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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ือน าเสนอ
กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิต จ านวน 388 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา SWOT Analysis และจัดท ารูปแบบตาราง TOWS Matrix  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (Y) ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม (X5)  
อยู่ในระดับสูง ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (X6) อยู่ในระดับมาก การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (X7) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม (X8) อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีจ านวน 2 ปัจจัย 
ได้แก่ การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันอธิบายความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(Y) ได้ร้อยละ 48.10 และสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในรูปคะแนนดิบ   

Ŷ = 66.700 + 1.446X7  + .748X6 และสมการพยากรณ์ในรูปมาตรฐาน Zy = .564Zx7+ .372Zx6  3) กลยุทธ์ 
การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ได้แก่ กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์ขยาย
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พ้ืนที่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงการติดตามประเมินผล กลยุทธ์พัฒนาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
ของนิสิต กลยุทธ์ปลูกจิตส านึกเพ่ือความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์, ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the environmental awareness and factors affecting 
environmental awareness; 2) study the factors affecting environmental awareness of 
undergrad students; and 3) propose the strategies for promoting environmental awareness of 
undergraduate students at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The sample was 
388 undergraduate students, derived by multi-stage sampling. The data were collected by a 
questionnaire. The statistics used for quantitative data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The qualitative data were 
analyzed by SWOT analysis and TOWS Matrix. 

The results of the study were as follows: 1) overall the environmental awareness (Y) 
of students was at a high level. Specifically, the environmental knowledge (X5) and the 
environmental experience (X6) were at a high level. Environmental value (X7) was at the highest 
level, while the environmental perception (X8) was at a moderate level. 2) The two factors 
affecting environmental awareness of students were environmental experience and 
environmental values, which together predicted the environmental awareness at the 
percentage of 48.10. The prediction equation of raw scores was: Ŷ = 66.700 + 1.446X7 + .748X6, 
and the prediction equations of standard scores was: Zy = .564 Zx7 + .372. Zx6. 3) The strategies 
for promoting environmental awareness of undergraduate students at Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus were enhancing value and participatory environmental experiences, 
expanding environmental learning area and improving monitoring and evaluation, developing 
environmental awareness among students, and raising consciousness for environmental 
awareness. 
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บทน า 
ปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกทวีความรุนแรงมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมลดลงอย่างต่อเนื่อง มลพิษและของเสียต่าง ๆ มีปริมาณสูงขึ้นทั่วโลกส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
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ของมนุษย์ (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย , 2556) ซึ่งในประเทศไทยมีสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น
มากมาย เช่น คุณภาพดินและคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลง ระบบนิเวศถูกท าลาย มีการใช้
พลังงานประเภทต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและ
เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ตามมา จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ไปจนถึงฉบับที่ 12 
(2560-2564) ได้มีแนวทางการพัฒนาที่มีเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในทุกมิติ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือปลูกฝังความคิด สร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการน าหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาในระบบการศึกษาของประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) 

สิ่งแวดล้อมศึกษามีจุดมุ่งหมายว่าในสังคมต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
ในฐานะก าลังส าคัญของประเทศผู้สานต่อนโยบายในอนาคต ควบคู่กับการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในบริบทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่าการให้
ความรู้และการสร้างความตระหนัก แต่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมพร้อมก้าวสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามการมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหากมีแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการส่ง เสริม
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556) ทั้งนี้ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(environmental awareness) คือการรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมีจิตส านึกและ
เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าหากบุคคลนั้นมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมก็จะ
มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักจัดการ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนนักการศึกษาต่างให้ความสนใจกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้สึกที่เป็นคุณกับ
สิ่งแวดล้อม จึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักในทางบวกด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทั้งด้าน
การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษาผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พยายามผลักดันให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558)  

สถานศึกษาหลายสถาบันมีการน าหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้การเรียนรู้หล่อหลอมให้เป็นพลเมืองเพ่ือสิ่งแวดล้อมเข้ามาปรับใช้ เพ่ือส่งเสริมความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิต นักศึกษา รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในกระบวนการจัดการศึกษาต่าง ๆ เช่น การด าเนินการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และการใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ ย่อมมีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การบริหารจัดการที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนับเป็น
สิ่งส าคัญที่ทุกมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญ และสามารถพัฒนาตนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว (ปิยะมาศ  สามสุวรรณ และสมทิพย์  ด่านธีรวนิชย์, 2555) โดยในปีที่ผ่าน ๆ มา 
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ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้มีการเข้าร่วมและด าเนินการตามเกณฑ์การจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง  ภายในปี 2018 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอันดับที่ 90 ของโลกและอันดับที่ 2 ของประเทศไทย (UI Green Matric, 
2019) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายมุ่งม่ันที่จะพัฒนาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านวิชาการ และ
การมีส่วนร่วมตลอดจนการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติทรัพยากร 
มิติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มิติของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์และสังคม เพ่ือเป็นแบบอย่างสถาบันการศึกษา
ชั้นน าที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน และประชาคมโลก โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ทุกวิทยาเขตเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นวิทยาเขตที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรและนิสิต ร่วมแรงร่วมใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิกการใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2560) และยังส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานทดแทน โดยการเข้าร่วมโครงการ
จักรยานวิทยาเขตสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รณรงค์การใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องแก่นิสิต บุคลากร 
และประชาชนทั่วไป มีการด าเนินงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเชิงนิเวศ รณรงค์ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว โครงการเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร์บอนหลายโครงการและยังเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจส าหรับประเทศไทย (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2561) 

แม้ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีการเข้าร่วม
โครงการและด าเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมี 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการรายงานผลการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสนเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ปริมาณการใช้พลังงาน และระบุถึง  
การด าเนินงานตามแผนด้านพลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีนิสิตเป็นผู้เข้าร่วม  
แต่ยังไม่มีการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตถึงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความส าคัญในการน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต
โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือไปสู่การจัดท ากลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือให้ทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ด าเนินการ
ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปได ้

 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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2.  เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความตระหนักด้ านสิ่ งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

3.  เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานคิดและแนวทางในการศึกษา ผู้วิจัยได้

ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ แสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  

ตัวแปรต้น 
1. เพศ 
2. รายได้ของนิสิต 
3. ภูมิล าเนา 
4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
5. ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม 
6. ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
7. การให้คุณคา่ด้านสิ่งแวดล้อม 
8. การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 

ตัวแปรตาม 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง
(Strengths) 

 

จุดอ่อน
(Weaknesses) 

 

กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อม 

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม 
- ช่ือเสียงในด้านการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
- มีบุคลากรที่มคีวามรู้,
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

โอกาส 
(Opportunities) 

 

อุปสรรค
(Threats) 

 

- ขาดการตดิตามประเมินผลที่
เกิดขึน้ทางด้านความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของนิสติ 
- การออกคา่ยชมรมเกีย่วกับ

สิ่งแวดลอ้มจ ากดัจ านวนสมาชิก 

- นโยบายของรัฐบาล 
- เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 
- กฎหมาย ข้อบังคับ  
การลงโทษ 
- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

- ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลย ี
- กระแสทางสังคม 
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วิธีด าเนินการ 

ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ลงทะเบียน
เรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่1-4 จ านวน 12,433 คน (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 
388 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% จากนั้น
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยสุ่มหลักสูตรในสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์
เป็นตัวแทนสายละ 1 กลุ่มหลักสูตร ได้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยสุ่มสาขาวิชาในแต่ละหลักสูตรเป็นตัวแทนหลักสูตร
ตามสัดส่วน โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตได้ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษา ส่วนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
สาขาวิช าวิ ศวกรรมโย ธา -ชลประทาน สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมอาหาร  และสาขาวิช าวิ ศวกรรม 
อุสาหการ-โลจิสติกส์  

ขั้นตอนที่ 3 สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) โดยสุ่มนิสิตตามสัดส่วนแต่ละสาขาจ าแนกตาม
ชั้นปี แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขาจ าแนกตามชั้นปี  
 

สาขาวิชา ชั้นป ี ประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง 
วิทยาศาสตร์ศึกษา ปี 1  62 16 

 ปี 2  61 16 
 ปี 3 50 13 
 ปี 4 42 11 
 รวม 215 56 

พลศึกษาและสุขศึกษา ปี 1 98 26 
 ปี 2 80 21 
 ปี 3 74 20 
 ปี 4 64 17 
 รวม 316 84 

วิศวกรรมเกษตร ปี 1 
ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

69 
51 
66 
56 

18 
14 
18 
15 

 รวม 242 65 
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ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขาจ าแนกตามชั้นปี (ต่อ)  
 

สาขาวิชา ชั้นป ี ประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง 
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ปี 1 

ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

97 
61 
55 
52 

26 
16 
15 
14 

 รวม 265 71 

วิศวกรรมอาหาร ปี 1 
ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

60 
48 
48 
56 

16 
13 
13 
15 

 รวม 212 57 
วิศวกรรมอสุาหการ-โลจสิติกส ์ ปี 1 

ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

59 
49 
46 
52 

16 
13 
12 
14 

 รวม 206 55 
 รวมท้ังหมด 1,456 388 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 388 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

(ร้อยละ 52.10) มีอายุระหว่าง 18-21 ปี  (ร้อยละ76.80) และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 มีสัดส่วนสูงสุด  
(ร้อยละ 31.20) รองลงมา ได้แก่ ชั้นปีที่ 2  และชั้นปีที่ 3 (ร้อยละ 24.00 และ22.70 ตามล าดับ) นิสิตส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน (ร้อยละ 64.20) เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาอยู่ในสาขาพละศึกษาและสุขศึกษามีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 21.60) รองลงมาได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา-
ชลประทาน และ สาขาวิศวกรรมเกษตร (ร้อยละ 18.30 และ 16.80 ตามล าดับ) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวต่ ากว่า 6 คน (ร้อยละ 78.10) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 -10,000 บาท 
(ร้อยละ 65.70) และมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด (ร้อยละ 75.80) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบ จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 6 ตอน 

ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของนิสิต มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และให้เติม
ค าตอบ จ านวน 7 ข้อ 
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ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิด ถูก ผิด มีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ ตอบผิดให้ 0 คะแนน และตอบถูกให้ 1 คะแนน จ านวน 20 ข้อ  ใช้เกณฑ์แปลความหมายของ 
Bloom (1971) แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง (16 -20 คะแนน) ปานกลาง (12-15 คะแนน) และต่ า (น้อยกว่า 
12 คะแนน) 

ตอนที่ 3 ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 4 การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 5 การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 6 ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 15 ข้อ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 15 ข้อ 
และทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 20 ข้อ  

ในตอนที่ 3-6 ใช้เกณฑ์แปลความหมายของ Best (1997) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.51-5.00) มาก (ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50) ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50) น้อย (ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50) และ 
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50) 

 
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงแล้วไปตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( try out) กับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการสุ่ม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 30 คน 
แล้วน ามาค านวณหาค่า สัมประสิทธ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) โดยประสบการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 0.937 การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 0.968 การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
เท่ากับ 0.919 และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 0.963 ส่วนค่าความเชื่อมั่นความรู้ความเข้าใจด้าน
สิ่งแวดล้อม ค านวณด้วยสูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.723 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลกับนิสิต และด าเนินการลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ก าหนดไว้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ 
(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา SWOT Analysis ประกอบไปด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค และจัดท ารูปแบบ
ตาราง TOWS Matrix   

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.10, S.D. = 0.74) 

เมื่อพิจารณาทั้ง 3 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.17, 

S.D. = 0.76) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.80, 
S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การปิดไฟทุกครั้งหลังใช้เสร็จ เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 4.44, S.D. = 0.68) รองลงมา ได้แก่ การไม่ทิ้งของเสียที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 
ลงพ้ืนดินโดยตรงแต่จะทิ้งในถังขยะอันตราย เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อทรัพยากรดินและสิ่งมีชีวิตในดิน  

(�̅� = 4.42, S.D. = 0.71) และการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลองแต่จะทิ้งขยะในถังขยะ เพ่ือไม่ให้น้ าเน่าเสีย

และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า (�̅� = 4.41, S.D. = 0.63)  
การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การรับรู้ว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี 

และพ้ืนที่ป่าไม้มีจ านวนลดลงเรื่อย ๆ สัตว์ป่าลดน้อยลง สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

(�̅� = 4.26, S.D. = 0.74 และ �̅� = 4.26, S.D. = 0.79 ตามล าดับ) รองลงมา ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ

ถ่านหิน ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่ส าคัญของโลกก าลังเสื่อมโทรมร่อยหรอลง (�̅� = 4.19, S.D. = 0.65) และ

ในหลายพื้นท่ียังมีปัญหาน้ าเน่าเสียหรือปนเปื้อนสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต (�̅� = 4.17, S.D. = 0.78)   
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ความคิดที่จะเปลี่ยนมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดไฟฟ้า เช่น  

ใช้หลอดไฟตะเกียบหรือ LED แทนการใช้หลอดไฟธรรมดา เป็นต้น เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

(�̅� = 4.53, S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ความคิดที่จะเปลี่ยนมาทิ้งขยะที่ถังขยะทุกครั้งแทนการทิ้งขยะลง

แม่น้ าล าคลอง เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสีย (�̅� = 4.50, S.D. = 0.62) และความคิดที่จะเลือกใช้โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้วัสดุ
ไม้แผ่น ซึ่งท าจากชิ้นส่วนหรือเศษไม้มาขึ้นรูปใหม่ เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรป่าไม้ที่ก าลังเสื่อมโทรม  

(�̅� = 4.47, S.D. = 0.62) แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจ าแนกตามองค์ประกอบ 
(n = 388) 

เนื้อหา �̅� S.D. แปลผล 

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4.17 0.76 มาก 
การรับรูด้้านสิ่งแวดล้อม 3.80 0.79 มาก 
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม 4.33 0.66 มาก 

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 4.10 0.74 มาก 

 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต 

 ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับสูง จ านวน 335 คน (ร้อยละ 86.34) รองลงมา ได้แก่ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 48 คน (ร้อยละ12.37) และนิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ า 
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.29) แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3  ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต 
 

 
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมนิสิตมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 3.63, S.D. = 0.85) โดยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้พลังงานไฟฟ้า

อย่างประหยัด ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.13, S.D. = 0.79) รองลงมา ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เช่น ใช้น้ าอย่างประหยัด ปิดน้ าทุกครั้งหลังใช้เสร็จ ใช้น้ าเท่าที่จ าเป็น เป็นต้น 

(�̅� = 4.12, S.D. = 0.75) และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ เช่น การหลีกเลี่ยงการกระท า

ที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน เป็นต้น  (�̅� = 3.89, S.D. = 0.75)  
การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมนิสิตมีการให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅� = 4.56, S.D. = 0.63) โดยเรื่องที่นิสิตมีการให้คุณค่าเรื่องน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อพืชและสัตว์ ช่วยในการเจริญเติบโต

และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าหลายชนิดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.67, S.D .= 0.57) รองลงมา ได้แก่ น้ าเป็น

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

แปลผล จ านวน (388 คน) ร้อยละ (100.00) 

16 -20 ร้อยละ 80-100 สูง 335 86.34 

12 - 15  ร้อยละ 60-79 ปานกลาง 48 12.37 

0 -12  น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่ า 5 1.29 

x̅ = 17.21, S.D. = 1.76 
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แหล่งก าเนิดพลังงาน โดยที่พลังงานน้ าจากเขื่อนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้มนุษย์ได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ (�̅� = 4.65, 
S.D. = 0.61) และน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ ใช้ดื่มกิน ประกอบอาหาร ช าระร่างกาย เป็นต้น  

(�̅� = 4.63, S.D. = 0.63)  
การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมนิสิตมีการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (�̅� = 3.46, S.D. = 1.07) โดยการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากทางสื่อสังคม

ออนไลน์ เช่น Facebook Line twitter Youtube เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (�̅� = 4.32, S.D. = 0.82) 

รองลงมา ได้แก่ การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากทางสื่อโทรทัศน์ (�̅� = 4.20, S.D. = 0.93) 

และการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยการฟังจากอาจารย์ (�̅� = 3.95, S.D. = 1.03) แสดงดัง
ตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4  ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต 
 (n = 388) 

เนื้อหา �̅� S.D. แปลผล 
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 3.63 0.85 มาก 
การให้คุณคา่ด้านสิ่งแวดล้อม 4.56 0.63 มากที่สุด 
การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 3.46 1.07 ปานกลาง 

 
ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์มี 8 ตัว ได้แก่ เพศ (X1) จ านวนสมาชิกในครอบครัว (X2) รายได้

ต่อเดือน (X3) ภูมิล าเนา (X4) ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม (X5) ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (X6)  
การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (X7) การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม (X8) ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (Y)  

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต ได้แก่ การให้
คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .585, p = .000) และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .404, p = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว เข้าด้วยกัน ซึ่งตัวแปรอิสระทุกตัว มีค่า 
ต่ ากว่า .90 นั่นหมายถึงไม่เกิด Multicollinearity แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน แสดงดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
X1 1         
X2 .165 1        
X3 .257 -.089 1       
X4 .120 .051 -.238 1      
X5 .155   .183**  -.121* .182 1     
X6 .397 -.029 -.092 .310 -.183** 1    
X7 .259 .126* -.043 .280 .367**    .057 1   
X8 .369 -.204**   .215** .376 -.363**   .375** -.159** 1  

Y .047 .128* -.085 .093 .114* .404** .585** .097 1 
 

หมายเหตุ **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีตัวแปรที่มีผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (X7) และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (X6) ซ่ึงสามารถ
สร้างเป็นสมการพยากรณ์ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี ได้ดังนี ้

Ŷ = 66.700 + 1.446X7 + .748X6 

เมื่อ Y   =  ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
 X7   =  การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม 
 X6   =  ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (X7) อธิบายความแปรปรวนของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต

ระดับปริญญาตรี ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ถึงร้อยละ 34.30 ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลร่วมกับการให้คุณค่า
ด้านสิ่งแวดล้อมคือ ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (X6) สามารถอธิบายความแปรปรวนเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 13.80 
(r2change =.138) เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้ง 2 ตัว พบว่า สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตระหนัก
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี ได้ร้อยละ 48.10 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .693 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(n = 388) 

ตัวแปร 𝑹𝟐     𝑹𝟐 
𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 b β t p-value 

การให้คุณคา่ด้านสิ่งแวดล้อม (X7) .343 .343 1.446 .564 15.340 .000 
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม(X6) .481 .138 .748 .372 10.125 .000 

ค่าคงท่ี 66.700; SEest = ±12.190 

R = .693 ; R2 = .481 ; F = 201.25 ; p-value ≤ .01 

 
กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี หลักการ แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงผลการวิจัย  สามารถน ามา

วิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และท าตารางรูปแบบตาราง TOWS 
Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ ได้ดังต่อไปนี้ 

 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จากการน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา  SWOT Analysis เพ่ือก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค ซึ่งผู้วิจัยได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ แสดงดังตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7  แหล่งที่มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

SWOT ผลการวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร 
1. S (Strength) = จุดแข็ง S1 นิสิตมีการให้คณุค่าด้าน

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สดุ 
S3 หน่วยงานมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2560) 

 S2 นิสิตมีประสบการณด์้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

S4 มีชื่อเสียงในดา้นการเปน็มหาวิทยาลัย 
สีเขียว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2562) 

  S5 มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และช านาญการด้านสิ่งแวดล้อม
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน, 2562) 
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ตารางท่ี 7  แหล่งที่มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

SWOT ผลการวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร 
2. W (Weaknesses) = จุดอ่อน  W1 หน่วยงานมีการตดิตามผลของ 

การด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน 
เฉพาะด้านปริมาณการใช้พลังงาน และ
ด้านการจดักิจกรรมการอนรุักษ์พลังงาน
ที่ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้วและก าลงั
ด าเนินการ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2560) 

  W2 ชมรมที่จดัตั้งขึ้นเพื่อให้นสิติมีสว่นร่วม
เกี่ยวกับการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมมจี านวน
น้อย และยังจ ากัดจ านวนสมาชิกเมื่อมี
การจัดออกค่ายท ากิจกรรม (ประภัสสร  
พงษ์ประวัต,ิ 2562) 

3. O (Opportunities)= โอกาส 
 
 

 O1 รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกับสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางด้านการเสริมสร้างความรู้และ
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม  (ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2561) 

  O2 รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนในการจัดท า
โครงการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด (ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2561) 

  O3 มีการก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ 
และการลงโทษ เช่น การทิ้งขยะใน
แม่น้ าล าคลองหรือในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
การลักลอบเผาขยะในพื้นที่ต่าง ๆ หาก
ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ (กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2562) 
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ตารางท่ี 7  แหล่งที่มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

SWOT ผลการวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร 
  O4 มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว

เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืน
ของมหาวิทยาลยั ช่วยสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม (UI Green Metric, 2019) 

4. T (Threats) = อุปสรรค 
 

 T1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฐานการผลติมากข้ึน
ตามไปด้วย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
คณะวิทยาศาสตร,์ 2559) 

  T2 ค่านิยมในการบริโภค ได้แก่  
การบริโภคเนื้อหรืออวัยวะของสัตว์ท่ีมี
ส่วนส าคญัในการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ เช่น ปลาวาฬ ปลาฉลาม เปน็ต้น 
การใช้สิ่งของตามแฟช่ัน เช่น เสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋าหนังสัตว์ ซึ่งสิ่งของ
เหล่านีล้้วนมีวัตถดุิบในการผลิตและ
ขั้นตอนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น (ภรณี  ลีนตุพงษ,์ 2556) 

 
การใช้รูปแบบตาราง TOWS Matrix ในการก าหนดกลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้

รูปแบบตาราง TOWS Matrix แสดงดังตารางที่ 8  
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ตารางท่ี 8  ข้อมูลการก าหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix 
 

        
             จุดแข็ง-จุดอ่อน 
 
 
 
 
โอกาส-อุปสรรค                

จุดแข็ง (Strength) 
S1 นิสิตมีการให้คณุค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สดุ  
S2 นิสิตมีประสบการณด์้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 
S3 หน่วยงานมีนโยบายอนุรักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อม  
S4 มีชื่อเสียงในด้านการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  
S5 มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ และช านาญการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 หน่วยงานมีการตดิตามผลของ
การด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน 
เฉพาะด้านปริมาณการใช้พลังงาน 
และด้านการจดักิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานท่ีด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว
และก าลังด าเนินการ 
W2 ชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นสิิตมี
ส่วนร่วมเกีย่วกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีจ านวนน้อย และยัง
จ ากัดจ านวนสมาชิกเมื่อมีการจัด
ออกค่ายท ากิจกรรม 

โอกาส (Opportunity) 
O1 รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกับสิ่งแวดล้อม  
ทั้งทางด้านการเสริมสร้างความรู้และ 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม  
O2 รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนในการจัดท า
โครงการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
O3 มีการก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ และ
การลงโทษ เช่น การทิ้งขยะในแมน่้ า 
ล าคลองหรือในพื้นที่สาธารณะ  
การลักลอบเผาขยะในพื้นที่ต่าง ๆ  
หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 
O4 มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว
เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืน
ของมหาวิทยาลัย ช่วยสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณค่าและ
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม (SO Strategy) 
1. เสริมสร้างความรู้และ 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ (S5, O1,) 
2. จัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นการมสี่วนร่วมของนิสติใหม้ี
ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ 
และการลงโทษทางด้านสิ่งแวดล้อม 
(S2,O3) 
3. ส่งเสรมิให้นิสิตมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้นิสิตได้เห็นคณุค่าและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล 
(S1,S2,01) 

กลยุทธข์ยายพ้ืนที่การเรียนรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง 
การติดตามประเมินผล (WO 
Strategy) 
1. จัดการด าเนินการตดิตามและ
ประเมินผลเชิงคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกบั
นิสิตถึงความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติดา้นสิ่งแวดล้อม
ของรัฐบาล ด้วยเงินสนบัสนุน 
ของรัฐบาล (W1,01,02) 
2. น าหลักเกณฑ์การเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีวในด้านการวาง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสถานที่ 
มาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ในการจดัตั้ง
ชมรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต
ทุกคนสามารถเข้าถึงในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (W2, O4) 
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ตารางท่ี 8  ข้อมูลการก าหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix (ต่อ) 
 

        
             จุดแข็ง-จุดอ่อน 
 
 
 
 
โอกาส-อุปสรรค                

จุดแข็ง (Strength) 
S1 นิสิตมีการให้คณุค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สดุ  
S2 นิสิตมีประสบการณด์้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 
S3 หน่วยงานมีนโยบายอนุรักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อม  
S4 มีชื่อเสียงในด้านการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  
S5 มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ และช านาญการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 หน่วยงานมีการตดิตามผลของ
การด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน 
เฉพาะด้านปริมาณการใช้พลังงาน 
และด้านการจดักิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานท่ีด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว
และก าลังด าเนินการ 
W2 ชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นสิิตมี
ส่วนร่วมเกีย่วกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีจ านวนน้อย และยัง
จ ากัดจ านวนสมาชิกเมื่อมีการจัด
ออกค่ายท ากิจกรรม 

อุปสรรค (Threat) 
T1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นฐานการผลิตมากขึ้นตามไปด้วย 
T2 ค่านิยมในการบริโภค ได้แก่  
การบริโภคเนื้อหรืออวัยวะของสัตว์ท่ีมีส่วน
ส าคัญในการรักษาสมดลุของระบบนิเวศ 
เช่น ปลาวาฬ ปลาฉลาม เป็นต้น การใช้
สิ่งของตามแฟช่ัน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋าหนังสัตว์ ซึ่งสิ่งของเหลา่นีล้้วนมี
วัตถุดิบในการผลิตและขั้นตอนการผลิต
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังสิ้น 

กลยุทธ์พัฒนาความตระหนัก 
ด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต (ST 
Strategy) 
1. ส่งเสรมิให้นิสิตเห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของสิ่งแวดล้อม รู้จัก 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (S1,S3,T1) 
      - รณรงค์พฤติกรรมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      - ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. มหาวิทยาลัยจดักิจกรรมรณรงค์
โดยใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพนัธ์
ต่อต้านการบริโภคที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิต บุคลากร และ
ชุมชนโดยรอบ (S4,T1,T2)  

กลยุทธ์ปลกูจิตส านึกเพ่ือ 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(WT Strategy) 
1. ปลูกฝังให้นิสติเห็นถึงความสัมพนัธ์
ของสิ่งแวดล้อมกับการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของนิสิต รวมไปถึงเห็นโทษของ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งไม่รูจ้ักพอ 
(W1,T1,T2) 
2. สนับสนุนให้นิสติบรโิภคสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลูกฝัง
ให้บริโภคอยา่งเป็นประจ าเพื่อให้เกิด
การกระท าเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง (W1,T2) 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
การับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2558) ที่กล่าวถึง 
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ทฤษฏีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ว่า มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล ใช้ข้อมูลที่มีอยู่
อย่างเป็นระบบควบคุมโดยระดับจิตส านึก หากรู้ถึงสาเหตุและคุ้นเคยกับปัญหา ก็จะรู้ว่าควรท าอย่างไรเพ่ือลด
ผลกระทบจากปัญหา รวมทั้งตระหนักรู้ว่าการกระท าใดจะสามารถน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเกิด
ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก ตลอดจนมีความมุ่งมั่นและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับการศึกษาของตรีชฎา เลาแก้วหนู (2558) พบว่า ผู้ใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณมี 
ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่า การรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ทัศนคติต่อ
สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า
การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางบวกจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึนด้วย  

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า มี 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1.  การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยพบว่า การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต ทั้งนี้เนื่องจาก นิสิตได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ช่วยในการด าเนินชีวิต
และตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งยังรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนั้น
มากเกินไปขาดการจัดการที่เหมาะสม จึงเกิดความรู้สึกห่วงใยและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของก าจร  วงศ์ประเสริฐ (2553) พบว่า ประชาชนให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 เนื่องมาจาก
ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากัน จึงมีความรู้สึกใส่ใจหวงแหนที่จะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การให้คุณค่าจึงมีผลต่อความตระหนัก 

2.  ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ  
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต ทั้งนี้อาจเกิดจากความแตกต่าง ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ปริมาณการรับรู้ที่ไม่เท่ากัน เพราะหากบุคคลใดมีการรับรู้บ่อยครั้งเท่าใดหรือนานเท่าใดก็ยิ่งท าให้
มีโอกาสเกิดความตระหนักได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของชลิตา  อินชัย (2555) พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีผลต่อความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขตอนุรักษ์
แตกต่างกัน เนื่องจากความตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อ  
การรับรู้จึงมีผลต่อความตระหนัก ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักอีกประการหนึ่งคือ ระยะเวลาและความถี่
ในการรับรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นจะได้รับการน าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริม 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน  
ได้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 1) กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดย 
การเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้วยการจัด
กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นิสิต 
ได้เห็นคุณค่าและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล 2) กลยุทธ์พัฒนา
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต ส่งเสริมให้นิสิตเห็นคุณค่าและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้
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นิสิตเข้ามามีบทบาทในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจร่วมกับทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการบริโภคที่ท าลายสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตด้วยกันเอง บุคลากร และชุมชน
โดยรอบ 3) กลยุทธ์ขยายพ้ืนที่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงการติดตามประเมินผล โดยจัดการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นกับนิสิตถึงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล และน าหลักเกณฑ์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในด้าน  
การวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสถานที่ มาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ในการจัดตั้งชมรมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
นิสิตทุกคนสามารถเข้าถึงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) กลยุทธ์ปลูกจิตส านึกเพ่ือ
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังให้นิสิตเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับการใช้
ชีวิตประจ าวันของนิสิต รวมไปถึงเห็นโทษของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่รู้จักพอ และ
สนับสนุนให้นิสิตบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้บริโภคอย่างเป็นประจ าเพ่ือให้เกิด 
การกระท าเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 กลยุทธ์จะต้องใช้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน 
เนื่องจากการมีส่วนร่วมนั้นจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และยังก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติเพ่ือสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาสุลิยา  อัมมวงศ์  (2560) ที่ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ให้แก่เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และวัด: กรณีศึกษา เยาวชน พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริม
โดยการมีส่วนร่วม ได้แก่ กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้แก่
เยาวชน กิจกรรมค่ายเยาวชนเดินป่าชุมชน กิจกรรมปลูกไม้เสริมป่าชุมชน กิจกรรมบวชต้นไม้ในป่าชุมชน  
หลังการทดลองใช้กิจกรรม เยาวชนมีความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชนสูงกว่าก่อนการทดลอง
ใช้กิจกรรมและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก าหนดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ที่ระบุว่า ให้ความส าคัญกับ
หลักการมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งถึง
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศชาติทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน สามารถน าเอากลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนัก

ด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นจากผลการวิจัย มุ่งเน้นกิจกรรม  
ที่มีการปฏิบัติเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ด้วยการให้นิสิตได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติ
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กิจกรรม ท าให้นิสิตเห็นถึงประโยชน์หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ข้อดีของการท าเพ่ือสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็น
จิตส านึกท่ีดีและน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง  

2.  จากผลการวิจัยปัจจัยต่าง ๆ พบว่า การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ควรน าข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการหาแนวทางหรือวิธีการสร้างการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตเพ่ิม
มากขึ้น โดยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Line Twitter YouTube เป็นต้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านิสิตรับทราบข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อมจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าการรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากช่องทางอ่ืน ๆ  

3.  จากผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง และมีสัดส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องดิน น้ า อากาศ ป่าไม้  
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนโยบายและการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานต่าง ๆ มากมาย จึงควรมีการหาวิธีการส่งเสริมความรู้หรือมาตรการในการยกระดับความรู้เรื่องพลังงาน
ให้กับนิสิต 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว จึงท าให้
ตัวแปรที่เป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามที่ส าคัญตามทฤษฎีบางตัว เช่น ความรู้ ไม่ส่งผลต่อความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

2.  ควรด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ส่งเสริมความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานทางภาครัฐ  องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย 
ชุมชน และโดยเฉพาะนิสิตผู้ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนา เพ่ือให้นิสิตเกิดจิตส านึกที่ดี อันจะน าไปสู่การกระท า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

สรุป 
นิสิตมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทั้ง 3 องค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม มี 2 ตัวแปร ได้แก่ การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า มีตัวแปรที่มีผล
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ต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม 2) ประสบการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันอธิบายความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 48.10 และสามารถน าผลจาก
ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ ได้ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ คือ  

1.  กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
2.  กลยุทธ์ขยายพื้นที่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงการติดตามประเมินผล 
3.  กลยุทธ์พัฒนาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต 
4.  กลยุทธ์ปลูกจิตส านึกเพ่ือความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
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