บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยสีเขียว)
: กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
จานวน 400 คน โดยมีสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
1. ผลศึกษาการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยสี เขียว) :
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากการศึกษาประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระดับชั้น
ปริ ญญาตรี ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 จานวน 2 คณะ 2,751 คน จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ทาการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) อย่างมีสัดส่ วน เพื่อให้ได้ตวั แทนในแต่ละคณะ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่งเป็ นการหาค่าร้อยละ (percentage) หาค่าเฉลี่ย (mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
จากการวิเคราะห์โดยสรุ ปพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 50.8 ส่ วนใหญ่มีอายุ
21-25 ปี ร้อยละ 65.5 ระดับปี การศึกษาส่ วนใหญ่ 4 ปี ร้อยละ 33.0 สาขาวิชาที่ศึกษาโดยส่ วนใหญ่เป็ น
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าร้อยละ 23.5
การมีส่ว นร่ วมของนักศึกษาต่ อการเป็ นมิต รต่ อสิ่ งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.71 ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .540 โดยนัก ศึกษามีแนวคิดที่จ ะร่ วมเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เพียงไรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .692 รองลงมาคือ นักศึกษามีความคิดเห็น
ว่าการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมจะช่วยให้สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้นเพียงไร มีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .736 และลาดับสุ ดท้ายคือ นักศึกษามีความเชื่อมัน่ ว่าหากร่ วมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
แล้ว จะทาให้สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ ดี ข้ ึ น เพีย งไร มีค่ า เฉลี่ ย 4.03 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .797
ตามลาดับ
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แนวทางการเป็ นมิครต่อสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .576 โดยนัก ศึก ษาเล็งเห็น คุณ ค่าของการประหยัดน้ าประปา และไฟฟ้าเพื่อความยัง่ ยืน
เพียงไรค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .758 รองลงมาคือ นักศึกษามีจิตสานึ กในการ
ร่ วมรณรงค์เพื่อความยัง่ ยืนมากน้อยเพียงไร มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .788 และลาดับ
สุดท้ายคือนักศึกษาคาดหวังผลลัพธ์ของความยัง่ ยืนในสิ่งแวดล้อมจากการร่ วมรณรงค์มากน้อยเพียงไร
มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .788 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นการหาความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จจัย ข้อมูลของนัก ศึก ษาต่ อการมีส่ว นร่ ว มของ
นักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการLeast-Significant Different (LSD)
จากการวิเคราะห์โดยสรุ ป พบว่า การเปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลการมีส่วนร่ วมของ
นักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test พบว่า
ข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามเพศมีแนวคิดที่ไม่แตกต่าง
กัน และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จาแนกตามอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test พบว่าข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามอายุมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามระดับปี ที่ศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่าการมีส่วน
ร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การร่ วมปฏิบตั ิในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่ วมกันรับผิดชอบต่อการเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การรับรู ้ต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีแนวคิดที่แตกต่างกัน และการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมจาแนกตามสาขาวิชาที่
ศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า การมีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การร่ วมปฏิบตั ิใน
การเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่ วมกันรับผิดชอบต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ต่อการเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อการ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดที่แตกต่างกัน
การศึก ษาปั จ จัย ข้อมูลของนัก ศึก ษาต่ อการมีส่ว นร่ ว มของนัก ศึก ษาต่ อการเป็ นมิต รกับ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นการหาความสัมพันธ์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของนักศึกษากับการมีส่วนร่ วมในการทาให้
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มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่สาคัญโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การมีส่วนร่ วมนการคิดริ เริ่ ม หรื อมีแนวคิดที่ดีในการช่วยรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม การเชิญชวน
เพื่อนนักศึกษา การมีแนวคิดในการเข้าร่ วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียน อันจะเป็ นการร่ วมปฏิบตั ิที่ดีใน
การช่วยคัดแยก คัดกรอง ก่อนที่จะทิ้งขยะ ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ช่วยกันประหยัดน้ า โดยสิ่ งเหล่านี้ จะ
เป็ นการร่ วมปฏิบตั ิที่ดีในฐานะของนักศึกษา การรับรู ้ในข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมรณรงค์
เพื่อสิ่ งแวดล้อม และมีทัศนคติ ที่ดีต่ อการร่ วมกัน ทาเพื่อสิ่ งแวดล้อม หรื อเพื่อเราทุ ก คนที่ อยู่ภายใน
มหาวิทยาลัย และนาข้อมูลข่าวสารที่ได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน หรื อแนะนาให้เพื่อนช่วยกันเพื่อรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีซ่ึงสอดคล้องกับ Gen, Liu, Xue and Fujita (2013) กล่าวถึงการสร้างมหาวิทยาลัยสี
เขียว เป็ นหนึ่งในความพยายามของแต่ละคณะ จานวนสมาชิกและบรรดานักศึกษาสามารถที่จะมีส่วน
ร่ วม โดยวัตถุประสงค์ของการทั้งหมดจะเป็ นกิจกรรมของวิทยาเขตที่เป็ นพื้นฐานของความยัง่ ยืน ความ
พยายามที่หลากหลายของมหาวิทยาลัย เช่น แหล่งเครื่ องปั้ มความร้อน ระดับในการใช้การหมุนเวียน
ของเสีย การบูรณาการและการจัดการของเสีย สอดคล้องกับ Wang et al. (2013) กล่าวถึงมหาวิทยาลัยสี
เขียสและการพัฒนาการศึกษาให้มีความยัง่ ยืน โดยผูเ้ ขียนได้กาหนดลักษณะที่สาคัญของแรงจูงใจ การ
รับรู ้ถึงความมีประสิทธิผล รู ปแบบทัว่ ไปทางการศึกษาและความรู ้ในประเด็นของสภาพแวดล้อม และ
ปัจจัยทางด้านเพศ สิ่งเหล่านี้ เป็ นการสนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียวที่มีความยัง่ ยืน
และสอดคล้องกับ Ruth (2014) กล่ าวถึง การแสดงถึง พื้ น ที่ สี เขี ย วในมหาวิ ท ยาลัย จะช่ ว ยให้มี
ผลประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ หนึ่งในผลประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวจะช่วยฟื้ นฟู้ความสามารถของบุคคล
ผลลัพธ์จะเป็ นตัวชี้วดั เชิงบวกด้านการรับรู ้ของพื้นี่สีเขียวในมหาวิทยาลัย นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมี
ความสนุก สดชื่นในพื้นที่สีเขียว และพยายามค้นหาพื้นที่สีเขียว
3. ผลการศึกษาปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ น
การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
ANOVA or F-test) ถ้าพบค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการLeast-Signifant Different (LSD)
จากการวิเคราะห์โดยสรุ ปพบว่า การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแนวทางในการเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test พบว่า ด้านความสาคัญของการ
เป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้อมจ าแนกตามเพศมี แนวคิ ด ที่ ไม่แ ตกต่ า งกัน แต่ ค วามรู ้ ในการเป็ นมิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อม การรับทราบข้อมูลในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบของความยัง่ ยืน จาแนก
ตามเพศมีแนวคิ ดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ก ารเปรี ยบเที ยบความแตกต่างข้อมูลการมีส่ว นร่ วมของ
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นักศึกษาต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาแนกตามอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ttest พบว่าข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมจาแนกตามอายุมีแนวคิดที่
ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อแนวทางในการ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมจาแนกตามระดับปี ที่ศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า
ความรู ้ในการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การรับทราบข้อมูลในการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ความสาคัญ
ของการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบของความยัง่ ยืน มีแนวคิดที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อแนวทางในการ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมจาแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า
ความรู ้ในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับทราบข้อมูลในการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ความสาคัญ
ของการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และองค์ประกอบของความยัง่ ยืน มีแนวคิดที่แตกต่างกัน
การศึกษาปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อแนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นการหา
ความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จ จัยข้อมูลของนักศึก ษาต่ อการมีส่ว นร่ ว มของนัก ศึ ก ษาต่ อการเป็ นมิต รกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย ความรู ้ในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับทราบข้อมูลในการเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ความสาคัญ ของการเป็ นมิต รต่ อสิ่ งแวดล้อม และองค์ประกอบของความยัง่ ยืน ซึ่ ง
แนวทางในการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องมีการศึกษาหาความรู ้ เพื่อให้รู้ถึงความหมาย ความสาคัญที่
จะช่วยให้เกิดเป็ นแนวทางที่ดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็ นแนวทางใน
การทาความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ ที่ดี มหาวิทยาลัยมีข ้อมูลข่ า วสารทางด้านการรณรงค์ใ ห้
มหาวิทยาลัย เป็ นมหาวิทยาลัย สี เขี ย ว อัน จะเป็ นแนวทางที่ สาคัญ ในการช่ ว ยรั ก ษาสิ่ งแวดล้อม การ
เล็งเห็นถึงความสาคัญ รวมถึงการทาให้มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียวที่มีความยัง่ ยืนต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับ Yuan, Zuo and Huisingh (2013) ที่กล่าวถึง กลุ่มปั จ จัย ทั้ง 7 หมวดที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยสี เขีย ว ประกอบด้วย การจัดการระบบ ความยัง่ ยืน ของสภาพแวดล้อม ความยัง่ ยืนของ
หลักสูตร การวิจยั และพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และรางวัล โอกาสของนักศึกษา และความรับผิดชอบ
ของสังคม
4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่ส่งผลต่อ แนวทางในการเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม(มหาวิทยาลัยสีเขียว) : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ซึ่งเป็ นการหาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่ส่งผลต่อ แนวทางในการเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple correlation coefficient) และการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สมั พันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

104
จากการวิเคราะห์โดยสรุ ปในการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple correlation
coefficient) พบว่ า การมี ส่ ว นร่ วมของนั ก ศึ ก ษากับ แนวทางในการเป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง .444 –
.729 ผลการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการทานายการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่ส่งผล
ต่อแนวทางในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสรุ ปสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
การมีส่วนร่ วมของนักศึกษา = .368+ .113 การร่ วมปฏิบตั ิในการรักษาสิ่ งแวดล้อม+ .120การ
ร่ วมกันรับผิดชอบ + .204 การรับรู ้ + .223 ทัศนคติ + .200 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่ส่งผลต่อ แนวทางในการเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม(มหาวิทยาลัยสี เขี ย ว) : กรณี ศึก ษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิท ยาเขต
สกลนคร เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาที่ส่งผลต่อแนวทางในการเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง การหาความสัมพันธ์ที่จะเป็ นสิ่งที่ทานายตัวแปรระหว่างกัน
อย่างเช่นการมีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มที่จะดาเนิ นกิจกรรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมก็จะมีความสัมพันธ์ในการ
ทานายถึง ความรู ้ และการให้ความสาคัญต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การจะมีแนวคิดริ เริ่ มได้ตอ้ ง
อาศัยความรู ้ การศึกษาด้วยตนเองในเรื่ องมหาวิทยาลัยสี เขียวเพื่อจะได้มีความรู ้ในการริ เริ่ มปฏิบตั ิได้
อย่างดี โดยการปฏิบตั ิในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จะต้องมีความรู ้ที่ดี มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารโดย
ตลอด การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมต่อกันที่ ดี อันจะต้องมีความรอบรู ้ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
การให้ความสาคัญ รวมถึงรับรู ้ถึงความยัง่ ยืนในอนาคตในการถ่ายทอด หรื อแลกเปลี่ยนกับบุคคลรอบ
ข้างที่ดี การรับรู ้รวมถึงทัศนคติที่ดีตอ้ งอาศัยความรู ้ ความสาคัญอันดีที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดการปฏิบตั ิใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีซ่ึงสอดคล้องกับ Rasmussen (2011) กล่าวถึงการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อมให้
ครอบคลุมในความยัง่ ยืนของ Coastal Bluff University เริ่ มด้วยกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผล
ของการเปลี่ยนแปลงในวิทยาเขต เช่น การนากลับมาใช้ใหม่ การนาพลังงานมาใช้ใหม่ การลดการใช้น้ า
โดยสรุ ปแล้วผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงสีเขียว ต้องใช้ความพยายามในการคิดใหม่ วางแผนใหม่ รวมถึง
คนรุ่ นต่อไปที่มีแนวคิดและทัศนคติทางด้านมหาวิทยาลัยสี เขียวที่ดี และสอดคล้องกับ ธวัชชัย บัวขาว
(2555) กล่าวถึงการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียวมีตวั ชี้วดั หลัก 6
ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่ วมของประชากรภายในชุมชนโดยรอบ 2) คุณภาพชีวิตที่ดี 3) ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 4) การรักษาสภาพแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 5) การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และการใช้พลังงานทดแทน และ 6) สภาพเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ
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5.2 อภิปรายผล
การมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นแนวทางของนักศึกษาที่จะเข้า
ร่ วมเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดียงิ่ ขึ้น การมีส่วนร่ วมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมสามารถดาเนิ นการได้หลาย
แนวทาง การมีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ มในการร่ วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีในการ
ร่ วมปฏิบตั ิในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่ วมปฏิบตั ิที่ดี สามารถปฏิบตั ิได้ท้ งั การร่ วมประหยัดการ
ใช้ไฟฟ้า น้ าประปา การทิ้ งขยะให้ถูกที่ การร่ ว มกันปลูกต้น ไม้ การร่ ว มกัน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง การ
ประหยัดกระดาษ รวมถึงความรับผิดชอบต่อการเป็ นมิต รต่ อสิ่ งแวดล้อม การร่ ว มกันรั บผิด ชอบใน
ตัวเองในการร่ วมปฏิบตั ิเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ความรับผิดชอบเมื่อใช้ไฟฟ้าเสร็ จแล้วต้องปิ ด
ทุกครั้ง การรับรู ้ต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู ้ต่อข้อมูลข่าวสาร ประกาศ โครงการต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยทาให้การรับรู ้ของนักศึกษาดียงิ่ ขึ้น การมีทศั นคติที่ดีต่อการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
มีจิตใจที่ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี การเตรี ยมความพร้อม หรื อความพร้อมในการเริ่ มต้นช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อกัน อันจะเป็ นการแบ่งปันความรู ้ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ต่อกันที่ดี คล้ายกับ Guo et al. (2014) กล่าวถึงขั้นในการมีส่วนร่ วมจากความตั้งใจ รวมถึงทัศนคติที่มี
นัยสาคัญต่อความมีประสิทธิผลต่อความตั้งใจดีในการร่ วมโปรแกรมสีเขียว นอกจากนี้แล้วการมีพ้ืนที่สี
เขียวก็ยงั เป็ นสิ่งสาคัญ โดยการมุ่งเป้าไปที่ดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ๆ ดังเช่น สภาพแวดล้อมทาง
การเกษตรของเกษตรกรจะมีแนวทางในการเชื้อเชิญให้แต่ละบุคคลได้มีการรักษาสภาพแวดล้อมรอบ
บ้านของตนเอง การปั่ นจักรยาน รวมถึงกิจกรรมทางกีฬา (Martin et al., 2005) มหาวิทยาลัยสี เขียว
อาจจะเชื่อมโยงไปสู่เมืองเล็ก ๆ โดยเกี่ยวพันไปกับการวางแผนในพื้นที่ การจัดการทางกายภาพ รวมถึง
การใช้ประโยชน์สูงสุด การพัฒนา การดูแลรักษาในสิ่งสร้างต่าง ๆ การประหยัดไฟฟ้า น้ าประปา ฯลฯ
(Osmond et al., 2013, p.9 ) การศึกษามหาวิทยาลัยสี เขี ยวที่ มหาวิทยาลัย Shandong มีการนาเสนอ
ถึงการริ เริ่ มในการรักษาสภาพแวดล้อม ดังเช่น การประหยัดพลังงาน และประหยัดการใช้น้ า โดยมี
มาตรการในการใช้น้ า การจัด การบรรดาของเสี ย ต่าง ๆ การมีโ อกาสให้นักศึกษามีส่ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการ รวมถึงการนาสู่ความยัง่ ยืนในการเร่ งพัฒนาให้เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Mu et al., 2015)
การศึกษาแนวทางในการมีส่วนร่ วมในการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นการค้นหาแนวทางใน
การด าเนิ น การ หรื อแนวทางในการเข้าร่ ว มในการรั ก ษาสิ่ งแวดล้อ ม โดยที่ แนวทางในการรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมมีหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็ นการแสวงหาความรู ้ในการร่ วมเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การ
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยูร่ อบข้างในการร่ วมเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
ในปั จ จุ บัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคัญ ในปั จ จุ บัน โดยเฉพาะในปั จ จุ บัน นี้ ทุ ก คนร่ ว มกัน ตระหนัก หรื อให้
ความสาคัญต่อภาวะโลกร้อนกันทั้งสิ้น นอกจากนี้ แล้วแนวทางในการร่ วมเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมนั้น
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ต้องทาให้เกิดความยัง่ ยืนในคนรุ่ นต่อ ๆ ไป เพื่อจะได้มีสภาพแวดล้อมที่ ดี มีบรรยากาศที่ดีในอนาคต
ดังเช่นสภาวะโลกร้อน หรื อปฏิกิริยาเรื อนกระจก ซึ่งเป็ นกระบวนการทางธรรมชาติที่เ กิดขึ้นมาในโลก
โดยเฉพาะปฏิกิริยาจากก๊าซเรื อนกระจกซึ่งมีอตั ราที่เพิ่มมากขึ้น(Lal et al, 1999, p.3) รวมถึงการ
ตระหนักในการหาแนวทางที่ดีในการร่ วมรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีซ่ึง ในมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งได้มีการ
จัด ตั้งกระบวนการในการจัด การกับสภาพแวดล้อมขึ้ นในองค์กร โดยเฉพาะใช้ ISO 14001 เข้ามา
ควบคุ มในคณะต่ าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนัก ศึก ษาและคณะกรรมการก็มีก ารวางแผนในการ
ดาเนิ นการร่ วมกันรักษาสภาพแวดล้อม (Zhou and Shao., 2005) นอกจากนี้ แล้วการคานึ งถึงความ
ยัง่ ยืนในการรักษาสภาพแวดล้อมยังสอดคล้องกับ Azlin, et al., (2016) กล่าวถึง การทาให้เกิดความ
ยัง่ ยืน ภายในมหาวิทยาลัย โดยให้สมาชิ ก ทั้งหมดภายในวิทยาเขตทั้งคณะ รวมถึงบรรดานัก ศึก ษา
บุคลากรแต่ละคนร่ วมกันทาในสิ่งเล็ก ๆ อันเป็ นการช่วยกันรักษาให้เกิดความยัง่ ยืนในวิทยาเขตซึ่งต้อง
ใช้ความร่ วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ดังเช่นในการศึกษาจากวรรกรรม หรื อเอกสารต่าง ๆ ได้
แนะแนวทางในการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความยัง่ ยืนอันประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่สาคัญ เช่น
ความรู ้ ความมีคุณค่ า และความสามารถ การสนับสนุ นของผูเ้ ชี่ยวชาญ การร่ ว มมือของชุ มชน ความ
ยัง่ ยืน การควบคุม การลดความสู ญเสี ยและพลังงาน การใช้ที่ดินให้เกิดความคุม้ ค่า (Wright, 2002;
Ferrer-Balas., et al,2008; Nejati ., et al.,2013)

5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการสอบถามถึงการมีส่ว นร่ ว มและแนวทางในการด าเนิ นการให้เป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว แต่ยงั มีอีกหลายแนวทางที่จะทาให้มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้อีก
2. การศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียว สามารถที่จะศึกษาถึงกรอบ ระเบียบ หรื อแนวทางในการช่วย
ประหยัดด้านพลังงานได้อีกหลายแนวทาง
3. นอกจากนี้ ยังสามารถที่ จ ะศึก ษาในมหาวิทยาลัย อื่น ที่ มีรู ปแบบในการด าเนิ น การเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ดี

