บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาถึงแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็ นการศึกษาถึงแนวทางในการอยูร่ ่ วมกับ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ร่ วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยูก่ บั เรานาน ๆ ทุกวันนี้ กระแสของภาวะโลกร้อนมี
การร่ วมรณรงค์มากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะการเกิดปฏิกิ ริยาเรื อนกระจก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทุกคนต้องตระหนัก
รวมถึงให้ความสาคัญ การมีจิตสานึกในการช่ วยกันเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกคนต้องให้ความรวมมือ
กัน ซึ่งสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (2555, หน้า 227-228) กล่าวถึง กระแสการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสากลได้เริ่ มขึ้นตั้งแต่มีการ ก่อตั้ง UNEP ในปี พ.ศ. 2516 และได้เพิ่มความ
เข้มข้นมากขึ้นภายหลัง การประชุม Earth Summit ที่เมือง Rio de Janeiro ในปี พ.ศ. 2535 เหตุการณ์
เหล่ านี้ แสดงให้เ ห็ น ถึงเจตนารมณ์ ข องนานาประเทศในการ ผลัก ดัน รู ปแบบการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน
(Sustainable Development) และมีอิทธิ พลในการก าหนดทิ ศทางการพัฒนาของประเทศไทย โดย
สามารถ สังเกตได้จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สะท้อนแนวทาง การพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่
เริ่ มปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เป็ นต้นมา การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นรู ปแบบการ ต่อสู ้กบั ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามแนวคิดตะวัน ตก ซึ่งประเทศไทยเองได้รั บ
หลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็ นหลักการระมัดระวังล่วงหน้า (Precautionary Principle) หรื อ
หลักการผูก้ ่อมลพิษเป็ นผูจ้ ่าย (Polluter Pays Principle) ในเชิงกฎหมายความตื่นตัวด้านการ พัฒนาที่
ยัง่ ยืนในระดับนานาชาติได้มีผลกระทบต่อแวดวงข้าราชการและ นักวิชาการในประเทศไทยจนนามาสู่
การประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งนามาสู่ การก่อตั้ง
หน่ วยงานราชการที่สาคัญในประเทศไทย เช่น สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริ มคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ตลอดช่วง 30 ปี ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยได้ตื่นตัวด้านปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่เป็ นปั ญหาที่พบ
เห็นในประเทศไทยเอง เช่น ปัญหามลพิษ ที่มาบตาพุด และที่เป็ นผลมาจากแรงกดดันของนานาชาติ เช่น
ปัญหา โลกร้อน พบว่า ในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศ ไทยมีสภาพเสื่ อม
โทรม และฐานทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็ยงั ไม่มีทีท่าว่าจะมีแนวโน้มดีข้ ึน ตัวอย่างความกังวลที่เห็น
ได้ชดั ได้แก่ การบุกรุ กพื้นที่ ป่ าไม้เพื่อลักลอบตัดไม้หรื อจับสัตว์ป่ าส่ งขายยังต่างประเทศ การทาสวน
ยาง หรื อการทาไร่ ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าสงวนอย่างกว้างขวาง ความ เสื่ อมโทรมของทรัพยากร
ประมง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หรื อปัญหามลพิษในพื้นที่อุตสาหกรรม เป็ นต้น
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ปัญหาเหล่านี้กาลังสร้างความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นทุกขณะ และทาให้ประเทศไทยจาเป็ นต้องหาแนวทางใน
การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติกลับคืนมา (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม,
2555, หน้า 227-228) โดยจากปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ส่ งผลต่อการสร้างมลพิษ
การทาลายสิ่งแวดล้อม การร่ วมมือกันในการลดการทิ้งขยะ ลดการใช้ขยะที่เป็ นมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
ขยะอิเลคทรอนิค การลดการตัดไม้ทาลายป่ า รวมถึงการลดการใช้พลังงาน อันจะทาให้เกิดการช่วยกัน
รัก ษาสิ่ งแวดล้อม โดยสิ่ งเหล่านี้ จะช่ ว ยให้สิ่งแวดล้อมได้มีก ารฟื้ นฟูตนเอง หรื ออาจจะร่ วมมือกัน
ช่วยกันปลูกต้นไม้ การมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี
การช่วยกันรัก ษาสิ่ งแวดล้อม โดยการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ในระดับหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคเอกชนในปัจจุบนั มีการรณรงค์ ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การใช้
กระดาษ Recycle การลดค่า Carbon การประหยัดไฟฟ้า รวมถึงการทา CSR โดยอาศัยการทากิจกรรม
ของพนัก งาน ให้พ นัก งานมี ส่ ว นร่ วมในการช่ ว ยรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี โดยเฉพาะในปั จ จุ บัน นี้
สถานศึ ก ษา หรื อตามมหาวิ ท ยาลัย ต่ าง ๆ เริ่ ม ตระหนัก และร่ วมกัน รณรงค์ใ ห้มหาวิท ยาลัย เป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ดังเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (2016) กล่าวถึง มหาวิทยาลัย
สีเขียว ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา ให้เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยสี เขียว (Green
Campus) ที่ มีสภาพแวดล้อมน่ าอยู่ รื่ น รมย์ เอื้อต่ อวิ ถีชีวิต ที่ ส่งเสริ มการเรี ย นรู ้ ควบคู่ ก ับการสร้ า ง
จิต สานึ ก และความรั บผิด ชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของนัก ศึกษา บุ ค ลากรและชุ มชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งในทุกๆ ด้านอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น ภูมิทศั น์ ระบบสัญจร
ระบบสาธารณูปโภค และพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาไม่หยุดเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ แต่ เ ป็ นการเปลี่ ย นแปลงวิ ถีก ารใช้ชี วิต ของผูค้ นซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน ต่ อ ไป
มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการปรับนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับความสาคัญและเอื้อต่อ
การทากิ จ กรรม เช่ น มีก ารออกแบบและสร้ างพื้ น ที่ ที่เอื้อต่ อการเดิ น การปั่ น จัก รยาน การขนส่ ง
สาธารณะ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมทางกายที่สร้างสรรค์ มีการสร้างสัญลักษณ์ทางการจราจร
ที่จดจาง่าย และส่งเสริ มกิจกรรมทางกาย มีการสร้างทางเดินในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่อนุ รักษ์ มีสิ่ง
อานวยความสะดวกเช่น เครื่ องออกกาลังกาย ลานแอโรบิค ฯลฯ เพื่อส่ งเสริ มกิ จกรรมทางกาย จาก
ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา ติดหนึ่ งในอันดับมหาวิท ยาลัยสี เขียว โดยมีการปรับปรุ งภู มิ
ทัศน์ต่าง ๆ ให้สอดรับกับการเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่างดี การทามหาวิทยาลัยให้เป็ นมหาวิทยาลัย
สีเขียวได้น้ นั ต้องมีแนวทางในการร่ วมมือกันทา โดยเฉพาะการร่ วมรณรงค์ในการประหยัดไฟฟ้า ตาม
ห้องเรี ยน ห้องน้ าภายในมหาวิทยาลัย การนาแผงโซลาเซลล์มาช่วยประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ
โดยให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะ โดยมีการให้ความรู ้ความเข้าใจกับนักศึกษา การนารถราง
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ไฟฟ้ามาวิ่งรับส่งบุคลากรและนักศึกษา มีการรณรงค์ให้นกั ศึกษาใช้จกั รยานเป็ นพาหนะในการเดินทาง
โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา เพราะในรั้วมหาวิทาลัยจานวนนักศึกษานั้น
มีมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็ นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ งที่
กาลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
การศึกษาค้นคว้าเรื่ องการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัย
สีเขียว) : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงเป็ นอีกแนวการวิจยั
หนึ่ งที่ศึก ษาถึงการมีส่วนร่ ว มของนัก ศึก ษาในปั จ จุ บันว่า มีส่ว นร่ ว มมากน้อยเพียงไร เนื่ องจากใน
ปัจจุบนั นี้กระแสของการรักษ์โลก หรื อการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็ นสิ่งสาคัญมาก หลายมหาวิทยาลัย
ร่ วมรณรงค์ ปลุกกระแสให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วม โดยการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ทาให้รับรู ้ถึงการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาใน
แต่ละสาขาวิชาว่ามีส่วนร่ วมในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงไร มีการตื่นตัวมากน้อยเพียงไร มีส่วน
ร่ วม มีการปฏิบตั ิ หรื อให้ความสาคัญต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพียงไร โดยผลการศึกษาที่ได้จะ
เป็ นสิ่งที่สะท้อนให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลจากนักศึกษาว่ามีส่วนร่ วมกับมหาวิทยาลัยมากน้อย
เพียงไร นับว่าเป็ นการศึกษาข้อมูลเพื่อเป็ นการกระตุน้ หรื อช่วยแก้ไขให้นักศึกษามีส่วนร่ วมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็ นการช่วยผลิตบัณฑิตที่มีใจรักสิ่ งแวดล้อม เมื่อจบการศึกษาจะได้มีแนวทางในการร่ วมกันรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในการวิจยั การมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยสี เขียว) :
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อศึก ษาปั จ จัย ข้อมูลของนักศึก ษาต่ อการมีส่ว นร่ ว มของนัก ศึก ษาต่ อการเป็ นมิต รกับ
สิ่งแวดล้อม
3) เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่ส่งผลต่อ แนวทางในการเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
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1.3 สมมติฐานของการวิจยั
สมมติฐานของการวิจยั มี 3 ประการ ดังนี้
1) ปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่แตกต่างกัน
2) ปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาที่แตกต่างกันกันจะมีผลต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
แตกต่างกัน
3) การมีส่วนร่ วมของนักศึกษาจะส่งผลต่อแนวทางในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.4 ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นศึ ก ษาการมี ส่ว นร่ วมของนัก ศึก ษาต่ อ การเป็ นมิต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
(มหาวิทยาลัยสี เขียว) : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี
ขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ได้แก่ นัก ศึก ษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ระดับชั้นปริ ญญาตรี ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 จานวน 2 คณะ 2,751 คน
กลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้ง 4 ชั้นปี ทุก คณะ โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้น ภู มิ
(Stratified random sampling) โดยสุ่ มให้ได้สัดส่ วนกับจานวนนักศึกษาของแต่ละคณะ (Probability
Proportionate to Size Sampling) ซึ่งคานวณได้จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ 400 คน
1.5 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษามีที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ดังนี้ ตัวแปรด้านการมี
ส่วนร่ วมของนักศึกษา
1) ด้านการมีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม
2) ด้านการร่ วมปฏิบตั ิในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3) ด้านการร่ วมกันรับผิดชอบ
4) ด้านการรับรู ้
5) ด้านทัศนคติ
6) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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ตัวแปรด้านการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1) ด้านความรู ้ในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) ด้านการรับทราบข้อมูลในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) ด้านความสาคัญของการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
4) ด้านองค์ประกอบความยัง่ ยืน
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้มีความเข้าใจขอบเขต และตัวแปรที่ทาการวิจยั อย่างชัดเจนตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงกาหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1) การมีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม หมายถึง การมีแนวคิดที่ดีในการร่ วมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอัน
เป็ นสิ่งสาคัญต่อการทาให้เกิดเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีแนวคิดในการเริ่ มต้นรั กษาสภาพแวดล้อม การ
ร่ วมเสนอแนะกับบุคคลอื่นในการร่ วมรักษาสิ่งแวดล้อม การชักจูงผูอ้ ื่นในการร่ วมรณรงค์ และการริ เริ่ ม
การรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อร่ วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี
2) การร่ วมปฏิบตั ิในการรักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การร่ วมกันประหยัดพลังงาน ทั้งพลังงาน
ไฟฟ้า น้ าประปา การปลูกต้นไม้ การใช้จกั รยาน การเข้าร่ วมธนาคารขยะ การรวมรวมขยะรี ไซเคิล การ
ประหยัดกระดาษ การคัดแยกขยะ
3) การร่ วมกันรับผิดชอบ หมายถึง การมีจิตสานึกหรื อการรู ้จกั รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สามารถทาให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นการรับผิดชอบในการดูแลรักษาเมื่อเข้าห้องน้ าก็ตอ้ งรู ้จกั
ช่วยกันดับไฟเมื่อออกจากห้องน้ า การรับผิดชอบในการทิ้งขยะให้ถูกที่ การรับผิดชอบในการแยกขยะ
ได้อย่างถูกต้อง การมีจิตสานึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด จิตสานึกในการร่ วมมือกันในการรักษา
ความสะอาดภายในห้องเรี ยน และภายในมหาวิทยาลัย
4) การรับรู ้ หมายถึง การแปลข้อความ หรื อความหมายที่ได้จากการสัมผัสทางกายภาพ ที่มีสิ่ง
เร้ามากระตุน้ หรื อมากระทบตอ่ประสารทสัมผัส จึงเกิด เป็ นการตีความหมายขึ้ น กระบวนการรับรู ้
ทางด้านการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงหมายถึง ความเข้าใจในการเป็ นมิตรต่อส่งแวดล้อม การตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมกับสิ่งแวดล้อม การรับทราบข้อมูลที่จาเป็ นต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5) ทัศนคติ หมายถึงความสัมพันธ์ของความรู ้สึกในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่อ ความ
ศรัทธาในการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ความคิดเห็นต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การยอมรับในการ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6
6) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันทางด้านการเป็ น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม การพบปะกัน ภายในกลุ่ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ทางด้า นการเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม การสร้ างเครื อข่ายข้อมูลข่ าวสารทางด้านการเป็ นมิต รต่อสิ่ งแวดล้อม การแลกเปลี่ยน
มุมมองทางด้านการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7) ความรู ้ ใ นการเป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม หมายถึง การศึ ก ษาข้อ มู ลในการเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม การได้มาซึ่งความรู ้ในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยความพยายามในการหาความรู ้
ในการเป็ นมิต รต่ อ สิ่ งแวดล้อม การแสวงหาความยัง่ ยืน ในการเป็ นมิต รต่ อสิ่ งแวดล้อม ความรู ้ ถึ ง
กิจกรรมที่นาสู่การเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8) การรั บทราบข้อ มู ลในการเป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม หมายถึ ง การรั บทราบข้อ มู ลจาก
มหาวิทยาลัยในเรื่ องการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับทราบข้อมูลจากหน่ วยงานที่ร่วมรณรงค์ในการ
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การรับทราบผลลัพธ์ที่ดีหากมีการร่ วมรณรงค์ในการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
รับทราบข้อมูลในการปฏิบตั ิที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับทราบข้อมูลกิจกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะ
9) ความสาคัญของการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การให้ความสาคัญต่อการเป็ นมิตรต่อ
ส่งแวดล้อม การให้ความสาคัญต่อการอนุ รักษ์ต่อสิ่ งแวดล้อม การให้ความสาคัญในกิจกรรมการเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้ความสาคัญหรื อใส่ใจต่อข่าวสารในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10) องค์ประกอบของความยัง่ ยืน หมายถึง สิ่งที่สามารถนาไปสู่ความยัง่ ยืนได้ ซึ่งประกอบด้วย
ความสะดวกในการร่ วมกิจกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเล็งเห็นคุณค่าในการประหยัดต้นทุนค่า
ไฟฟ้า น้ าประปา เพื่อความยัง่ ยืน การสร้างจิตสานึกในการ่ วมเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ของความ
ยัง่ ยืน นโยบายของสถานศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน
1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผลการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ทาให้ท ราบเกี่ ย วกับ การมีส่ ว นร่ วมของนัก ศึ ก ษาต่ อ การเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม (มหาวิทยาลัย สี เขีย ว) : กรณี ศึก ษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร และจะเป็ นประโยชน์ดงั นี้
1) เพื่อเป็ นรับรู ้ถึงการมีส่วนร่ วมในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
2) เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาให้มีมากยิง่ ขึ้น
3) เพื่อเป็ นแนวทางหรื อแนวคิดวิธีการในการช่วยเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อนักศึกษา
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1.8 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ข้ อมูลของนักศึกษา
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สาขาวิชาที่ศกึ ษา

การมีส่วนร่ วของนักศึกษา
1. การมีส่วนร่ วมในการคิด
ริ เริ่ ม
2. การร่ วมปฏิบตั ิในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
3. การร่ วมกันรับผิดชอบ
4. การรับรู ้
5. ทัศนคติ
6. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร

แนวทางในการเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม
1. ความรู ้ในการเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. การรับทราบข้อมูลในการเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ความสาคัญของการเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. องค์ประกอบความยัง่ ยืนในการ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

