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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ ว มของนักศึกษาต่ อการเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (2) เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (3) เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ (4)
เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องการมี ส่ว นร่ วมของนัก ศึ ก ษาที่ ส่ง ผลต่ อ แนวทางในการเป็ นมิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน การสารวจเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพื่อการมีส่วนร่ วมของ
นักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จานวน 400 คน จากสาขาต่าง ๆ ทั้งสองคณะ โดยใช้
แบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับที่ผ่านการหาค่าอานาจการจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และผ่าน
การหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยมีสัมประสิ ทธิ์แผลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha)
ระหว่าง 0.319-0.843 ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัว อย่าง และน าข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบค่า t-test
และ F-test ถ้าพบค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เป็ น
รายคู่ดว้ ยวิธีการLeast-Significant Different (LSD) รวมถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple
Correlation Coefficient) และการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์พหุ คูณ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบ
ขั้นตอน

ข
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1) ผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชากรส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 50.8 มีอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 65.5 ระดับปี การศึกษา 4 ปี ร้อยละ 33.0 สาขาวิชาที่
ศึกษาเป็ นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าร้อยละ 23.5 โดยนักศึกษามีแนวคิดที่จะร่ วมเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมี
ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ 4.07 นัก ศึก ษามีค วามคิ ด เห็ น ว่า การอนุ รั ก ษ์สิ่ งแวดล้อมจะช่ ว ยให้สัง คมมี
สภาพแวดล้อมที่ดีมากยิง่ ขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.04 นักศึกษามีความเชื่อมัน่ ว่าหากร่ วมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว
จะทาให้สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีค่ าเฉลี่ย 4.03 ในเรื่ องแนวทางในการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
นักศึกษาเล็งเห็นคุณค่าของการประหยัดน้ าประปา และไฟฟ้าเพื่อความยัง่ ยืนค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.00
นักศึกษามีจิตสานึกในการร่ วมรณรงค์เพื่อความยัง่ ยืนมีค่าเฉลี่ย 3.94 และ การคาดหวังผลลัพธ์ของความ
ยัง่ ยืนในสิ่งแวดล้อมจากการร่ วมรณรงค์ มีค่าเฉลี่ย 3.93
2) ผลการศึกษาปั จจัยข้อมูลของนักศึก ษาต่อการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พบว่าข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามเพศ และ
จาแนกตามอายุมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างกัน การมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
จาแนกตามระดับปี ที่ศึกษาและจาแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษามีแนวคิดที่แตกต่างกัน
3) ผลการศึกษาปั จ จัยข้อมูลของนักศึกษาต่อแนวทางในการเป็ นมิต รกับสิ่ งแวดล้อม พบว่า
ข้อมูลด้านความสาคัญ ของการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมจ าแนกตามเพศมีแนวคิ ดที่ไม่แตกต่างกัน แต่
ความรู ้ ใ นการเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม การรั บ ทราบข้อ มู ล ในการเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม และ
องค์ประกอบของความยัง่ ยืน จ าแนกตามเพศมีแนวคิด ที่ แตกต่ างกัน และข้อมูลการมีส่วนร่ ว มของ
นักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามอายุมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างกัน ข้อมูลการมีส่วนร่ วม
ของนักศึกษาต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามระดับปี ที่ศึกษามีแนวคิดที่แตกต่าง
กัน ข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามสาขาวิชาที่
ศึกษามีแนวคิดที่แตกต่างกัน
4) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่ส่งผลต่อแนวทางในการเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าการมีส่วนร่ วมของนักศึกษามีผลต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ซึ่งแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ต่อกัน และสามารถทานายแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
คาสาคัญ : การเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว การมีส่วนร่ วม
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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

ง
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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