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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีต่อปัญหาการทิ้งขยะในปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ 
เกี่ยวข้องกับความตระหนัก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง 3 ส่วน ประกอบด้วย แบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การเห็นประโยชน์ของการแยกขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้ง  
และแบบสอบถามความตระหนักที่มีต่อการทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความตระหนักต่อปัญหา 
การทิ้งขยะในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 49.47 ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30.37 และระดับต่ำคิดเป็นร้อยละ  
19.30 ระดับความตระหนักต่อปัญหาการทิ้งขยะของนักศึกษาเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน  

Abstract 

 This survey research aimed to study the realization of environmental ethics of 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon students towards the refuse disposal problem 

and to analyze the factors that influence their realization of environmental ethics. The subject for 
this research was randomly selected from the undergraduate students. The instruments used in 
this research were questionnaires. The data were analyzed by percentage, mean, standard 

deviation and t-test. The research was found that 49.47 percent of the students had a high level 
of the realization of environmental ethics 30.37 percent had a medium level and 19.30 percent 
had a low level. Gender is not different.  

คำสำคัญ : ความตระหนัก  จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม  การทิ้งขยะ  
Keywords : Realization, Environmental Ethics, Refuse Disposal  
 
* ผู้นิพนธ์ประสานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ p.salakchit@yahoo.com โทร. 0-2913-2424 ต่อ 157 

 



วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2553  116

1.บทนำ

 ปัจจุบันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหา 
สำคัญที่ ได้รับความสนใจอย่างมาก ปัจจัยที่ก่อให้ 
เกิดปัญหานั้นมีมากมาย นับตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของ 
ประชากร การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและด้าน 
อุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การนำเอา 
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้จนทำให้ทรัพยากรลด 
น้อยลงไปทุกที ตลอดจนการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

ของสังคมเมือง ทำให้ขยะและของเสียที่เกิดจาก 
การใช้ทรัพยากรมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤติความ 
เสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างยิ่ง โดย 
เฉพาะด้านขยะและสิ่งปฏิกูล กลายเป็นปัญหาที่ 
ลุกลามใหญ่ โต ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าปัญหาเกี่ยวกับขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาสำคัญจำเป็นที่ 
ต้องรีบดำเนินการแก้ ไข และสนับสนุนให้เกิดการ 
พัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการอนุรักษ์และร่วมกันแก้ ไข 
ปัญหา (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)  

 ในรอบหลายปีที่ผ่านมานั้น มีปริมาณขยะ 
มูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และจากชุมชนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  
จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า ในกรุงเทพมหานคร 
มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 1.5  
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และจากการศึกษาการจัดการ 
ขยะมูลฝอยโดยองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (JICA) คาดว่ากรุงเทพมหานคร 
จะมีขยะมูลฝอยประมาณ 20,000 ตันต่อวัน หรือ 

โดยเฉลี่ย 2 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (สำนักงาน 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2548) ใน
การแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยนั้นหากจะ
ปล่อยให้เป็นภาระรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ
เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ให้มีจิตสำนึกที่ดีในการกำจัด
ขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการป้องกันหรือลดความ
รุนแรงของปัญหาแล้ว การแก้ ไขปัญหาใน
ลักษณะการตั้งรับ เช่น การสร้างโรงงานกำจัด
ขยะ การจัดหาที่ทิ้งขยะเพิ่มเติมก็เป็นเพียงการ
แก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาสภาพปัญหา
เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ปัญหาขยะมูลฝอย
จะยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังและทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น (Buttel and Flinn, 1978) 

 ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ภายในมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังมีบ้างในบางพื้นที่  
อาจเกิดจากนักศึกษาบางส่วนยังขาดจิตสำนึกที่ดี 
ต่อปัญหาการทิ้งขยะ ส่งผลให้ทัศนียภาพภายใน 
มหาวิทยาลัย ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร  
การศึกษาความตระหนักต่อปัญหาการทิ้งขยะของ 
นักศึกษา จะเป็นแนวทางในการวางแผนปลูก 
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา และเป็น 
ประโยชน์ ในการทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ 
จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics) 
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ 
สนับสนุนแนวคิดการแก้ ไขปัญหาการทิ้งขยะ เพื่อ 
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมต่อไป 

2.วิธีการศึกษา

2.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ทำการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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พระนคร ซึ่งมี 9 คณะ ดังนี้ 
 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 2) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 4) คณะบริหารธุรกิจ  
 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 7) คณะศิลปศาสตร์ 
 8) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น  
 9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  
จำนวน 250 คน จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2551 จำนวน 7,360 คน 

2.2การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 1) เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  
แบบสอบถาม ที่มีโครงสร้าง 3 ส่วน ประกอบด้วย 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดการขยะ การเห็นประโยชน์ของ 
การแยกขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้ง และแบบสอบถาม 
ความตระหนักที่มีต่อการทิ้งและวิธีกำจัดขยะ 
มูลฝอย 

 2) ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

 2.1) ศึกษาเนื้อหาสาระ หลักเกณฑ์ และวิธี
การสร้างเครื่องมือจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ  

 2.2) ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา  
สาระตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เกี่ยวกับ 
ความรู้ และความตระหนักทางจริยศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมต่อปัญหาการทิ้งขยะของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช- 
มงคลพระนคร  

 2.3) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรง 
คุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (content  
validity) โดยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
ด้านภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหา 
ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อความกับนิยาม 
ศัพท์เฉพาะที่ระบุไว้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,  
2537) 

 2.4) ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตาม 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

 2.5) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไข 
เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ ไม่ ใช่ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 2.6) นำข้อมูลจากการทดลองไปหาคุณภาพ 
ของแบบสอบถาม โดยหาอำนาจจำแนกของ 
แบบสอบถามโดยทำการวิเคราะห์เป็นรายข้อด้วย 
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ  
Pearson Product Moment (r

xy
) ระหว่าง 

คะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวม (บุญธรรม  
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2537) 

2.3การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวม 
ข้อมูลเกี่ยวกับความตระหนักทางจริยศาสตร์ 
สิ่ งแวดล้อมต่อปัญหาการทิ้งขยะ โดยการ 
สัมภาษณ์ และนำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยไป 
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

2.4การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้เสนอ 
ผลการศึกษา ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปส่วน
บุคคล ในเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่  
ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X #) และค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนที่ 2 เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ 
เรื่องความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา 
การทิ้งขยะ โดยใช้ค่าร้อยละ และการทดสอบค่า  
t–test ประเภท t–Dependent (ล้วน สายยศ  
และ อังคณา สายยศ, 2539) 

 ส่วนที่ 3 เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ 
ระดับความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีต่อปัญหาการทิ้ง 
ขยะในปัจจุบัน 

3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้และ 
ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ต่อปัญหาการทิ้งขยะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำ 
เสนอโดยใช้แผนภูมิประกอบการบรรยายตาม 
ลำดับ ดังนี้ 

3.1ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 1) อายุ  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.3 มีอายุ 
ระหว่าง 18-20 ปี รองลงมาร้อยละ 30.8 มีอายุ 
ระหว่าง 21-23 ปี ร้อยละ 28.9 ของกลุ่ม 
ตัวอย่างมีอายุ 24 ปี ขึ้นไป อายุเฉลี่ยของกลุ่ม 
ตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 19.56 ปี ดังรูปที่ 1 

 
 

 2) อาชีพของผู้ปกครอง  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 25.7 มีอาชีพ 
รับราชการ รองลงมาร้อยละ 25.0 ประกอบอาชีพ 
รับจ้าง ร้อยละ 20.2 ประกอบอาชีพเกษตรกร 
ร้อยละ 19.3 ประกอบอาชีพค้าขาย และร้อยละ 
9.8 ทำงานรัฐวิสาหกิจตามลำดับ ดังรูปที่ 2 

 3) รายได้ต่อเดือนของนักศึกษาที่ ได้รับจาก  
ผู้ปกครอง  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 48.2 มี 
รายได้อยู่ที่ 5,001-8,000 บาทต่อเดือน รอง 
ลงมาร้อยละ 34.1 มีรายได้อยู่ที่ 3,000-5,000  
บาทต่อเดือน และนักศึกษาที่มีรายได้มากกว่า  
10,000 บาทต่อเดือน มีร้อยละ 6.1 ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของ 
 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ 

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของ 

 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพของ 
 ผู้ปกครอง 
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 4) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 41.0 มีการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 20.4  
มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ร้อยละ  
16.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือปวช. ร้อยละ 12.1 มีการศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น และร้อยละ 6.6 มีการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา ส่วนผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงกว่า 
ระดับปริญญาตรีมีจำนวนร้อยละ 3.7 ตามลำดับ  
ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของ 
 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้ต่อ 
 เดือนที่ ได้รับจากผู้ปกครอง 



รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของ 

 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการ 
 ศึกษาของผู้ปกครอง 

 5) เขตที่อยู่อาศัย  

 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล มีจำนวนร้อยละ 50.4 และ 
ต่างจังหวัด จำนวนร้อยละ 49.6 ดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของ 
 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเขตที่อยู่ 
 อาศัย 

 6) ความสนใจข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 มีความสนใจ 
มาก ร้อยละ 37.7 สนใจน้อย ส่วนที่เหลือร้อยละ  
6.2 ไม่สนใจ ตามลำดับ ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของ 

 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ 
 ข่าวสารเรื่องขยะมูลฝอย 

3.2การเปรียบเทียบความตระหนักเกี่ยวกับ

 ปัญหาการทิ้งขยะของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน

 ในส่วนการเปรียบเทียบความตระหนักเกี่ยว 
กับปัญหาการทิ้งขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีเพศต่างกันนั้น  
การทดสอบความแตกต่างนี้ผู้วิจัยทดสอบโดยการ
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ใช้ t-test ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1  
ซึ่งแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบความตระหนัก 
เกี่ยวกับปัญหาการทิ้งขยะของนักศึกษามหา- 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีเพศ 
แตกต่างกัน มีความตระหนักในปัญหาการทิ้งขยะ 
ไม่แตกต่างกัน  

 ความตระหนักในปัญหาการทิ้งขยะของ 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ ได้ทำการศึกษา เมื่อนำมา 
เปรียบเทียบความตระหนักของนักศึกษาที่มีเพศ 
ต่างกันพบว่า มีความตระหนักต่อปัญหาการทิ้ง 
ขยะไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับความตระหนักแบ่ง 
ได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และ 
ระดับต่ำ โดยนักศึกษา ร้อยละ 49.47 มีความ 
ตระหนักอยู่ ในระดับสูง ซึ่งเป็นจำนวนเกือบครึ่ง 
หนึ่ งของนักศึกษาทั้งหมด แสดงให้ เห็นว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทิ้งขยะอยู่ ใน 
ระดับสูง 

4.สรุป

 จากผลการศึกษาความตระหนักต่อปัญหา 
การทิ้งขยะของนักศึกษาซึ่งมีลักษณะประชากร  
ดังแสดงในหัวข้อที่ 3.1 กล่าวคือ นักศึกษากลุ่ม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 40.3 ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ 
มีอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25.7 รายได้ต่อ 
เดือนของนักศึกษาที่ ได้รับจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
อยู่ที่ 5,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.2  
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ ใน 

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.0 นักศึกษาที่ 
มีเขตที่อยู่อาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 
ร้อยละ 50.4 และต่างจังหวัดจำนวนร้อยละ 49.6  
ความสนใจข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอย กลุ่ม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 มีความสนใจมาก  
เมื่อนำนักศึกษากลุ่มตัวอย่างดังกล่าว มาเปรียบ 
เทียบความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทิ้งขยะ  
ระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงโดยการ 
ใช้ t-test ผลการทดสอบพบว่า นักศึกษาที่มีเพศ 
แตกต่างกันมีความตระหนักในปัญหาการทิ้งขยะ 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความตระหนัก 
 เกี่ยวกับปัญหาการทิ้งขยะของนักศึกษา 
 ที่มีเพศแตกต่างกัน 

p < .05 

3.3ระดับความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทิ้ง

 ขยะของนักศึกษา

 จากการศึกษาความตระหนักของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีต่อ 
ปัญหาการทิ้งขยะในปัจจุบัน พบว่า นักศึกษาส่วน 
ใหญ่มีความตระหนักอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตอบ 
คำถามเกี่ยวกับความตระหนักที่มีต่อปัญหาการทิ้ง 
ขยะและวิธีกำจัดขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามหลัก  
จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา 

 การทิ้งขยะของนักศึกษา 
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ไม่แตกต่างกัน และจากการศึกษาระดับความ 
ตระหนักของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 49.47 มีความตระหนักอยู่ในระดับ 
สูง ยังคงมีนักศึกษาบางส่วนที่มีความตระหนักอยู่ 
ในระดับปานกลางและระดับต่ำ ดังนั้น ควรรณรงค์ 
ปลูกฝั ง ให้นั กศึกษากลุ่ มนี้ มี จิ ตสำนึกที่ ดี ต่ อ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อความสะอาดและสวยงามของ 
ทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการรักษา 
สิ่งแวดล้อมของชาติอย่างยั่งยืน 
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