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ลักษณะทางประชากร การตระหนักรู้ และทัศนคติที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมด้านกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดในการจัดแข่งขันกีฬาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่การจัดแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น ไปจนถึงมหกรรมกีฬาระดับชาติ ซึ่งการทำความเข้าใจกับเรื่อง
เหล่านี้มีความสำคัญโดยเฉพาะกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาโดยตรง การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการตระหนักรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสมมติฐาน 5 ข้อ 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตระหนักรู้ท่ี
เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างกัน  2) ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการทัศนคติท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต่างกัน 3) 
การตระหนักรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
4) การตระหนักรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5) 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยใช้
เครื ่องมือการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใน 4 
ภูมิภาค จาก 10 วิทยาเขต ทั้งเพศชายและหญิง ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยใช้ตัวแปร
อิสระคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การตระหนักรู้ และทัศนคติ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติส่วนใหญ่เห็น
ความสำคัญในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งจำแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี คณะ วิทยา
เขต และรายได้เฉล่ียต่อเดือน นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ทุกช้ันปีอยู่ในวัยเดียวกัน จึงทำให้ต้องพบ
เจอผลกระทบด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่ความคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้ความคิดภาพรวมเป็นไป
ในทางเดียวกัน แตกต่างกันตรงพื้นที่ตั ้งของมหาวิทยาลัย พบว่า วิทยาเขตสมุทรสาคร ลำปาง ชุมพร ชลบุรี 
อุดรธานี และมหาสารคามมีการตระหนักรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
มากกว่าวิทยาเขตยะลา ชุมพร อุดรธานี ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน  โดยนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่านักศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป ด้านการตระหนักรู้ 
นักศึกษาในภาคเหนือจะตระหนักถึงสิ ่งแวดล้อมมากกว่าอีก 3 ภูมิภาคเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที ่เกิดปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมบ่อยครั้ง อาทิ ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น สอดคล้องกับทัศนคติโดยภาพรวมซึ่งพบว่านักศึกษาในวิทยา
เขตลำปางมีทัศนคติเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ
วิทยาเขตอื่น ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับมาก และยังเช่ือการจัดกิจกรรมด้านกีฬาแบบปกติท่ัวไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม  
 
คำสำคัญ : การตระหนักรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการสนับสนุน ปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านกีฬาที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 



Demographic Characteristics, Awareness and Attitude Related to Supportive Behavior in 

Environmentally Friendly Sport Events of Students in Thailand National Sports University 

Abstract 

  Nowadays, most people are worried about the global environmental crisis. The 

environmental problems arising in sporting events are recognized as one of the causes of 

environmental impact. It is believed that preparing a venue before sporting events and after 

competitions leaves a lot of rubbish until local sporting events to national sports events are held. 

Therefore, we should raise awareness of the importance of environmental issues with people 

directly involved in sports. The researcher aimed to study the relationship of raising awareness 

attitudes and behaviors of the new generation. We focus on 3  main points; 1 )  Awareness is 

correlated with attitudes regarding the support of environmentally friendly sporting events. 2 ) 

Awareness is related to the behavior of promoting environmentally friendly sports activities. 3 ) 

Attitudes were related to the supportive behavior of environmentally friendly sports activities. 

The study was a quantitative research with the method of using questionnaires, the samples were 

students in the Thailand National Sports University in the period of October - November 2 0 20 , 

both male and female. Using independent variables is awareness and attitude of the dependent 

variables were behaviors that support the sport event of environmentally friendly sports activities. 

The studies found that most students recognize the importance of environmental issues. There 

was a high level of awareness of attitudes and behaviors in support of environmentally friendly 

sports activities and There are related in every hypothesis. It was also found that students had 

the attitude that regular sports activities could be one of the causes of environmental problems. 

They want to help reduce environmental problems by organizing sport activities that are 

environmentally friendly. Attitudes and behaviors, for example, students in the north are more 

aware of the environment than the other 3 regions because they are in areas that are frequently 

prone to haze problems, who have previously experienced environmental impacts. 

Keyword: the awareness, the attitude, the supportive behavior,  environmental issues, 

environmentally friendly sports activities 


