้อง
ใช้ความเสียสละหรืออดทนในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมเป็นเวลานานพอที่จะน าไปสู่ผลที่ ต้อง 
การในอนาคตได้ (Bhanthumnavin, 1994) ดังนั้น หากนักเรียนมีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
ทางสิ่งแวดล้อม นั่นแสดงว่า นักเรียนจะต้องสามารถควบคุมตนเองทั้งความเสียสละและอดทนในการ
แสดงพฤติกรรมที่ป้องกันหรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ

การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเองและ
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เป็นตัวแปรที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน เช่น จัดเป็นกิจกรรมชุมชม 
การบูรณาการกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
จากข้อค้นพบของงานวิจัยที่ พบว่า ตัวพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ตัวแปร จ านวน 3 ตัว 
คือ เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน โดยตัว
แปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 34.6 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจจะท าการวิจัยเชิงทดลองโดยน าตัวแปรเชิงปัจจัยทั้ง 3 ตัว 
ดังกล่าวสร้างเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการยืนยัน
ผลการวิจัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า เมื่อน าตัวแปรทั้ง 3 ตัว ดังกล่าว สู่การจัดการเรียนการสอน
แล้วจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
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