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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (2) เพื่อศึกษาปัจจยัขอ้มูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (3) เพื่อศึกษาปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ (4) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน การส ารวจเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเพื่อการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ  านวน 400 คน จากสาขาต่าง ๆ ทั้งสองคณะ โดยใช้
แบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดบัท่ีผ่านการหาค่าอ  านาจการจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และผ่าน
การหาค่าความเช่ือมัน่โดยมีสัมประสิทธ์ิแผลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) 
ระหว่าง 0.319-0.843  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง และน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชก้ารทดสอบค่า t-test 
และ F-test ถา้พบค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ดว้ยวิธีการLeast-Significant Different (LSD) รวมถึง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย (Simple 
Correlation Coefficient) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์พหุคูณ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน 
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 ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

 1) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ประชากรส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.8 มีอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 65.5 ระดบัปีการศึกษา 4 ปี ร้อยละ 33.0 สาขาวิชาท่ี
ศึกษาเป็นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าร้อยละ 23.5 โดยนักศึกษามีแนวคิดท่ีจะร่วมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.07 นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจะช่วยให้สังคมมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีมากยิง่ข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.04 นกัศึกษามีความเช่ือมัน่ว่าหากร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มแลว้
จะท าให้สังคมมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 4.03 ในเร่ืองแนวทางในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
นกัศึกษาเลง็เห็นคุณค่าของการประหยดัน ้ าประปา และไฟฟ้าเพ่ือความย ัง่ยืนค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.00 
นกัศึกษามีจิตส านึกในการร่วมรณรงคเ์พ่ือความย ัง่ยนืมีค่าเฉล่ีย 3.94 และ การคาดหวงัผลลพัธข์องความ
ย ัง่ยนืในส่ิงแวดลอ้มจากการร่วมรณรงค ์ มีค่าเฉล่ีย 3.93 
 2) ผลการศึกษาปัจจยัขอ้มูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่าขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามเพศ และ
จ าแนกตามอายมุีแนวคิดท่ีไม่แตกต่างกนั การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
จ าแนกตามระดบัปีท่ีศึกษาและจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษามีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั  
 3) ผลการศึกษาปัจจยัข้อมูลของนักศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พบว่า
ขอ้มูลดา้นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามเพศมีแนวคิดท่ีไม่แตกต่างกัน แต่
ความรู้ในการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การรับทราบข้อมูลในการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
องค์ประกอบของความย ัง่ยืน จ  าแนกตามเพศมีแนวคิดท่ีแตกต่างกัน และข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามอายมีุแนวคิดท่ีไม่แตกต่างกนั ขอ้มูลการมีส่วนร่วม
ของนกัศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามระดบัปีท่ีศึกษามีแนวคิดท่ีแตกต่าง
กนั ขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามสาขาวิชาท่ี
ศึกษามีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั 
 4) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวทางในการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่าการมีส่วนร่วมของนักศึกษามีผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงแต่ละตวัมีความสมัพนัธต่์อกนั และสามารถท านายแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มได ้
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ABSTRACT 
 

                 This research aims to study about 1) participation of the students at Rajamangala University 
of Technology Isan, Sakon Nakhon campus in being environmentally friendly, 2) the factors affecting 
on the participation of the students in being environmentally friendly, 3) the factors affecting on the 
ways to being environmentally friendly of the students, and 4) the correlation between the 
participation and the ways of the students in being environmentally friendly. This research studied and 
analyzed some basic data about the participation of the students in being environmentally friendly 
from the sample group which consisted of 400 students of Rajamangala University of Technology 
Isan, Sakon Nakhon campus. The data was collected by conducting a questionnaire which composed 
of 5 scales questions. The items in the questionnaire showed acceptable (> 0.2) discrimination index 
and the Cronbach’s coefficient of alpha value was between 0.319 - 0.843. The data in this study was 
analyzed to find the mean scores, standard deviation, T-test scores and F-test scores. If the results 
were statistically significant, the mean scores were found by using least-significant different as well as 
shown their simple correlation coefficient, multiple correlation, and Stepwise multiple regression 
analysis 
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The results were concluded as follows; 
 1) The results from the respondents shown that Most of the sample group was female students 
(50.8%) between 21-25 years of age (65.5%). Most of the students were the senior students (33%), 
and most of them were studying electrical engineering (23.5%). Most of the students shown that they 
had the environmentally friendly concept (Mean = 4.07). They believed that environment 
conservation could lead to the better environment (Mean = 4.04). They also believed that their 
participation in environment conservation could lead to the better environment (Mean = 4.03). 
Regarding to being environmentally friendly, the students realized about the importance of water and 
power conservation for sustainable resources (Mean = 4.00). Meanwhile, they were conscious in 
participating in water and power conservation campaign (Mean = 3.94), and anticipating in the results 
of the campaign (Mean = 3.93). 
 2) The results from this study revealed that their gender and their age did not effect on their 
participation in being environmentally friendly, but their level of education and their major had some 
effects on their participation in being environmentally friendly. 
 3) The results from this study revealed that their gender did not effect on their perception 
about the importance of being environmentally friendly, but it had some effects on their knowledge, 
their information receiving about being environmentally friendly, as well as, the component of 
sustainable resources. Meanwhile, the results from this study shown that the participation of the 
students in being environmentally friendly did not depend on their age, but it depended to their level 
of education and their major. 
 4) The results from this study shown that there were some correlation between the 
participation and the ways of the students in being environmentally friendly which could lead to some 
prediction about the ways to be environmentally friendly. 
 

Keywords : Knowledge management, confirmatory factor analysis, group career development. 
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             งานวิจัยช้ินน้ีส าเร็จได้ด้วยดีจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีคอยสนับสนุน ทั้งจากเพ่ือนร่วมงาน 
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 คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณผูส้นบัสนุนทุนในการด าเนินการ โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนสนับสนุน
การวิจัยจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซ่ึงเป็นทุนสนับสนุนให้ด  าเนินโครงการวิจัย
งบประมาณรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเป็นทุนท่ีส่งเสริมให้บรรดาคณาจารยไ์ดท้  าวิจยั 
เพื่อเป็นการพฒันางานวิจยั รวมถึงเป็นการพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นผูว้ิจยัท่ีดี 
 และขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร รวมถึงแผนกงานวิจยัและพฒันาท่ีคอยช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ด าเนินการวิจัยท่ีดีเสมอมา สุดท้ายหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ก  าลัง
ด  าเนินการท าวิจยั หรือกบับรรดานกัศึกษาในการท าวิจยัในคร้ังต่อไป 
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