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รหัสโครงการ : RD 155/2554 

ชื่อโครงการ  : การสรางเครือขายนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

      วิทยาลัยเพาะชาง  

ชื่อนักวิจัย  : ทัศนีย สินทวิชัย 

 

 การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยพื้นฐาน  (Base Research) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสราง

เครือขายนักศึกษาใหชวยกันลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และเพื่อประเมินประสิทธิผลของการสรางเครือขายนักศึกษาลด

มลพิษสิ่งแวดลอม เชน ควันบุหร่ี เศษขยะ ไอควันจากรานคาของโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยรูปแบบของการวิจัย ใชขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ที่ไดจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจาก

ประชากร นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาระดับความคิดสําคัญ

ของการรวมมือและสรางเครือขาย    แลวจึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 เค ร่ือ ง มื อที่ ใ ช ใ นก า ร รว บ รว ม ข อมู ล ใ น ก า ร วิ จัย ใ นค ร้ัง น้ี  คื อ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

(Questionnaire) ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน 

 ผลการวิจัยการสรางเครือขายนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารวิทยาลัย

เพาะชาง พบวา 

 1. นักศึกษาโดยสวนใหญมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรการสรางเครือขายนักศึกษา

เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร โดยใหเหตุผลวาเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอผูที่มาใชโรง

อาหารและตอตนเอง 

 2. โดยภาพรวมและการพิจารณารายดานนักศึกษาใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ชี้ใหเห็นถึงเครือขายนักศึกษามีสวนสําคัญที่จะทําใหกิจกรรม

ลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ทั้งน้ีเพราะนักศึกษาไดใหความสําคัญในขั้นตอนและ

กระบวนการต้ังแตการวางแผน การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

 3. นักศึกษาไดคาดหวังใหโรงอาหารมีการติดต้ังเคร่ืองดูดควันเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการระบาย

อากาศไมใหมีกลิ่นอับและเหม็นควันจากการประกอบอาหาร การปลูกตนไมเพิ่มเติมเพื่อดูดควันพิษ

จากบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัยและเพื่อสรางบรรยากาศที่สดชื่น 
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 4. นักศึกษาใหมีความพึงพอใจตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารในระดับปาน

กลาง 

 5. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารโดยรวมพบวา นักศึกษาไมมีความพึงพอใจตอการลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 
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Abstract 

 

Code of project : RD 155/2554 

Project name : Building students network to reduce pollution in the canteen of Poh-Chang  

  Academic of arts  

Researcher name: Tassanee Sinthavichai 

  
 This is the base research,aiming to build the students’ network to reduce the 

pollution in the canteen of Poh-Chang Academic of Arts, Rajamangala University of 

Technology Rattanakosin, and aiming to evaluate efficiency of the students’ network 

building in reducing the pollution from smoke, and garbage as well. The 4-part 

questionnaire is the tool for collecting Primary data, and the data isexamined by SPSS 

to find out the statistical significance of the students’ co-operation, and the students’ 

network building. 

 As the research result, it is found as following : 

 1. The majority of the students are interested in the activity to build the 

students’ network to reduce the pollution in the canteen by giving the reason that it is 

the good activity to both of them and the people using the canteen. 

 2. Refer to the overall picture, and consideration to students’ co-operation in 

reducing the pollution in the canteen, it is pointed that the students’ network is much 

important to pollution-reducing activity in the canteen, because the students give 

precedence to the process; planning, operation, and result evaluation. 

 3. The students hope that the cooker hood should be installed in the 

canteen for air blowing, and air smell protection; moreover, some plants should be 

grown nearby the Academic for the fresh air. 

 4. The students are satisfied in reducing the pollution in the canteen at the 

“moderate” level. 
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 5. Refer to the comparison of the difference between the students’ hope, 

and the students’ satisfaction, the students have no satisfaction in reducing the pollution 

in the canteen. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 มลพิษสิ่งแวดลอมเปนสภาวะที่สิ่งแวดลอมที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน นํ้า อากาศ ฯลฯ ถูก

ปะปนหรือปนเปอนดวยสิ่งแปลกปลอมหรือสารมลพิษและทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมหรือจากธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงหรือคุณภาพเสื่อมโทรมลง 

ยังผลใหการใชประโยชนจากทรัพยากรทางสิ่งแวดลมน้ันลดลงไป หรือใชประโยชนไมไดเลย 

รวมทั้งมีผลเสียตอสุขภาพอนามัยดวย  

 โรงเรียนเพาะชาง ปจจุบันมีชื่อเต็มคือ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทต้ังอยูถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประกอบ

ไปดวย 2 อาคารหลัก โดยโรงอาหารของทางมหาวิทยาลัยอยูใตอาคาร ซึ่งอยูติดใกลกับบริเวณ

ชุมชน มีการจราจรคับคั่งอยูตลอดเวลาทั้งน้ีเน่ืองจากอยูใกลกับแหลงการคาในเขตพระนคร อันเปน

สาเหตุของปญหามลพิษทางอากาศ นอกจากน้ัน การไมเขมงวดกับระบบการจัดการเศษขยะจาก

อาหาร นักศึกษาที่สูบบุหร่ีไมเปนที่ ลวนเปนสาเหตุใหเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดวย

เชนกัน ซึ่งถาหากโรงอาหารซึ่งเปนที่สําหรับใชปรุงประกอบอาหาร รับประทานอาหารแตไมถูก

สุขลักษณะ อาจทําใหเกิดโรคภัยและความไมสบายกายตามมา ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมเหลาน้ี

มหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการไดถาไมไดรับความรวมมือจากนักศึกษา 

 การสงเสริมใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวม รวมทั้งมีการบูรณาการการทํางานกแบบ

เครือขาย จึงเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งมีความจําเปนตองดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองและเปนไปอยางยั่งยืนในขณะที่ทรัพยากรทางบุคคลของทางมหาวิทยาลัยมีอยูอยางจํากัด 

จึงตองแสวงหาความรวมมือจากเครือขายของนักศึกษา เขามามีสวนรวมกิจกรรมของทาง

มหาวิทยาลัย 

 ความรวมมือของนักศึกษา จะทําใหนักศึกษาสามารถมองเห็นปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่

เกิดขึ้น สามารถตัดสินใจ มีการวางแผน กําหนดแนวทางในการปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตาม

ผลของกิจกรรม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามความรวมมือของนักศึกษา 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมองเห็นการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในโรงอาหารน้ันสามารถ

จัดการไดโดยอาศัยความรวมมือของนักศึกษา จึงไดศึกษาวาเครือขายและความรวมมือสามารถทํา

ใหกิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการอยูสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางเครือขายนักศึกษาใหชวยกันลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารของ

วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการสรางเครือขายนักศึกษาลดมลพิษสิ่งแวดลอม เชน 

ควันบุหร่ี เศษขยะ ไอควันจากรานคาของโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

  

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. บทบาทของนักศึกษาที่รวมเครือขายลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารมีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ในการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

 2. ผลสัมฤทธิ์ในการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร มีความสัมพันธตอความพึงพอใจ

ของนักศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาบทบาทของนักศึกษาที่รวมเครือขายลดมลพิษสิ่งแวดลอม

ในโรงอาหาร 

 2. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.1 ประชากร ประชากรที่ใชการวิจัยคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเพาะชาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ชั้นปที่ 1 – 4 ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 

1,368 คน  

  2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ชั้นปที่ 1 – 4 ประจําปการศึกษา 2554  จํานวน 310 

คน 

 โดยการคํานวณหาขนาดตัวอยางที่เหมาะสมโดยใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางโดยการ

สุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคาดเคลื่อนที่

ยอมรับได 0.05  ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ไดกลุมตัวอยาง 310  คน  
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 มลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดลอมในธรรมชาติเกิดปนเปอนจนทําให

คุณภาพสิ่งแวดลอม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหมนุษย พืช และสัตว ไดรับอันตราย 

 มลพิษทางนํ้า หมายถึง การใชนํ้าอยางไมถูกตอง โดยรูเทาไมถึงการณ จนทําใหเกิดการ

ปนเปอน ตลอดจนไมมีการรวบรวมและบําบัดนํ้าทิ้งใหไดมาตรฐาน กอนระบายลงสูแหลงนํ้า 

 มลพิษทางอากาศ หมายถึง อากาศที่ถูกปนเปอนดวยฝุนละออง กาซ ควัน เขมา จนมาก

เกินไป อาจสงผลทําใหเกิดอันตรายตอความเปนอยูของมนุษย สัตว พืช ตลอดจนทรัพยสิน 

 มลพิษทางเสียง หมายถึง เสียงที่ทําใหเกิดความรูสึกรําคาญทางดานรางกายและจิตใจ 

รวมทั้งอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

 มลพิษทางจากขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะที่เหลือตกคาง จากการจัดเก็บและการกําจัดที่ไม

ถูกสุขาภิบาล ซึ่งทําใหบานเมืองสกปรกและเปนแหลงของเชื้อโรค 

 มลพิษจากสารพิษ หมายถึง สารเคมีที่อาจกอใหเกิดอันตราย ที่นําเขามาใชในกิจกรรม

อุตสาหกรรม การเกษตร 

 การสรางเครือขาย หมายถึง การที่องคการหรือกลุมนักศึกษามีการติดตอประสานงานกัน 

รวมมือกันระหวางองคการหรือกลุมนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ขององคการ เพื่อสนอง

ความตองการเฉพาะอยาง 

 การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการกระทําที่นักศึกษามีความสมัครใจ เขามีสวนรวมใน

การกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนักศึกษาเองโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจ วางแผน 

แกปญหา และประเมินผลเอง 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกความคิดเห็นที่มีผลตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดภายหลังจากที่

ไดรับประสบการณในสิ่งน้ันมาแลวในลักษณะทางบวก คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุนหรือมีเจต

คติที่ดีตอบุคคล เมื่อไดรับตอบสนองความตองการในทางเดียวกัน หากไมไดรับการตอบสนอง

ความตองการจะเกิดความไมพอใจเกิดขึ้น 

   

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงบทบาท ความเหมาะสมของนักศึกษาที่รวมเครือขายลดมลพิษสิ่งแวดลอม

ในโรงอาหาร 

 2.  ไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่รวมเครือขายลดมลพิษสิ่งแวดลอมใน

โรงอาหารตอผลสัมฤทธิ์ในการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 
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 3. ไดแนวทางที่จะปรับปรุงการดําเนินงานของโรงอาหารวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากขึ้น 

 4. ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอสถานศึกษาหรือหนวยงาตางๆ ที่เกี่ยวของและผูสนใจ

ทั่วไป 

 



 

บทที ่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษาถึง การสรางเครือขายนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรง

อาหารวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบแนวคิด และเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

 1. แนวคิดการมีสวนรวมและการสรางเครือขาย 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอม 

 3. แนวคิดการจัดการสุขอนามัยในการผลิตและจัดบริการอาหาร 

 4. แนวคิดความพึงพอใจ 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.  แนวคิดการมีสวนรวมและการสรางเครือขาย 

 1.1 การมีสวนรวม 

  สุเมธ ทรายแกว (2536 : 15) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การที่ปจเจก

บุคคลหรือกลุมคนเขามามีสวนเกี่ยวของ รวมมือ และรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เปน

ประโยชนตอสังคม ในขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ โดยมีกลุมหรือองคกรรองรับ 

ประชาชนที่เขารวมมีการพัฒนาภูมิปญญา และการรับรูสามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจเพื่อ

กําหนดการดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง 

  เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2537) กลาววา การมีสวนรวม เปนการที่บุคคลหรือคณะบุคคล

เขามาชวยเหลือ สนับสนุน ทําประโยชนในเร่ืองตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ อาจเปนการมีสวนรวมทั้ง

ในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององคกรขึ้นอยูกับการรวมพลัง

ของบุคคลที่เกี่ยวของกับองคการน้ัน ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย วิธีการหน่ึงในการรวม

พลังทางความคิด สติปญญาและการกระทําน้ันคือการใหมีสวนรวม 

  อัจฉรา โพธิยานนท (2539) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวาการมีสวนรวม

หมายถึง การใหประชาชนไดมีโอกาสเปนผูกําหนดการตัดสินใจ คิดคนปญหา และดําเนินการใน
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ขั้นตอนตางๆ ของการพัฒนาหรือการที่ประชาชนไดเพิ่มศักยภาพในการควบคุมทรัยพากร และ

สถาบันตางๆ ในสังคม รวมตลอดถึงการใชการจัดการทรัพยากรที่มีอยูในสังคมดวยตนเอง 

 1.2 รูปแบบของการมีสวนรวม 

  โคเคน และอัฟฮอฟฟ (อางถึงใน จารุมาศ บุญอินทร, 2545) ไดสรางกรอบพื้นฐานเพื่อ

การอธิบายและการวิเคราะหการมีสวนรวม ในแงของรูปแบบของการมีสวนรวม โดยแบงเปน 4 

รูปแบบคือ 

  1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 

ริเร่ิมตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

  2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (implementation) ประกอบดวย การสนับสนุน

ดานทรัพยากร การเขารวมการบริการ และการประสานความรวมมือ 

  3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefit) อาจจะเปนประโยชนทางดานวัตถุ 

ผลประโยชนทางดานสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 

  4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) เปนการควบคมุและตรวจสอบการ

ดําเนินกิจการทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

 1.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 

  ยุพิน ระพิพันธุ (2544) ไดเสนอปจจัยพื้นฐานในการระดมการมีสวนรวมของนักเรียน

นักศึกษา คือ 

  1) ปจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเปนจริงนักเรียนนักศึกษาที่จะเขารวมกิจกรรม

ใดกิจกรรมหน่ึง ทั้งในแงการรวมแรง รวมทรัพยากร หรืออ่ืนๆ มีเหตุผลอยู 2 ประการคือ 

   - การมองเห็นวาตนจะไดรับประโยชนตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไป ซึ่งถือเปน

เคร่ืองการกระตุนใหเกิดมีสิ่งจูงใจ 

   - การไดรับคําบอกกลาวหรือชักชวนจากเพื่อนใหเขารวม โดยมีสิ่งจูงใจเปน

ตัวนําซึ่งถือวาเปนเร่ืองของการกอใหเกิดมีสิ่งจูงใจ 

  2) ปจจัยโครงสรางของชองทางในการมีสวนรวม แมวานักเรียนนักศึกษาจํานวนมาก

จะเห็นประโยชนของการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาแตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมได

เน่ืองจากไมเห็นชองทางของการมีสวนรวม หรือเขารวมแลวไมไดรับดังที่คาดคิดเอาไว เน่ืองจาก

การเขามีสวนรวมน้ันมิไดจัดรูปแบบความสัมพันธที่เหมาะสม เชน ภาวะผูนํา ลักษณะการทํางาน 

กฎระเบียบ แบบแผน เปนตน ดังน้ัน ปจจัยพื้นฐานทางโครงสรางของชองทางในการเขามามีสวน

รวมจึงควรมีลักษณะ 
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  - เปดโอกาสใหทุกคนและทุกกลุมในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมีโอกาสเขารวมใน

การพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยการเขามาอาจอยูในรูปของการมีสวนรวมโดยตรงหรือโดย

ออมก็ได 

  - ควรมีกําหนดเวลาที่แนชัด เพื่อใหผูเขารวมกําหนดเงื่อนไขของตัวเองได 

  - กําหนดลักษณะกิจกรรมที่แนนอน 

  3) ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม โดยปกติที่ผานมา ใน

กิจกรรมหน่ึงๆ แมวานักเรียนหรือนักศึกษาจะเห็นดวยและมีโอกาสเขารวม แตไมอาจกําหนด

เปาหมาย วิธีการหรือผลประโยชนของกิจกรรมเพราะสิ่งเหลาน้ีเจาหนาที่ของโรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัยเปนผูกระทํา 

 1.4 แนวทางการสรางเครือขาย  

  กรมการสงเสริมปฏิบัติการ (2537 : 19-20) การสรางเครือขาย (network) หมายถึง การ

ที่องคการหรือกลุมบุคคลมีการติดตอประสานงานกัน รวมมือกันระหวางองคการหรือกลุมบุคคล 

ในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ขององคการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อสนองความ

ตองการเฉพาะอยาง โดยการจัดใหมีองคการใด องคการหน่ึงเปนศูนยกลาง ทั้งน้ี องคการเครือขาย

อาจมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตรงกัน ดังที่ รุง แกวแดง (2537 : 63) ไดกลาววา เครือขายเปน

กระบวนการความสัมพันธระหวางคน กลุมคน ชุมชน องคกร ใหเกื้อกูลและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติเครือขายเปฯแนวคิดและกระบวนการในการจัดระบบความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กลุมบุคคล ตลอดจนองคกรใหเกื้อกูลและเชื่อมโยงกัน 

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (ม.ป.ป. : 4) ไดใหความหมายไววา เครือขายการศึกษา

นอกโรงเรียน หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ มี

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูสําหรับประชาชน โดยมีกลุมเปาหมาย 

และวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่ชัดเจน หากกิจการน้ันจัดขึ้นนอกระบบโรงเรียนถือวาเปน

สวนหน่ึงของการสรางเครือขายการศึกษานอกโรงเรียน 

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538 : 70) ไดกลาวถึงประโยชนของเครือขายสรุปได

ดังน้ี 

 1. เปนการระดมสรรพกําลัง ประหยัดทรัพยากรและลดความซ้ําซ็อนในการจัด

กิจกรรม 

 2. มีการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณตรงตอการพัฒนากิจกรรม 

 3. มีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มประสบการณระหวางสมาชิกเครือขาย 
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 4. ขจัดความขัดแยงในการดําเนินงานระหวางหนวยงานและมีความเปนเอกภาพใน

การจัดกิจกรรม 

 5. สามารถจัดบริการการศึกษาตลอดชีวิตไดครอบคลุมพื้นที่ทุกกลุมเปาหมาย 

สอดคลองกับความตองการและสภาพที่เปนจริงของกลุมเปาหมาย 

 6. มีระบบขอมูลที่ชัดเจนถูกตอง ระบบบริการ กิจกรรมเกิดประสิทธิภาพ 

 7. ระบบเครือขายสอดคลองกับนโยบายของรัฐที่ใหเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน

เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ  

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2537 : 51) พบวาองคประกอบและเงื่อนไขที่สําคัญใน

การพัฒนาเครือขาย มีดังน้ี 

 1. เปาหมายรวมกัน สมาชิกเครือขายตองมีเปาหมายรวมกัน ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึง

ความรูสึกรวมกันรับผิดชอบตอกลุมเปาหมาย พื้นที่หรือนโยบายในการพัฒนารวมกันการเผชิญ

ปญหาที่คลายคลึงกัน หรือแมแตการมีความสนใจที่จะเรียนรูในประเด็นเดียวกัน 

 2. หลักการรวมกัน จะตองมีจุดยืน อุดมการณและหลักการที่เปนพื้นฐานรวมกันบาง

ประการ 

 3. ตระหนักในความจําเปนที่จะตองเกื้อกูลซึ่งกัน ความยั่งยืนของเครือขายขึ้นอยูกับ

ความสามารถของสมาชิกที่จะพัฒนาตนเองและพลังที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู และการเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน 

 4. โอกาสที่จะไดเรียนรูและรวมมือกัน เครือขายที่มีความมั่นคงมักพัฒนาอยางคอย

เปนคอยไป 

 5. ระบบขอมูลเพื่อบริการสมาชิกและประชาชน การพัฒนาระบบขอมูลที่จะบริการ

แกสมาชิกและประชาชน จะชวยใหประสานสัมพันธคลองตัวและสามารถขยายงานไดอยางรวดเร็ว 

 6. ผูนําและกลไกที่จะเชื่อมประสาน กรมีผูนําที่เห็นประโยชนของเครือขายตลอดจนมี

กลไกที่จะเชื่อมประสานจะชวยผลักดันใหเครือขายขยายอยางกวางขวางได 

 แนวทางการสรางเครือขายงาน  การสรางเครือขายระหวางองคการ ในระยะเร่ิมแรก

การสรางเครือขายระหวางองคการน้ันจะตองมีการดําเนินการโดยการจัดต้ังใหมีศูนยเครือขายความ

รวมมือระหวางองคการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาใหเปนแหลงกลางในการทําหนาที่ตางๆ เชน 

ศูนยขอมูลดานตางๆ ของทองถิ่น การเผยแพรขอมูลความรู ตลอดถึงการรวมมือและแลกเปลี่ยน

บุคลากรผูเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ และประสบการณใหเกิดความเคลื่อนไหว ใชประโยชนไดคุมคา

ทั่วถึง 
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 การสรางเครือขายน้ัน บุคลากรในองคการที่เปนสมาชิกในเครือขาย จะตองยอมรับขอ

ผูกพันและสามารถยอมรับในกฎเกณฑและกระบวนการตางๆ จะตองมีความรับผิดชอบรวมกันเปน

สวนรวมระหวางสมาชิกขององคการเครือขาย ดังน้ันในระบบเครือขายงานจึงมีผูบริหารขายงาน ซึ่ง

จะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารขายงาน โดยสมาชิกจะตองยอมรับการเปน

ผูนําและการตัดสินใจของผูบริหารขายงาน 

 การจัดต้ังขายงานจึงมักเกิดปญหาที่วา ใครจะเปนผูบริหารขายงานองคการใดจะไดรับ

การยกยอง วิธีแกปญหาคือ สมาชิกในองคการจะตองทําความเขาใจซึ่งกันและกันจะตองสราง

วัตถุประสงครวมกัน วัตถุประสงครวมน้ีจะตองอยูเหนือวัตถุประสงคสวนตัว สมาชิกจะตอง

ยอมรับกฎเกณฑขอบังคับและวิธีปฏิบัติของขายงานจะตองถือวาองคการสมาชิกแตละแหงมีสวน

รวมในความสําเร็จและความลมเหลวของขายงานน้ัน โดยการดําเนินงานขององคการในระบบ

เครือขายจะตองมีการวางแผนหรือโครงการที่จะรวมกันพัฒนาในระหวางองคการที่แนนอน ทั้งน้ี

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกันใหงานที่มีเครือขายกันเปนไปตามเปาหมาย 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา การมีสวนรวมของนักศึกษาหมายถึง กระบวนการกระทําที่

นักศึกษามีความสมัครใจ เขามีสวนรวมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนักศึกษาเองโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจ วางแผน แกปญหา และประเมินผลเอง 

 สวนการสรางเครือขายของนักศึกษา หมายถึง การที่องคการหรือกลุมนักศึกษามีการ

ติดตอประสานงานกัน รวมมือกันระหวางองคการหรือกลุมนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมใดๆ 

ขององคการ เพื่อสนองความตองการเฉพาะอยาง 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดลอม 

 2.1 ความหมายของมลพิษสิ่งแวดลอม 

  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กลาววา 

มลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งแวดลอมที่ทําใหสุขภาพทางรางกาย จิตใจ สังคมเลวลง เกิดการ

เจ็บปวยไมมีเร่ียวแรง เกิดความไมพอใจสิ้นหวังและเกิดความหวาดหว่ัน วิตกกังวล หรือไมมีความ

ปลอดภัยรูสึกวามีอันตรายเปนสาเหตุใหเกิดโรคตางๆ ได 

  นิรันดร  วิทิดอนันต (2539) ไดกลาววา มลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง สภาวะที่

สิ่งแวดลอมที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน นํ้า อากาศ ฯลฯ ถูกปะปนหรือปนเปอนดวยสิ่งแปลกปลอม

หรือสารมลพิษและทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือจากธรรมชาติ โดย
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เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงหรือคุณภาพเสื่อมโทรมลง ยังผลใหการใชประโยชนจากทรัพยากร

ทางสิ่งแวดลมน้ันลดลงไป หรือใชประโยชนไมไดเลย รวมทั้งมีผลเสียตอสุขภาพอนามัยดวย 

  มลพิษ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่ง

ตกคางจากสิ่งเหลาน้ี ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 

ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความถึงรังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความ

สั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืนๆ ที่เกิด หรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 

 2.2 ปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

  สวัสด์ิ โนนสูง (2543) ไดจําแนกสาเหตุที่อาจทําใหเกิดมลพิษสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

  สาเหตุทางตรง จําแนกไดเปน 

   1) การกระทําของมนุษย มนุษยจัดวาเปนผูกระทําใหเกิดปญหามลพิษทาง

สิ่งแวดลอมขึ้นเปนสวนใหญ เน่ืองจากมนุษยจําเปนตองดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อยังชีพและเพื่อ

การอยูรอดในสังคม กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นลวนเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น เชน การ

กอสรางซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดฝุนละอองในอากาศ การใชสารเคมีในการเกษตรหรือในครัวเรือน ทํา

ใหเกิดสารพิษตกคางในดิน นํ้า หรือพืชผลตางๆ 

   2) การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด ดินถลม หรือแผนดินไหว 

ทําใหเกิดฝุนผงและเขมาควันในอากาศ การเกิดไฟปาทําใหเกิดเขมาควันไฟฟุงกระจายใน

บรรยากาศ และเปนการทําลายสารอาหารแรธาตุที่เปนประโยชนตอพืช และพื้นผิวดิน ซึ่งจะ

กอใหเกิดมลพิษทางดินได การเกิดอุทกภัยทําใหกระแสนํ้าชะลางและพัดพาสิ่งสกปรกและสิ่งเปน

พิษบนพื้นดินไหลไปรวมกันอยูในแหลงนํ้าจนกลายเปนปญหามลพิษทางนํ้าได เปนตน 

  สาเหตุทางออม จําแนกไดเปน 

   1) การเพิ่มของประชากร แมปจจุบันการวางแผนครอบครัวจะเปนที่ยอมรับมาก

ขึ้น แตแนวโนมการเพิ่มของประชากรโลกก็ยังคงสูง และเน่ืองจากการแพทยที่เจริญมากขึ้นการที่

ประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้น ยอมหมายถึงความตองการปจจัยในการดํารงชีวิตเพิ่มมากขึ้นดวย 

ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติจึงสูญเสียไป กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

   2) ปญหาเศรษฐกิจ ความเจริญทางดานเศรษฐกิจน้ัน ทําใหมาตรฐานการ

ดํารงชีวิตสูงตามไปดวย มีการบริโภคทรัพยากรเกินความจําเปนขั้นพื้นฐานของชีวิต ขณะเดียวกัน

ความยากจน ก็เปนสาเหตุที่ทําใหมนุษยตองใชทรัพยากรมากขึ้น เพื่อความอยูรอดโดยไมคํานึงถึง

ผลเสียเชนกัน 
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   3) ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยพยายามคนควา

ศึกษาวิจัย เพื่อจะนําเทคนิควิชาการใหมๆ มาพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา เพื่อการเพิ่มผลผลิต 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ความกาวหนาทางวิทยาการตางๆ ทําใหมนุษย

สามารถสํารวจ และนําทรัพยากรมาใชไดเปนปริมาณมาก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จนกอใหเกิด

ภาวการณขาดแคลนทรัพยากร และมลพิษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 

 2.3 ผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดลอม 

  1)  คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เน่ืองจากมีสิ่งปนเปอน 

ทําใหไมสามารถใชประโยชนไดตามศักยภาพ 

  2) คุณภาพชีวิตของประชากรลดลง สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม เชน นํ้าเสีย อากาศ

เสีย มีผลทั้งสุขภาพและจิตของมนุษย 

  3) ระบบนิเวศธรรมชาติเสียสมดุล ระบบนิเวศธรรมชาติเปนระบบที่มีความสัมพันธ

ซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง องคประกอบใดถูกรบกวนยอมมีผลตอองคประกอบอ่ืนดวย 

  4) สูญเสียทางเศรษฐกิจ เมื่อสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ตนทุนการผลิตยอมสูงขึ้น 

  5) ปญหาสังคม สภาพแวดลอม ตัวของประชาชนที่เสื่อมโทรม เปนสาเหตุของปญหา

ความยากจน ปญหาอาชญากรรม ตามมา 

 2.4 ประเภทของมลพิษสิ่งแวดลอม 

 คณะเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแมโจ ไดจําแนกประเภทของมลพิษ

สิ่งแวดลอมจากแหลที่มาของมลพิษ ได 5 ประเภท ดังน้ี 

  1) มลพิษทางนํ้า (water pollution) ปญหามลพิษทางนํ้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ไดสงผลกระทบใหวิถีชีวิตคนไทย ที่อยูตามแหลงนํ้าเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากไมสามารถนํานํ้ามา

ใชในกิจกรรมปกติเหมือนเชนเดิมได ปญหามลพิษทางนํ้าที่เกิดขึ้น จะมากหรือนอยน้ันขึ้นอยูกับ

ความหนาแนนของชุมชน หรือกิจกรรมตางๆ ริมฝงแมนํ้า ลําคลอง และชายฝงทะเล ซึ่งมีการใชนํ้า

อยางไมถูกตอง โดยรูเทาไมถึงการณ จนทําใหเกิดการปนเปอน ตลอดจนไมมีการรวบรมและบําบัด

นํ้าทิ้งใหไดมาตรฐาน กอนระบายลงสูแหลงนํ้า โดยเฉพาะในชวงฤดูแลว ปญหามลพิษทางนํ้ามัก

ทวีความรุนแรงมากขึ้น และกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศของแหลงนํ้า การใชประโยชนของ

แหลงนํ้ารวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนดวย 

  2) มลพิษทางอากาศ (air pollution) บรรยากาศที่หอหุมโลกน้ี ประกอบดวย 

สวนประกอบของกาซตางๆ คอนขางคงที่ คือ กาซไนโตรเจน 78.09% ออกซิเจน 20.94% อารกอน 

0.93% คารบอนไดออกไซด 0.03% และกาซอ่ืนๆ  0.01% เมื่อใดก็ตามที่อากาศถูกปนเปอนดวยฝุน
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ละออง กาซ ควัน เขมา จนมากเกินไป อาจสงผลทําใหเกิดอันตรายตอความเปนอยูของมนุษย สัตว 

พืช ตลอดจนทรัพยสิน เราเรียกวาอากาศเสีย หรือมลพิษทางอากาศ 

  3) มลพิษทางเสียง (noise pollution) ปจจุบันปญหาเสียงรบกวน นับจะทวีความ

รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที โดยเฉพาะระดับเสียงริมเสนทางจราจร และระดับเสียงจากโครงการตางๆ เชน 

โรงงานอุตสาหกรรม ระบบขนสงมวลชน เปนตน มลพิษทางเสียงเหลาน้ีจะกอใหเกิดการรบกวน

ตอประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบทั่วไป สําหรับในเมืองใหญอยางเชน กรุงเทพมหานคร เสียงที่กอ

ปญหามากที่สุด คือ เสียงจากการจราจร 

  4) มลพิษจากขยะมูลฝอย (solid waste pollution) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน

เมืองใหญ เมืองทองเที่ยว การจัดการขยะมูลฝอยยังมีปญหาอยูมาก เน่ืองจากมีปญหาขยะเหลือ

ตกคาง จากการจัดเก็บและการกําจัดที่ไมถูกสุขาภิบาล ซึ่งนอกจากจะทําใหบานเมืองสกปรกแลว ยัง

ทําใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมตามมาอยางมากมายอีกดวย 

  5) มลพิษที่เกิดจากสารพิษ หมายถึง สารเคมีที่อาจกอใหเกิดอันตราย ที่นําเขามา

ใชในกิจกรรมอุตสาหกรรม การเกษตร เชน สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช หรือในภาคครัวเรือน 

เชน เคมีภัณฑ เพื่อการทําความสะอาดตางๆ  

 โดยสรุปมลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดลอมในธรรมชาติเกิดปนเปอน

จนทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหมนุษย พืช และสัตว ไดรับ

อันตราย 

  

3. แนวคิดการจัดการสุขอนามัยในการผลิตและจัดบริการอาหาร 

 การจัดการสุขอนามัยในการผลิตและจัดบริการอาหาร แบงงานออกเปน 3 สวน คือ 

สุขอนามัยสวนบุคคล สุขอนามัยของอาหาร และสุขอนามัยของสิ่งแวดลอม 

 1. สุขอนามัยสวนบุคคล บุคคลกรที่ทําหนาที่ในการผลิตและจัดบริการอาหาร ซึ่งตอง

ทํางานสัมผัสหรือเคลื่อนยายอาหาร ตองผานการตรวจโรค และตองไมมีเชื้อโรคติดตออยูในรางกาย 

(carrier) นอกจากน้ีจะตองมีสขุวิทยาสวนบุคคล (personal hygiene) เชน การดูแลสุขภาพ การรักษา

ความสะอาดรางกาย และพฤติกรรมอนามัยที่พึงประสงค (hygienic behavior) เชน นิสัยรักความ

สะอาด ไมชอบที่จะลวง แคะ แกะ เกา ตามสวนตางๆ ของรางกายในขณะปฏิบัติงาน ทั้งน้ีกระทําได

โดยใชวิธีการฝกอบรมของพนักงาน กอนเร่ิมใหปฏิบัติงานและในระหวางปฏิบัติงาน สถาน

ประกอบการ ควรวางกฎระเบียบ และขอปฏิบัติไวใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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 โดยทั่วไปสถานประกอบการผลิตอาหารมักจะมีเคร่ืองแบบที่ซักสะอาดทุกวัน เตรียม

ไวสําหรับพนักงานสามใสในการปฏิบัติงาน พนักงานควรอาบนํ้ากอนปฏิบัติงาน เปลี่ยนเสื้อผาที่

สะอาด สวมหมวก หรือผาคลุมผมที่สถานประกอบการจัดให พนักงานขายไมควรไวเครา แตถาทาง

สถานประกอบการอนุญาตก็ควรมีผาคลุมเคราและอาจมีผาคลุมปากดวย ทั้งน้ีเพราะตามรางกายของ

มนุษยอาจมีเชื้อโรค รวมทั้งเสนผลมและซอกเล็บ พนักงานไมควรสูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงานใน

บริเวณประกอบอาหารและจัดบริการอาหาร 

 การลางมือหลังเขาหองนํ้าเปนสิ่งจําเปน เพราะเปนการกําจัดเชื้อโรคในลําไส ที่มักจะ

ปนเปอนมากับอุจจาระ การลางมือที่ถูกตองมี 2 ขั้นตอน คือขั้นกําจัดสิ่งสกปรก (cleaning) และขั้น

ฆาเชื้อโรค (sanitizing) โดยใชนํ้าสบูและนํ้ายาฆาเชื้อที่สถานประกอบการจัดหาให แตบางแหงแจ

จัดหานํ้าสบูที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคดวย เชื้อโรคเปนสิ่งที่มองไมเห็ฯ การกระทําตามกฎระเบียบที่สถาน

ประกอบการวางไว หรือกระทําใหเปนกิจนิสัยจะชวยใหมั่นใจไดวามือสะอาดและปลอดโรค 

 ผูสัมผัสอาหาร หมายถึง ผูควบคุมดูแล ผูประกอบอาหาร / ปรุงอาหาร ผู เสริฟ

ตลอดจนผูทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และทําความสะอาดสถานที่ตางๆ ดวย ผูสัมผัสอาหาร

อาจถายทอดเชื้อโรคจากตัวเองลงสูอาหารที่ทําการประกอบอาหาร/ปรุงอาหาร หรือผูเสริฟอาหาร

ได ฉะน้ันผูสัมผัสอาหารจะตองไมเปนโรค หรือไมเปนพาหะของโรค เชน อหิวาตกโรค ไข

รากสาดนอย วัณโรค บิด อุจจาระรวงอยางแรง เปนตน แผล ฝที่มือและน้ิวมือ หรือวัณโรคผิวหนังที่

นารังเกียจอ่ืนๆ ก็ตองระมัดระวังดวย นอกจากน้ันผูสัมผัสอาหารยังอาจนํ้าเชื้อโรคและสารเคมีที่มี

โทษอ่ืนๆ จากภายนอกตัวเองปนเปอนอาหารไดอีกดวย จึงกลาวไดวาผูสัมผัสอาหารตองรักษา

สุขภาพของตนเองใหดีแลว จะตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดีดวย  

 2. สุขอนามัยของอาหาร อาหารเปนผลิตผลตามธรรมชาติจึงอาจมีจุลินทรียปนเปอน

มาได จุลินทรียเร่ิมตน (ที่อาจมีในอาหาร) จะตองควบคุมใหมีจํานวนนอยที่สุดที่จะเปนไปได 

กระบวนการจัดซื้อและการออกขอกําหนด (specifications) ของวัตถุดิบและเคร่ืองปรุงอาหาร 

รวมทั้งการวางระเบียบในการตรวจรับ จากน้ันจะตองเก็บรักษาวัตถุดิบไวที่อุณหภูมิเหมาะสม และ

โดยยึดหลักการ  First-in-First-out (FIFO) มาใช อุณหภูมิสําหรับแชเย็นชวยรักษาคุณภาพอาหาร

และเพื่อชะลอการเนาเสียของผลิตผลออกไปไดระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน แตไมสามารถปองกันการเนา

เสียได แบคทีเรียที่เจริญไดที่อุณหภูมิตํ่า ทั้งชนิดที่ชอบและทนตออุณหภูมิตํ่าเปนตัวการสําคัญ ทํา

ใหอาหารที่เก็บไวในตูเย็นหรือแชนํ้าแข็งเนาเสีย เชน อาหารทะเล นอกจากน้ียังมีเชื้อแบคทีเรียที่ทํา

ใหเกิดโรคอาหารเปนพิษอยางนอย 2 ชนิด เจริญไดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โปรตีนในเน้ือสัตว

เปนแหลงอาหารที่ดีของแบคทีเรียเชื้อจุลินทรียเหลาน้ีจะเพิ่มจํานวนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
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การปลอยเน้ือสัตวไวที่อุณหภูมิสูงจึงมีขอกําหนดวาไมควรเกิน 4 ชั่วโมง มิฉะน้ันเน้ือสัตวอาจจะไม

ปลอดภัยถานําไปบริโภค อุณหภูมิของอากาศในประเทศไทยเราเหมาะสมที่จุลินทรียจะเจริญไดดี 

โดยเฉพาะแบคทีเรียบที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ ผูบริโภคจึงเปนผูรับความเสี่ยงสูงตอการเกิด

โรคอาหารเปนพิษ ทางหลีกเลี่ยงคือเลือกบริโภคอาหารรอนที่เพิ่งทําสุกใหมๆ 

 3. สุขอนามัยของสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมที่ไมถูกสุขลักษณธ จะนําไปสูการปนเปอน

ของจุลินทรียในอาหาร ดังน้ันการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานการผลิตและจัดบริการอาหาร จึงเปน

งานหน่ึงที่ผูผลิตและจัดบริการอาหาร จะตองดําเนินการตามสุขวิธีผลิตที่ดี (Good Manufacturing 

Practice : GMP) เชน การออกแบบสถานที่บรรจุอาหาร การดูแลและควบคุมแมลง สัตวพาหะนํา

โรคนสถานที่ผลิตจัดบริการอาหาร การกําจัดขยะและนํ้าเสีย รวมทั้งการทําความสะอาดเคร่ืองมือ

อุปกรณและภาชนะที่ใชผลิตและบรรจุอาหาร กลไกการทําความสะอาด (cleaning) การฆาเชื้อ 

(sanitizing) โดยใชสารลดเชื้อ (disinfectants) หรือการทําลายเชื้อ (sterilization) 

 

4. แนวคิดความพึงพอใจ 

 4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ดิเรก ฤกษหราย (2528) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของ

บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง เปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคลที่มีตองานทางบวก 

ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนที่พึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความ

กระตือรือรน มีความสุข ความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มี

ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน สงผลตอความกาวหนาและความสําเร็จขององคการดวย 

 สนิท เหลืองบุตรนาค (2529) ไดใหความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ทาที

ความรูสึกความคิดเห็นที่มีผลตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดภายหลังจากที่ไดรับประสบการณในสิ่งน้ันมาแลวใน

ลักษณะทางบวก คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุนหรือมีเจตคติที่ดีตอบุคคล เมื่อไดรับตอบสนอง

ความตองการในทางเดียวกัน หากไมไดรับการตอบสนองความตองการจะเกิดความไมพอใจเกิดขึ้น 

 สุเทพ พานิชพันธุ (2541) ไดสรุปถึงสิ่งจูงใจที่ใชเปนเคร่ืองมือกระตุนใหบุคคลเกิด

ความพึงพอใจไวดังน้ี 

 1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ (material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่

ใหแกผูประกอบกิจกรรมตางๆ 
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 2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดลอมในการ

ประกอบกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 

 3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่สนองความ

ตองการของบุคคล 

 4. ผลประโยชนทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธฉันมิตรกับผู

รวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการอยูรวมกัน อันเปนความพึง

พอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความ

มั่นคงในการประกอบกิจกรรม 

 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ประสงค ปนวิเศษ (2550) ไดทําการวิจัย เร่ืองความรูความเขาใจและความพึงพอใจ

ของชุมชนตอการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจของชุมชน

ดานสิ่งแวดลอมและการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาดานชาง เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาดานชาง

และศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอมกับความพึงพอใจของชุมชนตอ

การจัดการ ดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาดานชาง โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 

ครัวเรือน ผลการวิจัย พบวา ชุมชนมีระดับความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอมและความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาดานชางในระดับมากและชุมชนมีความพึง

พอใจตอการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาดานชางในระดับปานกลาง ปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพที่ตางกันมีความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอม

แตกตางกัน 

 ธีระวุฒิ ทองรอด (2542) ไดศึกษาเร่ืองการปฏิบัติตํารวจชุมชนเชิงรุกในทัศนะของ

เจาหนาที่ตํารวจภูธรภาค 1 พบวา ขาราชการตํารวจมีความรูความเขาใจ และทัศนะตอแนวคิดงาน

ตํารวจชุมชนอยูในระดับสูง และเห็นวาการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนและทองถิ่น สวนสภาพการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพันธ พบวา ยังมีขอจํากัดในดาน

สถานที่สําหรับใหบริการแกประชาชน และดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานชุมชนมีปญหาอยู

ในระดับปานกลางไดแก ปญหาดานงบประมาณ 
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 จิระพัฒน หอมสุวรรณ (2539) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนใน

กิจกรรมของสภาตําบล : กรณีศึกษาสภาตําบลในเขตจังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

ปจจัยที่มีผลตอการเขามีสวนรวมของประชาชนตอกิจกรรมของสภาตําบลระดับตํ่าไดแก ระดับ

การศึกษาการมีตําแหนงเปนคณะกรรมการหมูบาน ระดับรายไดและระดับความรูเกี่ยวกับองคกร 

ประชาชนที่ทําหนาที่ในการพัฒนา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้นไดแก การเปน

สมาชิกกลุมตางๆ ที่จัดต้ังขึ้นในหมูบานและปจจัยดานที่ต้ังตําบล สวนประเภทของการมีสวนรวม

ที่มากที่สุดไดแก การมีสวนรวมรับผลประโยชนของโครงการ การมีสวนรวมนอยที่สุดไดแก การม

มีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหาชุมชน ในดานอุปสรรคตอการเขามามีสวนรวมของ

ประชาชนตอกิจกรรมของสภาตําบล คือระบบอุปถัมภที่คณะกรรมการสภาตําบลมีตอพอคา 

ขาราชการ และราษฎรบางกลุม เพราะทําใหราษฎรมีทัศนคติในทางที่ไมดีตอสภาตําบล มีผลใหสภา

ตําบลไมสามารถพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น 

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
เพศ 
ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา 
วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

การสรางเครือขายและการมีสวนรวม

ของนักศึกษา 

 
 
 
 

ความคาดหวังและความพึงพอใจลด

มลพิษาในโรงอาหาร 



 

บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยพื้นฐาน  (Base Research) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสราง

เครือขายนักศึกษาใหชวยกันลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และเพื่อประเมินประสิทธิผลของการสรางเครือขายนักศึกษาลด

มลพิษสิ่งแวดลอม เชน ควันบุหร่ี เศษขยะ ไอควันจากรานคาของโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยรูปแบบของการวิจัย ใชขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ที่ไดจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจาก

ประชากร นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาระดับความคิดสําคัญ

ของการรวมมือและสรางเครือขาย    แลวจึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดจัดลําดับการดําเนินงานดังน้ี  

 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

 5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักศึกษาวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร ชั้นปที่ 1 – 4 ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 1,368 คน 

 2. กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ชั้นปที่ 1 – 4 ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 1,368 คน ซึ่งจะ

ทําการสุมแบบชั้นภูมิไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 310 คน ดังขั้นตอนตอไปน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 โดยการคํานวณหาขนาดตัวอยางที่เหมาะสมโดยใชวิธีการคํานวณขนาด

ตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความ

คาดเคลื่อนที่ยอมรับได 0.05  ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ดังน้ี 
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 n =     N                    

  1 +  N(e) 2 

 

 ตองการประมาณสัดสวนประชากรโดย 

กําหนด   n   =  ขนาดของตัวอยางที่ควรสุม 

              N  =  ขนาดของประชากรทั้งหมด  จํานวน  1,368   คน 

                        E   =  คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง (Sampling error)    = 0.05   

 

 แทนคาสูตร  n =                    1,368 

                                         1+1,368 (0.05 )2 

ขนาดกลุมตัวอยาง =  310  คน 

 

 ข้ันตอนท่ี 2  สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random method) โดยใชสูตรการ

คํานวณ ดังน้ี 

 

จํานวนตัวอยางในแตละกลุม = จํานวนตัวอยางทั้งหมด x จํานวนประชากรในกลุมน้ัน 

                         จํานวนประชากรทั้งหมด 

 

ซึ่งสามารถแสดงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 

ลําดับ ตําแหนง ประชากร (N) กลุมตัวอยาง (n) 

1 นักศึกษาชั้นปที่ 1 437 99 

2 นักศึกษาชั้นปที่ 2 330 75 

3 นักศึกษาชั้นปที่ 3 308 70 

4 นักศึกษาชั้นปที่ 4 293 66 

  รวม 1,368 310 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เค ร่ือ ง มื อที่ ใ ช ใ น ก า รร วบ รว ม ข อมู ล ใ น ก า ร วิ จัย ใ น ค ร้ั ง น้ี  คื อแ บ บ ส อ บ ถ า ม 

(Questionnaire) ซึ่งมีรายละเอียดของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามในเร่ืองเกี่ยวปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชั้นการศึกษา 

สาขาวิชา วัตถุประสงคในการใชโรงอาหาร ระยะเวลาในการใชบริการโรงอาหาร 

 สวนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการสรางเครือขายและการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร สําหรับตอนที่ 1 เปนคําถามการสรางเครือขาย ไดแก การเขารวม

กิจกรรม เหตุผลในการเขารวม เหตุผลในการไมเขารวม เคยเขารวมกิจกรรมอ่ืนหรือไม เชิญชวน

เพื่อนรวมทํากิจกรรม สําหรับตอนที่ 2 เปนคําถามการมีสวนรวม เปนคําถามแบบ Likert Scale โดย

แตละขอมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีรายละเอียด

ดังตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดของระดับความสําคัญของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

ระดับความสําคัญของการมีสวนรวม จํานวนขอ 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ 

ดานการไดรับประโยชนจากการลดมลพิษ 

ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 

ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

รวม 

3 

3 

2 

3 

3 

3 
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 โดยมีเกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกับความคิดเห็นสําหรับแบบสอบถามดังน้ี 

   1 หมายความวา  นอยที่สุด 

   2 หมายความวา  นอย 

   3 หมายความวา  ปานกลาง 

   4 หมายความวา  มาก 

   5 หมายความวา  มากที่สุด 
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ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 
จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ - ดคะแนนสูงสุ
 

 

     = 
5

15−
 

 

     = 0.80 

 

เกณฑการแปลคาคะแนนเฉลี่ยของปจจัยภายในดังน้ี 

 

คะแนน ระดับความสําคัญ 

4.21 – 5.00 มีความสําคัญในระดับมาก 

3.41 – 4.20 มีความสําคัญในระดับคอนขางมาก 

2.61 – 3.40 มีความสําคัญในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีความสําคัญในระดับคอนขางนอย 

1.00 – 1.80 มีความสําคัญในระดับนอย 

 

  สวนที่ 3 เปนขอคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร เปนคําถามการมีสวนรวม เปนคําถามแบบ Likert Scale โดยแตละ

ขอมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีจํานวน 5 ขอ ไดแก การ

ลดมลพิษทางนํ้า  การลดมลพิษทางอากาศ การลดมลพิษทางเสียง การลดมลพิษจากขยะมูลฝอย 

การลดมลพิษจากสารเคมี 

 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการลดมลพิษในโรงอาหาร เปนคําถาม

ปลายเปด 

 

3. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาสําหรับการวิจัยไปตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดังน้ี 

 1.  การหาความเท่ียงตรง (Validity)  โดยตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) ของขอคําถามในแตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยคร้ังน้ีหรือไม 

จากน้ันนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อดําเนินการขั้นตอนตอไป 
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 2.  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว 

จากการปรับปรุงความเที่ยงตรง ไปใชทดสอบ กับตัวอยางที่ใชทดสอบ (Pretest) จํานวน 30 ชุด โดย

สุมตัวอยางจากประชากรที่จะทําการศึกษาวิจัย ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับประชากรจริงในการทําการ

วิจัย โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (α - Coefficient) โดยวิธีการคํานวณของครอนบัค 

(Cronbach) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม  โดยจะมีคาระหวาง 0 

≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก  แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งคาแอลฟา (Alpha) ที่ไดคาโดยรวม

ทั้งฉบับเทากับ 0.73 หลังจากน้ันจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนภายใน 2 สัปดาหหลังจาก

แจกแบบสอบถาม และทําการตรวจสอบแยกเฉพาะฉบับสมบูรณเพื่อดําเนินการตอไป  

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสงแบบสอบถามไปยัง

กลุมประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ชั้นป

ที่ 1 – 4 ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยไดทําการคนควาวิจัยดวยตนเองจากแหลง

บทความทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือ เพื่อนําทฤษฎีและแนวคิด ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของมาเปน

แนวทางในการวิจัยคร้ังน้ี 

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจะใชทั้งวิธีเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) โดยอาศัยคาสถิติตางๆ โดยการนําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนด แลวทําขอมูลบันทึกลงรหัสแลวจึงนําไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติดวยโปรแกรม 

SPSS for Windows Version 13.0 ซึ่งจะใหคาสถิติตางๆ ดังน้ี 

 1. คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และใชสําหรับการ

อธิบาย การสรางเครือขาย  คาเฉลี่ย (Mean) ใชสําหรับการแปรความหมายของขอมูล สวนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชรวมกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะ การกระจายตัวของ

ขอมูล 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกัน 

(Paire Sample t-test) ตามความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษา  

 



 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยพื้นฐาน  (Base Research) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสราง

เครือขายนักศึกษาใหชวยกันลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และเพื่อประเมินประสิทธิผลของการสรางเครือขายนักศึกษาลด

มลพิษสิ่งแวดลอม เชน ควันบุหร่ี เศษขยะ ไอควันจากรานคาของโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยรูปแบบของการวิจัย ใชขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ที่ไดจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจาก

ประชากร นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาระดับความคิดสําคัญ

ของการรวมมือและสรางเครือขาย    แลวจึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอม

ในโรงอาหาร  

 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอม

ในโรงอาหาร 

 สวนที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอ

การลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 256 82.6 

หญิง 54 17.4 

รวม 310   100.0 

 ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี เปนเพศชาย 256 คน และ

เพศหญิง 54 คน คิดเปนรอยละ 82.6 และ 17.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชั้นป 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ชั้นปที่ 1 99 31.9 

ชั้นปที่ 2  75 24.2 

ชั้นปที่ 3 70 22.6 

ชั้นปที่ 4 66 21.3 

รวม 310   100.0 

 ตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูชั้นปที่ 1 จํานวน 99 คน คิดเปนรอย

ละ 31.9 รองลงมาศึกษาอยูชั้นปที่ 2 จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.2 ศึกษาอยูชั้นปที่ 3 จํานวน 70 

คน คิดเปนรอยละ 22.6 และศึกษาอยูชั้นปที่ 4 จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 21.3  

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา จํานวน รอยละ 

สาขาจิตรกรรมไทย 11 3.5 

สาขาประติมากรรมไทย 27 8.7 

สาขาหัตถศิลป 53 17.1 

สาขาหัตถกรรม 46 14.8 

สาขาเคร่ืองปนดินเผา 37 11.9 

สาขาเคร่ืองโลหะและ

รูปพรรณอัญมณี 

31 10.0 

สาขาจิตรกรรม 18 5.8 

สาขาประติมากรรม 28 9.0 

สาขาศิลปะการพิมพ 14 4.5 

สาขาศิลปะการถายภาพ 14 4.5 

สาขาออกแบบนิเทศศิลป 17 5.5 

สาขาออกแบบภายใน 9 2.9 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ 5 1.6 

รวม 310 100.0 
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 ตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูสาขาหัตถศิลป จํานวน 53 คน คิดเปน

รอยละ 17.1 รองลงมาศึกษาอยูสาขาหัตถกรรม จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 14.8 สาขา

เคร่ืองปนดินเผา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 11.9 สาขาเคร่ืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี จํานวน 

31 คน คิดเปนรอยละ 10.0 สาขาประติมากรรม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 9.0 สาขา

ประติมากรรมไทย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 8.7 สาขาจิตรกรรม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 

5.8 สาขาออกแบบนิเทศศิลป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.5 สาขาศิลปะการพิมพ จํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 4.5 สาขาศิลปะการถายภาพ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.5 สาขาจิตรกรรมไทย 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.5 สาขาออกแบบภายใน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และสาขา

ออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.6  

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวัตถุประสงคการใชโรงอาหาร 

วัตถุประสงคในการใชโรง

อาหาร 

จํานวน รอยละ 

ทํารายงาน 59 19.0 

รับประทานอาหาร 223 71.9 

พบปะสังสรรค 28 9.0 

รวม 310   100.0 

 ตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชโรงอาหารเพื่อการรับประทานอาหาร 

จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 71.9 รองลงมาใชโรงอาหารเพื่อการทํารายงาน จํานวน 59 คน คิด

เปนรอยละ 19.00 และใชโรงอาหารเพื่อการพบปะสังสรรค จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 9.0  

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการใชโรงอาหาร 

ระยะเวลาในการใชโรงอาหาร จํานวน รอยละ 

นอยกวา 20 นาที 23 7.4 

20 – 40 นาที 250 80.6 

มากกวา 40 นาที 37 11.9 

รวม 310   100.0 
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 ตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชโรงอาหารเวลา 20 – 40 นาที จํานวน 250 

คน คิดเปนรอยละ 80.6 รองลงมาใชโรงอาหารมากกวา 40 นาที จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 11.9 

และใชโรงอาหารนอยกวา 20 นาที จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 11.9  

 

สวนท่ี 2 การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 

 ลดมลพิษสิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร 

การเขารวมกิจกรรม จํานวน รอยละ 

สนใจเขารวม 296 95.5 

ไมสนใจเขารวม 14 4.5 

รวม 310  100.0 

 ตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสนใจเขารวมกิจกรรมลดมลพิษสิ่งแวดลอม

ภายในโรงอาหาร จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 95.50 และไมสนใจเขารวมกิจกรรมลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.5  

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลในการเขารวมกิจกรรมลด 

 มลพิษสิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร 

เหตุผลในการเขารวมกิจกรรม จํานวน รอยละ 

กิจกรรมมีประโยชนตอผูที่มา

ใชและตอตนเอง 

279 94.3 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 17 5.7 

รวม 296  100.0 

 ตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวากิจกรรมมีประโยชนตอผูที่มาใชและตอ

ตนเอง จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 94.30 และเห็นวาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จํานวน 17 

คน คิดเปนรอยละ 5.7 

 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่ไมเขารวมกิจกรรม 

เหตุผลที่ไมเขารวมกิจกรรม จํานวน รอยละ 

ไมมีเวลาวาง 8 57.1 
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่ไมเขารวมกิจกรรม (ตอ) 

เหตุผลที่ไมเขารวมกิจกรรม จํานวน รอยละ 

เปนความรับผิดชอบของทาง

มหาวิทยาลัย 

6 42.9 

รวม 14  100.0 

 ตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาไมมีเวลาวาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอย

ละ 57.1 และเห็นวาเปนความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.9  

 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมกับทาง 

 มหาวิทยาลัย 

การรวมกิจกรรมกับทาง

มหาวิทยาลัย 

จํานวน รอยละ 

เคย 29 9.4 

ไมเคย 281 90.6 

รวม 310  100.0 

 ตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย 

จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 90.6 และเคยเขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย จํานวน 29 คน คิด

เปนรอยละ 9.4  

 

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการแนะนําเขารวมกิจกรรมลด 

 มลพิษสิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร 

การแนะนําเขารวมกิจกรรม จํานวน รอยละ 

เชิญชวน 310 100.0 

รวม 310 100.0 

 ตารางที่ 10 พบว ากลุม ตัวอย างยินดี เชิญชวนการเข าร วมกิจกรรมลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 100.0  
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความสําคัญของการมี 

 สวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

ระดับความสําคัญการมีสวนรวม x  S.D. ความหมาย 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ    

การมีสวนรวมในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

มลพิษสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 

3.99 .381 คอนขางมาก 

การมีสวนรวมกับทางมหาวิทยาลัย/ 

โครงการทําการวิเคราะหสาเหตุของมลพิษ

สิ่งแวดลอมที่เกิดภายในโรงอาหาร 

3.93 .308 คอนขางมาก 

การมีสวนรวมตัดสินใจในการประชุม 3.90 .296 คอนขางมาก 

รวม 3.94    .178 คอนขางมาก 

ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ    

การมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยเพื่อ

นําไปพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมภายใน

โรงอาหาร 

2.69 .553 ปานกลาง 

การมีสวนรวมในการใชแรงงานเพื่อ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในโรงอาหารใหดีขึ้น 

4.06 .493 คอนขางมาก 

การมีสวนรวมในการรณรงคและสราง

ความตระหนักในการลดมลพิษและรักษา

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

3.93 .392 คอนขางมาก 

รวม 3.56    .290 คอนขางมาก 

ดานการไดรับประโยชนจากการลดมลพิษ    

การมีสวนรวมในประโยชนที่เกิดจากการ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

3.93 .303 คอนขางมาก 

การมีสุขภาพดีขึ้น 3.69 .462 คอนขางมาก 

รวม 3.81    .291 คอนขางมาก 

ดานการมีสวนรวมในการติดตามและ

ประเมินผล 

   

การมีสวนรวมในการจัดทําประชาพิจารณ

เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการลดมลพิษ

3.29 .482 ปานกลาง 
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สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

การมีสวนรวมในการตรวจสอบถึง

ความกาวหนาของโครงการแตละคร้ัง 

3.37 .535 ปานกลาง 

การมีสวนรวมในการประเมินผลการลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

3.84 .368 คอนขางมาก 

รวม 3.50 .334 คอนขางมาก 

ดานการมีสวนรวมในการวางแผน    

การมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีแกไข

ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

3.94 .485 คอนขางมาก 

การมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

3.74 .442 คอนขางมาก 

การมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบ

เพื่อปองกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมใน

โรงอาหาร 

3.79 .410 คอนขางมาก 

รวม 3.82    .376 คอนขางมาก 

ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา    

การมีสวนรวมในการกําหนดการใช

เทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อลดการเกิดปญหา

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

3.90 .437 คอนขางมาก 

การมีสวนรวมในการแนะนําเพื่อนรวม

สถาบันถึงวิธีการปองกันการเกิดปญหา

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

3.97 .376 คอนขางมาก 

การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

3.67 .469 คอนขางมาก 

รวม 3.85 .302 คอนขางมาก 

รวม 3.75     .133 คอนขางมาก 

 ตารางที่ 11 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ภาพรวมระดับความสําคัญของดาน

การมีสวนรวมในการตัดสินใจของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรง

อาหารพบวาอยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.94) และเมื่อวิเคราะหระดับความสําคัญของดานการมี

สวนรวมในการตัดสินใจ แยกเปนแตละดาน พบวาการมีสวนรวมในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับมลพิษ
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สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.99) รองลงมา

คือการมีสวนรวมกับทางมหาวิทยาลัย/ โครงการทําการวิเคราะหสาเหตุของมลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิด

ภายในโรงอาหาร อยูในระดับคอนขางมาก  ( X  = 3.93) และการมีสวนรวมตัดสินใจในการประชุม 

อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.90)  

 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ภาพรวมระดับความสําคัญของดานการมีสวน

รวมในการดําเนินการของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวา

อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.56) และเมื่อวิเคราะหระดับความสําคัญของดานการมีสวนรวมใน

การดําเนินการแยกเปนแตละดาน พบวาการมีสวนรวมในการใชแรงงานเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

โรงอาหารใหดีขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 4.06) รองลงมาคือการมีสวน

รวมในการรณรงคและสรางความตระหนักในการลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยู

ในระดับคอนขางมาก  ( X  = 3.93) และการมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.69) 

 ดานการไดรับประโยชนจากการลดมลพิษ ภาพรวมระดับความสําคัญของดานการ

ไดรับประโยชนจากการลดมลพิษของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรง

อาหารพบวาอยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.81) และเมื่อวิเคราะหระดับความสําคัญของดานการ

ไดรับประโยชนจากการลดมลพิษ แยกเปนแตละดาน พบวาการมีสวนรวมในประโยชนที่เกิดจาก

การลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.93) 

รองลงมาคือการมีสุขภาพดีขึ้น อยูในระดับคอนขางมาก  ( X  = 3.69)  

 ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ภาพรวมระดับความสําคัญของดาน

การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.50) และเมื่อวิเคราะหระดับ

ความสําคัญของดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล แยกเปนแตละดาน พบวาการมี

สวนรวมในการประเมินผลการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับ

คอนขางมาก ( X  = 3.84) รองลงมาคือการมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงความกาวหนาของ

โครงการแตละคร้ัง อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.37) และการมีสวนรวมในการจัดทําประชา

พิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับปานกลาง 

( X  = 3.29) 

 ดานการมีสวนรวมในการวางแผน ภาพรวมระดับความสําคัญของดานการมีสวนรวม

ในการวางแผนของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูใน

ระดับคอนขางมาก ( X  = 3.82) และเมื่อวิเคราะหระดับความสําคัญของดานการมีสวนรวมในการ
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วางแผน แยกเปนแตละดาน พบวาการมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีแกไขปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.94) รองลงมาคือการมี

สวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบเพื่อปองกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับ

คอนขางมาก  ( X  = 3.79) และการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรง

อาหาร อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.74) 

 ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา ภาพรวมระดับความสําคัญของดานการมีสวน

รวมในการแกไขปญหาของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร

พบวาอยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 3.85) และเมื่อวิเคราะหระดับความสําคัญของดานการมีสวน

รวมในการแกไขปญหา แยกเปนแตละดาน พบวาการมีสวนรวมในการแนะนําเพื่อนรวมสถาบันถึง

วิธีการปองกันการเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับ

คอนขางมาก ( X  = 3.97) รองลงมาคือการมีสวนรวมในการกําหนดการใชเทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อ

ลดการเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับคอนขางมาก  ( X  = 3.90) และการมี

สวนรวมในการวิเคราะหปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 

3.67) 

 

สวนท่ี 3 ความคาดหวังและความพึงพอใจลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคาดหวังเพื่อการลด 

 มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

ความคาดหวัง x  S.D. ความหมาย 

การลดมลพิษทางนํ้า    

การบอพักนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าเสีย 3.07 .252 ปานกลาง 

การนํานํ้าที่ผานการบําบัดมาใชรดนํ้า

ตนไมในมหาวิทยาลัย 

3.98 .306 คอนขางมาก 

การมีลดการใชนํ้าและใชนํ้าเทาที่จําเปน

ของนักศึกษาและผูประกอบการ 

3.15 .353 ปานกลาง 

รณรงคไมทิ้งกากของเสียลงในทอ 3.18 .385 ปานกลาง 

รวม 3.34    .214 ปานกลาง 

การลดมลพิษทางอากาศ    

การติดต้ังเคร่ืองดูดควันจากการปรุงอาหาร 4.01 .476 คอนขางมาก 

การจัดสถานที่สูบบุหร่ีสําหรับนักศึกษา 3.85 .469 คอนขางมาก 
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การเก็บกวาดพื้นใหสะอาดไมมีฝุนผง 4.05 .618 คอนขางมาก 

การปลูกตนไมเพื่อดูดซับควันรถจาก

บริเวณนอกมหาวิทยาลัย 

4.13 .536 คอนขางมาก 

รวม 4.01    .318 คอนขางมาก 

การลดมลพิษทางเสียง    

การรณรงคลดการใชเสียงดัง เชน เสียง

เคร่ืองยนต บีบแตร แกประชาชนทั่วไป

บริเวณรอบสถาบันการศึกษา 

3.15 .359 ปานกลาง 

ติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงหรือกั้นเสียง 3.09 .282 ปานกลาง 

รวม 3.12    .221 ปานกลาง 

การลดมลพิษจากขยะมูลฝอย    

มีระบบจัดการกับขยะและเศษอาหาร

ไมใหเหลือตกคาง 

4.09 .333 คอนขางมาก 

มีถังใสเศษอาหารเพียงพอ 3.12 .325 ปานกลาง 

มีที่สําหรับใสกนบุหร่ี 4.15 .455 คอนขางมาก 

รวม 3.79    .213 คอนขางมาก 

การลดมลพิษที่เกิดจากสารพิษ    

จัดสถานที่เปนสัดสวนสําหรับนักศึกษาที่

สูบบุหร่ี 

4.24 .492 มาก 

มีการจัดเก็บวัตถุเคมีภัณฑ อาทิเชน นํ้ายา

ลางทําความสะอาด ไมปนกับที่จัดเตรียม

อาหาร 

3.15 .353 ปานกลาง 

รณรงคลดการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 4.28 .518 มาก 

รวม 3.89 .263 คอนขางมาก 

รวม 3.63    .109 คอนขางมาก 

 ตารางที่ 12 การลดมลพิษทางนํ้า ภาพรวมระดับความคาดหวังของการลดมลพิษทาง

นํ้าของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับปาน

กลาง ( X  = 3.34) และเมื่อวิเคราะหระดับความคาดหวังของการลดมลพิษทางนํ้า แยกเปนแตละดาน 

พบวาการนํานํ้าที่ผานการบําบัดมาใชรดนํ้าตนไมในมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับ

คอนขางมาก ( X  = 3.98) รองลงมาคือรณรงคไมทิ้งกากของเสียลงในทอ อยูในระดับปานกลาง  
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( X  = 3.18) ลดการใชนํ้าและใชนํ้าเทาที่จําเปนของนักศึกษาและผูประกอบการ อยูในระดับปาน

กลาง ( X  = 3.15) และ การมีบอพักนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าเสีย อยูในระดับปานกลาง ( X  = 

3.07) 

 การลดมลพิษทางอากาศ ภาพรวมระดับความคาดหวังของการลดมลพิษทางอากาศ

ของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับ

คอนขางมาก ( X  = 4.01) และเมื่อวิเคราะหระดับความคาดหวังของการลดมลพิษทางอากาศ แยก

เปนแตละดาน พบวาการปลูกตนไมเพื่อดูดซับควันรถจากบริเวณนอกมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด อยูในระดับคอนขางมาก ( X  = 4.13) รองลงมาคือการเก็บกวาดพื้นใหสะอาดไมมีฝุนผง อยูใน

ระดับคอนขางมาก  ( X  = 4.05) การติดต้ังเคร่ืองดูดควันจากการปรุงอาหาร อยูในระดับ

คอนขางมาก ( X  = 4.01) และการจัดสถานที่สูบบุหร่ีสําหรับนักศึกษา อยูในระดับคอนขางมาก ( X  

= 3.85) 

 การลดมลพิษทางเสียง ภาพรวมระดับความคาดหวังของการลดมลพิษทางเสียงของ

การมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับปานกลาง ( X  

= 3.12) และเมื่อวิเคราะหระดับความคาดหวังของการลดมลพิษทางเสียง แยกเปนแตละดาน พบวา

การรณรงคลดการใชเสียงดัง เชน เสียงเคร่ืองยนต บีบแตร แกประชาชนทั่วไปบริเวณรอบ

สถาบันการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.15) รองลงมาคือการติดต้ังวัสดุ

ดูดซับเสียงหรือกั้นเสียง อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.09)  

 การลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ภาพรวมระดับความคาดหวังของการลดมลพิษจากขยะ

มูลฝอยของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับ

คอนขางมาก ( X  = 3.79) และเมื่อวิเคราะหระดับความคาดหวังของการลดมลพิษจากขยะมูลฝอย 

แยกเปนแตละดาน พบวาการมีที่สําหรับใสกนบุหร่ี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับคอนขางมาก ( X  

= 4.15) รองลงมาคือการมีระบบจัดการกับขยะและเศษอาหารไมใหเหลือตกคาง อยูในระดับ

คอนขางมาก  ( X  = 4.09) และมีถังใสเศษอาหารเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.12) 

 การลดมลพิษที่เกิดจากสารพิษ ภาพรวมระดับความคาดหวังของการลดมลพิษที่เกิด

จากสารพิษของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูใน

ระดับคอนขางมาก ( X  = 3.89) และเมื่อวิเคราะหระดับความคาดหวังของการลดมลพิษที่เกิดจาก

สารพิษ แยกเปนแตละดาน พบวาการรณรงคลดการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูใน

ระดับคอนขางมาก ( X  = 4.28) รองลงมาคือจัดสถานที่เปนสัดสวนสําหรับนักศึกษาที่สูบบุหร่ี อยู

ในระดับคอนขางมาก  ( X  = 4.24) และมีการจัดเก็บวัตถุเคมีภัณฑ อาทิเชน นํ้ายาลางทําความ

สะอาด ไมปนกับที่จัดเตรียมอาหาร อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.15) 
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพอใจเพื่อการลด 

 มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

ความพอใจ x  S.D. ความหมาย 

การลดมลพิษทางนํ้า    

การบอพักนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าเสีย 3.02 .126 ปานกลาง 

การนํานํ้าที่ผานการบําบัดมาใชรดนํ้า

ตนไมในมหาวิทยาลัย 

3.06 .246 ปานกลาง 

การมีลดการใชนํ้าและใชนํ้าเทาที่จําเปน

ของนักศึกษาและผูประกอบการ 

3.00 .057 ปานกลาง 

รณรงคไมทิ้งกากของเสียลงในทอ 3.15 .353 ปานกลาง 

รวม 3.06    .131 ปานกลาง 

การลดมลพิษทางอากาศ    

การติดต้ังเคร่ืองดูดควันจากการปรุงอาหาร 2.90 .543 ปานกลาง 

การจัดสถานที่สูบบุหร่ีสําหรับนักศึกษา 3.12 .328 ปานกลาง 

การเก็บกวาดพื้นใหสะอาดไมมีฝุนผง 3.16 .413 ปานกลาง 

การปลูกตนไมเพื่อดูดซับควันรถจาก

บริเวณนอกมหาวิทยาลัย 

3.14 .350 ปานกลาง 

รวม 3.08    .207 ปานกลาง 

การลดมลพิษทางเสียง    

การรณรงคลดการใชเสียงดัง เชน เสียง

เคร่ืองยนต บีบแตร แกประชาชนทั่วไป

บริเวณรอบสถาบันการศึกษา 

3.15 .353 ปานกลาง 

ติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงหรือกั้นเสียง 3.18 .396 ปานกลาง 

รวม 3.16    .360 ปานกลาง 

การลดมลพิษจากขยะมูลฝอย    

มีระบบจัดการกับขยะและเศษอาหาร

ไมใหเหลือตกคาง 

3.13 .332 ปานกลาง 

มีถังใสเศษอาหารเพียงพอ 3.16 .383 ปานกลาง 

มีที่สําหรับใสกนบุหร่ี 3.07 .446 ปานกลาง 
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รวม 3.12    .225 ปานกลาง 

การลดมลพิษที่เกิดจากสารพิษ    

จัดสถานที่เปนสัดสวนสําหรับนักศึกษาที่

สูบบุหร่ี 

3.08 .402 ปานกลาง 

มีการจัดเก็บวัตถุเคมีภัณฑ อาทิเชน นํ้ายา

ลางทําความสะอาด ไมปนกับที่จัดเตรียม

อาหาร 

3.12 .328 ปานกลาง 

รณรงคลดการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 3.15 .356 ปานกลาง 

รวม 3.12 .233 ปานกลาง 

รวม 3.11    .132 ปานกลาง 

 ตารางที่ 13 การลดมลพิษทางนํ้า ภาพรวมระดับความพอใจของการลดมลพิษทางนํ้า

ของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับปานกลาง 

( X  = 3.06) และเมื่อวิเคราะหระดับความพอใจของการลดมลพิษทางนํ้า แยกเปนแตละดาน พบวา

รณรงคไมทิ้งกากของเสียลงในทอ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.15) รองลงมา

คือการนํานํ้าที่ผานการบําบัดมาใชรดนํ้าตนไมในมหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.06) 

การมีบอพักนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าเสีย อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.02) และการมีลดการใช

นํ้าและใชนํ้าเทาที่จําเปนของนักศึกษาและผูประกอบการ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.00) 

 การลดมลพิษทางอากาศ ภาพรวมระดับความพอใจของการลดมลพิษทางอากาศของ

การมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับปานกลาง ( X  

= 3.08) และเมื่อวิเคราะหระดับความพอใจของการลดมลพิษทางอากาศ แยกเปนแตละดาน พบวา

การเก็บกวาดพื้นใหสะอาดไมมีฝุนผง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.16) 

รองลงมาคือการปลูกตนไมเพื่อดูดซับควันรถจากบริเวณนอกมหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง  

( X  = 3.14) การจัดสถานที่สูบบุหร่ีสําหรับนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.13) การติดต้ัง

เคร่ืองดูดควันจากการปรุงอาหาร อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.90) 

 การลดมลพิษทางเสียง ภาพรวมระดับความพอใจของการลดมลพิษทางเสียงของการมี

สวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับปานกลาง ( X  = 

3.16) และเมื่อวิเคราะหระดับความพอใจของการลดมลพิษทางเสียง แยกเปนแตละดาน พบวาการ

ติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงหรือกั้นเสียง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.18) รองลงมา

คือการรณรงคลดการใชเสียงดัง เชน เสียงเคร่ืองยนต บีบแตร แกประชาชนทั่วไปบริเวณรอบ

สถาบันการศึกษา อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.15)  
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 การลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ภาพรวมระดับความพอใจของการลดมลพิษจากขยะมูล

ฝอยของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับปาน

กลาง ( X  = 3.12) และเมื่อวิเคราะหระดับความพอใจของการลดมลพิษจากขยะมูลฝอย แยกเปนแต

ละดาน พบวามีถังใสเศษอาหารเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.16) รองลงมาคือมีระบบ

จัดการกับขยะและเศษอาหารไมใหเหลือตกคาง อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.12) และมีที่สําหรับ

ใสกนบุหร่ี อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.07) 

 การลดมลพิษที่เกิดจากสารพิษ ภาพรวมระดับความพอใจของการลดมลพิษที่เกิดจาก

สารพิษของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารพบวาอยูในระดับ

ปานกลาง ( X  = 3.12) และเมื่อวิเคราะหระดับความพอใจของการลดมลพิษที่เกิดจากสารพิษ แยก

เปนแตละดาน พบวาการรณรงคลดการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับปาน

กลาง ( X  = 3.15) รองลงมาคือการจัดเก็บวัตถุเคมีภัณฑ อาทิเชน นํ้ายาลางทําความสะอาด ไมปน

กับที่จัดเตรียมอาหาร อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.12) และจัดสถานที่เปนสัดสวนสําหรับ

นักศึกษาที่สูบบุหร่ี อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.08) 

 

สวนท่ี 4  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลดมลพิษ 

 สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลดมลพิษ 

 สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

ปจจัยที่พิจารณา P E ( P – E ) ความพึงพอใจ 

การลดมลพิษทางนํ้า 3.06 3.34 -0.28 ไมพึงพอใจ 

การลดมลพิษทางอากาศ 3.08 4.01 -0.93 ไมพึงพอใจ 

การลดมลพิษทางเสียง 3.16 3.12 0.04 พึงพอใจ 

การลดมลพิษทางขยะมูลฝอย 3.12 3.79 -0.67 ไมพึงพอใจ 

การลดมลพิษจากสารพิษ 3.12 3.89 -0.77 ไมพึงพอใจ 

ภาพรวมการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรง

อาหาร 

3.11 3.63 -0.52 ไมพึงพอใจ 

  จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึง

พอใจตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร พบวากลุมตัวอยางมีระดับความไมพึงพอใจตอตอ

การลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ในระดับคะแนนเฉลี่ย -0.52 เมื่อแยกเปนรายดานพบวา  

  จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลด
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มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษทางนํ้า พบวากลุมตัวอยางมีระดับความไมพึง

พอใจตอตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ในระดับคะแนนเฉลี่ย -0.28 

  จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษทางอากาศ พบวากลุมตัวอยางมีระดับความไมพึง

พอใจตอตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ในระดับคะแนนเฉลี่ย -0.93 

  จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษทางเสียง พบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึง

พอใจตอตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ในระดับคะแนนเฉลี่ย 0.04 

  จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษทางขยะมูลฝอย พบวากลุมตัวอยางมีระดับความ

ไมพึงพอใจตอตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ในระดับคะแนนเฉลี่ย -0.67 

  จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอการลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษจากสารพิษ พบวากลุมตัวอยางมีระดับความไม

พึงพอใจตอตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ในระดับคะแนนเฉลี่ย -0.77 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยพื้นฐาน  (Base Research) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสราง

เครือขายนักศึกษาใหชวยกันลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และเพื่อประเมินประสิทธิผลของการสรางเครือขายนักศึกษาลด

มลพิษสิ่งแวดลอม เชน ควันบุหร่ี เศษขยะ ไอควันจากรานคาของโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยรูปแบบของการวิจัย ใชขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ที่ไดจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจาก

ประชากร นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาระดับความคิดสําคัญ

ของการรวมมือและสรางเครือขาย    แลวจึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหการสรางเครือขายนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารวิทยาลัย

เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการวิเคราะหและอธิบายไดดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาโดยสวนใหญ พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

จํานวน 310 คน โดยสวนใหญเปนเพศชาย 256 คน คิดเปนรอยละ 82.6 ศึกษาอยูชั้นปที่ 1 จํานวน 

99 คน คิดเปนรอยละ 31.9 ศึกษาสาขาหัตถศิลป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 17.1 สวนใหญใช

โรงอาหารเพื่อการรับประทานอาหาร จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 71.9 ใชโรงอาหารเวลา 20 – 

40 นาที จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 80.6  

 

 สวนท่ี 2 การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอม

ในโรงอาหาร  

 ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาโดยสวนใหญ พบวา สนใจเขารวมกิจกรรมลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 95.50 โดยเห็นวากิจกรรมมีประโยชน

ตอผูที่มาใชและตอตนเอง จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 94.30 และไมสนใจเขารวมกิจกรรมลด

มลพิษสิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.5 โดยเห็นวาไมมีเวลาวาง 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.1 สวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย จํานวน 281 
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คน คิดเปนรอยละ 90.6 กลุมตัวอยางยินดีเชิญชวนการเขารวมกิจกรรมลดมลพิษสิ่งแวดลอมภายใน

โรงอาหาร จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 100.0 

 การวิเคราะหขอมูลดานความสําคัญของการมีบทบาทสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร แบงออกเปน 6 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดาน

การมีสวนรวมในการดําเนินการ ดานการไดรับประโยชนจากการลดมลพิษ ดานการมีสวนรวมใน

การติดตามและประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการวางแผน ดานการมีสวนรวมในการแกไข

ปญหา โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ปรากฎผลดังน้ี  

 นักศึกษาใหความสําคัญของการมีบทบาทสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหารโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

 นักศึกษาใหความสําคัญของการมีบทบาทสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัย การมีสวนรวมกับทางมหาวิทยาลัย/ โครงการทําการวิเคราะหสาเหตุของมลพิษ

สิ่งแวดลอมที่เกิดภายในโรงอาหาร และการมีสวนรวมตัดสินใจในการประชุม อยูในระดับ

คอนขางมาก 

 นักศึกษาใหความสําคัญของการมีบทบาทสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในการใชแรงงานเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร

ใหดีขึ้น  การมีสวนรวมในการรณรงคและสรางความตระหนักในการลดมลพิษและรักษา

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับคอนขางมาก สวนการมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยเพื่อ

นําไปพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร อยูในระดับปานกลาง 

 นักศึกษาใหความสําคัญของการมีบทบาทสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการไดรับประโยชนจากการลดมลพิษ  โดยรวมอยูในระดับ

คอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในประโยชนที่ เกิดจากการลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร และการมีสุขภาพดีขึ้น อยูในระดับคอนขางมาก 

 นักศึกษาใหความสําคัญของการมีบทบาทสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับ

คอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในการประเมินผลการลดมลพิษสิ่งแวดลอม

ในโรงอาหาร อยูในระดับคอนขางมาก สวนการมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงความกาวหนาของ
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โครงการแตละคร้ัง และการมีสวนรวมในการจัดทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอผลการ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับปานกลาง 

 นักศึกษาใหความสําคัญของการมีบทบาทสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการมีสวนรวมในการวางแผน โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรง

อาหาร การมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบเพื่อปองกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

การมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับ

คอนขางมาก 

 นักศึกษาใหความสําคัญของการมีบทบาทสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในการแนะนําเพื่อนรวมสถาบันถึงวิธีการปองกันการเกิด

ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร การมีสวนรวมในการกําหนดการใชเทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อ

ลดการเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร และการมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับคอนขางมาก 

 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังและความพึงพอใจลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรง

อาหาร 

 การวิเคราะหขอมูลดานความคาดหวังเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร แบง

ออกเปน 5 ดาน คือ ดานการลดมลพิษทางนํ้า ดานการลดมลพิษทางอากาศ ดานการลดมลพิษทาง

เสียง ดานการลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ดานการลดมลพิษที่เกิดจากสารพิษ โดยใชคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ปรากฎผลดังน้ี 

 นักศึกษาใหความคาดหวังเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร โดยรวมอยูใน

ระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

 นักศึกษาใหความคาดหวังเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษ

ทางนํ้า โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การนํานํ้าที่ผานการบําบัดมาใช

รดนํ้าตนไมในมหาวิทยาลัย อยูในระดับคอนขางมาก การรณรงคไมทิ้งกากของเสียลงในทอ ลดการ

ใชนํ้าและใชนํ้าเทาที่จําเปนของนักศึกษาและผูประกอบการ และ การมีบอพักนํ้าเสียและระบบ

ระบายนํ้าเสีย อยูในระดับปานกลาง 

 นักศึกษาใหความคาดหวังเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษ

ทางอากาศ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา การปลูกตนไมเพื่อดูดซับควัน
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รถจากบริเวณนอกมหาวิทยาลัย การเก็บกวาดพื้นใหสะอาดไมมีฝุนผง การติดต้ังเคร่ืองดูดควันจาก

การปรุงอาหาร การจัดสถานที่สูบบุหร่ีสําหรับนักศึกษา อยูในระดับคอนขางมาก 

 นักศึกษาใหความคาดหวังเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษ

ทางเสียง โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรณรงคลดการใชเสียงดัง 

เชน เสียงเคร่ืองยนต บีบแตร แกประชาชนทั่วไปบริเวณรอบสถาบันการศึกษา และการติดต้ังวัสดุ

ดูดซับเสียงหรือกั้นเสียง อยูในระดับปานกลาง 

 นักศึกษาใหความคาดหวังเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษ

จากขยะมูลฝอย โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีที่สําหรับใสกน

บุหร่ี การมีระบบจัดการกับขยะและเศษอาหารไมใหเหลือตกคาง อยูในระดับคอนขางมาก  และมี

ถังใสเศษอาหารเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง 

 นักศึกษาใหความคาดหวังเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษที่

เกิดจากสารพิษ โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรณรงคลดการสูบ

บุหร่ีในสถานศึกษา จัดสถานที่เปนสัดสวนสําหรับนักศึกษาที่สูบบุหร่ี อยูในระดับคอนขางมาก 

และมีการจัดเก็บวัตถุเคมีภัณฑ อาทิเชน นํ้ายาลางทําความสะอาด ไมปนกับที่จัดเตรียมอาหาร อยูใน

ระดับปานกลาง 

 การวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร แบง

ออกเปน 5 ดาน คือ ดานการลดมลพิษทางนํ้า ดานการลดมลพิษทางอากาศ ดานการลดมลพิษทาง

เสียง ดานการลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ดานการลดมลพิษที่เกิดจากสารพิษ โดยใชคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ปรากฎผลดังน้ี 

 นักศึกษาใหความพึงพอใจเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

 นักศึกษาใหความพึงพอใจเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษ

ทางนํ้า โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา รณรงคไมทิ้งกากของเสียลงใน

ทอ การนํานํ้าที่ผานการบําบัดมาใชรดนํ้าตนไมในมหาวิทยาลัย การมีบอพักนํ้าเสียและระบบระบาย

นํ้าเสีย และการมีลดการใชนํ้าและใชนํ้าเทาที่จําเปนของนักศึกษาและผูประกอบการ อยูในระดับ

ปานกลาง 

 นักศึกษาใหความพึงพอใจเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษ

ทางอากาศ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา การเก็บกวาดพื้นใหสะอาดไม

มีฝุนผง การปลูกตนไมเพื่อดูดซับควันรถจากบริเวณนอกมหาวิทยาลัย การจัดสถานที่สูบบุหร่ี

สําหรับนักศึกษา และการติดต้ังเคร่ืองดูดควันจากการปรุงอาหาร อยูในระดับปานกลาง 
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 นักศึกษาใหความพึงพอใจเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษ

ทางเสียง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา การติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงหรือ

กั้นเสียง การรณรงคลดการใชเสียงดัง เชน เสียงเคร่ืองยนต บีบแตร แกประชาชนทั่วไปบริเวณรอบ

สถาบันการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

 นักศึกษาใหความพึงพอใจเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษ

จากขยะมูลฝอย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีถังใสเศษอาหาร

เพียงพอ มีระบบจัดการกับขยะและเศษอาหารไมใหเหลือตกคาง และมีที่สําหรับใสกนบุหร่ี อยูใน

ระดับปานกลาง 

 นักศึกษาใหความพึงพอใจเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการลดมลพิษที่

เกิดจากสารพิษ โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรณรงคลดการสูบ

บุหร่ีในสถานศึกษา จัดสถานที่เปนสัดสวนสําหรับนักศึกษาที่สูบบุหร่ี การจัดเก็บวัตถุเคมีภัณฑ 

อาทิเชน นํ้ายาลางทําความสะอาด ไมปนกับที่จัดเตรียมอาหาร และจัดสถานที่เปนสัดสวนสําหรับ

นักศึกษาที่สูบบุหร่ี อยูในระดับปานกลาง 

 การวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจ

ตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร พบวากลุมตัวอยางมีระดับความไมพึงพอใจตอตอการลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

 

2. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการสรางเครือขายนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร

วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามา

อภิปรายผล ดังน้ี 

 ผลการศึกษาดานความสนใจในการเขารวมกิจกรรมลดมลพิษสิ่งแวดลอมภายในโรง

อาหาร พบวา นักศึกษาโดยสวนใหญมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรการสรางเครือขายนักศึกษา

เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร โดยใหเหตุผลวาเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอผูที่มาใชโรง

อาหารและตอตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ยุพิน ระพิพันธุ (2544) ไดเสนอปจจัยพื้นฐานในการระดม

การมีสวนรวมของนักเรียนนักศึกษาในขอหน่ึงวา ปจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเปนจริง

นักเรียนนักศึกษาที่จะเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ทั้งในแงการรวมแรง รวมทรัพยากร หรือ

อ่ืนๆ มีเหตุผลอยูวา การมองเห็นวาตนจะไดรับประโยชนตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไป ซึ่งถือเปน

เคร่ืองการกระตุนใหเกิดมีสิ่งจูงใจ และสําหรับนักศึกษาที่ไมสนใจเขารวมในกิจกรรมลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร ใหเหตุผลวา ไมมีเวลาวาง และการลดมลพิษในโรงอาหารเปนความ
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รับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยที่จะตองดําเนินการ ซึ่งไดสอดคลองกับ ยุพิน ระพิพันธุ (2544) ได

อธิบายผลการศึกษาพบวา นักเรียนนักศึกษาจํานวนมากจะเห็นประโยชนของการเขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมการพัฒนาแตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมไดเน่ืองจากไมเห็นชองทางของการมีสวนรวม 

หรือเขารวมแลวไมไดรับดังที่คาดคิดเอาไว เน่ืองจากการเขามีสวนรวมน้ันมิไดจัดรูปแบบ

ความสัมพันธที่ เหมาะสม อาจเน่ืองมาจากขาดการประชาสัมพันธที่ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงค

ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นและการกําหนดเวลาที่แนชัด เพื่อใหผูเขารวมกําหนดเงื่อนไขของตัวเองได 

 ผลการศึกษาดานระดับความสําคัญของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร พบวา โดยภาพรวมและการพิจารณารายดานนักศึกษาใหความสําคัญตอ

การมีสวนรวมในการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ชี้ใหเห็นถึงเครือขายนักศึกษามีสวนสําคัญ

ที่จะทําใหกิจกรรมลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ทั้งน้ีเพราะนักศึกษาไดใหความสําคัญใน

ขั้นตอนและกระบวนการต้ังแตการวางแผน การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล ซึ่ง

สอดคลองกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน (2537 : 51) ไดกลาววาการพัฒนาเครือขายสมาชิก

เครือขายตองมีเปาหมายรวมกันสมาชิกจะตองยอมรับกฎเกณฑขอบังคับและวิธีปฏิบัติของขายงาน

จะตองถือวาองคการสมาชิกแตละแหงมีสวนรวมในความสําเร็จและความลมเหลวของขายงานน้ัน 

โดยการดําเนินงานขององคการในระบบเครือขายจะตองมีการวางแผนหรือโครงการที่จะรวมกัน

พัฒนาในระหวางองคการที่แนนอน ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกันใหงานที่มี

เครือขายกันเปนไปตามเปาหมาย และจากการพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในการใช

แรงงานเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมในโรงอาหารใหดีขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งชี้ใหเห็นวานักศึกษา

มีความเต็มใจที่ใชแรงงานเพื่อปรับปรุงและแกไขบรรเทาปญหามลพิษที่เกิดขึ้นในโรงอาหาร 

สําหรับการมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร 

พบวามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด น่ันแสดงใหเห็นวานักศึกษายังไมมีรายไดที่จะสนับสนุนในกิจกรรมใน

การลดมลพิษที่เกิดขึ้นในโรงอาหารมากนัก ดังน้ันหากจําเปนที่จะตองมีคาใชจายในการดําเนินงาน

ตางๆ อาทิเชน การรณรงค การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน ทางมหาวิทยาลัยควรยื่นมือเขามาชวยเหลือดาน

งบประมาณ 

 ผลการศึกษาดานความคาดหวังเพื่อการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร พบวา 

นักศึกษาใหความคาดหวังตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารในระดับคอนขางมาก น่ัน

ชี้ใหเห็นวา โรงอาหารของทางมหาวิทยาลัยควรจะมีสุขอนามัยและมีมลพิษสิ่งแวดลอมที่นอยลง 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การลดมลพิษทางอากาศ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา

นักศึกษาไดคาดหวังใหโรงอาหารมีการติดต้ังเคร่ืองดูดควันเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการระบายอากาศไมให

มีกลิ่นอับและเหม็นควันจากการประกอบอาหาร การปลูกตนไมเพิ่มเติมเพื่อดูดควันพิษจากบริเวณ
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ภายนอกมหาวิทยาลัยและเพื่อสรางบรรยากาศที่สดชื่น สําหรับการพิจารณารายยอย พบวา นักศึกษา

ใหความคาดหวังตอการรณรงคลดการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากควันจากบุหร่ี

เปนอันตรายตอตนเองและคนรอบขาง การทิ้งกนบุหร่ีไมเปนที่ก็จะทําใหทัศนียภาพภายในโรง

อาหารมหาวิทยาลัยไมสวยงาม 

 ผลการศึกษาดานความพึงพอใจเพื่อการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร พบวา 

นักศึกษาใหมีความพึงพอใจตอการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารในระดับปานกลาง และถา

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาใหความพึงพอใจตอการการลดมลพิษทางเสียง ซึ่งมีคาเฉลี่ย

มากที่สุด อยูในระดับปานกลาง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและเครือขายกิจกรรมลดมลพิษในโรงอาหาร

ควรที่จะหาวิธีการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูมาใชโรงอาหารใหมากขึ้น เมื่อพิจารณารายยอย 

พบวา การติดต้ังเคร่ืองดูดควันจากการปรุงอาหาร มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด น่ันแสดงวานักศึกษาอยากให

ทางมหาวิทยาลัยติดต้ังเคร่ืองดูดควันจากการปรุงอาหาร เพื่อเปนการระบายอากาศ ทําใหบรรยากาศ

ภายในโรงอาหารดีขึ้นไมมีกลิ่นอับเหม็น 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอ

การลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารโดยรวมพบวา นักศึกษาไมมีความพึงพอใจตอการลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร ดังน้ันเครือขายนักศึกษาและทางมหาวิทยาลัยควรรวมมือกันปรับปรุง 

เพื่อใหโรงอาหารมีบรรยากาศที่ดี ถูกสุขอนามัย ตอผูที่มาใชบริการโรงอาหารในมหาวิทยาลัย เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา การลดมลพิษทางอากาศ มีคานอยที่สุด น่ันแสดงวานักศึกษาใหความสําคัญ

ตอมลพิษทางอากาศมากที่สุดและควรปรับปรุงใหเร็วที่สุด สวนมลพิษดานเสียงที่มีคามากทีสุดน่ัน 

มิไดแสดงวานักศึกษาพึงพอใจกับการลดมดพิษทางดานน้ีมากนัก ทั้งน้ีทางเครือขายควรรวมกับทาง

มหาวิทยาลัยปรับปรุงและลดมลพิษทุกๆดานอยางเปนรูปธรรม โดยการทํางานของนักศึกษาที่ได

รวมมือกัน 

 

3. ขอเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัยที่ได พบวา ระดับความสําคัญของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร อยูในระดับคอนขางมาก น่ันแสดงวา นักศึกษาใหความสําคัญ

ตอบทบาทการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร โดยกระบวนการการสรางเครือขาย 

ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญและความชวยเหลือตอกิจกรรมของนักศึกษา 

 2. จากผลวิจัยที่ได พบวา ระดับความคาดหวังของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลด

มลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารดานการรณรงคลดการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา อยูในระดับ

คอนขางมาก ชี้ใหเห็นวา ทางมหาวิทยาลัยควรดําเนินการดานการรณรงคลดการสูบบุหร่ีใน
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สถานศึกษา โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการลดการสูบบุหร่ี และโทษของการสูบบุหร่ี ตลอดจน

การหามาตรการลดและจัดสถานที่ใหเปนสัดสวนเพื่อเปนการไมรบกวนผูไมสูบบุหร่ีในโรงอาหาร

หรือในมหาวิทยาลัย 

  

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยของ 

นักศึกษา เพื่อทราบจะไดนําผลการศึกษาสนับสนุนงานวิจัยชิ้นน้ี 

2. ควรมีการศึกษาทัศนคติในการสรางเครือขายกับบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ 

เชน อาจารย ผูประกอบการ และผูมาใชบริการ 
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ภาคผนวก ก 

สูตรท่ีใชในการวิจัย 

1. การหาคารอยละ (Percentage) เพื่อใชแปลความหมายของแบบสอบถามตอนที่ 1-3 โดยใชสูตร

ตอไปน้ี 

     P =        n
f 100×

 

   เมื่อ  P  แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 

    f   แทน คาความถี่ที่ที่ตองแปลเปนรอยละ 

     n   แทน คาจํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง 

2. การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ X  ) (กัลยา วานิชยบัญชา.  2545 : 39) 

                                       

X   = 
n

x∑   

    เมื่อ X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

        ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  ∑ x2   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

  ∑ 2x)(  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

        n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

3. การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

เมื่อ S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 

(Xi- X )2  แทน ผลตางของคาคะแนนกับคาคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดยก 

กําลังสอง 

    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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4. สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อถือของแบบสอบถาม  การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช

วิธีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach  

 

Cronbach’s Alpha = 
variancecovariance1)(k1

variancecovariancek
−+

 
 

 

เมื่อ    Cronbach’s Alpha  แทน  คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

             k    แทน จํานวนคําถาม 

 iancevar   แทน     คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

      ariancecov                แทน   คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงคาผลการวิจัย 

 

Frequency Table 

Gender

256 82.6 82.6 82.6
54 17.4 17.4 100.0

310 100.0 100.0

ชาย
หญิง
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

level

99 31.9 31.9 31.9
75 24.2 24.2 56.1
70 22.6 22.6 78.7
66 21.3 21.3 100.0

310 100.0 100.0

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

major

11 3.5 3.5 3.5
27 8.7 8.7 12.3
53 17.1 17.1 29.4
46 14.8 14.8 44.2
37 11.9 11.9 56.1

31 10.0 10.0 66.1

18 5.8 5.8 71.9
28 9.0 9.0 81.0
14 4.5 4.5 85.5
14 4.5 4.5 90.0
17 5.5 5.5 95.5
9 2.9 2.9 98.4
5 1.6 1.6 100.0

310 100.0 100.0

สาขาจิตรกรรมไทย
สาขาประติมากรรมไทย
สาขาหัตถศิลป
สาขาหัตถกรรม
สาขาเครื่องปนดินเผา
สาขาเครื่องโลหะและรูปพ
รรณอัญมณี
สาขาจิตรกรรม
สาขาประติมากรรม
สาขาศิลปะการพิมพ
สาขาศิลปะการถายภาพ
สาขาออกแบบนิเทศศิลป
สาขาออกแบบภายใน
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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object

59 19.0 19.0 19.0
223 71.9 71.9 91.0
28 9.0 9.0 100.0

310 100.0 100.0

ทํารายงาน
รับประทานอาหาร
พบปะสังสรรค
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

time

23 7.4 7.4 7.4
250 80.6 80.6 88.1
37 11.9 11.9 100.0

310 100.0 100.0

นอยกวา 20 นาที
20 - 40 นาที
มากกวา 40 นาที
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

jone

296 95.5 95.5 95.5
14 4.5 4.5 100.0

310 100.0 100.0

เขารวม
ไมเขารวม
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

reasonj

279 90.0 94.3 94.3
17 5.5 5.7 100.0

296 95.5 100.0
14 4.5

310 100.0

เห็นวากิจกรรมมีประโยชน
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

reasonnj

8 2.6 57.1 57.1

6 1.9 42.9 100.0

14 4.5 100.0
296 95.5
310 100.0

ไมมีเวลาวาง
ควรเปนความรับผิดชอบ
ของทางมหาวิทยาลัย
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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useto

29 9.4 9.4 9.4
281 90.6 90.6 100.0
310 100.0 100.0

เคย
ไมเคย
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

invite

310 100.0 100.0 100.0เชิญชวนValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Descriptives 

Descriptive Statistics

310 3.99 .381
310 3.93 .308
310 3.90 .296
310 3.94 .178
310 2.69 .553
310 4.06 .493
310 3.93 .392
310 3.56 .290
310 3.93 .303
310 3.69 .462
310 3.81 .291
310 3.29 .482
310 3.37 .535
310 3.84 .368
310 3.50 .334
310 3.94 .485
310 3.74 .442
310 3.79 .410
310 3.82 .376
310 3.90 .437
310 3.97 .376
310 3.67 .469
310 3.85 .302
310 3.75 .133
310

deci1
deci2
deci3
tde
oper1
oper2
oper3
top
pollu1
pollu2
tpol
monit1
monit2
monit3
tmon
plan1
plan2
plan3
tpla
solv1
solv2
solv3
tsol
tparti
Valid N (listwise)

N Mean Std. Deviation
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Descriptives 

Descriptive Statistics

310 3.07 .252
310 3.98 .306
310 3.15 .353
310 3.18 .385
310 3.34 .214
310 4.01 .476
310 3.85 .469
310 4.05 .618
310 4.13 .536
310 4.01 .318
310 3.15 .359
310 3.09 .282
310 3.12 .221
310 4.09 .333
310 3.12 .325
310 4.15 .455
310 3.79 .213
310 4.24 .492
310 3.15 .353
310 4.28 .518
310 3.89 .263
310 3.63 .109
310

water1
water2
water3
water4
tew
air1
air2
air3
air4
tea
nois1
nois2
ten
garb1
garb2
garb3
teg
tox1
tox2
tox3
tet
te
Valid N (listwise)

N Mean Std. Deviation
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Descriptives 

Descriptive Statistics

310 3.02 .126
310 3.06 .246
310 3.00 .057
310 3.15 .353
310 3.06 .131
310 2.90 .543
310 3.12 .328
310 3.16 .413
310 3.14 .350
310 3.08 .207
310 3.15 .353
310 3.18 .396
310 3.16 .360
310 3.13 .332
310 3.16 .383
310 3.07 .446
310 3.12 .225
310 3.08 .402
310 3.12 .328
310 3.15 .356
310 3.12 .233
310 3.11 .132
310

pw1
pw2
pw3
pw4
tpw
pa1
pa2
pa3
pa4
tpa
pn1
pn2
tpn
pg1
pg2
pg3
tpg
pt1
pt2
pt3
tpt
tp
Valid N (listwise)

N Mean Std. Deviation

 
T-Test 

Paired Samples Statistics

3.63 310 .109 .006
3.11 310 .132 .007

te
tp

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Paired Samples Correlations

310 .154 .006te & tpPair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

.52 .157 .009 .50 .54 58.418 309 .000te - tpPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ภาคผนวก ค 

โรงอาหารและสภาพแวดลอมโรงอาหาร 

 
ภาพที่ 1 นักศึกษาใชโรงอาหารเพื่อรับประทานอาหาร 

 

 
ภาพที่ 2 นักศึกษาใชโรงอาหารเพื่อทํารายงาน 
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศของโรงอาหาร 

 

 
ภาพที่ 4 รานอาหารภายในบริเวณโรงอาหาร 
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ภาพที่ 5 กนบุหร่ีบริเวณรอบๆ โรงอาหาร 

 

 
ภาพที่ 6 กนบุหร่ีและสิ่งปฏิกูลบริเวณรอบโรงอาหาร 
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ภาพที่ 7 การจราจรรอบมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

 

การสรางเครือขายนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหารวิทยาลัยเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

 คําชี้แจง แบบสอบถามชุดน้ี ใชประกอบงานวิจัยทางการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อสราง

เครือขายนักศึกษาใหชวยกันลดมลพิษสิ่งแวดลมในโรงอาหารของวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจึงใครขอความกรุณาจากทาน โปรดกรอกแบบสอบถามทุกขอ

ตามความเปนจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมด ผูวิจัยจะเก็บ

ไวเปนความลับ และใชเพื่อการวิจัยเทาน้ัน 

 

 แบบสอบถามชุดน้ีมี 4 สวน ประกอบดวย 

 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมใน

โรงอาหาร (มี 2 ตอน) 

 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรง

อาหาร 

 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการลดมลพิษในโรงอาหาร 
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สวนท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 กรุณาใสเคร่ืองหมาย X ลงใน ( ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 

 

1. เพศ  (     ) ชาย  (      )      หญิง 

 

2. ระดับชั้นการศึกษา  (     ) ชั้นปที่ 1  (     ) ชั้นปที่ 2         

(     ) ชั้นปที่ 3  (     )     ชั้นปที่ 4 

 

3. สาขาวิชา   (     ) สาขาจิตรกรรมไทย      

 (     ) สาขาประติมากรรมไทย   

    (     ) สาขาหัตถศิลป 

    (     ) สาขาหัตถกรรม  

    (     ) สาขาเคร่ืองปนดินเผา 

    (     ) สาขาเคร่ืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี 

    (     ) สาขาจิตรกรรม 

    (     ) สาขาประติมากรรม 

    (     ) สาขาศิลปะการพิมพ 

    (     ) สาขาศิลปะการถายภาพ 

    (     ) สาขาออกแบบนิเทศศิลป 

    (     ) สาขาออกแบบภายใน 

    (     ) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ 

 

4. วัตถุประสงคในการใชโรงอาหาร 

  (     ) ทํารายงาน  (      )    รับประทานอาหาร 

  (      )    พบปะสังสรรค 

5. ระยะเวลาในการใชบริการโรงอาหาร 

  (     ) นอยกวา 20 นาที (      )    20 – 40 นาที 

  (      )    มากกวา 40 นาท ี
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สวนท่ี 2 การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

 

 ตอนท่ี 1 การสรางเครือขาย 

 กรุณาใสเคร่ืองหมาย X ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

6. นักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมลดมลพิษสิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร   

(     ) เขารวม  (ตอบขอ 7) (      )     ไมเขารวม  (ตอบขอ 8) 

 

7. เหตุผลในการเขารวมกิจกรรมสรางเครือขายลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร  

  (     ) เห็นวากิจกรรมมีประโยชนตอผูที่มาใชและตอตนเอง    

(     ) ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   

  (     ) ไดพบปะเพื่อนๆ  

  (     ) อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

     

8. เหตุผลที่ ไม เขารวมกิจกรรมสรางเครือขายลดมลพิษสิง่แวดลอมในโรงอาหาร  

  (     ) ไมมีเวลาวาง   

(      )    ควรเปนความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัย 

  (     ) อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

 

9. ทานเคยเขารวมกิจกรรมหรือเครือขายอ่ืนของทางมหาวิทยาลัยหรือไม 

  (     ) เคย  (      )    ไมเคย 

  

10. ทานจะเชิญชวนเพื่อนๆ เขารวมเปนสมาชิกของกิจกรรมหรือเครือขายหรือไม   

(     ) เชิญชวน (     ) ไมชวน   ระบุ............................ 
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ตอนท่ี 2 ระดับความสําคัญของการมีสวนรวมของนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอมใน

โรงอาหาร (กรุณาใสเคร่ืองหมาย X ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด) 

ขอความ 

ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ           

11.  การมีสวนรวมในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับมลพิษ

สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย           

12.  การมีสวนรวมกับทางมหาวิทยาลัย/ โครงการทําการ

วิเคราะหสาเหตุของมลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดภายในโรงอาหาร      

13.  การมีสวนรวมตัดสินใจในการประชุม      

ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ      

14. การมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมภายในโรงอาหาร      

15.  การมีสวนรวมในการใชแรงงานเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

โรงอาหารใหดีขึ้น      

16.  การมีสวนรวมในการรณรงคและสรางความตระหนักใน

การลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร      

ดานการไดรับประโยชนจากการลดมลพิษ      

17.  การมีสวนรวมในประโยชนที่เกิดจากการลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร      

18. การมีสุขภาพดีขึ้น           

ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล      

19.  การมีสวนรวมในการจัดทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นตอผลการลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร      

20. การมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงความกาวหนาของ

โครงการแตละคร้ัง           

21.  การมีสวนรวมในการประเมินผลการลดมลพิษสิ่งแวดลอม

ในโรงอาหาร      
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ขอความ 

ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

ดานการมีสวนรวมในการวางแผน           

22.  การมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีแกไขปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร           

23.  การมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการลดมลพิษ

สิ่งแวดลอมในโรงอาหาร      

24.  การมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบเพื่อปองกันการ

เกิดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร      

ดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหา      

25. การมีสวนรวมในการกําหนดการใชเทคโนโลยีที่สะอาด

เพื่อลดการเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร      

26. การมีสวนรวมในการแนะนําเพื่อนรวมสถาบันถึงวิธีการ

ปองกันการเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร      

27. การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหามลพิษสิ่งแวดลอมใน

โรงอาหาร      

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจลดมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงอาหาร 

กรุณาใสเคร่ืองหมาย X ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

ขอความ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

การลดมลพิษทางนํ้า                

28.  การมีบอพักนํ้าเสียและระบบระบายนํ้า

เสีย 

     

          

29.  การนํานํ้าที่ผานการบําบัดมาใชรดนํ้า

ตนไมในมหาวิทยาลัย 

     

     

30.  การมีลดการใชนํ้าและใชนํ้าเทาที่จําเปน

ของนักศึกษาและผูประกอบการ 
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ขอความ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

31.  รณรงคไมทิ้งกากของเสียลงในทอ           

การลดมลพิษทางอากาศ           

32. การติดต้ังเคร่ืองดูดควันจากการปรุง

อาหาร 

     

     

33. การจัดสถานที่สูบบุหร่ีสําหรับนักศึกษา           

34. การเก็บกวาดพื้นใหสะอาดไมมีฝุนผง           

35. การปลูกตนไมเพื่อดูดซับควันรถจาก

บริเวณนอกมหาวิทยาลัย 

     

     

การลดมลพิษทางเสียง           

36.  การรณรงคลดการใชเสียงดัง เชน เสียง

เคร่ืองยนต บีบแตร แกประชาชนทั่วไป

บริเวณรอบสถาบันการศึกษา 

     

     

37.  ติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงหรือกั้นเสียง           

การลดมลพิษจากขยะมูลฝอย                

38.  มีระบบจัดการกับขยะและเศษอาหาร

ไมใหเหลือตกคาง 

     

          

39.  มีถังใสเศษอาหารเพียงพอ           

40. มีที่สําหรับใสกนบุหร่ี           

การลดมลพิษท่ีเกิดจากสารพิษ                

41.  จัดสถานที่เปนสัดสวนสําหรับนักศึกษา

ที่สูบบุหร่ี 

     

          

42. มีการจัดเก็บวัตถุเคมีภัณฑ อาทิเชน นํ้ายา

ลางทําความสะอาด ไมปนกับที่จัดเตรียม

อาหาร 
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ขอความ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

43. รณรงคลดการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา           

 

 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการลดมลพิษในโรงอาหาร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 

ขอขอบคุณอยางสูงสําหรับการตอบแบบสอบถาม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

1. ชื่อ สกุล : ทัศนีย สินทวิชัย 

2. ตําแหนงปจจุบัน : อาจารยสอนวิชาวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากร 

3. หนวยงานที่สามารถติดตอได : คณะศิลปศาสตร  พื้นที่เพาะชาง 

4. ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี วิชาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ : การพยาบาล 

6. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย : อาจารยสอนวิชาวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

 


	rmutr_ird 01.TITLE PAGE
	ทัศนีย์  สินทวิชัย
	สนับสนุนงบประมาณโดย


	rmutr_ird 02.TITLE PAGE_ENG
	Tassanee Sinthavichai

	rmutr_ird 03. ACKNOWLEDGEMENT
	rmutr_ird 04. ABSTRACT
	rmutr_ird 05. ABSTRACT(E)
	rmutr_ird 06. TABLE_OF_CONTENTS
	rmutr_ird 07. CHAPTER1
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

	rmutr_ird 08. CHAPTER2
	rmutr_ird 09. CHAPTER3
	rmutr_ird 10. CHAPTER4
	rmutr_ird 11. CHAPTER5
	ผลการวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงอาหารวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิเคราะห์และอธิบายได้ดังนี้

	rmutr_ird 12. REFERENCES
	rmutr_ird 13. APPENDIX
	การสร้างเครือข่ายนักศึกษาเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงอาหารวิทยาลัยเพาะช่าง
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
	ขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับการตอบแบบสอบถาม


	rmutr_ird 14. VITA

