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 การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับ

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อความสมบูรณของงานวิจัยน้ี  มีวัตถุประสงคการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาระดับการ

รับรูและความเขาใจตอการเกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ภาคพายัพ เชีย งใหม และ 2) เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรม การปรับตัวตอ การเกิดภาวะโลกรอนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม คาทางสถิติใช วิธกีารหาการแจก

แจงความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลขอมูลดวยวิธีการบรรยาย  

ผูใหขอมูลหลัก เปนนักศึกษาปจจุบันของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภา คพายัพ 

เชียงใหม จํานวน 393 คน ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

 1) การรับรูขอมูลขาวสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ 

เชียงใหม มีการรับรู ความรู ความเขาใจ ความพึงพอใจ และการติดตามขาวสารที่เกี่ยวกับภาวะโลก

รอนเปนอยางดี มีผลการวิเคราะหของคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูในระดับดี 

 2)  ลักษณะพฤติกรรม การปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน ของนักศึกษาม หาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียง ใหม ขอมูลพฤติกรรมที่ไดมีความแตกตางจากผล

ขอมูลการรับรู แตมีความพรอมดานการเขารวมกิจกรรมดีมาก สวนการปรับตัว ตอการเกิดภาวะ

โลกรอนมีผลการวิเคราะหจากคาเฉลี่ยของคะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูในระดับพอใช 



จ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีคือ  มหาวิทยาลัยตองมีการจัดการนโยบายและ

มาตรการลดภาวะโลกรอน ควรสรางจิตสํานึก  ความตระหนัก เพิ่มการประชาสัมพันธ การรณรงค 

รวมถึงผูบริหารควรมีการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเกิดกระบวนการการเรียนรู

รวมกนัในการจัดการปญหา ในมหาวิทยาลยั เพื่อสรางแรงจูงใจ  และความรูสึกที่ดีในการมีสวนรวม

ในการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษาตอไปอยางยั่งยืน 
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Abstract 

 

This research was conducted to study the Perception and adaptation behavior 

about Global warming, among students in Rajamangala University of Technology Lanna 

Campus, Chiang Mai. The collected data were analyzed using quantitative methods together with 

qualitative methods based on the collected facts and reasons. These consisted of (1) studying their 

perception from global warming among students in Rajamangala University of Technology 

Lanna Campus, Chiang Mai, (2) to study the adaptation behavior from global warming among 

students in Rajamangala University of Technology Lanna Campus, Chiang Mai. Data were 

collected through questionnaires and non-participant observation. Data analysis was processed 

using SPSS for Windows. The statistical procedures included frequency distribution, percentage, 

means and standard deviation, which were evaluated by content and descriptive analyses. The 

questionnaire were randomly given to 393 students in Rajamangala University of Technology 

Lanna Campus, Chiang Mai. 

The results are as follows 

1. The subjects perception from global warming among students in Rajamangala 

University of Technology Lanna Campus, Chiang Mai were satisfied, with a level of 

comprehension and perception. The statistical procedures frequency distribution, percentage, 

means and standard deviation were are at a satisfactory level. 



ช 

2. The subjects adaptation behavior from global warming among students in 

Rajamangala University of Technology Lanna Campus, Chiang Mai. The result in behaviors have 

different forms of perception but they were ready in global warming activities, though the 

statistical procedures at a fair level.  

The recommendations of this study were to encourage students to be 

consciousness and concerned in the perception and adaptation of behavior towards global 

warming. The student must have subscribed to such activity’s policy, budget, information and, of 

the highest importance, was to have participation from all students. Additionally, the superiors 

should managed the problems by planning many projects and activities with student’s 

participation in order to make global warming sustainable. 

 

 


