
 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

  การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการ

เกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม ซึ่ง

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและเก็บขอมูลเพื่อประกอบการวิจัยตามกระบวนการที่ไดกําหนดไวโดยเนน

การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกันเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการวิจัยคร้ังน้ีใน

การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามและการสังเกตประกอบการแปลความหมาย ซึ่งผูวิจัยใช

วิธีการสังเกตพฤติกรรมของประชากรนักศึกษาทั่วไปและกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัยแลวจด

บันทึก สวนแบบสอบถามผูวิจัยใชวิธีการแจกเปนกลุมหองเรียนตามกลุมตัวอยางที่ไดเลือกไวและ

เก็บขอมูลจนไดครบถวน แลวรวบรวมนําไปประเมินผลและวิเคราะหดวยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร จากนั้นนํามาผนวกกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตแลวแปลความหมาย อธิบายและ

สรุปผลเปนวิจัยเชิงพรรณนา ขอนําเสนอผลการศึกษาดังน้ี     

4.1 ขอมูลท่ัวไปของประชากรและกลุมตัวอยาง การไดรับขอมูลขาวสา รและการรับรูการ

เกิดภาวะโลกรอน     

4.1.1 บริบทพื้นที่และประชากร 

                 4.1.2 ขอมูลทั่วไปของประชากรและกลุมตัวอยาง  การไดรับขอมูลขาวสา รและ

การรับรูการเกิดภาวะโลกรอน    

 4.2 ขอมูลดานพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาตอ การเกิดภาวะโลกรอน  

  4.3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาใหเขากับการเกิดภาวะโลกรอนและ

ขอเสนอแนะ 

 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของแหลงขอมูล  ประชากรและ กลุมตัวอยาง การไดรับขอมูลขาวสา รและการรับรู

การเกิดภาวะโลกรอน     

  4.1.1 บริบทพื้นท่ีและประชากร 

ประวัติและความเปนมา       

  วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ เปนสถาบันการศึกษาวิชาชีพประจําภาค สังกัด 12กรม

อาชีวศึกษา 12 12กระทรวงศึกษาธิการ 12ไดจัดต้ังขึ้น โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ ในวันที่ 128 สิงหาคม 12 12

พ.ศ. 250012 ต้ังอยูภายในพื้นที่เมืองโบราณ 12เวียงเจ็ดลิน 12 หรือเมืองเชษฎบุรี เลขที่ 128 ถนนหวยแกว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99�
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ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 6 กิโลเมตร มีเน้ือ

ที่ประมาณ 90 ไร และตอมาในป พ.ศ. 2523 วิทยาเขตฯ ไดรับอนุมัติจาก 12กระทรวงมหาดไทย 12 ใหใช

ที่ดินสาธารณะประโยชนประจําหมูบานชางเคี่ยนอีกจํานวน 25 ไร รวมเน้ือที่ทั้งสิ้น 115 ไร 

ในปเร่ิมแรกไดเปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน 6 แผนกวิชา 

คือ ชางยนต ชางกลโลหะ ชางไฟฟา ชางกอสราง ชางไมครุภัณฑ และพณิชยการ ตอมาไดปรับปรุง

และขยายงาน ทั้งในดานสถานที่ อาคารเรียน อุปกรณ เคร่ืองมือ บุคลากร และขยายการศึกษาโดย

เปดแผนกวิชาตางๆ ในระดับที่สูงขึ้น 

นอกจากเปดสอนวิชาชีพ เพื่องานในทาง 12 อุตสาหกรรม 12  พณิชยกรรม และ 12

ศลิปกรรม 12 ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ

ปริญญาตรีแลว วิทยาเขตฯ ยังไดมีโครงการสนับสนุนสงเสริมศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ โดยใช

ที่ดินซึ่งไดรับบริจาคจากคุณหญิงดารา ไชยยศสมบัติ จํานวน 5 ไร และวิทยาเขตฯ จัดซื้อเพิ่มอีก 5 

ไร รวมเปน 10 ไร บริเวณขาง 12 วัดเจ็ดยอดโพธาราม 12  และโรงเรียนวัดเจ็ดยอด โดยมแีผนกวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แผนกวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา แผนกวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑสิ่งทอ แผนกวิชาชางอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ แผนกวิชาจิตรกรรม แผนกวิชา

ประติมากรรม แผนกวิชาศิลปะภาพพิมพ แผนกวิชาการพิมพ และแผนกวิชานิเทศศิลป เขาไป

ปฏิบัติตามโครงการดังกลาว 

ในป พ.ศ. 2520 ไดมีการโอนกิจการของวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ไปสังกัด 12

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 12 มีชื่อวา "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค

ภาคพายัพ" และมีการเปดสอนในระดับปริญญาเปนคร้ังแรกของสถาบัน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2533 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม

สถาบันใหมวา "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ในวันที ่15 กันยายน พ.ศ. 2533 ซึ่งชาวราชมงคลถือ

วาวันดังกลาวเปน "12วันราชมงคล12" 

ตอมาป 12พ.ศ. 2548 12 ไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 

2548 ประกาศยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 

แหง ทาํให 12สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 12 วิทยาเขตภาคพายัพ ไดรับการยกฐานะเปน 12มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 12 วิทยาเขตภาคพายัพ สังกัด 12สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 12 

กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนระดับตํ่ากวาปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

4

   -

ความเปนมาของชื่อวิทยาเขต 

12 พ.ศ. 2500 12  ไดมีการจัดต้ัง "วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ" (วท.พ) สังกัด กรม

อาชีวศึกษา] กระทรวงศึกษาธิการ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500�
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-12พ.ศ. 252012 ไดเขาเปนวิทยาเขตของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยใชชื่อ

วิทยาเขตวา "วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ" (วข.พ) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

-12พ.ศ. 2533 12 "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ" ได

เปลี่ยนชื่อเปน " 12 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 12  วิทยาเขตภาคพายัพ" (วข.พ) สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ  

-12 พ.ศ. 2548 12  "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ" ยกฐานะเปน 

" 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 12  ภาคพายัพ เชียงใหม" (มทร.ล.) สังกัด 12

กระทรวงศึกษาธิการ12 ดังเชนปจจุบัน  

 

 
ภาพ 15 แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ (เจ็ดลิน) 

ท่ีมา: คูมือนักศึกษาปการศึกษา 2553 

 

4

1) 

คณะท่ีเปดสอน 

12 คณะวศิวกรรมศาสตร 12  เปดสอนหลักสูตร 12 วิศวกรรมศาสตร 12  ครุศาสตร

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน 4 กลุมสาขาวิชา คือ 12

วิศวกรรมไฟฟา12 12วิศวกรรมโยธา12และ12สิง่แวดลอม12 12วิศวกรรมเคร่ืองกล 12 และ12วิศวกรรมอุตสาหการ12  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
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2) 12คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 12 เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตร

ศิลปศาสตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน 3 กลุมสาขาวิชา คือ การบัญชี 

บริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร  

3) 12คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 12 เปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรม

ศาสตร ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต  

4) 12วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ12 เปดสอนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม เตรียม

บริหารธุรกิจ เตรียมสถาปตยกรรม และ วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร  

มีนักศึกษารวมทั้งหมด 9,988 คน (งานทะเบียน ธันวาคม 2552) คุณสมบัติพื้นฐาน

ของนักศึกษาไดแกผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4

1) พื้นท่ีหวยแกว  ต้ังอยูเลขที่ 128 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จัดการเรียนการสอน 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

พื้นท่ีจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

12

คณะวิศวกรรมศาสตร 12  คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร (เฉพาะสาขาสถาปตยกรรม

ศาสตร)และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (บางสวน) มีเน้ือที่ 115 ไร ต้ังอยู ณ พื้นที่ของ 12

เวียงเจ็ดลิน12 เดิม  

2) 12พื้นท่ีเจ็ดยอด 12 ต้ังอยูเลขที่ 95 12ถนนเชยีงใหม-ลําปาง 12 ตําบลชางเผือก อําเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จัดการเรียนการสอน 1 คณะ คือ คณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร มีเน้ือที่ 10 ไร  

3) พื้นท่ีอําเภอดอยสะเก็ด  เปนโครงการที่ 12กระทรวงศึกษาธิการ 12จัดสรางเปนศูนย

การศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ใน

วันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยจัดต้ังสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติในเชิงปฏิรูปลักษณะเปน ศูนย

การศึกษาตลอดชีวิต ต้ังแตขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี โดยใหกรมตางๆ รับผิดชอบแตละ

สวน และใหประสานกับ จุดยุทธศาสตรของประเทศพรอมกัน 3 แหงในภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต อันเปนจังหวัดที่ต้ังของ 12พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 12 พระตําหนักภู

พานราชนิเวศน และพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ตอมาประสบปญหางบประมาณ ทําใหรัฐบาล

สั่งระงับโครงการฯ ไวกอน วิทยาเขตภาคพายัพ จึงไดจัดทําโครงการเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อขอเขาไปดําเนินโครงการ ในพื้นที่ของโรงเรียนประจําพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนฯ ปจจุบัน

เปนมหาวิทยาลัยฯ จัดใหเปนศูนยฝกอบรม และบริการวิชาการแกชุมชน และจัดการศึกษาในสวน

ของ12วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ12  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%9E_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_11�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2�
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4) 12พื้นท่ีอําเภอจอมทอง 12 ต้ังอยู 199 ตําบลบานหลวง 12อําเภอจอมทอง 12 จังหวัด

เชียงใหม จัดการเรียนการสอน 1 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป เปดทําการสอนคร้ังแรกเมื่อวันที่ 4 มถินุายน 2550  

 

คณะและสาขาวิชาท่ีสังกัด 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

 สํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

สาขาวิชาการบัญชี 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร 

สํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

    วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

 

แผนภูมิ 14 คณะและสาขาวิชาที่สังกัด 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%9E_(%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87�
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ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูศึกษาเลือกผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประชากรนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 – 5 และเปนนักศึกษาภาคปกติ เน่ืองจากนักศึกษาชั้นป

ดังกลาวมีประสบการณการเรียนในมหาวิทยาลัย และมีความพรอมดานวุฒิภาวะในการรับรูและ

นําเสนอแนวความคิดในการใหขอมูลได เน่ืองจากนักศึกษามีจํานวนมากผูวิจัยจึงใชวิธีเลือกกลุม

ตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบงาย  

4.1.2 ขอมูลท่ัวไปของประชากรและกลุมตัวอยาง การไดรับขอมูลขาวสารและการ

รับรูการเกิดภาวะโลกรอน    

จากแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และการไดรับขอมูลขาวสา รการ

เกิดภาวะโลกรอน  ซึ่งลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดและปลายเปด  แบงออกเปน  2 ระดับ คือ 

รับรู และ ไมรูนําเสนอในขอมูลทั่วไป เพศและอายุ คาสถิติคิดเปนรอยละ 

 

ตาราง 8 ขอมูลทั่วไป เพศและอายุ จากจํานวนกลุมตัวอยาง n=393 คน 

 

เพศ/ จาํนวน  (คน) รอยละ 

หญิง 217 55.2 

ชาย 176 44.8 

รวม 393  100 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ  17  ป 5 1.3 

อายุ  18  ป 8 2.0 

อายุ  19  ป 132 33.6 

อายุ  20  ป 64 16.3 

อายุ  21  ป 76 19.3 

อายุ  22  ป 44 11.2 

อายุ  23  ป 50 12.7 

อายุ  24  ป 13 3.3 

อายุ  25  ป 1 0.3 

รวม 393 100 

 อายุตํ่าสุด  17 ป    อายุเฉลี่ย  20.53  ป = 21 ป    

 อายุสูงสุด  25  ป   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.624 
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ตาราง 9 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจากจํานวนกลุมตัวอยาง n=393 คน 

 

รายละเอียดขอมูล จาํนวน  (คน) รอยละ 

ปริญญาตรีชั้นป  2 222 56.5 

ปริญญาตรีชั้นป  3 129 32.8 

ปริญญาตรีชั้นป  4 42 10.7 

รวม 393 100 

สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 135 34.4 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 148 37.7 

สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 110 28.0 

รวม 393 100 

พื้นความรูมัธยมศึกษาชั้นปที่  6 สายศิลปศาสตร- 

ภาษาศาสตร 
139 35.4 

พื้นความรูมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร- 

คณิตศาสตร 
25 6.4 

พื้นความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ 218 55.5 

พื้นความรูอ่ืนๆ  11 2.8 

รวม 393 100 

ที่อยูอาศัยเดิม/จังหวัดเชยีงใหม 331 84.2 

ที่อยูอาศัยเดิม/ตางจังหวัด 62 15.8 

รวม 393 100 

 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และการไดรับขอมูลขาวสา รของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม พบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 55 

มากที่สุด รองลงมาเพศชายรอยละ 45 มีอายุโดยเฉลี่ย 21 ปเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 

– 3 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรรอยละ 38 มากที่สุด รองลงมาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

รอยละ 34 และนอยที่สุดคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตรรอยละ 28 มีพื้นความรูเดิมเปน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) รอยละ  56 มากที่สุด รองลงมามัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายศิลป

ศาสตร- ภาษาศาสตร รอยละ 6.4 มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตรรอยละ  35   
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และนอยที่สุดพื้นความรูอ่ืนๆ รอยละ 11 มีภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดเชียงใหม รอยละ 84 .2 มากที่สุด 

และนอยที่สุดตางจังหวัด รอยละ  15.8 มีนักศึกษาระชั้นปที่ 2 มากทีส่ดุจํานวน 222 คนคดิเปนรอย

ละ 57 รองลงมาไดแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 129 คนคดิเปนรอยละ 33 และสุดทายเปน

นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 42  คนคดิเปนรอยละ 11  

  เปนที่นาสังเกตวานักศึกษาสวนใหญเปนวัยรุนอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมรอย

ละ 84 ดังนั้นจึงมีความคุนเคยและนาจะมีความใสใจในสิ่งแวดลอมมากกวานักศึกษาที่มาจาก

ตางจังหวัด  และการที่นักศึกษามีอายุอยูในชวง 21 ป ก็เปนสวนหน่ึงที่มีความพรอมในการรับรู 

การเรียนรูกับสิ่งตางๆและเหตุการณที่เกิดขึ้น และยังสามารถที่จะแกปญหาไดดวยตัวเอง ดังน้ัน

หากมีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมหรือการรณรงคเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 

นักศึกษาเหลานี้นาจะมีบทบาทในการรวมจัดการดําเนินการไดหากมีองคกรหรือหนวยงานใหการ

สนับสนุน นักศึกษาสวนใหญรอยละ 38 เปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรซึ่งมีพื้นความรูเดิมเปน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 56 

 

ตาราง 10 การรับรูขอมูลขาวสารเร่ืองภาวะโลกรอน n=393 

 

การรับรูขอมูลขาวสารเร่ืองภาวะโลกรอน รู ไมรู คา 

เฉลี่ย 

 

คา SD.  (คน) (คน) 

7.  ขณะน้ีประเทศไทยไดเขาสูภาวะโลกรอนแลว 393 0   

คารอยละ 100.0 0 1 0 

8.  การงดใชถุงพลาสติกชวยลดโลกรอนได 390 3   

คารอยละ 99.2 8 1.061 0.697 

9.  ปรากฏการณเรือนกระจกเปนสาเหตุหนึ่งของภาวะโลก

รอน 
381 12 

 

 

คารอยละ 96.9 3.1 1.244 1.378 

10. การทํา”นาขาว”เปนอีกตัวการสําคัญของปญหาโลกรอน 226 167   

คารอยละ 57.5 42.5 4.399 
3.96 

11. อากาศในเมืองไทยที่รอนขึ้นและมีหนาหนาวสั้นลง เปน

ผลมาจากโลกรอน 

 

346 47 
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การรับรูขอมูลขาวสารเร่ืองภาวะโลกรอน รู ไมรู คา 

เฉลี่ย 

 

คา SD.  (คน) (คน) 

คารอยละ 88.0 12.0 1.957 2.599 

12. การเปลีย่นหลอดไฟจากหลอดไสเปนหลอดประหยดัไฟ   

หน่ึงดวง  จะชวยลดคารบอนไดออกไซดได 150 ปอนดตอป 
217 176 

 

 

คารอยละ 55.3 44.7 4.585 3.981 

13. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑมากเพียงแคลดขยะ

ของคุณเอง 10% จะลดคารบอนไดออกไซดได 1200 ปอนด

ตอป 

234 159 

 

 

คารอยละ 59.5 40.5 4.237 3.931 

14. การปลกูตนไมหน่ึงตนจะดูดซบัคารบอนไดออกไซด  ได 

1 ตน ตลอดอายุของมัน 
316 77 

 

 

คารอยละ 80.4 19.6 2.567 3.179 

15. การปดทีวี คอมพิวเตอร เคร่ืองเสียง และเคร่ืองใชไฟฟา

ตางๆ เมื่อไมใชจะลดคารบอนไดออกไซดไดพันปอนดตอป 
341 52 

 

 

คารอยละ 86.8 13.2 2.059 2.714 

 

คาเฉลี่ยรวมของกลุมตัวอยางที่รับรูมีคารอยละ 80.4 แสดงวา มีการรับรูอยูในระดับดีมากคาเฉลี่ย

รวมของกลุมตัวอยางที่ไมรับรูมีคารอยละ 20.4 แสดงวา มีการไมรับรูจัดอยูในระดับตํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 10 (ตอ) 
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ตาราง 11 ปจจัยดานการรับรูปญหาการเกิดภาวะโลกรอน n=393 

 

การรับรูปญหาการเกิดภาวะโลกรอน 

 

ลําดับการรับรู 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

(5) 

เห็นดวย

มาก 

(4) 

เห็นดวย

ปานกลาง 

(3) 

เห็นดวย

นอย 

(2) 

ไม 

เห็นดวย 

(1) 

1. สาเหตุการเกิดภาวะโลกรอนมาจากฝมือของ

มนุษย 

281 102 8 2 0 

    คารอยละ 71.5 26.0 2.0 0.5 0 

2. การเกิดภาวะโลกรอนมีผลตอการใช

ชีวิตประจําวัน 

197 190 6 0 0 

คารอยละ 50.1 48.3 1.5 0 0 

3. ทานไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดภาวะ

โลกรอน 
170 

181 42 0 0 

คารอยละ 43.3 46.1 10.7 0 0 

4. ภาวะโลกรอน (Global warming) เปน

ปรากฏการณ สืบเนื่องจากการที่โลกไม สามารถ

ระบายความรอนที่ไดรับจากดวงอาทิตยออกไป

ได 

148 

 

191 

 

54 

 

0 

 

0 

คารอยละ 37.7 48.6 13.7 0 0 

6. สภาวะโลกรอน (Global warming) เกี่ยวของกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  (Climate change)  
150 

205 34 4 0 

คารอยละ 38.2 52.2 8.7 1.0 0 

7. การลดการใชพลังงานในบาน (การใชไฟฟา

ในที่พักอาศัยมีสวนทําใหเกิด กาซเรือนกระจก

ถึงรอยละ 16 

148 207 36 

 

2 0 

คารอยละ 37.7 52.7 9.2 0.5 0 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

การรับรูปญหาการเกิดภาวะโลกรอน 

 

ลําดับการรับรู 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

(5) 

เห็นดวย

มาก 

(4) 

เห็นดวย

ปานกลาง 

(3) 

เห็นดวย

นอย 

(2) 

ไม 

เห็นดวย 

(1) 

8. การเปลี่ยนไปใชไฟแบบหลอดคอมแพค

ฟลอูอเรสเซต จะไดไฟที่สวางกวาและประหยัด

ไฟฟากวาหลอดปกติรอยละ 40  

132 

205 50 4 2 

คารอยละ 33.6 52.2 12.7 1.0 0.5 

9.  การใชพลังงานชีวภาพ เชน ไบโอดีเซลเอ ทา

นอล ใหมากขึ้น เปนแนวทางการแกปญหาภาวะ

โลกรอน 

130 185 71 3 4 

คารอยละ 33.1 47.1 18.1 0.8 1.0 

10. “ปรากฏการณปะการังฟอกขาว ” เปนผลมา

จากภาวะโลกรอน 

130 168 89 4 2 

คารอยละ 33.1 47.1 18.1 0.8 1.0 

11. การใชกระดาษดวยความประหยัด  เปนการ

ชวยลดการเกดิภาวะโลกรอน 

189 163 39 2 0 

คารอยละ 48.1 41.5 9.9 0.5 0 

12. อุณหภูมิของบรรยากาศความสัมพันธตอการ

เปลี่ยนสถานะน้ําของโลก 

166 186 39 2 0 

คารอยละ 42.2 47.3 9.9 0.5 0 

13. สาเหตุสําคัญของปญหาโลกรอนกวารอยละ 

80 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ กาซ

คารบอนไดออกไซดในชัน้บรรยากาศ 

185 156 48 4 0 

คารอยละ 47.1 39.7 12.2 1.0 0 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

การรับรูปญหาการเกิดภาวะโลกรอน 

 

ลําดับการรับรู 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

(5) 

เห็นดวย

มาก 

(4) 

เห็นดวย

ปานกลาง 

(3) 

เห็นดวย

นอย 

(2) 

ไม 

เห็นดวย 

(1) 

14. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลตอ

สุขภาพของมนุษย 

235 129 29 0 0 

คารอยละ 59.8 32.8 7.4 0 0 

15. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะทําใหเกิด

ภัยธรรมชาติในความถี่ท่ี  บอยขึ้น  และรุนแรง

มากขึ้น 

194 161 32 6 0 

คารอยละ 49.4 41.0 8.1 1.5 0 

16. การเผาขยะในที่โลงมีผลตอปรากฏการณ

ภาวะเรือนกระจก 

209 150 34 0 0 

คารอยละ 53.2 38.2 8.7 0 0 

17. ควันดําจากทอไอเสีย ก็เปนสาเหตุหน่ึงที่มีผล

ตอ ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก 

171 186 36 0 0 

 

คารอยละ 39.7 51.7 7.9 0.8 0 

18. การลดการใชพลังงานไฟฟาเปนการชวยลด

ภาวะโลกรอนไดอีกทางหน่ึง 

156 203 31 3 0 

คารอยละ 39.7 51.7 7.9 0.8 0 

19. การไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ

ผลกระทบภาวะโลกรอนมีผลกับความเขาใจ

ภาวะโลกรอน                  

163 189 41 0 0 

คารอยละ 41.5 48.1 10.4 0 0 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

การรับรูปญหาการเกิดภาวะโลกรอน 

 

ลําดับการรับรู 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

(5) 

เห็นดวย

มาก 

(4) 

เห็นดวย

ปานกลาง 

(3) 

เห็นดวย

นอย 

(2) 

ไม 

เห็นดวย 

(1) 

20. สื่อโฆษณาตางๆที่เกี่ยวกับโลกรอนมีผลตอ

การรับรูและเขาใจดานภาระโลกรอนของ

นักศึกษา 

163 189 40 1 0 

คารอยละ 41.5 48.1 10.2 0.3 0 

21. การที่นักศึกษาใหความรวมมือปฏิบัติตามกฎ 

ขอแนะนํา เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 

แสดงใหเห็นถงึการมจิีตสาํนึกและความ

ตระหนักของนักศึกษา 

187 174 28 4 0 

คารอยละ 47.6 44.3 7.1 1.0 0 

 

ตาราง 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการรับรูปญหาการเกิดภาวะโลกรอน  

n=393 

ปจจัยดานการรับรูปญหาท่ีมีผลตอการเกิดภาวะโลก

รอน 

คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. สาเหตุการเกิดภาวะโลกรอนมาจากฝมือของมนุษย 4.68 0.566 เห็นดวยมากที่สุด 

2. การเกิดภาวะโลกรอนมีผลกระทบตอการใช

ชีวิตประจําวัน 
4.49 

0.530 เห็นดวยมากที่สุด 

3. ทานไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดภาวะโลก

รอน 
4.33 

0.659 เห็นดวยมากที่สุด 

4. สภาวะโลกรอน (Global warming) เปนปรากฏการณ 

สืบเนื่องจากการที่โลกไม  สามารถระบายความรอน  ที่

ไดรับจากดวงอาทิตยออกไปได 

4.24 

 

0.677 

เห็นดวยมากที่สุด 
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ตาราง 12 (ตอ) 

ปจจัยดานการรับรูปญหาท่ีมีผลตอการเกิดภาวะโลก

รอน 

คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

5. การเปนกรดของมหาสมุทร (Ocean acidification) 

การเพิ่มกาซคารบอนไดออกไซด ในบรรยากาศ เกี่ยวของ

กับปรากฏการณโลกรอน 

4.03 

0.701 

 เห็นดวยมาก 

6. สภาวะโลกรอน (Global warming) เกี่ยวของกับการ

เปลีย่นแปลง สภาพอากาศ (Climate change) 
4.27 

0.659 เห็นดวยมากทีส่ดุ 

7. การลดการใชพลังงานในบาน (การใชไฟฟาในที่พัก

อาศัย มีสวนทําใหเกิด กาซ เรือนกระจก ถึงรอยละ 16 
4.27 

0.643 เห็นดวยมากที่สุด 

8. การเปลี่ยนไปใชไฟแบบหลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนต จะ ไดไฟที่สวางกวา และประหยัดไฟฟากวา

หลอดปกติรอยละ40  

4.17 

0.722 เห็นดวยมาก 

9. การใชพลังงานชีวภาพ เชน ไบโอดีเซล หรือ 

เอธานอล ใหมากขึ้น เปนแนวทางการแกปญหาภาวะ

โลกรอน 

4.10 0.790 เห็นดวยมาก 

10. “ปรากฏการณปะการังฟอกขาว”เปนผลมาจาก  

ภาวะโลกรอน 

4.07 0.800 เห็นดวยมาก 

11. การใชกระดาษดวยความประหยัด เปนการชวยลด    

การเกิดภาวะโลกรอน 

4.37 0.681 เห็นดวยมากที่สุด 

12. อุณหภูมิ ของบรรยากาศมีความสัมพันธตอการ

เปลี่ยนสถานะของน้ําบนโลก 

4.31 0.667 เห็นดวยมากที่สุด 

13. สาเหตุสําคัญของปญหาโลกรอนกวารอยละ 80 

เปนผล มาจากการเพิ่มขึ้นของ กาซ

คารบอนไดออกไซด ในชั้นบรรยากาศ 

4.33 0.726 เห็นดวยมากที่สุด 

14. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลตอ  

สุขภาพของมนุษย 

4.52 0.631 เห็นดวยมากที่สุด 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 

ปจจัยดานการรับรูปญหาท่ีมีผลตอการเกิดภาวะโลก

รอน 

คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

15. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะทําใหเกิดภัย

ธรรมชาติ ในความถี่ท่ี บอยขึ้น และรุนแรงมากขึน้ 

4.38 0.701 เห็นดวยมากที่สุด 

16. การเผาขยะในที่โลงมีผลตอปรากฏการณภาวะเรือน

กระจก 

4.45 0.649 เห็นดวยมากที่สุด 

17. ควันดําจากทอไอเสีย ก็เปนสาเหตุหน่ึงที่มีผลตอ   

ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก 

4.34 0.640 เห็นดวยมากที่สุด 

18. การลดการใชงานพลังงานไฟฟาเปนการชวยลด

โลกรอน ไดอีกทางหน่ึง 

4.30 0.645 เห็นดวยมากที่สุด 

19. การไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ

ผลกระทบ ภาวะโลกรอนมีผลกับความเขาใจภาวะโลก

รอน 

4.31 0.651 เห็นดวยมากที่สุด 

20. สื่อโฆษณาตางๆที่เกี่ยวกับโลกรอนมีผลตอการรับรู   

และเขาใจดานภาระโลกรอนของนักศึกษา 

4.31 0.658 เห็นดวยมากที่สุด 

21. การที่นักศึกษาใหความรวมมือปฏิบัติตาม กฎ 

ขอแนะนํา เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดโลกรอน แสดงเห็น

ถึงการมีจิตสํานึกและความตระหนักของนักศึกษา 

4.38 0.664 เห็นดวยมากทีส่ดุ 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.669 เห็นดวยมากท่ีสุด 

 

ปจจัยดานการรับรูปญหาที่มีผลตอการการเกิดภาวะโลกรอน  ของกลุมตัวอยางที่

เปนนักศึกษาทั้ง 3 คณะวิชา อยูในระดับความสําคัญเห็นดวยมากที่สุดทั้งหมด 100 เปอรเซนต โดย

มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.32 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู 0.669 ที่ ดังรายละเอียดตาม ตาราง 7 พบวา

นักศึกษา จะมีความรูความเขาใจในเร่ืองของภาวะโลกรอน  มีคาเฉลี่ยสูง 4.32 แสดงวานักศึกษามี

ความต่ืนตัวเกี่ยวกับสถานการณการเกิดภาวะโลกรอน มีการติดตามขาวสาร ศึกษาหาความรู



  

91 

เพิ่มเติมรวมทั้งมีพื้นความรูเดิมที่สามารถเสริมองคความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนเขาดวยกัน ในขอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อาจมีผลตอ  สุขภาพของมนุษย นักศกึษาไดแสดงความเห็นมี

คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 4.52 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตร ฐานทากับ 0.631 แสดงวากลุมตัวอยางมีความ

รอบรูในเร่ืองของภาวะโลกรอนเปนอยางดี นอกจากน้ันนักศึกษายังมีความใสใจดานสิ่งแวดลอม

ใกลตัว และเขาใจถึงความสําคัญของการชวยลดภาวะโลกรอน ดวยการปฏิบัติตนตามมาตรการ

รณรงคดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม เชน จากแบบสอบถามเร่ือง การที่กลุมตัวอยางใหความรวมมือ

ปฏิบัติตาม กฎเกณฑและมาตรการที่กําหนด  

ขอแนะนํา เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดโลกรอน แสดงเห็นถึงการมีจิตสํานึกและความ

ตระหนักของนักศึกษามีคาเฉลี่ยสูงถึง 4.38 แสดงใหเห็นถงึจิตสาํนึกและความตระหนักทีด่รีวมทัง้

มีทัศนคติที่ดีในสถานการณการเกิดภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นในขณะน้ี  และมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.669 มีคาระดับความสําคัญอยูที่ เห็นดวยมากที่สุด เปนการยืนยันวาประชากรนักศึกษา

โดยรวมไมวาจะเปนคณะวิชาใดก็ตามมีความรู ความเขาใจสนใจ และเอาใจใสในสิ่งแวดลอม และ

นาจะมีความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปรับตัวเพื่อรับมือตอการเกิดภาวะโลกรอน

ไดในระดับดีมาก  

 

4.2 ผลการศึกษาคะเฉลี่ยพฤติกรรการปรับตัวตอสภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 

ผลการวิเคราะหปจจัยดานปจจัยดานพฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการเกิดภาวะ

โลกรอนเพื่อเปนแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเกิดภาวะโลกรอนและเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ จากแบบสอบถาม  
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ตาราง  13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อเป น 

แนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเกิดภาวะโลกรอนและเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ n=393 

ปจจัยดานปจจัยดานพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อเปน

แนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเกิดภาวะโลก

รอนและเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

คาเฉลี่ย สวน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1. นักศึกษามีการแยกขยะทุกคร้ัง 2.34 0.526 เห็นดวยนอย 

2. การใชกระดาษ 2หนาเพือ่การประหยดัและลดโลก

รอน 
2.50 

0.525 เห็นดวยนอย 

3. การสญัจรภายในมหาวิทยาลยัดวยการเดินเปนสวน

หน่ึงในการลดโลกรอน 
 2.48 

0.520 เห็นดวยนอย 

4. การปลูกตนไมเน่ืองในโอกาสสําคัญหรือโอกาส

อ่ืนๆ 
2.36 

0.558 
เห็นดวยนอย 

5.การลดการใชพลังงานไฟฟาเชนปดไฟชวงพัก

กลางวัน 
2.53 

0.520 เห็นดวยนอย 

6. การเปดเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะเวลาจําเปน 2.54 0.548 เห็นดวยนอย 

7. การติดตามขาวสารเกี่ยวกับภาวะโลกรอนเปน

ประจํา 
2.46 

0.570 เห็นดวยนอย 

8. การขับรถนอยลง หันมาเดิน ขี่จักรยาน บริการ

ขนสง มวลชนหรือ เลือกติดรถเพื่อน ทางเดียวกนัไป

ดวยกนั 

2.52 0.510 เห็นดวยนอย 

 

9. การเลี่ยงซื้อสินคาที่ใชบรรจุภัณฑสิ้นเปลืองลดขยะ    

ได 10% ลดคารบอนไดออกไซดไดถงึ 1,200 ปอนด

ตอป 

2.50 0.549 เห็นดวยนอย 

 

10. การรีไซเคิลของใหมากขึ้น แครีไซเคิลขยะในบาน    

เพียงคร่ึงหน่ึงก็ชวยลดคารบอนไดออกไซด  ไดถึง 

2,400 ปอนดตอป 

2.45 0.537 เห็นดวยนอย 

11. การปดเคร่ืองใชไฟฟา แคเพียงปดโทรทัศนเคร่ือง

เลน ดีวีดี เคร่ืองเสียง คอมพวิเตอรหรือเคร่ืองใชไฟ 

ฟาอ่ืนๆ เมื่อไมใชชวยโลกลดคารบอนไดออกไซดได

เปนพันๆปอนดตอป 

2.51 0.535 เห็นดวยนอย 
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12. การเปลีย่นหลอดไฟ จากหลอดกลมหันมาใช

หลอดตะเกียบสามารถลดการใชคารบอนไดออกไซด

ได 150 ปอนดตอป 

2.37 0.566 เห็นดวยนอย 

13. การต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหเหมาะสม

ปรับต้ัง เคร่ืองปรับอากาศไว 25 องศา ชวยลด 

คารบอนไดออกไซดได 

2.47 0.524 เห็นดวยนอย 

14. การใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก 2.49 0.611 เห็นดวยนอย 

15. การเปดหนาตางระบายอากาศแทนการเปด  

เคร่ืองปรับอากาศ 

2.56 0.522 เห็นดวยนอย 

16. การขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต 2.43 0.536 เห็นดวยนอย 

17. การรับประทานอาหารใหหมด เศษอาหารที่เหลือ

ทิ้งไวจะ กอใหเกิดกาซมีเทนซึ่งกอใหเกิดปริมาณ

ความรอนตอโลก 

2.59 0.523 เห็นดวยนอย 

เฉลี่ยรวม  2.48 0.540 เห็นดวยนอย 

 

ปจจัยดานพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อเปนแนวทางในการปรับตั วเพื่อรับมือกับการ

เกิดภาวะโลกรอนและเปลี่ยน  แปลงภูมิอากาศ  พบวานักศึกษาทุกคณะวิชาสวนใหญนักศึกษาทั้ง

ชายและหญิง มีการปรับตัวใหเขากับสถานการณมี่คาเฉลี่ยที่ 2.48 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 

และมีคาระดับความสําคัญอยูท่ีเห็นดวยนอย ซึ่งเปนคาที่มีความแตกตางมากจากคาที่ศึกษาไดจาก

การรับรู และความเขาใจ การเกิดภาวะโลกรอน  แสดงใหเห็นถึงอาจมีสาเหตุหรือปญหาอ่ืนใด

นอกเหนือจากการรับรู ทําใหนักศึกษาใหความสําคัญของการปรับตัวใหเขากับสถานการณไดไม

คอยดีนัก ดังน้ันการที่จะคาดหวัง ดานพฤติกรรมการปรับตัว ใหไดผลดี ตองมีมาตรการดานการ

รณรงค ประชาสัมพันธ ปลูกสรางจิตสํานึก สรางแรงจูงใจใหเกิดแกนักศึกษา เชนการจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนเพื่อเปนการกระตุนใหเห็นความสําคัญของปญหาใหมากขึ้น โดยเนน

ใหมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุด อีกทั้งมหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการทํากิจกรรมดังกลาวใน

ทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนดานงบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากรทุกหนวยงานใหความ

รวมมือและสงเสริมอยางจริงจัง ก็จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะสรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม

ของนักศึกษาไดดียิ่งขึ้น  

สวนดานองคความรูที่เกี่ยวกับภาวะโลกรอนตองมีการสงเสริมในดานจัดหา

วิทยากรผูมีความรู ผูเชี่ยวชาญ มาอบรมใหแกนักศึกษาในรูปแบบของการเสวนาหรือการอภิปราย



  

94 

แบบมีสวนรวมดวยก็จะเปนการดี ในสวนของประชากรนักศึกษาที่มีความใสใจ สนใจในเร่ืองน้ี

ทางมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเร่ืองการยกยอง ใหรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจเพื่อนักศึกษา

กลุมน้ีจะไดเปนแกนนําในการสรางเครือขาย ต้ังเปนชมรมหรือองคกรที่เปนรูปธรรมในการดําเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวของไดตอไป 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หากมีประชากร

นักศึกษาที่มีคุณภาพดานการเรียนที่ดีเลิศ แตหากจะเพิ่มประสิทธิภาพเร่ืองการใสใจดูและ

สิ่งแวดลอมและสังคมก็นาจะมีหนวยงาน และองคกรใหการสนับสนุนและใหกําลังใจแกนักศึกษา

เหลาน้ัน เชนการประชาสัมพันธความรูและเนนเผยแพรกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับภาวะโลกรอนเปนตน   

 

4.3 ศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการเกิดภาวะโลกรอน  ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ 

  ขอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการเกิดภาวะโลกรอน แสดงความ  

คิดเห็นและขอเสนอแนะเน่ืองจากเปนขอมูลที่ผูตอบเลือกตอบไดมากกวาหน่ึงขอและมีประเด็น

เสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ันผูวิจัยแยกประเด็นขอมูลดังน้ี 

สวนท่ี 1 เกี่ยวกับการรับรูและสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน  

 สวนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน  

 สวนท่ี 3 เกีย่วกบัแนวความคดิและขอเสนอแนะเร่ืองภาวะโลกรอน 

 

ตาราง 14 แหลงขอมูลความรูและขาวสาร การเกิดภาวะโลกรอน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) n=393 

 

แหลงขอมูลการเกิดภาวะโลกรอน จาํนวน  (คน) รอยละ 

  โทรทัศน 373 94.9 

  หนังสือพิมพ 259 65.9 

  วิทยุ 239 60.8 

  โปสเตอร 157 39.9 

  อ่ืนๆ เชนแสดงความคดิเห็น 39 9.9 
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ตาราง 15 สาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกรอน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) n=393 

 

สาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกรอน จาํนวน  (คน) รอยละ 

การที่ธรรมชาติถูกทําลาย 238 60.6 

การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีการควบคุม 211 53.7 

การเกิดภาวะเรือนกระจก 210 53.4 

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามปกติ 110 28.0 

อ่ืนๆ เชน แสดงความคดิเห็น 27 6.9 

 

ตาราง 16 ฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เปนสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกรอน n=393 

 

ฤดูกาล ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เปนสาเหตุ

หน่ึงของภาวะโลกรอน 

จาํนวน  (คน) รอยละ 

เปนผลกระทบเกี่ยวของโดยตรง 370 94.1 

ไมเกี่ยวของกันเลย 23 5.9 

รวม 393 100.0 

 

ตาราง 17 ทางเลือกอ่ืนมีสวนชวยในการลดภาวะโลกรอน n=393 

 

ทางเลือกอื่นมีสวนชวยในการลดภาวะโลกรอน จาํนวน  (คน) รอยละ 

เปนหนาที่ที่ทุกคนตองรวมมือกันปฏิบัติ 303 77.1 

ปฏิบัติตามเทาที่ทําได 90 29.0 

รวม 393 100.0 

 

 

 

 

 

 

 



  

96 

ตาราง 18 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการเร่ืองใดบาง เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกรอน  

                   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) n=393 

 

เร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนการลดภาวะโลกรอน จาํนวน  (คน) รอยละ 

การรณรงคลดการใชพลังงาน 279 71.0 

การออกมาตรการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟา 179 45.5 

การสรางจิตสํานึกดูแลสิ่งแวดลอม 128 32.6 

การจัดอบรมความรูการเกิดภาวะโลกรอน 115 29.3 

อ่ืนๆ  เชน แสดงความคดิเห็น 36 9.2 

  

ตาราง 19 กิจกรรมที่เลือกปฏิบัติในเวลาพักกลางวัน n=393 

 

กิจกรรมท่ีเลือกปฏิบัติในเวลาพักกลางวัน จาํนวน  (คน) รอยละ 

นั่งพักผอนใตตนไมหรือใตอาคารที่มีอากาศเย็นสบายตามธรรมชาติ 198 50.4 

เขาหองสมุดเพราะมีอากาศเย็นจากเคร่ืองปรับอากาศ 84 21.4 

อยูในหองเรียนเปดเคร่ืองปรับอากาศเพื่อหนีอากาศรอน 73 18.6 

นั่งที่โรงอาหารเปดทีวีดูรายการตางๆ 34 8.7 

อ่ืนๆ เชนแสดงความคดิเห็น 4 1.0 

รวม 393 100.0 

 

ตาราง 20 อาคารเรียนที่มีต้ังแต 3 ชั้นขึ้นไปจะเลือกใชการสัญจรวิธีใด n=393 

 

อาคารเรียนท่ีมีตั้งแต 3 ชั้นข้ึนไปจะเลือกใชวิธีใด จาํนวน  (คน) รอยละ 

เดินขึน้บนัได 258 65.6 

ขึ้นลิฟต 135 34.4 

รวม 393 100.0 
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ตาราง 21 ภาชนะบรรจุอาหารเมื่อตองการนําอาหารมารับประทาน โดยวิธี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

n=393 

 

ภาชนะบรรจุอาหารเมื่อตองการนําอาหารมารับประทาน โดยวิธี จาํนวน  (คน) รอยละ 

ใสกลองพลาสติก ใชแลวลางกลับมาใชใหม 193 49.1 

ใสกลองกระดาษ ใชแลวทิ้งไดเลย 74 18.8 

ใสถุงพลาสติก ใชแลวทิ้งไดเลย 65 16.5 

ใสกลองโฟม ใชแลวทิ้งไดเลย 53 13.5 

อ่ืนๆ  เชนแสดงความคดิเห็น 8 2.0 

รวม 393 100.0 

 

ตาราง 22 การปฏิบัติกิจกรรมใดที่ทําเปนประจําอยางสม่ําเสมอ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) n=393 

 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ จาํนวน  (คน) รอยละ 

ปดไฟทุกดวงเมื่อเลิกใชงาน 312 79.4 

ใชรถยนต/จักรยานยนตเทาที่จําเปน 184 46.8 

ใชกระเปาหรือถุงผาเวลาใสของ 143 36.4 

เปดเคร่ืองปรับอากาศเทาที่จําเปน 116 29.5 

อ่ืนๆแสดงความคดิเห็น 16 4.1 

 

ตาราง 23 เมื่อเห็นผูอ่ืนเปดนํ้าหรือเปดไฟทิ้งไว n=393 

 

เมื่อเห็นผูอื่นเปดนํ้าหรือเปดไฟท้ิงไว จาํนวน  (คน) รอยละ 

เขาไปดูวามีการใชงานหรือไม ถาไมมีรีบปดทันที 349 88.8 

ปลอยทิ้งไวเร่ืองของคนอ่ืน 41 10.4 

อ่ืนๆ เชนแสดงความคดิเห็น 3 0.8 

รวม 393 100.0 
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ตาราง 24 การใหความรวมมือในการลดโลกรอนในดานตางๆ n=393 

 

การใหความรวมมือในการลดภาวะโลกรอนในดานตางๆ จาํนวน  (คน) รอยละ 

ใหความรวมมือเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 238 60.6 

ใหความรวมมือเปนบางคร้ังเทาที่จําเปน 133 33.8 

ใหความรวมมือหากมีการขอรอง 18 4.6 

อ่ืนๆ เชนแสดงความคดิเห็น 4 1.0 

รวม 393 100.0 

 

ตาราง 25 การเขารวมโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน n=393 

 

การเขารวมโครงการเกี่ยวกับการลดโลกรอน จาํนวน  (คน) รอยละ 

เขารวมเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 185 47.1 

เขารวมเปนบางคร้ังเทาที่จําเปน 175 44.5 

เขารวมหากมีการขอรอง 30 7.6 

อ่ืนๆ เชนแสดงความคดิเห็น 3 0.8 

รวม 393 100.0 

 

ตาราง 26 ประโยชนจากการเขารวมโครงการเกี่ยวกับการลดถาวะโลกรอน n=393 

 

ประโยชนจากการเขารวมโครงการเกี่ยวกับการลดโลกรอน  จาํนวน  (คน) รอยละ 

เปนประโยชนอยางยิ่งตอสวนรวมและตนเอง 207 52.7 

เปนประสบการณที่ดีตอตนเอง 179 45.5 

เฉยๆ 7 1.8 

รวม 393 100.0 
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ตาราง 27 ความคิดเห็นของการรณรงคใหใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก n=393 

 

ความคิดเห็น จาํนวน  (คน) รอยละ 

เปนเร่ืองที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอสวนรวมและตนเอง 220 56.0 

เปนสิ่งที่ทุกคนควรกระทํา 158 40.2 

เฉยๆ 10 2.5 

อ่ืนๆ เชนแสดงความคดิเห็น 5 1.3 

รวม 393 100.0 

 

ตาราง 28 ในอนาคต จะมีบทบาทในการชวยลดภาวะโลกรอนอยางไร n=393 

 

บทบาทในการชวยลดภาวะโลกรอน จาํนวน  (คน) รอยละ 

เปนสมาชิกในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 212 53.9 

เปนผูนําในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 162 41.2 

เฉยๆ 17 4.3 

อ่ืนๆ เชนแสดงความคดิเห็น 2 0.5 

รวม 393 100.0 

 

ตาราง 29 ตองการใหมีการจัดกิจกรรมการลดภาวะโลกรอนในมหาวิทยาลัยในดานใด (ตอบไดมากกวา 

1 ขอ) n=393 

 

การจัดกิจกรรมการลดภาวะโลกรอนในมหาวิทยาลัย จาํนวน  (คน) รอยละ 

การรณรงคสงเสริมใหนักศึกษาทุกคนใหความรวมมือ 208 52.9 

การต้ังชมรมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 186 47.3 

การเชิญชวนเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 149 37.9 

การใหความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 111 28.2 

อ่ืนๆ เชนแสดงความคดิเห็น 19 4.8 
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ตาราง 30 ความคาดหวังเร่ืองการลดภาวะโลกรอน n=393 

 

ความคาดหวังเร่ืองการลดภาวะโลกรอน จาํนวน  (คน) รอยละ 

ทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี 275 70.0 

ทุกคนใหความรวมมือพอประมาณ 94 23.9 

ทุกคนใหความรวมมือบาง 24 6.1 

รวม 393 100.0 

 

 ขอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการเกิดภาวะโลกรอน  แสดงความ

คดิเห็นและขอเสนอแนะ 

สวนท่ี 1 เกี่ยวกับการรับรูและสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน มีขอมูลดังน้ี 

พบวามีนักศึกษา รอยละ  80 มีการรับรู มาจากสื่อทางโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาจะเปนทาง

หนังสือพิมพและวิทยุ สวนสื่อดานอ่ืนเชนโปสเตอรและทางสื่ออิเล็กทรอนิกสรอยละ 40 ในดาน

การทราบสาเหตุการเกิดภาวะโลกรอนสวนมากรอยละ 60 ทราบวาธรรมชาติถูกทําลายและการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีการควบคุม รวมถึงการเกิดภาวะเรือนกระจก สวนการเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติตามปกติมีเพียงรอยละ 28 ที่ทราบสาเหตุ ในเร่ืองสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกรอน

กลุมตัวอยางรอยละ 94 ทราบวาเปนผลกระทบที่เกี่ยวของโดยตรง โดยกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะ

เร่ืองการเพิ่มความรู เกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกรอนและแนวทางแกปญหา เพิ่มการประชาสัมพันธ 

และการรณรงคการลดภาวะโลกรอนใหมากขึ้น 

สวนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน 

ในดานทางเลือกอ่ืนที่มีสวนชวยในการลดภาระโลกรอน นักศึกษารอยละ 77 ถือ

วาเปนหนาที่ที่ทุกคนตองรวมมือกันปฏิบัติ และมีบางสวนรอยละ 29 ตอบวาปฏิบัติตามเทาที่ทําได 

ในเร่ืองของมหาวิทยาลัยควรมีการจัดการเร่ืองใด เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกรอน มีกลุม

ตัวอยางตอบเร่ืองการลดใชพลังงานมากถึงรอยละ 71 รองลงมาไดแกการออกมาตรการการ

ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ และการสรางจิตสํานึกดูและสิ่งแวดลอมรวมทั้งดานการจัดอบรมความรู

เกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกรอนรอยละ 33 และ 29 ตามลาํดับในสวนขอเสนอแนะ ขอเสนอเร่ือง

ตองการใหมีการรณรงคการลดภาวะโลกรอนอยางเปนรูปธรรมและมีความสม่ําเสมอ ในสวน

กิจกรรมที่เลือกปฏิบัติในเวลาพักกลางวัน มีกลุมตัวอยางรอยละ 50 เลือกน่ังพักผอนใตตนไมหรือ

ใตอาคารที่มีอากาศเย็นสบายตามธรรมชาติ มากกวาการเขาหองสมุดหรืออยูในหองเรียนที่มีการ

เปดเคร่ืองปรับอากาศ 
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ในสวนขอเสนอแนะ มีความตองการใหมีการเพิ่มพื้นที่พักผอนมี่เปนธรรมชาติให

มากขึ้น และมีตนไมที่ใหรมเงามากขึ้น สวนเร่ืองภาชนะบรรจุอาหารกลุมตัวอยางเลือกที่จะใส

กลองพลาสติก ใชแลวลางกลับมาใชใหมรอยละ 49 รองลงมาใสกลองกระดาษและถุงพลาสติก

รอยละ 19 และ 17 สวนกลองโฟมมีผูเลือกตอบรอยละ 14  และมีผูเสนอแนะใหใชวัสดุธรรมชาติ

มาเปนภาชนะและหอหุม ในดานกิจกรรมที่ทําเปนประจําอยางสม่ําเสมอไดแกการปดไฟทุกดวง

เมื่อเลิกใชงานมากถึงรอยละ 79 รองลงมาไดแกการใชรถยนต/รถจักรยานยนตเทาที่จําเปนรอยละ 

47 และการใชกระเปาหรือการใชถุงผา และเปดเคร่ืองปรับอากาศเทาที่จําเปน รอยละ 36 และ 30 

ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดเสนอเร่ือง การใชรถจักรยาน ควรจัดใหมีทางจักรยานและมี

ทางเดินที่สะดวกสบายมีหลังคากันแดดกันฝนได ในดานจิตสํานึกเร่ืองเห็นผูอ่ืนเปดนํ้าหรือเปดไฟ

ทิ้งไว มีกลุมตัวอยางเขาไปดูวามีการใชงานหรือไม ถาไมมีรีบปดทันทีตอบมากที่สุดรอยละ 89 มี

สวนนอยรอยละ 10 ปลอยทิ้งไวเร่ืองของคนอ่ืน สวนขอเสนอแนะเปนเร่ืองของจิตสํานึกสาธารณะ

สวนบุคคล ดานความรวมมือในการลดภาวะโลกรอนในดานตางๆ รอยละ 61 ใหความรวมมืออยาง

สม่ําเสมอ มีใหความรวมมือเทาที่จําเปนรอยละ 34 และใหความรวมมือหากมีการขอรองรอยละ 4.6 

นอกน้ันเปนขอเสนอวาใหบังคับรอยละ 1 ในการเขารวมโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน มี

การเขารวมอยางสม่ําเสมอรอยละ 47 และเขารวมเปนบางคร้ังเทาที่จําเปนรอยละ 45 หากมีการ

ขอรองมรีอยละ 8 และมีขอเสนอใหมีการบังคับรอยละ 0.8 ในดานประโยชนจากการเขารวม

โครงการเกี่ยวกับการลดโลกรอน กลุมตัวอยางรอยละ 53 เห็นวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอสวนรวม

และตนเอง รองลงมาตอบรอยละ 46 เปนประสบการณที่ดีตอตนเอง และเฉยๆเพียงรอยละ 2 ความ

คิดเห็นของการรณรงคใหใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติกรอยละ 56 เห็นวาเปนเร่ืองที่เปน

ประโยชนอยางยิ่งตอสวนรวมและตนเอง และรอยละ 40 ตอบเปนสิ่งที่ทุกคนควรกระทํา และมี

ขอเสนอแนะวาการออกแบบถุงผาควรจะกันน้ําและทําใหสวยงามนาใชรอยละ 1  

ในเร่ืองอนาคตจะมีบทบาทในการชวยลดภาวะโลกรอนอยางไรกลรอยละ  54 

เปนสมาชิกในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน  รองลงมาไดแกเปนผูนําในการ

จัดทําโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนรอยละ 41 และมีขอเสนอเร่ืองการการสนับสนุน

งบประมาณใหเพียงพอ ในเร่ืองของ ความตองการใหมีการจัดกิจกรรมการลดภาวะโลกรอนใน

มหาวิทยาลยัในดานใด มีนักศึกษารอยละ  53 ตอบวาตองการรณรงคสงเสริมใหทุกคนใหความ

รวมมือ รองลงมาไดแก การต้ังชมรมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนรอยละ 47 และรอยละ 38 ตอบ

วาใหมีการเชิญชวนเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน สวนการใหความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน

ตอบรอยละ 28 และมีขอเสนอแนะวาตองเนนเร่ืองการประชาสัมพันธใหมาก เร่ืองความคาดหวัง
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เร่ืองการลดภาวะโลกรอน  มีกลุมตัวอยางรอยละ  70 ตอบวาทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี 

รองลงมารอยละ 24 ตอบวาทุกคนใหความรวมมือพอประมาณ และรอยละ 6 ทุกคนใหความ

รวมมือบาง 

สวนท่ี 3 เกีย่วกบัแนวความคดิและขอเสนอแนะเร่ืองภาวะโลกรอน 

  พบวานักศึกษา รอยละ  61 มีแนวคิดเกี่ยวกับการเขารวมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

ภาวะโลกรอน ในแนวทางที่ตองทํากิจกรรมควบคูไปกับการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการมีสวน

รวม และสรางจิตสํานึกในเร่ืองการประหยัดพลังงานและรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ที่จะ

กอใหเกิดภาวะโลกรอน โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรจะมีแนวความคิดเกี่ยวการ

การใชพลังงานอยางคุมคาเนื่องจากเปนวิชาชีพที่ตองใชพลังงาน เชนการนําความรูมาพัฒนา

โครงงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษาคนควาเพิ่มเติมเทาที่มีโอกาส 

 สวนกลุมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรถึงแมไมมีความรูดาน

พลังงานและวิทยาศาสตร แตไดเนนเร่ืองการประหยัดพลังงานเชนการใชรถ และการประหยัด

พลังงานฟา  ดานกลุมนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตรไดมีความคิดเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม และการอยูรวมกับธรรมชาติอยางถอยที่ถอยอาศัย เชนการใชวัสดุและพลังงานจาก

ธรรมชาติมาใชในการเรียนการสอนและวิชาชีพ การทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม การทําวิจัยและ

โครงงานเกี่ยวกับการใชวัสดุธรรมชาติ การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   

ในดานขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางทีน่าสนใจไดแกมหาวิทยาลยัควรใหการ

สนับสนุนการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน ใหสม่ําเสมอ และมีนโยบายที่ชัดเจน

พรอมกับงบประมาณในการทํางานใหมาก มีกลุมตัวอยางบางสวนเสนอใหมีการเขารวมและบังคับ

ทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม  รวมทั้งเนนการประชาสัมพันธใหมาก ในเร่ืองความตองการดาน

กายภาพ 

ขอเสนอแนะเร่ืองสภาพแวดลอมเชนการเพิ่มพื้นที่พักผอนที่เปนธรรมชาติ การมี

ทางเดินที่มีความสะดวกสบายมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝน และจัดใหมีทางจักรยาน ในเร่ืองของ

การใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก ไดเสนอแนะวาควรออกแบบใหถุงผาตองกันนํ้าไดและทําให

สวยงามนาใช  ดานองคความรูเกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกรอน มีขอเสนอใหเพิ่มเขาไปในสวนของ

การเรียนการสอน การประชาสัมพันธ การมีสวนรวมในกิจกรรม และการอบรมความรูเพิ่มเติม 

เนนการสรางจิตสํานึกสาธารณะในการใสใจในสิ่งแวดลอม  

    สรุปผล  ขอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการเกิดภาวะโลกรอน  

แสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะสรุปผลการศกึษาดังน้ี 
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   สวนท่ี 1 เกี่ยวกับการรับรูและสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน พบวารอยละ 80 

มีความรูความเขาใจในสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน มีการติดตามขอมูลขาวสารทางสื่อตางๆ

โดยเฉพาะทางโทรทัศน ทางหนังสือพิมพและวิทยุ จึงทราบสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนที่

เกิดขึ้นใกลตัวไดเปนอยางดี และรอยละ 94 ทราบวาเปนผลกระทบที่เกี่ยวของโดยตรงกับตนเอง 

และรอยละ 60 ทราบวาธรรมชาติถูกทําลายและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีการควบคุม 

รวมถึงการเกิดภาวะเรือนกระจกและมีขอเสนอแนะเร่ืองการเพิ่มความรู เกี่ยวกับการเกิดภาวะโลก

รอนและแนวทางแกปญหา ใหเพิ่มการประชาสัมพันธ เนนการมีสวนรวม และการรณรงคการลด

ภาวะโลกรอน แสดงใหเห็นถึงความต่ืนตัว รับรู และทราบสาเหตุ ของการเกิดภาวะโลกรอนไดใน

ระดับที่ดี 

  สวนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน   

  จากการสังเกตและการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวตอการ

เกิดภาวะโลกรอน  พบวามีความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม การรณรงคเกี่ยวกับการลดภาวะ

โลกรอนรอยละ 47  ถือวานอย แตในดานการใสใจในสิ่งแวดลอมเชน การปดไฟทุกดวงเมื่อเลิกใช

งานมากถึงรอยละ 79 และ เร่ืองเห็นผูอ่ืนเปดนํ้าหรือเปดไฟทิ้งไว มีกลุมตัวอยางตอบวาเขาไปดูวามี

การใชงานหรือไม ถาไมมีรีบปดทันทีตอบมากที่สุดรอยละ 89 สวนเร่ืองของความตองการใหมีการ

จัดกจิกรรมการลดภาวะโลกรอนในมหาวิทยาลยัในดานใด รอยละ 53 ตอบวาการรณรงคสงเสริมให

นักศึกษาทุกคนใหความรวมมือ และรอยละ 54 ตอบวาจะเปนสมาชิกในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับ

การลดภาวะโลกรอน แตเร่ืองความคาดหวังเร่ืองการลดภาวะโลกรอน  มีนักศึกษารอยละ  70 ตอบ

วาทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี สวนขอเสนอแนะไดเสนอแนะเร่ืองการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย เชนการเพิ่มพื้นที่พักผอนที่เปนธรรมชาติ การมีทางเดินที่มีความ

สะดวกสบายมีหลังคากันแดดกันฝนได  และจัดใหมีทางจักรยาน ในเร่ืองของการใชถุงผาแทนการ

ใชถุงพลาสติก ไดเสนอแนะวาควรออกแบบใหถุงผาตองกันนํ้าได และทําใหสวยงามนาใช  

สรุปวาอยูในระดับพอใช 

  สวนท่ี 3 เกีย่วกบัแนวความคดิและขอเสนอแนะเร่ืองภาวะโลกรอน   

  มีกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ไดตอบคําถามเกี่ยวกับแนวความคิดและ

ขอเสนอแนะเร่ืองภาวะโลกรอนไวดังน้ี ไดแกมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนการทํากิจกรรมที่

เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน ใหสม่ําเสมอ และมีนโยบายที่ชัดเจนพรอมกับงบประมาณในการ

ทํางานใหมาก มีบางสวนเสนอใหมีการเขารวมและบังคับทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งเนน

การประชาสัมพันธใหมาก ในเร่ืองความตองการดานกายภาพ มีขอเสนอแนะเร่ืองสภาพแวดลอม

ในมหาวิทยาลัย เชนการเพิ่มพื้นที่พักผอนที่เปนธรรมชาติ การมีทางเดินที่มีหลังคาคลุมมีความ
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สะดวกสบายกันแดดกันฝนได และจัดใหมีทางจักรยาน ในเร่ืองของการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก

เสนอแนะวาการออกแบบใหถุงผาควรจะกันนํ้าได และทําใหสวยงามนาใช   

ดานองคความรูเกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกรอน มีขอเสนอใหเพิ่มเขาไปในสวน

ของการเรียนการสอน การประชาสัมพันธและการอบรมความรูเพิ่มเติม เนนการสรางจิตสํานึก

สาธารณะในการใสใจในสิ่งแวดลอม แตมี บางกลุมที่มีการใสใจในสิ่งแวดลอมเชน การปดไฟทุก

ดวงเมื่อเลิกใชงานมากถึงรอยละ 79 และ เร่ืองเห็นผูอ่ืนเปดนํ้าหรือเปดไฟทิ้งไว และเขาไปดูวามี

การใชงานหรือไม ถาไมมีรีบปดทันทีตอบมากที่สุดรอยละ 89 แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางเร่ิมมี

ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีความพรอมที่จะปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน สรุปวาอยู

ในระดับดี 
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