
 

บทที่ 1 

บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
        การศึกษาถึงแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการศึกษาถึงแนวทางในการอยูร่่วมกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง ร่วมกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูก่บัเรานาน ๆ ทุกวนัน้ีกระแสของภาวะโลกร้อนมี
การร่วมรณรงค์มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งตระหนัก 
รวมถึงใหค้วามส าคญั การมีจิตส านึกในการช่วยกนัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทุกคนตอ้งให้ความรวมมือ
กนั ซ่ึงสถาบนัธรรมรัฐเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (2555, หนา้ 227-228) กล่าวถึง กระแสการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัสากลไดเ้ร่ิมข้ึนตั้งแต่มีการ ก่อตั้ง UNEP ในปี พ.ศ. 2516 และไดเ้พ่ิมความ
เขม้ขน้มากข้ึนภายหลงั การประชุม Earth Summit ท่ีเมือง Rio de Janeiro ในปี พ.ศ. 2535 เหตุการณ์
เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของนานาประเทศในการ  ผลกัดันรูปแบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) และมีอิทธิพลในการก าหนดทิศทางการพฒันาของประเทศไทย โดย
สามารถ สงัเกตไดจ้ากทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีสะทอ้นแนวทาง การพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ี
เร่ิมปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 เป็นตน้มา การเปล่ียนแปลงในลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นรูปแบบการ ต่อสู้กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามแนวคิดตะวนัตก ซ่ึงประเทศไทยเองไดรั้บ 
หลกัการต่างๆ มาประยุกต์ใชไ้ม่ว่าจะเป็นหลกัการระมดัระวงัล่วงหน้า  (Precautionary Principle) หรือ
หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) ในเชิงกฎหมายความต่ืนตวัดา้นการ พฒันาท่ี
ย ัง่ยนืในระดบันานาชาติไดมี้ผลกระทบต่อแวดวงขา้ราชการและ นกัวิชาการในประเทศไทยจนน ามาสู่
การประกาศพระราชบญัญติัส่งเสริมและ รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงน ามาสู่การก่อตั้ง
หน่วยงานราชการท่ีส าคญัในประเทศไทย เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดช่วง 30 ปีท่ีผ่านมาท่ีประเทศไทยไดต่ื้นตวัดา้นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีเป็นปัญหาท่ีพบ
เห็นในประเทศไทยเอง เช่น ปัญหามลพิษ ท่ีมาบตาพุด และท่ีเป็นผลมาจากแรงกดดนัของนานาชาติ เช่น 
ปัญหา โลกร้อน พบว่า ในปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ไทยมีสภาพเส่ือม
โทรม และฐานทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็ยงัไม่มีทีท่าวา่จะมีแนวโนม้ดีข้ึน ตวัอยา่งความกงัวลท่ีเห็น
ไดช้ดั ไดแ้ก่ การบุกรุกพ้ืนท่ี ป่าไมเ้พื่อลกัลอบตดัไมห้รือจบัสัตวป่์าส่งขายยงัต่างประเทศ การท าสวน
ยาง หรือการท าไร่ขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์นพ้ืนท่ีป่าสงวนอย่างกวา้งขวาง ความ เส่ือมโทรมของทรัพยากร
ประมง ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ปัญหาน ้ าท่วม น ้าแลง้ หรือปัญหามลพิษในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
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ปัญหาเหล่าน้ีก  าลงัสร้างความรุนแรงมากยิง่ข้ึนทุกขณะ และท าใหป้ระเทศไทยจ าเป็นตอ้งหาแนวทางใน
การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติกลบัคืนมา (สถาบนัธรรมรัฐเพ่ือการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม, 
2555, หน้า 227-228) โดยจากปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างยาวนาน ส่งผลต่อการสร้างมลพิษ 
การท าลายส่ิงแวดลอ้ม การร่วมมือกนัในการลดการท้ิงขยะ ลดการใชข้ยะท่ีเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ขยะอิเลคทรอนิค การลดการตดัไมท้ าลายป่า รวมถึงการลดการใชพ้ลงังาน อนัจะท าให้เกิดการช่วยกนั
รักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ส่ิงแวดลอ้มได้มีการฟ้ืนฟูตนเอง หรืออาจจะร่วมมือกัน
ช่วยกนัปลูกตน้ไม ้การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดี 

การช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคเอกชนในปัจจุบนัมีการรณรงค์ ให้มีการใชท้รัพยากรอย่างประหยดั การใช้
กระดาษ Recycle การลดค่า Carbon การประหยดัไฟฟ้า รวมถึงการท า CSR โดยอาศยัการท ากิจกรรม
ของพนักงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยเฉพาะในปัจจุบันน้ี
สถานศึกษา หรือตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เร่ิมตระหนักและร่วมกันรณรงค์ให้มหาวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว Green University ดงัเช่น มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา (2016) กล่าวถึง มหาวิทยาลยั
สีเขียว ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันามหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green 
Campus) ท่ีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ร่ืนรมย ์เอ้ือต่อวิถีชีวิตท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการสร้าง
จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนโดยรอบ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดด้  าเนินการปรับปรุงในทุกๆ ดา้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ภูมิทศัน์ ระบบสัญจร 
ระบบสาธารณูปโภค และพฒันาโครงการต่างๆ เพื่อให้การพฒันาไม่หยุดเพียงแค่การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ แต่เป็นการเปล่ียนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของผูค้นซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
มหาวิทยาลยัมหิดลไดมี้การปรับนโยบายในการจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือยกระดบัความส าคญัและเอ้ือต่อ
การท ากิจกรรม เช่น  มีการออกแบบและสร้างพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการเดิน การป่ันจักรยาน การขนส่ง
สาธารณะ กิจกรรมนนัทนาการ  และกิจกรรมทางกายท่ีสร้างสรรค์  มีการสร้างสญัลกัษณ์ทางการจราจร
ท่ีจดจ าง่าย และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  มีการสร้างทางเดินในพ้ืนท่ีธรรมชาติและพ้ืนท่ีอนุรักษ์  มีส่ิง
อ  านวยความสะดวกเช่น เคร่ืองออกก าลงักาย ลานแอโรบิค ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  จาก
ตวัอย่างของมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ติดหน่ึงในอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียว โดยมีการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ต่าง ๆ ใหส้อดรับกบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวไดอ้ยา่งดี การท ามหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยั
สีเขียวไดน้ั้น ตอ้งมีแนวทางในการร่วมมือกนัท า โดยเฉพาะการร่วมรณรงค์ในการประหยดัไฟฟ้า ตาม
หอ้งเรียน หอ้งน ้ าภายในมหาวิทยาลยั การน าแผงโซลาเซลลม์าช่วยประหยดัพลงังาน การคดัแยกขยะ 
โดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ โดยมีการให้ความรู้ความเขา้ใจกบันกัศึกษา การน ารถราง
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ไฟฟ้ามาวิ่งรับส่งบุคลากรและนกัศึกษา มีการรณรงคใ์หน้กัศึกษาใชจ้กัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง 
โดยส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา เพราะในร้ัวมหาวิทาลยัจ  านวนนักศึกษานั้น
มีมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นอีกมหาวิทยาลยัหน่ึงท่ี
ก  าลงัขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
 การศึกษาคน้ควา้เร่ืองการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยั
สีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงเป็นอีกแนวการวิจยั
หน่ึงท่ีศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในปัจจุบันว่า มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงไร เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัน้ีกระแสของการรักษโ์ลก หรือการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญัมาก หลายมหาวิทยาลยั 
ร่วมรณรงค ์ปลุกกระแสใหน้กัศึกษาไดม้ีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม โดยการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ท าให้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
แต่ละสาขาวิชาว่ามีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพียงไร มีการต่ืนตวัมากน้อยเพียงไร มีส่วน
ร่วม มีการปฏิบติั หรือให้ความส าคญัต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพียงไร โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะ
เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหม้หาวิทยาลยัไดรั้บทราบขอ้มูลจากนักศึกษาว่ามีส่วนร่วมกบัมหาวิทยาลยัมากน้อย
เพียงไร นบัว่าเป็นการศึกษาขอ้มูลเพ่ือเป็นการกระตุน้ หรือช่วยแกไ้ขให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงเป็นการช่วยผลิตบณัฑิตท่ีมีใจรักส่ิงแวดลอ้ม เม่ือจบการศึกษาจะไดมี้แนวทางในการร่วมกนัรักษา
สภาพแวดลอ้มท่ีดี  

 
 1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 ในการวิจยัการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัสีเขียว) : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2) เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 3) เพื่อศึกษาปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 4) เพื่อศึกษาความสมัพนัธข์องการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวทางในการเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 
 สมมติฐานของการวิจยัมี 3 ประการ ดงัน้ี 
 1) ปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
 2) ปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนักนัจะมีผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนั 
 3) การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาจะส่งผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 

 1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(มหาวิทยาลยัสีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี
ขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      
วิทยาเขตสกลนคร ระดบัชั้นปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 จ านวน 2 คณะ 2,751 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี      
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้ง 4 ชั้นปี ทุกคณะ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified random sampling) โดยสุ่มให้ไดส้ัดส่วนกบัจ านวนนักศึกษาของแต่ละคณะ (Probability 
Proportionate to Size Sampling) ซ่ึงค  านวณไดจ้  านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 400 คน 
         1.5 ตวัแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรท่ีศึกษามีท่ีมาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ดงัน้ี ตวัแปรดา้นการมี
ส่วนร่วมของนกัศกึษา 
 1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม     
 2) ดา้นการร่วมปฏิบติัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม    
 3) ดา้นการร่วมกนัรับผดิชอบ     
 4) ดา้นการรับรู้     
 5) ดา้นทศันคติ   
 6) ดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร     
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 ตวัแปรดา้นการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 1) ดา้นความรู้ในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 2) ดา้นการรับทราบขอ้มูลในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 3) ดา้นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 4) ดา้นองคป์ระกอบความย ัง่ยนื 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหม้ีความเขา้ใจขอบเขต และตวัแปรท่ีท าการวิจยัอยา่งชดัเจนตรงกนั ผูว้ิจยัจึงก  าหนดนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม หมายถึง การมีแนวคิดท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอนั
เป็นส่ิงส าคญัต่อการท าใหเ้กิดเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว มีแนวคิดในการเร่ิมตน้รักษาสภาพแวดลอ้ม การ
ร่วมเสนอแนะกบับุคคลอ่ืนในการร่วมรักษาส่ิงแวดลอ้ม การชกัจูงผูอ่ื้นในการร่วมรณรงค ์และการริเร่ิม
การรวมกลุ่มเพ่ือนเพ่ือร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดี 
 2) การร่วมปฏิบติัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การร่วมกนัประหยดัพลงังาน ทั้งพลงังาน
ไฟฟ้า น ้ าประปา การปลูกตน้ไม ้การใชจ้กัรยาน การเขา้ร่วมธนาคารขยะ การรวมรวมขยะรีไซเคิล การ
ประหยดักระดาษ การคดัแยกขยะ 
 3) การร่วมกนัรับผดิชอบ หมายถึง การมีจิตส านึกหรือการรู้จกัรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สามารถท าใหเ้กิดการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการรับผดิชอบในการดูแลรักษาเม่ือเขา้หอ้งน ้ าก็ตอ้งรู้จกั
ช่วยกนัดบัไฟเม่ือออกจากหอ้งน ้ า การรับผดิชอบในการท้ิงขยะให้ถูกท่ี การรับผิดชอบในการแยกขยะ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การมีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั จิตส านึกในการร่วมมือกนัในการรักษา
ความสะอาดภายในหอ้งเรียน และภายในมหาวิทยาลยั 
 4) การรับรู้ หมายถึง การแปลขอ้ความ หรือความหมายท่ีไดจ้ากการสัมผสัทางกายภาพ ท่ีมีส่ิง
เร้ามากระตุน้ หรือมากระทบตอ่ประสารทสัมผสั จึงเกิดเป็นการตีความหมายข้ึน กระบวนการรับรู้
ทางดา้นการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจึงหมายถึง ความเขา้ใจในการเป็นมิตรต่อส่งแวดลอ้ม การตดัสินใจ
เขา้ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม การรับทราบขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 5) ทศันคติ หมายถึงความสมัพนัธข์องความรู้สึกในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความเช่ือ ความ
ศรัทธาในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับในการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 6) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกนัทางดา้นการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม การพบปะกันภายในกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนแนวคิดทางด้านการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารทางดา้นการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การแลกเปล่ียน
มุมมองทางดา้นการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 7) ความรู้ในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การศึกษาข้อมูลในการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การไดม้าซ่ึงความรู้ในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งอาศยัความพยายามในการหาความรู้
ในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การแสวงหาความย ัง่ยืนในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ถึง
กิจกรรมท่ีน าสู่การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 8) การรับทราบข้อมูลในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง การรับทราบข้อมูลจาก
มหาวิทยาลยัในเร่ืองการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับทราบขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีร่วมรณรงค์ในการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับทราบผลลพัธ์ท่ีดีหากมีการร่วมรณรงค์ในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รับทราบขอ้มูลในการปฏิบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รับทราบขอ้มูลกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการธนาคารขยะ 
 9) ความส าคญัของการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การให้ความส าคญัต่อการเป็นมิตรต่อ
ส่งแวดลอ้ม การให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม การให้ความส าคญัในกิจกรรมการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การใหค้วามส าคญัหรือใส่ใจต่อข่าวสารในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 10) องคป์ระกอบของความย ัง่ยนื หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถน าไปสู่ความย ัง่ยืนได ้ซ่ึงประกอบดว้ย 
ความสะดวกในการร่วมกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การเล็งเห็นคุณค่าในการประหยดัตน้ทุนค่า
ไฟฟ้า น ้ าประปา เพ่ือความย ัง่ยนื การสร้างจิตส านึกในการ่วมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลลพัธ์ของความ
ย ัง่ยนื นโยบายของสถานศึกษาเพ่ือความย ัง่ยนื 
 
 1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีท าให้ทราบเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัสีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร และจะเป็นประโยชน์ดงัน้ี 
 1) เพื่อเป็นรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
 2) เพ่ือน าผลการวิจยั ไปเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใหมี้มากยิง่ข้ึน 
 3) เพื่อเป็นแนวทางหรือแนวคิดวิธีการในการช่วยเสริมความรู้เก่ียวกบัการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อนกัศึกษา  
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1.8 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 

ข้อมูลของนักศึกษา 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สาขาวิชาท่ีศกึษา 

แนวทางในการเป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม 

1. ความรู้ในการเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. การรับทราบขอ้มูลในการเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3. ความส าคญัของการเป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4. องคป์ระกอบความย ัง่ยนืในการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

การมส่ีวนร่วของนักศึกษา 
1. การมีส่วนร่วมในการคิด
ริเร่ิม 

2. การร่วมปฏิบติัในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
3. การร่วมกนัรับผดิชอบ 
4. การรับรู้ 
5. ทศันคติ 
6. การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร 


