
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัสีเขียว) 
: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา
จ านวน 400 คน โดยมีสรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 1. ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัสีเขียว) : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากการศึกษาประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระดบัชั้น
ปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 จ านวน 2 คณะ 2,751 คน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ท าการสุ่มตวัอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) อย่างมีสัดส่วน เพื่อให้ไดต้วัแทนในแต่ละคณะ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการหาค่าร้อยละ (percentage) หาค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 จากการวิเคราะห์โดยสรุปพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.8 ส่วนใหญ่มีอาย ุ
21-25 ปี ร้อยละ 65.5 ระดบัปีการศึกษาส่วนใหญ่ 4 ปี ร้อยละ 33.0 สาขาวิชาท่ีศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็น
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าร้อยละ 23.5  
 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .540 โดยนักศึกษามีแนวคิดท่ีจะร่วมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
เพียงไรมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .692 รองลงมาคือ นักศึกษามีความคิดเห็น
ว่าการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มจะช่วยให้สังคมมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีมากยิ่งข้ึนเพียงไร มีค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .736 และล าดบัสุดทา้ยคือ นักศึกษามีความเช่ือมัน่ว่าหากร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
แลว้จะท าให้สังคมมีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึนเพียงไร มีค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .797 
ตามล าดบั  
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 แนวทางการเป็นมิครต่อส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.73 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .576  โดยนักศึกษาเล็งเห็นคุณค่าของการประหยดัน ้ าประปา และไฟฟ้าเพ่ือความย ัง่ยืน
เพียงไรค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .758 รองลงมาคือ นกัศึกษามีจิตส านึกในการ
ร่วมรณรงค์เพ่ือความย ัง่ยืนมากน้อยเพียงไร มีค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .788 และล าดบั
สุดทา้ยคือนกัศึกษาคาดหวงัผลลพัธข์องความย ัง่ยนืในส่ิงแวดลอ้มจากการร่วมรณรงค์มากน้อยเพียงไร 
มีค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .788 ตามล าดบั 

2. ผลการศึกษาปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการLeast-Significant Different (LSD) 

จากการวิเคราะห์โดยสรุปพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test พบว่า
ขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามเพศมีแนวคิดท่ีไม่แตกต่าง
กนั และการเปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
จ าแนกตามอาย ุจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test พบว่าขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามอายมุีแนวคิดท่ีไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามระดบัปีท่ีศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบว่าการมีส่วน
ร่วมในการคิดริเร่ิม การร่วมปฏิบติัในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การร่วมกนัรับผดิชอบต่อการเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทศันคติต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามสาขาวิชาท่ี
ศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบว่า การมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การร่วมปฏิบติัใน
การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การร่วมกนัรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ต่อการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทศันคติต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่อการ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั 

การศึกษาปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการหาความสัมพนัธ์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษากบัการมีส่วนร่วมในการท าให้
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มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาท่ีส าคญัโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การมีส่วนร่วมนการคิดริเร่ิม หรือมีแนวคิดท่ีดีในการช่วยรณรงค์รักษาสภาพแวดลอ้ม การเชิญชวน
เพื่อนนกัศึกษา การมีแนวคิดในการเขา้ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลยัสีเขียน อนัจะเป็นการร่วมปฏิบติัท่ีดีใน
การช่วยคดัแยก คดักรอง ก่อนท่ีจะท้ิงขยะ ช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า ช่วยกนัประหยดัน ้ า โดยส่ิงเหล่าน้ีจะ
เป็นการร่วมปฏิบติัท่ีดีในฐานะของนักศึกษา การรับรู้ในขอ้มูลข่าวสารจากมหาวิทยาลยัท่ีร่วมรณรงค์
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และมีทัศนคติท่ีดีต่อการร่วมกันท าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม หรือเพ่ือเราทุกคนท่ีอยู่ภายใน
มหาวิทยาลยั และน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดไ้ปแลกเปล่ียนกบัเพื่อน หรือแนะน าใหเ้พื่อนช่วยกนัเพื่อรณรงค์
รักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบั Gen, Liu, Xue and Fujita (2013) กล่าวถึงการสร้างมหาวิทยาลยัสี
เขียว เป็นหน่ึงในความพยายามของแต่ละคณะ จ านวนสมาชิกและบรรดานักศึกษาสามารถท่ีจะมีส่วน
ร่วม โดยวตัถุประสงคข์องการทั้งหมดจะเป็นกิจกรรมของวิทยาเขตท่ีเป็นพ้ืนฐานของความย ัง่ยืน ความ
พยายามท่ีหลากหลายของมหาวิทยาลยั เช่น แหล่งเคร่ืองป้ัมความร้อน ระดบัในการใชก้ารหมุนเวียน
ของเสีย การบูรณาการและการจดัการของเสีย สอดคลอ้งกบั Wang et al. (2013) กล่าวถึงมหาวิทยาลยัสี
เขียสและการพฒันาการศึกษาใหมี้ความย ัง่ยนื โดยผูเ้ขียนไดก้  าหนดลกัษณะท่ีส าคญัของแรงจูงใจ การ
รับรู้ถึงความมีประสิทธิผล รูปแบบทัว่ไปทางการศึกษาและความรู้ในประเด็นของสภาพแวดลอ้ม และ
ปัจจยัทางดา้นเพศ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีมีความย ัง่ยืน 
และสอดคล้องกับ Ruth (2014) กล่าวถึงการแสดงถึงพ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัย จะช่วยให้มี
ผลประโยชน์ต่อมวลมนุษย ์หน่ึงในผลประโยชน์ของพ้ืนท่ีสีเขียวจะช่วยฟ้ืนฟู้ความสามารถของบุคคล 
ผลลพัธ์จะเป็นตวัช้ีวดัเชิงบวกดา้นการรับรู้ของพ้ืน่ีสีเขียวในมหาวิทยาลยั นักศึกษามีแนวโน้มท่ีจะมี
ความสนุก สดช่ืนในพ้ืนท่ีสีเขียว และพยายามคน้หาพ้ืนท่ีสีเขียว 

3. ผลการศึกษาปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น
การหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มโดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA or F-test) ถา้พบค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการLeast-Signifant Different (LSD) 

จากการวิเคราะห์โดยสรุปพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางในการเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test พบว่า ดา้นความส าคญัของการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามเพศมีแนวคิดท่ีไม่แตกต่างกัน  แต่ความรู้ในการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม การรับทราบขอ้มูลในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และองคป์ระกอบของความย ัง่ยนื จ  าแนก
ตามเพศมีแนวคิดท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ีการเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
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นกัศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามอาย ุจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-
test พบว่าขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามอายุมีแนวคิดท่ี
ไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อแนวทางในการ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามระดบัปีท่ีศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า
ความรู้ในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การรับทราบขอ้มูลในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญั
ของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และองคป์ระกอบของความย ัง่ยนื มีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อแนวทางในการ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบว่า
ความรู้ในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  การรับทราบขอ้มูลในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญั
ของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และองคป์ระกอบของความย ัง่ยนื มีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั 

การศึกษาปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ย ความรู้ในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  การรับทราบขอ้มูลในการเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ความส าคัญของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และองค์ประกอบของความย ัง่ยืน ซ่ึง
แนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีการศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้ถึงความหมาย ความส าคญัท่ี
จะช่วยใหเ้กิดเป็นแนวทางท่ีดีในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะเป็นแนวทางใน
การท าความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติท่ีดี มหาวิทยาลยัมีข้อมูลข่าวสารทางด้านการรณรงค์ให้
มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อนัจะเป็นแนวทางท่ีส าคัญในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม การ
เลง็เห็นถึงความส าคญั รวมถึงการท าให้มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีมีความย ัง่ยืนต่อไป ซ่ึง
สอดคลอ้งกับ Yuan, Zuo and Huisingh (2013) ท่ีกล่าวถึง กลุ่มปัจจยัทั้ง 7 หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
มหาวิทยาลยัสีเขียว ประกอบด้วย การจดัการระบบ ความย ัง่ยืนของสภาพแวดลอ้ม ความย ัง่ยืนของ
หลกัสูตร การวิจยัและพฒันา การพฒันาบุคลากร และรางวลั โอกาสของนกัศึกษา และความรับผิดชอบ
ของสงัคม 
 4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวทางในการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(มหาวิทยาลยัสีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ซ่ึงเป็นการหาความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวทางในการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย (simple correlation coefficient) และการ
หาค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธพ์หุคูณและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
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 จากการวิเคราะห์โดยสรุปในการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย (simple correlation 
coefficient)  พบว่า การมีส่วนร่วมของนักศึกษากับแนวทางในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมี
ความสมัพนัธต่์อกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหว่าง   .444 – 

.729 ผลการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการท านายการมีส่วนร่วมของนักศึกษาท่ีส่งผล
ต่อแนวทางในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุปสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา  = .368+ .113 การร่วมปฏิบติัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม+ .120การ
ร่วมกนัรับผดิชอบ + .204 การรับรู้ + .223 ทศันคติ + .200 การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
 การศึกษาความสมัพนัธข์องการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวทางในการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม(มหาวิทยาลยัสีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวทางในการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มว่ามีลกัษณะอยา่งไรบา้ง การหาความสมัพนัธท่ี์จะเป็นส่ิงท่ีท านายตวัแปรระหว่างกนั 
อยา่งเช่นการมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมท่ีจะด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มก็จะมีความสัมพนัธ์ในการ
ท านายถึง ความรู้ และการให้ความส าคญัต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การจะมีแนวคิดริเร่ิมไดต้อ้ง
อาศยัความรู้ การศึกษาดว้ยตนเองในเร่ืองมหาวิทยาลยัสีเขียวเพ่ือจะไดมี้ความรู้ในการริเร่ิมปฏิบติัได้
อยา่งดี โดยการปฏิบติัในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีความรู้ท่ีดี มีการรับทราบขอ้มูลข่าวสารโดย
ตลอด การแลกเปล่ียนขอ้มูลในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มต่อกนัท่ีดี อนัจะตอ้งมีความรอบรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
การใหค้วามส าคญั รวมถึงรับรู้ถึงความย ัง่ยนืในอนาคตในการถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียนกบับุคคลรอบ
ขา้งท่ีดี การรับรู้รวมถึงทศันคติท่ีดีตอ้งอาศยัความรู้ ความส าคญัอนัดีท่ีจะมีส่วนช่วยใหเ้กิดการปฏิบติัใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบั Rasmussen (2011) กล่าวถึงการประยกุตใ์ชส้ภาพแวดลอ้มให้
ครอบคลุมในความย ัง่ยนืของ Coastal Bluff University เร่ิมดว้ยกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผล
ของการเปล่ียนแปลงในวิทยาเขต เช่น การน ากลบัมาใชใ้หม่ การน าพลงังานมาใชใ้หม่ การลดการใชน้ ้ า 
โดยสรุปแลว้ผลลพัธก์ารเปล่ียนแปลงสีเขียว ตอ้งใชค้วามพยายามในการคิดใหม่ วางแผนใหม่ รวมถึง
คนรุ่นต่อไปท่ีมีแนวคิดและทศันคติทางดา้นมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีดี และสอดคล้องกบั ธวชัชยั บวัขาว 
(2555) กล่าวถึงการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมีตวัช้ีวดัหลกั 6 
ดา้น คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชากรภายในชุมชนโดยรอบ 2) คุณภาพชีวิตท่ีดี  3) ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น  4) การรักษาสภาพแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 5) การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า
และการใชพ้ลงังานทดแทน และ 6) สภาพเศรษฐกิจของมหาวิทยาลยัและชุมชนโดยรอบ 
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5.2 อภิปรายผล 
 การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวทางของนักศึกษาท่ีจะเขา้
ร่วมเพ่ือช่วยใหส่ิ้งแวดลอ้มดียิง่ข้ึน การมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มสามารถด าเนินการไดห้ลาย
แนวทาง การมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมในการร่วมกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม อนัจะเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีในการ
ร่วมปฏิบติัในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การร่วมปฏิบติัท่ีดี สามารถปฏิบติัไดท้ั้งการร่วมประหยดัการ
ใชไ้ฟฟ้า น ้ าประปา การท้ิงขยะให้ถูกท่ี การร่วมกันปลูกตน้ไม ้การร่วมกนัคดัแยกขยะก่อนท้ิง การ
ประหยดักระดาษ รวมถึงความรับผิดชอบต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การร่วมกันรับผิดชอบใน
ตวัเองในการร่วมปฏิบติัเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา ความรับผดิชอบเม่ือใชไ้ฟฟ้าเสร็จแลว้ตอ้งปิด
ทุกคร้ัง การรับรู้ต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ต่อขอ้มูลข่าวสาร ประกาศ โครงการต่าง ๆ ท่ีจะ
ช่วยท าใหก้ารรับรู้ของนกัศึกษาดียิง่ข้ึน การมีทศันคติท่ีดีต่อการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการ
มีจิตใจท่ีร่วมกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การเตรียมความพร้อม หรือความพร้อมในการเร่ิมตน้ช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่อกนั อนัจะเป็นการแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูล
ต่อกนัท่ีดี คลา้ยกบั Guo et al. (2014) กล่าวถึงขั้นในการมีส่วนร่วมจากความตั้งใจ รวมถึงทศันคติท่ีมี
นยัส าคญัต่อความมีประสิทธิผลต่อความตั้งใจดีในการร่วมโปรแกรมสีเขียว นอกจากน้ีแลว้การมีพ้ืนท่ีสี
เขียวก็ยงัเป็นส่ิงส าคญั โดยการมุ่งเป้าไปท่ีดินและสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ๆ  ดงัเช่น สภาพแวดลอ้มทาง
การเกษตรของเกษตรกรจะมีแนวทางในการเช้ือเชิญให้แต่ละบุคคลไดมี้การรักษาสภาพแวดลอ้มรอบ
บา้นของตนเอง การป่ันจกัรยาน รวมถึงกิจกรรมทางกีฬา (Martin et al., 2005) มหาวิทยาลยัสีเขียว
อาจจะเช่ือมโยงไปสู่เมืองเลก็ ๆ โดยเก่ียวพนัไปกบัการวางแผนในพ้ืนท่ี การจดัการทางกายภาพ รวมถึง
การใชป้ระโยชน์สูงสุด การพฒันา การดูแลรักษาในส่ิงสร้างต่าง ๆ การประหยดัไฟฟ้า น ้ าประปา ฯลฯ  
(Osmond et al., 2013, p.9 ) การศึกษามหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีมหาวิทยาลยั Shandong มีการน าเสนอ
ถึงการริเร่ิมในการรักษาสภาพแวดลอ้ม ดงัเช่น การประหยดัพลงังาน และประหยดัการใชน้ ้ า โดยมี
มาตรการในการใชน้ ้ า การจดัการบรรดาของเสียต่าง ๆ การมีโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ รวมถึงการน าสู่ความย ัง่ยนืในการเร่งพฒันาใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว (Mu et al., 2015)  
 การศึกษาแนวทางในการมีส่วนร่วมในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการคน้หาแนวทางใน
การด าเนินการ หรือแนวทางในการเข้าร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีแนวทางในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มมีหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความรู้ในการร่วมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การ
รับทราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบขา้งในการร่วมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญในปัจจุบัน โดยเฉพาะในปัจจุบันน้ีทุกคนร่วมกันตระหนักหรือให้
ความส าคญัต่อภาวะโลกร้อนกนัทั้งส้ิน นอกจากน้ีแลว้แนวทางในการร่วมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น 
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ตอ้งท าใหเ้กิดความย ัง่ยืนในคนรุ่นต่อ ๆ ไป เพ่ือจะไดมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีบรรยากาศท่ีดีในอนาคต 
ดงัเช่นสภาวะโลกร้อน หรือปฏิกิริยาเรือนกระจก ซ่ึงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมาในโลก 
โดยเฉพาะปฏิกิริยาจากก๊าซเรือนกระจกซ่ึงมีอตัราท่ีเพ่ิมมากข้ึน(Lal et al, 1999, p.3) รวมถึงการ
ตระหนกัในการหาแนวทางท่ีดีในการร่วมรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึง ในมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงไดม้ีการ
จดัตั้งกระบวนการในการจดัการกับสภาพแวดลอ้มข้ึนในองค์กร โดยเฉพาะใช ้ISO 14001 เข้ามา
ควบคุมในคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั ทั้ งนักศึกษาและคณะกรรมการก็มีการวางแผนในการ
ด าเนินการร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้ม(Zhou and Shao., 2005) นอกจากน้ีแลว้การค านึงถึงความ
ย ัง่ยนืในการรักษาสภาพแวดลอ้มยงัสอดคลอ้งกบั Azlin, et al., (2016) กล่าวถึง การท าให้เกิดความ
ย ัง่ยืนภายในมหาวิทยาลยัโดยให้สมาชิกทั้ งหมดภายในวิทยาเขตทั้งคณะ รวมถึงบรรดานักศึกษา 
บุคลากรแต่ละคนร่วมกนัท าในส่ิงเลก็ ๆ อนัเป็นการช่วยกนัรักษาใหเ้กิดความย ัง่ยืนในวิทยาเขตซ่ึงตอ้ง
ใชค้วามร่วมมือในการรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีดี ดงัเช่นในการศึกษาจากวรรกรรม หรือเอกสารต่าง ๆ ได้
แนะแนวทางในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความย ัง่ยนือนัประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบท่ีส าคญั เช่น 
ความรู้ ความมีคุณค่า และความสามารถ การสนับสนุนของผูเ้ช่ียวชาญ การร่วมมือของชุมชน ความ
ย ัง่ยืน การควบคุม การลดความสูญเสียและพลงังาน การใชท่ี้ดินให้เกิดความคุม้ค่า (Wright, 2002; 

Ferrer-Balas., et al,2008; Nejati ., et al.,2013)  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการสอบถามถึงการมีส่วนร่วมและแนวทางในการด าเนินการให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว แต่ยงัมีอีกหลายแนวทางท่ีจะท าใหม้หาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวไดอี้ก 
 2. การศึกษามหาวิทยาลยัสีเขียว สามารถท่ีจะศึกษาถึงกรอบ ระเบียบ หรือแนวทางในการช่วย
ประหยดัดา้นพลงังานไดอี้กหลายแนวทาง 
 3. นอกจากน้ียงัสามารถท่ีจะศึกษาในมหาวิทยาลยัอ่ืน ท่ีมีรูปแบบในการด าเนินการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีดี  
 
 
 
 
 


