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การประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี และความ
ไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด
BEHAVIOR ASSESSMENT INSTRUMENT EVALUATION ON ENVIROMENTAL
CONSERVATION OF UNDERGRADUATE STUDENTS
AND MEASUREMENT INVARIANCE
ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน

*

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจของแบบวั ด
พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ของแบบวัด และ 2) ศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของแบบวัด การวิจัยครั้งนี้ได้ทําการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบหลายขั้นตอนกําหนดโควต้า (Multistage Quota Random Sampling)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 600 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ จํานวน 300 คน และกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สอง และเพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด จํานวน 300 คน ผลการ
วิเคราะห์สรุป ดังนี้ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของแบบวัด พบว่าได้องค์ประกอบของแบบวัด
จํานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 4 ข้อ การทิ้งขยะลงในแม่น้ํา
จํานวน 3 ข้อ การทําลายสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 ข้อ และ การประหยัดทรัพยากร จํานวน 3 ข้อ รวม
ทั้งสิ้น 13 ข้อ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 56.28% และเมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สอง ปรากฏว่าโมเดลกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square = 61.12
df = 45 p-value 0.055 GFI = 0.97 CFI = 0.98 RMSEA=0.03 SRMR =0.06 2) ผลการวิเคราะห์
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล พบว่า ไม่มีความแปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดในเชิงรูปแบบโมเดล
และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนักองค์ประกอบตามเกรดเฉลี่ย
คําสําคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด พฤติกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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Abstract
The purposes of the research were 1) to analyst exploratory factors and
second order confirmatory factors and 2) to study measurement invariance of the
Behavior Assessment Instrument Evaluation on Environmental Conservation. A
sample of 600 cases were drown from undergraduate students using multistage
quota random sampling then equally divided into 2 groups : one for item quality
analysis and exploratory factor analysis, the other for second order confirmatory
factor analysis and for studying measurement invariance.
The results were : 1) The exploratory factor analysis found 4 active factors, 13
items in total within 56.28% variance. These were : environmental conservation
activity participation (4 items), waste littering into river (3 items), environmental
damage (3 items) and resource friendly consumption (3 items). The second order
confirmatory factor analysis appeared that the model could be well blended in with
empirical evidence at Chi-Square = 61.12 df = 45 p-value 0.055 GFI = 0.97 CFI = 0.98
RMSEA=0.03 SRMR =0.06. 2) The measurement invariance test showed no variance in
terms of model pattern and also in factor loadings which considered from its average
point.
Keywords : Factor analysis, Measurement invariance, Environmental conservation
behavior
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บทนํา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สําคัญ ซึ่งทั่วโลกกําลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ประเทศ และระดับโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อมนุษย์เกิดจากเด็ก นักศึกษา และประชาชนส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
โดยแนวคิ ด และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มุ่ ง เน้ น การปลู ก ฝั ง การอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มไปยั ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ผ ลให้ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ บ รรจุ เ รื่ อ งการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมเข้าเป็นเนื้อหาหลักในการเข้าและพิจารณาและออกเป็นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
2545 ซึ่งกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดหลักการศึกษาที่สร้างค่านิยมในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติให้ยั่งยืน และ
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมโลก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้
บุคคลสามารถคิดและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้อย่างถูกต้อง เพราะทุกคนเป็น
ผู้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่กระทบมาถึง
ทุก ๆ คนโดยตรง ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม การไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลอง การไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
และร่วมกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในอนาคต
การทําวิจัยที่ประสบความสําเร็จและมีความน่าเชื่อมั่นในผลการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องอาศัย
เครื่องมือการวัดตัวแปรที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งในปัจจุบันการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดที่ถูกต้อง
ตามหลั ก วิ ช าการและได้ รั บ การยอมรั บ จากนั ก วิ ช าการไทยและต่ า งประเทศ คื อ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) รวมทั้งการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
การวัด (Measurement Invariance) ซึ่งในอดีตงานวิจัยด้านพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมมีจํานวนไม่
มากที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคข้างต้น
ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงนําเสนอการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ
ได้แก่ ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะลงในแม่น้ํา การทําลายสิ่งแวดล้อม และการประหยัดทรัพยากร
เพื่อแสดงให้เห็นว่าแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สร้างใหม่เป็นแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัดตามมาตรฐานทางวิชาการที่เข้มงวดทันสมัย และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมั่นใจต่อไปใน
อนาคต และนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทําวิจัยเพื่อแสวงหาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส องของแบบวั ด พฤติ ก รรมรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามลักษณะชีวสังคมภูมิของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยนี้ ได้ศึกษาการประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด จึงได้แบ่งหัวข้อในการประมวลเอกสาร
ออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ความหมายของพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ
และวิธีวัดแบบมาตรประเมินรวมค่า 3) การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด เพื่อจุดมุ่งหมาย
ในการกําหนดสมมติฐานต่อไป
พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2542) ได้เสนอหลักพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
1) การปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสํานึก มีความรู้สําหรับรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดที่ตน
มีสว่ นร่วมเกี่ยวข้อง 2) รัฐบาลมีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ
ในการคุ้มครอง ดูแล จัดการการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 3) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่าง ๆ จะมีประโยชน์หลายทาง รัฐหรือ
ท้องถิ่นควรมีการจัดการ ดูแล ประสานการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในทาง
ที่ควรจะเป็น 4) จัดระบบและวางแผนในการใช้ทรัพยากร โดยจะต้องมีการสํารวจและหาข้อมูลที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การใช้ ท รั พยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อ มในอนาคตตามอั ต ภาคเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร
เพื่อที่จะได้จัดระบบและวางแผนการจัดการให้มนุษย์มีใช้ตลอดไปโดยไม่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม 5)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกัน การใช้ทรัพยากร
ไม่ควรให้กระทบต่อทรัพยากรอื่น เพราะสิ่งมีชีวิตย่อมมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้
นักวิชาการได้อธิบายถึงหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ 1) การสํารวจค้นหา เป็นการสํารวจค้นหา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนํามาใช้ได้ 2) การรักษาป้องกัน เป็นการรักษา
ป้องกันไม่ให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้นเสื่อมโทรมหรือถูกทําลาย หรือเกิดมลภาวะ 3) การใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ให้ถูกประเภท ใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
นั้น ๆ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ให้น้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ได้นานที่สุดและให้คนจํานวน
มากได้รับประโยชน์ด้วย 4) การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพรองลงมาและเลือกใช้ทรัพยากรตามความ
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จําเป็นและความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด 5) รู้จักปรับปรุงคุณภาพ
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 6) ดัดแปลงของเก่าเป็นสิ่งใหม่ โดยนําของเสียหรือของเหลือทิ้ง
ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อใช้ใหม่ และ 7) การนําสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนเพื่อประหยัดทรัพยากรที่ใช้แล้ว
สิ้นเปลือง (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2541)
ความหมายของการอนุ รัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม มี ผู้ใ ห้ ค วามหมายไว้ ต่า งกัน เช่น การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม (นิวัติ เรืองพานิช, 2537) หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์
แก่มหาชนมากที่สุดและใช้ได้เป็นเวลานานที่สุด ทั้งนี้ต้องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อย
ที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกัน หรือ การอนุรักษ์ หมายถึง การ
ใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อการมีใช้ตลอดไป นอกจากจะใช้เพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว ยังรวมถึงการเก็บ
เอาไว้ชมเชย ฟื้นฟู และพัฒนาให้ดีขึ้น (เกษม จันทร์แก้ว, 2545) ในความหมายอื่น ๆ ได้แก่ หมายถึง
การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและประหยัด โดยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อเอื้ออํานวยให้มี
คุณภาพสูงในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ และคงไว้ซึ่งปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การสงวน บํารุง รักษา ป้องกัน รู้จักวิธีใช้สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
รวมถึงเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า น้ํา ต้นไม้ ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการขยะ (ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์,
2553) หรือหมายถึงการที่บุคคลท่องเที่ยวไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
ที่ดีงามดั้งเดิมให้คงอยู่ หรือช่วยฟื้นฟูพฒ
ั นาทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว (นิภาพร โชตสุดเสน่ห์,
2545) หรือหมายถึงการวางแผนในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งการใช้อย่าง
ระมัดระวัง ไม่ฟุ่มเฟือย อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะ และใช้อย่างคุ้มค่า (นพวรรณ ทองกําเนิด, 2554)
เป็นต้น
งานวิจัยในปัจจุบันที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการสร้างแบบวัดที่มี
มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยืน หรือการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด ยังมีงานวิจัยจํานวนไม่
มากนักที่ได้แบ่งองค์ประกอบของแบบวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น งานวิจัยของ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
(2546) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคม และลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษ์สัตว์
ของนักเรียนวัยรุ่นชายในชนบท โดยได้แบ่งพฤติกรรมรักษ์สัตว์ออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรม
รักษ์สัตว์ที่ตนเองกระทํา และพฤติกรรมสนับสนุนการรักษ์สัตว์ งานวิจัยของ นพวรรณ ทองกําเนิด (2554)
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการประชารวมใจ คืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ําเป็น 3 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมรักษาความสะอาดแม่น้ําลําคลอง พฤติกรรม
สนับสนุนให้ผู้อื่นรักษาความสะอาดแม่น้ําลําคลอง และพฤติกรรมการประหยัดน้ํา งานวิจัยของภัทรกร
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อิสระภาคย์ (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างครอบครัว สังคม และจิตลักษณะ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการทิ้ง ขยะอย่ างเหมาะสมของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ได้ แ บ่ ง
องค์ประกอบออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า พฤติกรรมการยับยั้ง
การทิ้งขยะไม่ถูกที่ และพฤติกรรมการสนับสนุนการทิ้งขยะถูกที่
การวิเคราะห์องค์ประกอบ และวิธีวัดแบบมาตรประเมินรวมค่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis :
EFA) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจํานวนข้อที่จะใช้ในการวัดตัว
แปรหนึ่ง ๆ ลง โดยทําการสํารวจและระบุว่ามีกี่องค์ประกอบ องค์ประกอบละกี่ข้อที่จะสามารถอธิบาย
ตัวแปรนั้น ๆ ได้ดีที่สุด (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2537) โดยนักวิจัยอาจไม่มีสมมติฐานของแผนผังแบบวัด
และต้ อ งการทดสอบการจั บ กลุ่ ม ของรายข้ อ เพื่ อ คั ด เอาแต่ ข้ อ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ จั บ กลุ่ ม อยู่ ใ นกลุ่ ม
องค์ประกอบเดียวกัน ก็สามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจในการช่วยตอบคําถามนี้ได้ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจทําให้จํานวนข้อน้อยลง ทําให้การวัดและประเมินคุณลักษณะหนึ่ง ๆ
รวดเร็ว ง่ายขึ้น ลดความน่าเบื่อหน่ายของการตอบ และยังวัดได้ครอบคลุมตามนิยามที่มีพื้นฐานมา
จากทฤษฏี ทําให้การวัดนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความเที่ยงตรง โดยมากมักเป็นการสร้างแบบวัดตัว
แปรใหม่ หรือแบบวัดใหม่ ที่วัดตัวแปรที่มีการนิยามอย่างดีเป็นมิติองค์ประกอบแล้ว แต่ต้องการ
ตรวจสอบว่า ข้อความหรือประโยคที่ตนสร้างขึ้นใหม่นี้ สามารถจัดกลุ่มเข้าเป็นองค์ประกอบตาม
ทฤษฎีที่ได้ประมวลมา (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และวุฑฒิ พันธุมนาวิน, 2555) และ 2) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความกลมกลืน
ของโครงสร้างของแบบวัด โดยมีการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหม่ วิธีนี้เป็นที่นิยมในการยืนยัน
องค์ประกอบของแบบวัดหนึ่ง ๆ ว่ามีโครงสร้างตามทฤษฎีหรือนิยามปฏิบัติการที่ให้มาหรือไม่อย่างไร
จึงเป็นการสะท้อนความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2537)
จากนั้นในการวิจัยมักนิยมทําการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory
Factor Analysis) เพื่อแสดงว่าองค์ประกอบย่อยใดมีความสําคัญมากกว่ากัน (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล
วิจิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวตั น์, 2554)
นักวิชาการในต่างประเทศและนักวิชาการสายจิตพฤติกรรมศาสตร์มักนิยมใช้แบบวัดมาตร
ประเมิ น รวมค่ า เนื่ อ งจากแบบวั ด ชนิ ด นี้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี แ ละสะดวกในการวั ด คุ ณ ลั ก ษณะต่ า ง ๆ
ซึ่งสรุปลักษณะที่สําคัญของมาตรประเมินรวมค่า (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ได้แก่ 1) มาตรประเมิน
รวมค่า ต้องมีจํานวนข้อและมาตรประกอบเป็นคู่ ๆ อย่างน้อย 10 ข้อขึ้นไป 2) มาตรประเมินรวมค่า
เป็นการให้ผู้ตอบแสดงปริมาณการยอมรับแต่ละข้อในปริมาณที่แตกต่างกัน เมื่อใช้หลายข้อหลายมาตร
แล้วนําคะแนนคําตอบมารวมกัน จะยิ่งวัดความละเอียดแตกต่างมากยิ่งขึ้น 3) เครื่องมือวัดแบบมาตร
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ประเมินรวมค่า มีลักษณะที่น่าสนใจ ใช้ง่าย และผู้ตอบตอบสนองได้ง่าย โดยการขีดตอบที่หน่วยใด
หน่วยหนึ่งบนมาตรที่ใช้ประกอบแต่ละประโยค ทําให้ใช้ได้จํานวนมากข้อในคราวเดียวกัน ในการวัด
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้หลายตัวในงานวิจัย และ 4) ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สามารถคิด
ได้ในเชิงปริมาณในหลายระดับ แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จึงเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ในยุค
ปัจจุบัน และจะเหมาะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการใช้วัดคนในอนาคต นอกจากนี้ ข้อดีของแบบวัดชนิดนี้
(Spector, 1992) คือเป็นแบบวัดที่ใช้วัดตัวแปรหนึ่ง ๆ แล้วยังสามารถสร้างให้มีคุณสมบัติสําคัญของ
เครื่องมือวัด คือ มีค่าจําแนกรายข้อ มีความตรง และความคงที่ได้โดยนักวิจัยอาจใช้เวลา และ
งบประมาณที่ไม่มากเท่าการสร้างเครื่องมือชนิดอื่น ๆ
การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลมี 3 ระดับ (Dimitrow, 2010) ได้แก่ 1) ความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลน้อย (Weak Measurement Invariance) ซึ่งโมเดลนี้มีความไม่แปรเปลี่ยนพื้นฐาน 2 ขั้น
คือ ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือองค์ประกอบ และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนัก
องค์ประกอบ 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลที่แข็งแกร่ง (Strong Measurement Invariance)
ซึ่งโมเดลนี้มีความไม่แปรเปลี่ยน 3 ขั้น คือ ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือองค์ประกอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนักองค์ประกอบ และความไม่แปรเปลี่ยนของจุดตัดแกน และ 3) ความ
ไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลอย่างเข้มงวด (Strict Measurement Invariance)
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด อาจกระทําเพียง 4 ประการที่สําคัญ
(Vandenberg & Lance, 2000; สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวัตน์,
2554) ได้แก่ ประการแรก การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลหรือองค์ประกอบ
(Pattern Same or Factor Form Invariance) หรือ “Configural Equivalence” ซึ่งเป็นการ
ทดสอบที่สําคัญที่สุด ถ้าไม่ผ่านขั้นนี้ แสดงว่ารูปแบบของโมเดลการวัดของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง
กัน เช่น มีจํานวนองค์ประกอบต่างกัน เป็นต้น ประการที่สอง เมื่อรูปแบบโมเดลไม่แปรเปลี่ยนแล้วนั้น
จึงทําการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ประการสาม เมื่อ
น้ําหนักองค์ประกอบไม่แปรเปลี่ยนแล้ว จึงทําการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรสังเกตได้ (Item Error Variance) และประการที่สี่ เมื่อความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
สังเกตไม่แปรเปลี่ยนแล้ว จึงทําการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความแปรปรวนของตัวแปรแฝง
แต่ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดเพียงสองประการแรก คือ
ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนักองค์ประกอบ
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สมมติฐานในงานวิจัย
สมมติฐาน 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
องค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมีอย่างน้อย 5 ข้อ
สมมติฐาน 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยังคงองค์ประกอบเดิมตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
สมมติฐาน 3 เมื่อทําการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดตามเกรดเฉลี่ยของ
นักศึกษามีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนักองค์ประกอบ
วิธีการวิจัย
ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี งานวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
กําหนดโควตา (Multistage Quota Random Sampling) โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่
2 และ 3 เนื่องจากนักศึกษาทั้งสองชั้นปีสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวติ มหาวิทยาลัยและเข้าร่วมชมรม หรือ
กิจกรรมมากที่สุด ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพื่อนํามาทําการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อเบื้องต้น และทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ เป็นนักศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จํานวน 300 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพื่อนํามาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และทําการศึกษาความ
ไม่ แ ปรเปลี่ ย นของโมเดลการวั ด เป็น นักศึ ก ษาจาก 2 มหาวิท ยาลัย ได้ แ ก่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 300 คน
ผลการวิจัย
การหาคุณภาพเบื้องต้นของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดนี้มีจํานวนข้อตั้งต้น
จํานวน 30 ข้อ ถูกนําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 คน แล้วนํามาคํานวณค่าอํานาจจําแนก
รายข้อ (ค่า t) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อนั้นกับคะแนนรวมที่ไม่มีข้อนั้น (ค่า r) ปรากฏผลว่า
มีข้อที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสองเกณฑ์ จํานวนทั้งหมด 25 ข้อ จากนั้นจึงคัดเลือกข้อที่มีคุณภาพดีที่สุดจํานวน
18 ข้อ เพื่อทําการวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อทําการ
วิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้นของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าข้อที่คัดเลือกไว้ จํานวน
18 ข้อ หลังจากทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยใช้การ
วิเคราะห์แบบ Principal Component Analysis (PCA) และทําการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Varimax
Orthogonal Rotation) โดยใช้ข้อมูล จํานวน 300 คน เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีการปรับ
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การจัดรวมกลุ่มของตัวแปรขึ้นเป็นองค์ประกอบ และสกัดจนเหลือองค์ประกอบที่จับกลุ่มรวมกันเด่นชัด
ซึ่งสามารถรวมเป็นองค์ประกอบของกลุ่มตัวแปร (รายข้อ) ที่มีความหมาย โดยโมเดลสุดท้าย ปรากฏว่า
แบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1.00
ขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 13 ข้อ ซึ่งสามารถทํานายพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 56.28% และผลการทดสอบค่า
KMO and Bartlett’s test มีค่าเท่ากับ 0.67 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 0.60 สําหรับค่า Chisquare มีค่าเท่ากับ 752.31 ค่า df เท่ากับ 78 และ P-value <0.01 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์
กันมากพอที่จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไปได้
สมมติฐาน 1
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ รวม 13 ข้อ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 คือ ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 2.80 ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ ข้อที่ 5, 12, 4 และ
14 ซึ่งเป็นข้อความทางบวกทั้งหมด โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 21.52
องค์ประกอบที่ 2 คือ ทิ้งขยะลงในแม่น้ํา เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้เกิด
น้ําเน่าเสีย เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา ซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 1.98 ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ
ข้อที่ 3, 1 และ 2 ซึ่งเป็นข้อความทางลบทั้งหมด โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
เพิ่มร้อยละ 15.24 รวมเป็นร้อยละ 36.76
องค์ประกอบที่ 3 คือ การทําลายสิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะไม่ลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
ให้ หรือการทําลายต้นไม้ ซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 1.46 ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ ข้อที่ 18, 15,
และ 7 ซึ่งเป็นข้อความทางลบทั้งหมด โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มร้อยละ
11.25 รวมเป็นร้อยละ 48.01
องค์ประกอบที่ 4 คือ การประหยัดทรัพยากร การประหยัดน้ํา หรือการนําสิ่งของต่าง ๆ
นํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 1.07 ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ ข้อที่ 9 และ17 ซึ่งเป็น
ข้อความทางบวก ข้อ 10 เป็นข้อความทางลบ โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.27 รวมเป็นร้อยละ 56.28 ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1
ผลการวิเคราะห์จากแบบวัดที่แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” “จริง”
“ค่อนข้างจริง” “ค่อนข้างไม่จริง” “ไม่จริง” “ไม่จริงเลย” ตามตารางที่ 1 และ รูปที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่า Cumulative Percentage และ Factor Loading ของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
Factor loading
ข้อ/
AntiFactor Factor Factor Factor
ข้อความ
ชื่อตัวแปร
image
1
2
3
4
ฉันชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
.70
.83
1. EN5
สิ่งแวดล้อมกับชุมชน
ฉันมักเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อ
.69
.58
2. EN12
ลดโลกร้อนกับทางชุมชน
ฉันเคยเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะกับ
.67
.54
3. EN4
ชุมชนก่อนนําขยะไปทิ้ง
.73
.47
4. EN14 ฉันมักเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์อย่างเต็มใจ
ฉันมักโยนเศษขยะที่อยู่ในมือลงไปในแม่น้ํา
.60
.76
5. EN3
ลําคลอง
.59
.77
6. EN1 ฉันมักทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลอง
ฉันทําเฉย เมื่อเห็นขวดน้ํา กระป๋องน้ําอัดลม
.71
.30
7. EN2
ลอยอยู่ริมตลิ่ง แม้พอจะเก็บไปทิ้งได้
ฉันมักจะทิ้งขยะที่อยู่ในมือโดยไม่ได้ดูว่าถัง
.69
.46
8. EN18
ขยะแต่ละใบใส่ขยะที่แตกต่างกัน
ฉันมักจะเด็ดใบไม้ หรือทําลายต้นไม้ เมื่อฉัน
.64
.69
9. EN15
ไปท่องเที่ยวป่า
.28
10. EN7 ฉันไม่เตือนเพื่อน เมื่อเห็นเขาทิ้งขยะไม่ลงถัง .72
ฉันมักปิดก๊อกน้ําให้สนิทเสมอ เมื่อเลิกใช้นา้ํ
.64
.30
11. EN9
ในชุมชน หรือที่สาธารณะ
ฉันใช้น้ําในห้างสรรพสินค้าอย่างเต็มที่ ใน
.55
.76
12. EN10
ปริมาณที่มาก เพราะไม่ใช่น้ําที่บ้านของฉัน
ฉันมักจะนําถุงพลาสติก ขวดพลาสติก หรือ
.76
.20
13. EN17
วัสดุอื่น ๆ ที่ยอ่ ยสลายยากนํากลับมาใช้ใหม่
Eigenvalue
2.80 1.98 1.46 1.07
% of variance
21.52 15.24 11.25 8.27
Cumulative %
21.52 36.76 48.01 56.28
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0.8
0.5

ร่วมกิจกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม

EN5

0.31, R2=0.69

EN12

0.66, R2=0.34

EN4

0.71, R2=0.29

EN14

0.78, R2=0.22

EN3

0.42, R2=0.58

EN1

0.40, R2=0.60

EN2

0.91, R2=0.09

0.5
0.4

- 0.07
0.7

ทิ้งขยะลงใน
แม่น้ํา

0.63

พฤติกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม

0.80

0.7
0.3

EN18

0.4

การทําลาย
สิ่งแวดล้อม

0.6

EN15

0.79, R2=0.21

0.53, R2=0.47

0.2

EN7

0.76

0.3

การประหยัด
ทรัพยากร

0.7
0.2

0.92, R2=0.08

EN9

0.91, R2=0.09

EN10

0.42, R2=0.58

EN17

0.96, R2=0.04

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis)
ของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
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สมมติฐาน 2
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งใช้รายข้อที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) จํานวน 13 ข้อ (ตารางที่ 1) โดยพบ
ผลในกลุ่มรวม โมเดลการวัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของ
โมเดล โดยมีค่า Chi-Square = 61.12 df = 45 p-value 0.055 GFI = 0.97 CFI = 0.98
RMSEA=0.03 SRMR =0.06 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องเชิงประจักษ์ (ตารางที่ 2) ดังนั้นจึง
สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่าสถิต
เกณฑ์พจิ ารณา
ค่าสถิตใิ นโมเดล
Chi-sqare
p-value
Chi-square

ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ

61.12

RMSEA
น้อยกว่า 0.60
CFI
มากกว่า 0.95
GFI
มากกว่า 0.95
SRMA
0.06
หมายเหตุ: เกณฑ์การพิจารณาค่าสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2537)

0.055

df
45

0.03
0.98
0.97
0.06

สมมติฐาน 3
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามไม่ แ ปรเปลี่ ย นของโมเดลการวั ด ของแบบวั ด พฤติ ก รรมรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมตามเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา โดยแบ่งนักศึกษาจํานวน 200 คนตามเกรดเฉลี่ยเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยน้อย หมายถึงนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.67 จํานวน 106 คน
และกลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก หมายถึงนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.67 ขึ้นไป จํานวน
94 คน พบว่า โมเดลการวัดของแบบวัดนี้มีความไม่แปรเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ประการ (ตารางที่ 3)
ได้แก่ 1) ความไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล (Form Invariance) 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของ
น้ําหนักองค์ประกอบ (LY) (Factorial Invariance) ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแบ่งตามเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ
แบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลักษณะของ
นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยน้อย
นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยมาก
กลุ่มตัวอย่าง
Mean
Med
SD
Mean
Med
SD
1. เงินค่าขนม
136.79
100
55.66
130.43
100
50.00
2. เพศ
ชาย 59 คน (55.70%)
ชาย 41 คน (43.60%)
หญิง 47 คน (44.30%)
หญิง 53 คน (56.40%)
3. ลําดับการเกิด
ลูกคนแรก/ คนเดียว 60 คน
ลูกคนแรก/ คนเดียว 50 คน
(56.60%)
(53.19%)
ลูกลําดับอื่น 46 คน (43.40%)
ลูกลําดับอื่น 44 คน (46.81%)
4. จํานวน
106 คน
94 คน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึง่ แบ่งตามเกรดเฉลี่ย

1. โมเดลรูปแบบ
เดียวกัน
2. (1) + LY= IN
3. (2) + GA= IN
4. (3) + TE= IN
5. (4) + PS=IN

2

df

 /df
2

166.86 116 1.44

<0.01

125

<0.01

176.18
185.90
198.05
201.05

129
145
149

1.41
1.44
1.37
1.35

ค่าความแตกต่าง

RMSEA NNFI

0.06

0.06
<0.01 0.06
<0.01 0.06
<0.01 0.05

CFI

0.85 0.88
0.85
0.85
0.87
0.87

2

-

df

Critical2

Model ตาม
สมมติฐาน

P value

ดัชนีความกลมกลืน

-

-

0.88 9.32 9
0.87 9.72 4
0.88 12.15 16
0.88 3.00 4

CFI

MI

-

/

0
9.48 -1
26.29 1
9.48 0

/
x
/
/

16.91

การอภิปรายผลและสรุป
อภิปรายวัตถุประสงค์ที่ 1
1) การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจของแบบวั ด พฤติ ก รรมรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ รวม 13 ข้อ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 คือ ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้ร้อยละ 21.52 องค์ประกอบที่ 2 คือ ทิ้งขยะลงในแม่น้ํา เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้
เกิดน้ําเน่าเสีย เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ
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36.76 องค์ประกอบที่ 3 คือ การทําลายสิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะไม่ลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือ
การทําลายต้นไม้ โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 48.01 องค์ประกอบที่ 4 คือ
การประหยัดทรัพยากร การประหยัดน้ํา หรือการนําสิ่งของต่าง ๆ นํากลับมาใช้ใหม่ โดยสามารถอธิบาย
พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 56.28 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นพวรรณ ทองกําเนิด, 2554)
ในโครงการประชารวมใจ คืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการ
อนุรักษ์น้ําเป็น 3 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมรักษาความสะอาดแม่น้ําลําคลอง พฤติกรรมสนับสนุนให้
ผู้อื่นรักษาความสะอาดแม่น้ําลําคลอง และพฤติกรรมการประหยัดน้ํา และงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุ
แบบบูรณาการระหว่าง ครอบครัว และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเหมาะสม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภัทรกร อิสระภาคย์, 2549) ได้แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ พฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า พฤติกรรมการยับยั้งการทิ้งขยะไม่ถูกที่ และพฤติกรรมการ
สนับสนุนการทิ้งขยะถูกที่
2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทําให้ได้พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ คือ 1) ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ทิ้งขยะลงในแม่น้ํา 3) การทําลายสิ่งแวดล้อม
และ 4) การประหยัดทรัพยากร เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามลําดับ พบดังนี้
องค์ประกอบที่สาม คือ การทําลายสิ่งแวดล้อม มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายใน
บนตัวแปรแฝงภายนอกมากที่สุด (0.80) จึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด ประกอบด้วยข้อที่ใช้วัด 4
ข้อ โดยข้อที่มีน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ EN15 ฉันมักจะเด็ดใบไม้ หรือทําลายต้นไม้ เมื่อฉัน
ไปท่องเที่ยวป่า (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.69) และอีก 2 ข้อ ในองค์ประกอบเดียวกัน ได้แก่
EN18 ฉันมักจะทิ้งขยะที่อยู่ในมือโดยไม่ได้ดูว่าถังขยะแต่ละใบใส่ขยะที่แตกต่างกัน (น้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.46) และ EN7 ฉันไม่เตือนเพื่อน เมื่อเห็นเขาทิ้งขยะไม่ลงถัง (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.28)
แสดงว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์มีความสําคัญที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรรู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
ฉลาดและประหยัด โดยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อตอบสนองคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์
และคงไว้ซึ่งปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง การสงวน บํารุง รักษา ป้องกัน รู้จัก
วิธีใช้สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด (ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, 2553)
องค์ประกอบที่สี่ คือ การประหยัดทรัพยากร มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายใน
บนตัวแปรแฝงภายนอกรองลงมา (0.76) ประกอบด้วยข้อที่ใช้วัด 3 ข้อ โดยข้อที่มีน้ําหนักขององค์ประกอบ
มากที่สุด คือ EN10 ฉันใช้น้ําในห้างสรรพสินค้าอย่างเต็มที่ ในปริมาณที่มาก เพราะไม่ใช่น้ําที่บ้านของ
ฉัน (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.76) รองลงมา EN9 ฉันมักปิดก๊อกน้ําให้สนิทเสมอ เมื่อเลิกใช้น้ํา
ในชุมชน หรือที่สาธารณะ (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.30) และ EN17 ฉันมักจะนําถุงพลาสติก
ขวดพลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ย่อยสลายยากนํากลับมาใช้ใหม่ (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.20)
แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการประหยัดทรัพยากร ซึ่งวิธีการประหยัดทรัพยากร (วินัย วีระวัฒนานนท์,
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2541) ได้แก่ 1.การสํารวจค้นหา เป็นการสํารวจค้นหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ที่สามารถ
นํามาใช้ได้ 2.การรักษาป้องกัน เป็นการรักษาป้องกันไม่ให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้นเสื่อมโทรม
หรือถูกทําลาย หรือเกิดมลภาวะ 3.การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ให้ถูกประเภทใช้ให้เหมาะสม
กั บ ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรและสิ่ง แวดล้อ มนั้ น ๆ ใช้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยแต่ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ใช้ได้นานที่สุดและให้คนจํานวนมากได้รับประโยชน์ด้วย 4.การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มี
คุ ณ ภาพรองลงมา เลื อ กใช้ ท รั พ ยากรตามความจํ า เป็ น และความเหมาะสมโดยไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้
ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด 5.รู้จักปรับปรุงคุณภาพ โดยการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 6.ดัดแปลงของเก่าเป็นสิ่งใหม่ โดยนําของเสียหรือของเหลือทิ้งผ่านกระบวนการ
ผลิต เพื่อใช้ใหม่ 7.การนําสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนเพื่อประหยัดทรัพยากรที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง
องค์ประกอบที่สอง คือ ทิ้งขยะลงในแม่น้ํา มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัว
แปรแฝงภายนอกรองลงมา (0.63) ประกอบด้วยข้อที่ใช้วัด 3 ข้อ โดยข้อที่มีน้ําหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด คือ EN3 ฉันมักโยนเศษขยะที่อยู่ในมือลงไปในแม่น้ําลําคลอง (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
0.77) รองลงมา EN1 ฉันมักทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลอง (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.76) และEN2
ฉั น ทํ า เฉย เมื่ อ เห็ น ขวดน้ํ า กระป๋ อ งน้ํ า อั ด ลม ลอยอยู่ ริ ม ตลิ่ ง แม้ พ อจะเก็ บ ไปทิ้ ง ได้ (น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.30)
องค์ประกอบที่หนึ่ง คือ ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝง
ภายในบนตัวแปรแฝงภายนอกน้อยที่สุด (-0.07) ประกอบด้วยข้อที่ใช้วัด 4 ข้อ โดยข้อที่มีน้ําหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ EN5 ฉันชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับทางชุมชน
(น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.83) และอีก 3 ข้อในองค์ประกอบเดียวกัน ได้แก่ EN12 ฉันมักเข้า
ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อนกับทางชุมชน (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.58) EN4
ฉันเคยเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะกับทางชุมชนก่อนนําขยะไปทิ้ง (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
0.54) และ EN14 ฉันมักเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์อย่างเต็มใจ (น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.47)
ดั ง นั้ น สรุ ป การอภิ ป รายผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า องค์ ป ระกอบที่ ส อง สาม และสี่ มี
ความสําคัญในการนําแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ เนื่องจากมีค่ามีสัมประสิทธิ์ถดถอยของ
ตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายนอก (0.80, 0.76, 0.63 และ -0.07) ตามลําดับ ส่วนองค์ประกอบที่หนึ่ง
คือ ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝงภายนอก
น้อยที่สุด (-0.07) จึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญน้อยที่สุด สามารถตัดองค์ประกอบนี้ออกเหลือเพียง
สามองค์ประกอบ
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อภิปรายวัตถุประสงค์ที่ 2
การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามเกรดเฉลี่ย พบว่าโมเดลการวัด มีความไม่แปรเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ 1) ความไม่
แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และ 2) ความไม่แปรเปลี่ยนของน้ําหนักองค์ประกอบ นั่นคือ นักศึกษา
ที่มีเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ได้แก่ นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยมาก และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยน้อย ยังคงมี
พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ และค่าความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรที่สังเกตได้เท่ากัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสร้างแบบวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมอีกในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประชาชน พนักงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้แบบวัดนี้เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบวัดให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างประเภทต่าง ๆ
2. นักวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์สามารถนําแบบวัดนี้ไปใช้ในการวิจัยในอนาคต เพื่อ
แสวงหาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ต่อไป
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