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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื อกํ า หนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว แบ่ ง ขั นตอนการวิ จั ย ออกเป็ น
3 ระยะ คื อ ระยะที 1 ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการ
พัฒนามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ทยาลัย สี
เขียว ระยะที 2 ร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สู่ ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย ว ระยะที 3
ประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผลการวิจัยพบว่า เมือนํา
ปั ญหาและแนวทางจากการศึกษาเชิง สํา รวจ มาบูรณา
การกับ การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมของกลุ่มตัวอย่ าง 9
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และ จา กกา รศึ ก ษา ดู ง าน ที
มหา วิ ท ยาลั ย ต้ นแ บบมาเ ป็ นฐานใ นกา รกํ า หน ด
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วมี อ งค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ดั ง นี คื อ
วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าประสงค์ และ ยุท ธศาสตร์ ห ลัก
6 ด้ าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ การวางระบบโครงสร้ างพืนฐาน
2) ยุทธศาสตร์ การจัดการพลังงานและการเปลียนแปลง
ภู มิ อ ากาศ 3)ยุ ท ธศาสตร์ การจั ด การของเสี ย 4 )
ยุท ธศาสตร์ ก ารจั ด การนํ า 5) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัด การ
สัญจร และ 6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ผลการ
ประเมินยุทธศาสตร์ พบว่า มีความเหมาะสม ร้ อยละ 88.95
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ความถู ก ต้ อง ร้ อยละ89.90 ความเป็ นไปได้ ร้ อยละ
76.70 และเป็ นประโยชน์ ร้ อยละ 90.21
คําสําคัญ : ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสีเขียว
ABSTRACT
The purpose of this research was to set
up the strategies to develop Rajabhat Universities
towards Green University. The research was
divided into three phases: the first phase was to
study problems and guidelines; the second phase
was to draft the strategies; and the phase three was
to assess the developmental strategies of Rajabhat
Universities towards Green University. The results
of the research were as follows:
The problems and guidelines were
conducted by SWOT analysis from nine Rajabhat
Universities including information from survey study
from five Universities which were considered as
role models Universities to be best practice for
setting up the strategies to develop Rajabhat
Universities towards Green University. The main
components consisted of vision, mission, objectives
and 6 main strategies which were composed of: 1)
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setting system of infrastructure; 2) energy management
and climate change; 3) waste management; 4)
water management, 5) travel management; and 6)
educational development. The results of the
strategies evaluation showed that propriety was at
88.95% ; accuracy was at 89.90% ; feasibility was
at 76.70% ; and utility was at 90.21%.
Key words: Strategies, Green University, Role
Model Rajabhat Universities
บทนํา
ประเทศไทยได้ ให้ ความสํา คัญของสิงแวดล้ อ ม
โดยเขี ย นไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุท ธศั ก ราช 2550 (ราชกิ จ จานุ เ บกษา. 2550) อาทิ
มาตรา 84 ได้ กล่ า วถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิงแวดล้ อม สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (2547) ได้ ให้ ความสําคัญในเรืองนีเหมือนกัน เช่น
การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
อย่างสมดุล และยังยืน คล้ ายคลึงกับมาตรา 8 (7) และ
มาตรา 22 (8) ได้ พูด ถึง การแสวงหาวิ ธี ก ารทีจะทํ า ให้
การศึกษา การวิจัย การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม การ
ปรั บปรุ ง การถ่า ยทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี รวมไปถึง
การอนุ รั ก ษ์ สิ งแวดล้ อมและทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้
เจริ ญยิ งขึน เป็ นต้ น ในสถาบัน ระดับ อุด มศึก ษา หรื อ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ได้ ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบด้ าน
สิงแวดล้ อมจะเห็นได้ จากมีนกั วิชาการ/นักวิจัยหลายท่าน
เช่น คุณธรรม สันติธรรม (2548) และ ตรึงใจ บูรณสมภพ
และคณะ (2546) ได้ นิยามความหมายของมหาวิทยาลัย
สีเขียว ว่าเป็ นมหาวิทยาลัยทีมีการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพภายใต้ แ นวคิ ด การมี ส่ว นร่ ว มในการดูแ ล
รักษาสิงแวดล้ อม และการประหยัดพลังงาน ส่งเสริ มการ
ใช้ พลังงานทดแทนในรู ปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เสริ มสร้ า งคุณภาพชี วิต ทีดี และมีค วามปลอดภัย ในชีวิ ต
และทรัพ ย์ สินแก่ผ้ ูอาศัย รวมถึงชุมชนโดยรอบ และจาก
การศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องพบว่า องค์ ประกอบของการ

เป็ นมหาวิทยาลัย สีเขี ยวประกอบด้ วย 1) การวางระบบ
โครงสร้ างพื นฐาน 2) การจั ด การพลัง งาน และการ
เปลียนแปลงภู มิอ ากาศ 3) การจัด การของเสีย 4) การ
จัดการนํา 5) การสัญจร และ 6) การศึกษา (Universitas
Indonesia Initiated. 2012) สภาพปั จจุบนั มีมหาวิทยาลัย
ทีได้ รับการยอมรับว่าเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขี ยว จํานวน 5
แห่ ง ได้ แก่ 1) มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล 2) มหาวิ ท ยาลัย
เท คโ นโ ลยี พระ จอ มเ กล้ าธ นบุ รี 3 ) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย 4) มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และ
5) มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ในขณะที เริ มทํ า วิ จั ย
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกแห่งไม่ ติดอันดับของผล
การสํารวจของ Universitas Indonesia แต่ล่าสุดปี 2014
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ได้ อันดับที 14
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศไ ท ย อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ที 306 ข อ ง โ ล ก
(Universitas Indonesia Initiated. 2014)
การจะทํ ามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ เป็ นมหาวิ ทยาลัย
สีเขียวได้ นัน จําเป็ นอย่างยิงจะต้ องมีการวางแผนพัฒนา
อย่ างรัด กุม และเข้ มข้ นยิ ง เพื อนํ าไปสู่การปฏิ บัติที เป็ น
รูปธรรมอย่างชัดเจน จึงขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์ พอสังเขป
กล่าวคือ การจัด ทําแผนยุท ธศาสตร์ เป็ นกระบวนการใน
การจั ด ทํ า แผนหลั ก ขององค์ ก รอย่ า งเป็ นระบบ โดย
วิเคราะห์สภาพการณ์ ทังภายในและภายนอกขององค์ กร
เพือให้ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ข ององค์ กร มี 4 องค์ ป ระกอบ
คือ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์
(Objective) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ
(Strategies) (คมสันทิ ขจรปั ญญาไพศาล. 2552; พสุ
เดชะรินทร์ และคณะ. 2548; อุทิศ ขาวเธียร. 2549)
จากหลักการและเหตุผล ตามทีกล่าวมาข้ างต้ น
ผู้ วิ จั ย มี คว า มต ระ ห นั ก ใ น ปั ญห า สิ งแ ว ดล้ อ มใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นอย่างดี จึงมีความพยายามทีจะ
แก้ ปั ญ หาโดยการพัฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสู่ก าร
ปฏิ บัติ ใ นการก้ าวสู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย ว ซึ ง
ผู้วิจัยเชื อมันว่า จะก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่ อทุกคน ทุกฝ่ าย
ทุ ก หน่ ว ยงาน ทั งภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ประชาคมชาวราชภั ฏเกิด ความภู มิใ จ รัก และหวงแหน
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สถาบันของตัวเอง สังคม ชุมชน ให้ ความไว้ วางใจ และชืน
ชม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จะสามารถยื น หยั ด อยู่ ไ ด้
ท่ามกลางการแข่งขันกับกลุม่ มหาวิทยาลัยชันนําต่างๆ ทัง
ภายในและต่างประเทศได้ อย่างแน่นอน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
วิธีดําเนินการวิจยั
ในการศึ ก ษาสภาพปั ญหาและแนวทางการ
พัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย
สีเขียว มีวิธีการดังนี
ระยะที 1
1. เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
1. สร้ างและหาคุณภาพของเครืองมือเพือศึกษา
สภาพปั ญหาต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความ
เป็ นมหาวิ ทยาลัยสีเ ขีย ว เครื องมื อ เป็ นแบบสอบถามมี
ลั ก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด. 2553: 82) แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ตอนคือ
1) ตอ น ที 1 ข้ อ มู ล พื น ฐา น ข อ งผู้ ตอ บ
แบบสอบถาม มี ลัก ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
2) ตอนที 2 แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพือศึกษา
สภาพปั ญหาในการปฏิ บัติตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยสี
เขียว โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี
5 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบตั ิอยู่ใน
ระดับมากทีสุด
4 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบตั ิอยู่ใน
ระดับมาก
3 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบตั ิอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบตั ิอยู่ใน
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ระดับน้ อย
1 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบตั ิอยู่ใน
ระดับน้ อยทีสุด
2. การพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัย
หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือหา และความเทียง โดยส่งร่ างแบบสอบถาม
ให้ กรรมการที ปรึ ก ษาทั ง 2 ท่ า น เพื อตรวจสอบความ
ถูกต้ องเหมาะสมในเบืองต้ น และการตรวจสอบความตรง
เชิงเนือหา (Content Validity) โดยใช้ เทคนิคการวัดดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of Congruency: IOC) ของดุลย
พินิ จ ผู้เชี ยวชาญ จํ านวน 5 คน เพื อพิ จารณาขอบเขต
ด้ า น เ นื อ ห า แ ละ อ งค์ ป ระ กอ บ ที ใ ช้ ใ น กา รสร้ า ง
แบบสอบถามนั น มี ค วามครอบคลุม เหมาะสม และ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ที ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จัยในครั งนี ในการพิจ ารณาความสอดคล้ อ งของ
เนือหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้ องจะต้ องมีค่ามากกว่ า
หรื อ เท่ ากับ 0.50 ขึนไป จึง จะถื อว่ าสอดคล้ องกัน (ล้ ว น
สายยศ และอัง คณา สายยศ. 2543: 78-80) โดย
กํา หนดให้ ค ะแนนผลการพิ จ ารณาของผู้เ ชี ยวชาญเป็ น
+1 , 0 และ -1 ตามความหมายดังนี (สมนึก ภัททิยธนี.
2549: 166-167)
3) การตรวจสอบความเทียง (Reliability) เมือ
ผู้วิจัยได้ แบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ
แล้ ว ได้ จัดทําเป็ นเครื องมือ และนําไปทดลองใช้ (Try Out)
ทีไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 30 คน (ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3 แห่ง) เพือวิเคราะห์ หาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม
ทั งฉบั บ โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ แอลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรี สะอาด.
2553: 117) พบว่า มีค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.92 และ
ปรั บ ปรุ ง เครื องมื อ ตามข้ อเสนอแนะของผู้ เชี ยวชาญ
จัดพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ เพือเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย
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ราชภัฏมหาสารคาม เพือขอเก็บ รวบรวมข้ อ มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่า ง โดยใช้ แ บบสอบถาม และทํา การสัมภาษณ์ ซึง
ผู้วิจัยจะได้ ออกเก็บ ข้ อ มูลด้ วยตนเองตามมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทีกําหนดไว้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถาม
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ด้ วยเครื องคอมพิวเตอร์ เพื อหาร้ อ ยละ ค่ าเฉลีย และค่ า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ใช้ เกณฑ์
การแปลความหมายของค่ า เฉลีย โดยเที ย บกับ เกณฑ์
ดังนี (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 121)
4.51 – 5.00 หมายความว่า สภาพปั ญหาใน
การปฏิบตั ิส่คู วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับมากทีสุด
3.51 – 4.50 หมายความว่า สภาพปั ญหาใน
การปฏิบตั ิสคู่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายความว่า สภาพปั ญหาใน
การปฏิ บั ติ สู่ ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว
ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายความว่า สภาพปั ญหาใน
การปฏิ บัติ ส่คู วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สีเ ขี ย ว ระดับ น้ อ ย
1.00 – 1.50 หมายความว่า สภาพปั ญหาใน
การปฏิบตั ิสคู่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับน้ อยทีสุด
ระยะที 2
1. การประชุมเชิงปฏิ บัติการ (Workshop) กลุ่ม
ผู้เชียวชาญ ซึงเป็ นผู้มีประสบการณ์ ในด้ านองค์ ประกอบ
ของมหาวิทยาลัยสีเขียวทัง 6 ด้ าน จัด Workshop เพื อ
จัด ทํ า ร่ า งยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กํ า หนดคุ ณ สมบัติ ข องผู้ เชี ยวชาญที เข้ าร่ ว ม
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) ประกอบด้ วย ผู้
กํ า หนดนโยบายเกี ยวกับ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย ผู้ ที
รับผิดชอบเกียวกับ การพัฒนามหาวิท ยาลัย สู่ความเป็ น
มหาวิท ยาลัย สีเ ขี ยว นัก วิ ช าการ/อาจารย์ ที ทํา การสอน
ด้ า นสิงแวดล้ อ มเป็ นหลัก และสอนในมหาวิ ท ยาลัย ไม่

ตํากว่า 5 ปี ผู้ทีทํ างานด้ านสิงแวดล้ อมไม่ตํ ากว่า 10 ปี
2 ทําการคัดเลือกผู้เชียวชาญตามคุณสมบัติที
กําหนด จํานวนไม่เกิน 15 คน
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบบันทึกการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทําการวิ เคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ วิ ธีการสัง เคราะห์
เนือหา (Content Analysis)
ระยะที 3
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กําหนดประชากร/กลุม่ ตัวอย่าง ทีทําการศึกษาโดย
ใช้ แบบประเมิน ยุทธศาสตร์ โดยเป็ นการประชาพิ จารณ์
ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ นการนํ า ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ สู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึง
ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒใิ นระยะที 2 แล้ ว นํามา
สู่ก ารประชาพิ จ ารณ์ โดยการดํ า เนิ น การจัด ทํ า ประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) เรื อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว กับ
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholders) จํานวน 72 คน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชา
พิจารณ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย มีวิธีดําเนินการวิเคราะห์ ดังนี
1) ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื อหาสํ า หรั บ
ข้ อมู ล ที ได้ จากการถอดเทปบั น ทึ ก ดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการวิ เ คราะห์ เ นื อหาโดยยึด หลัก เกณฑ์ ค วาม
สอดคล้ องของข้ อมูลเป็ นสําคัญ
2) ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล แบบสร้ าง
ข้ อสรุ ปโดยการวิเคราะห์ แบบอุปนัย (Analytic Induction)
ซึงเป็ นการตีความสร้ างข้ อสรุปจากข้ อมูลต่างๆ ทีรวบรวม
มาได้ โดยแยกประเด็นตามองค์ ประกอบทีกํา หนดไว้ ใ น
ตัวแบบเป็ นการเรียบเรียงข้ อมูลเชิงคุณภาพ
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สรุ ปผลการวิจยั
ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิจัยตามระยะของการวิจัย
ทัง 3 ระยะ ดังนี
1. ผลการศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(ระยะที 1)
ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของการพั ฒ นา
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สู่ ความเป็ นมหาวิ ท ยาลั ยสี เขี ย ว
โดยการศึก ษาเอกสาร (Document Anlysis) พบว่ า มี
6 องค์ ป ระกอบ 37 แนวทาง ดัง นี คื อ 1) ด้ า นการวาง
ระบบโครงสร้ างพื นฐาน มี 7 แนวทาง 2) ด้ า นการจั ด
การพลั ง งาน และการเปลี ยนแปลงภู มิ อ ากาศ มี 9
แนวทาง 3) ด้ านการจัดการของเสีย มี 6 แนวทาง 4) ด้ าน
การจั ด การนํ า มี 3 แนวทาง 5) ด้ านการสั ญ จรมี
6 แนวทาง และ 6) ด้ านการศึกษา มี 5 แนวทาง
ผลการศึก ษาปั ญหา และแนวทางการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดย
ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) กั บ กลุ่ม ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้ วย อธิ ก ารบดี รองอธิ การบดี ผู้ช่วยอธิ การบดี
และคณบดี กลุ่ม ตั ว อย่ า ง การได้ มาซึ งกลุ่ม ตั ว อย่ า ง
ผู้วิจยั ดําเนินการดังนี
1. กําหนดคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏที
จะทํ า การศึก ษาโดยหลัก เกณฑ์ พิ จ ารณาดั ง นี 1) เป็ น
มหาวิทยาลัยทีตังมานาน มีความเจริ ญก้ าวหน้ ามาลําดับ
(เริ มตังแต่ เป็ นโรงเรี ยนฝึ กหัด ครู ) 2) เป็ นมหาวิ ทยาลัย
ขนาดใหญ่ ทีมี บุค ลากรทางการศึกษาตังแต่ 3,000 คน
ขึนไป 3) เป็ นมหาวิท ยาลัย ที ผ่ านการประเมิ น คุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 จากสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมิ นคุณภาพการศึก ษา (สมศ.) ด้ านการทํา นุบํา รุ ง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม อยู่ ใ นระดั บ ดี ขึ นไป 4) เป็ น
มหาวิ ท ยาลัย ที มี แผนการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย สู่ค วาม
เป็ นมหาวิท ยาลัย สีเขี ยว หรื อบริ ห ารจัดการสิงแวดล้ อ ม
ให้ ดีขนึ
2. คัดเลือกมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ ข้างต้ น
โดยให้ ก ระจายและครอบคลุมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
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ทุกภูมิภาคของประเทศ ผลการคัดเลือกได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จํานวน 9 แห่ง คือ 1) มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3) มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบูรณ์ 4) มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ อุด รธานี 5)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ และ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
3. ทํ า การคัด เลื อ กกลุ่ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพือทําการศึกษาได้ กลุ่มตัวอย่าง
รวมทังสินจํ า นวน 117 คน ตอบแบบสอบถามจํ า นวน
102 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 87.17 มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การ
พัฒนามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ทยาลัย สี
เขียว มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.06; S.D.=
0.55) เมือพิจ ารณาเป็ นรายด้ า นเรี ย งลําดับจากมากไป
หาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ ด้ านการจัดการพลังงานและการ
เปลียนแปลงภูมิอากาศ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06;
S.D.= 0.55) ด้ านการสัญจร อยู่ในระดับปานกลาง (  =
3.19; S.D.= 0.56) ด้ านการจัดการนําอยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.04; S.D.= 0.51) ตามลําดับ และผลจาก
การศึกษาดูงาน (Site Visit) โดยศึกษาวิธีการปฏิ บัติทีเป็ น
เลิศ (Best Practices) ทีมหาวิทยาลัยต้ น แบบ 5 แห่ง ได้ แ ก่
1) มหาวิท ยาลัยมหิด ล 2) มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี พระ
จอมเกล้ าธนบุรี 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า
มหาวิทยาลัยต้ นแบบทัง 5 แห่ง มีวิธีปฏิ บัติงานทีเป็ นเลิศ
ในแต่ละองค์ ประกอบ ดังนีคือ 1) องค์ ประกอบด้ านการ
วางระบบโครงสร้ างพื นฐาน (1.1) แผนแม่ บ ทในการ
ก่อสร้ างอาคาร (1.2) การปรับปรุ งภูมิทัศน์ (1.3) การวาง
นโยบายสร้ างอาคารใหม่ บ นพื นที เก่ า 2) องค์ ประกอบ
ด้ านการจัดการพลังงาน และการเปลียนแปลงภูมิอากาศ
(2.1) การใช้ อุป กรณ์ ป ระหยัด พลัง งาน (2.2) การผลิต
พลังงานทดแทน (Solar Cell, Biodiesel) 3) องค์ ประกอบ
ด้ านการจัดการของเสีย (3.1) การแยกขยะ (3.2) ธนาคาร
ขยะ (3.3) การจัดการขยะอินทรี ย์ (3.4) การบําบัดนําเสีย

106

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : ปี ที 10 ฉบับที 1 สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559

4) องค์ประกอบด้ านการจัดการนํา (4.1) การใช้ นําประปา
คู่กับนําธรรมชาติ (4.2) การใช้ นําจากแหล่งบําบัดรดนํ า
ต้ นไม้ 5) องค์ ประกอบด้ านการสัญจร (5.1) แผนแม่บ ท
ทิศ ทางการเดิ นทางในมหาวิ ท ยาลัย (5.2) การกํา หนด
สิทธิ การเข้ าถึงพืนทีของยานพาหนะ (5.3) การใช้ รถราง
ภายในมหาวิ ท ยาลัย (5.4) การส่ ง เสริ ม การเดิ น โดยมี
หลังคาทางเดิน (Cover Way) (5.5) การส่งเสริ มการใช้
จักรยานโดยมีทางจักรยาน (Bike Lane) (5.6) การจัดตัง
ศู น ย์ จั ก รยาน (Bike Center) 6) องค์ ป ระกอบด้ าน
การศึกษา (6.1) การส่งเสริม สนับสนุน โครงการรักษ์ โลก
(6.2) การเปิ ดรายวิชาเพิมเติมด้ านสิงแวดล้ อม (6.3) การ
ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจยั ด้ านสิงแวดล้ อม
2. ผลการร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระยะที 2)
ผู้วิจัยได้ จัดประชุมเชิ งปฏิ บัติ การ (Workshop)
เพือจัดทําร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการนําผลจากระยะที
1 คือการนําปั ญหา แนวทาง และการศึกษาดูงาน มาเป็ น
แนวทางในการร่ างยุท ธศาสตร์ และมีคณะบุคคลในการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในครั งนี มี ทั งผู้ ปฏิ บั ติ ง าน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้ วย 1) ตัวแทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 1 คน 2) รองอธิ การบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม
จํานวน 1 คน 3) ผู้ช่วยอธิการทีได้ รับมอบหมายให้ ปฏิ บัติงาน
ในด้ านนี จํ า นวน 1 คน 4) ตั ว แทนองค์ ก รนั ก ศึ ก ษา
จํานวน 2 คน 5) ตัวแทนชุมชน จํานวน 2 คน 6) ตัวแทน
คณาจารย์ จํานวน 2 คน 7) ตัวแทนบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน
จํานวน 2 คน และ 8) ผู้เชียวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 1 คน รวมมีจํานวน 12 คน ผล
การดําเนินงาน พบว่า ร่างยุทธศาสตร์ มีองค์ ประกอบ ดังนีคือ
1) วิสยั ทัศน์ มี 1 ข้ อความ 2) พันธกิจ มี 6 ข้ อ 3) เป้าประสงค์
มี 4 ข้ อ 4) ยุทธศาสตร์ มี 6 ประเด็น 5) กลยุทธ์ มี 18 ข้ อ
และ 6) กลยุทธ์ ย่อย มี 31 ข้ อ แต่ทงนี
ั ต้ องปรับแก้ หลังจาก
ระยะที 3 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระยะที 3)

ผู้ วิ จั ย ได้ นํ าร่ างยุ ท ธ ศาสตร์ ที ไ ด้ จา กกา ร
ดําเนินงานในระยะที 2 สู่กระบวนการประชาพิจารณ์ ผ้ มู ี
ส่วนได้ ส่ว นเสีย จํ านวน 72 คน และขณะเดีย วกัน ได้ ข อ
ความร่ ว มมื อ ผู้เ ข้ าร่ ว มประชาพิ จ ารณ์ ค รั งนี ได้ ทํ า การ
ประเมินร่ างยุทธศาสตร์ นีโดยใช้ แบบประเมิน ว่ามี ความ
เหมาะสม ความถูก ต้ อ ง ความเป็ นไปได้ และความมี
ประโยชน์ หรือไม่เพียงใด ผลการพิจารณาของผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย พบว่า ส่วนใหญ่ เห็ น ด้ ว ยกับ ร่ างยุท ธศาสตร์ ที
ผู้วิจยั นําเสนอ และผลการประเมินยุทธศาสตร์ โดยใช้ แบบ
ประเมินในภาพรวมพบว่า ผู้เข้ าร่วมประชาพิจารณ์ เห็นว่า
ร่างยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุด คิด
เป็ นร้ อยละ 88.95 มีความถูกต้ องตามหลักวิชาการอยู่ใน
ระดับมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 89.90 มีความเป็ นไปได้ อยู่
ในระดับ ดี คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 76.70 และมี ประโยชน์ อยู่ใ น
ระดั บ ดี ม าก คิ ด เป็ นร้ อยละ 90.21 ผู้ วิ จั ย ได้ ปรั บ ปรุ ง
ยุทธศาสตร์ โดยอาศัยข้ อมูลทัง 2 ส่วน คือ จากการแสดง
ความคิดเห็น และข้ อมูลจากการประเมิน มาเป็ นฐานใน
การปรับแก้ ผลการดําเนินงานได้ ยทุ ธศาสตร์ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
อภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื อง ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สีเ ขี ย ว
มีประเด็นทีสมควรอภิปรายผล ดังนี
1. ผลการศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย ว
(ระยะที 1)
1.1 ผลการศึ ก ษาเอกสาร (Document
Study) พบว่ า องค์ ป ระกอบการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย สู่
ความเป็ นมหาวิ ทยาลัย สีเ ขี ยว มี 6 องค์ ป ระกอบ คื อ
1) การวางระบบโครงสร้ างพื นฐาน 2) ด้ านการจั ด
การพลังงาน และการเปลียนแปลงภูมิ อ ากาศ 3) การ
จัดการของเสีย 4) การจัดการนํา 5) การสัญจร และ
6) การศึกษา องค์ ประกอบทัง 6 ด้ าน ดังกล่าว ผู้วิจัยยึด
ตามหลักของ Universitas Indonesia Initiated (2012)
ซึงเป็ นองค์ ประกอบมาตรฐานทีได้ รับการยอมรับทัวโลก
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ในการเข้ า รับ การประเมิน จัดอันดับมหาวิ ทยาลัย สีเ ขีย ว
จะเห็นได้ ว่ าสอดคล้ องกับ ธวัชชัย บัวขาว และมนสิช า
เพชรานนท์ (2555) ที ได้ สรุ ป องค์ ป ระกอบการเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 3 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ด้ านการใช้
ประโยชน์ ที ดิน 2) ด้ านระบบการสัญจร และ 3) ด้ า น
ระบบสาธารณูป โภคพื นฐาน องค์ ป ระกอบมี ชื อเรี ย ก
ต่างกันแต่เมือตีความจะเห็นได้ ว่ามีความหมายใกล้ เคียง
กันมาก และยังสอดคล้ องกับมหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
ทีได้ จัดองค์ ประกอบของการเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ไว้
ดังนีคือ 1) การพัฒนาการใช้ ประโยชน์ ทีดิน 2) การพัฒนา
ระบบสัญจร 3) การพัฒนาระบบภูมิทัศน์ 4) การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และ 5) การควบคุมอาคารและ
สิงก่อสร้ าง องค์ ประกอบทัง 6 ด้ าน ทําให้ มหาวิทยาลัย
ชั นนํ า อาทิ เ ช่ น มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ได้ รับการจัดลําดับเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
เป็ นต้ น
1.2 ผลการศึก ษาเอกสาร (Document Study)
พบว่ า แนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย สู่ค วามเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว มี 37 แนวทาง แบ่งตาม 6 องค์ ประกอบ
ดังนี
1.2.1 ด้ านการวางระบบโครงสร้ างพืนฐาน
มีแนวทางการพัฒนา มี 7 แนวทาง ได้ แก่ 1) การมีสภาพ
ที ตั งที มีค วา มเหมาะสมกับ การพัฒ น าความเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว เพือตรวจสอบสภาพทีตังว่าอยู่ในตัว
เมืองหรืออยู่นอกเมือง เช่นขยายพืนทีได้ หรื อไม่ ถ้ าอยู่ใน
ตัว เมื อ งก็ จ ะยากต่ อ การขยายพื นที ในการที จะพั ฒ นา
2) ขนาดพื นที รวมของมหาวิท ยาลัย มีค วามพอเพีย ง
สํา หรับ การพัฒนา ถ้ า เหลือพื นทีว่ า งเยอะก็ จะสามารถ
พัฒ นาสิงต่ างๆ ให้ สอดคล้ อ งกับการเป็ นมหาวิ ท ยาลัย
สีเ ขี ย ว 3) จํ า นวนอาจารย์ เจ้ า หน้ าที และนัก ศึก ษามี
อัต ราส่ ว นที เหมาะสมกั บ พื นที เป็ นการตรวจสอบถ้ า
บุคลากรมีความไม่เหมาะสมกับพืนทีจะเกิดความหนาแน่
ทําให้ อึดอัดต่อการใช้ ชีวิต 4) จํานวนพืนทีของอาคารมี
ความเหมาะสมกับพืนที ทังหมด เมือตรวจสอบแล้ วถ้ า มี
อาคารไม่ เ หมาะสมก็ จ ะต้ อ งมี ก ารทุบ สร้ างอาคารใหม่
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แทนพื นที อาคารเก่ า 5) จํา นวนพื นที ที มีสภาพเป็ นป่ า
ธรรมชาติมี ความเหมาะสมกับพื นที ทังหมด 6) จํา นวน
พื นที ใช้ ปลูก ต้ นไม้ จั ด สวนหย่ อ ม และสนามหญ้ าได้
จัดสรรได้ อย่ าง ลงตัว และ 7) จํา นวนงบประมาณของ
โครงการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อ มมีความพอเพียงสําหรับการ
พัฒ นา สอดคล้ องกับ มหาวิ ทยาลัยมหิด ล (2556) ที ได้
เน้ นการพั ฒ นาการใช้ ประโยชน์ ที ดิ น ซึ งถื อ ว่ า เป็ น
องค์ ป ระกอบทางด้ านการวางระบบโครงสร้ า งพืนฐานมี
แนวทางดัง นี 1) จํ า แนกการใช้ ที ดิ น เป็ นโซนตามกลุ่ม
กิจกรรม 2) เพิมความหนาแน่ของการใช้ ทีดิน โดยรักษา
พืนทีสีเขียวและพืนทีเปิ ดโล่งในสัดส่วน 70% 3)จัดแบ่ ง
พื นที ในแต่ ล ะกลุ่ม กิ จ กรรมออกเป็ นระบบบล็อ กย่ อ ย
(Block System) 4) กําหนดพืนทีสีเขียวและทีว่างสําคัญ
เพื อสงวนรั ก ษาไว้ เ ป็ นปอดและเป็ นพื นที กิ จ กรรมของ
ประชาคม
1.2.2 ด้ านการจัดการพลังงาน และการ
เปลียนแปลงภูมิอากาศ มี 9 แนวทาง ได้ แก่ 1) จํานวน
เครื องใช้ ไ ฟฟ้าทีช่วยประหยัดพลังงานมีความเหมาะสม
2) การพั ฒ นาให้ มี แ หล่ ง พลั ง งานทดแทนที พอเพี ย ง
3) ปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ า (กิ โ ลวั ต ต์ / คน/ปี ) มี ค วาม
เหมาะสมตามความจํ า เป็ น 4) การมี โ ครงการอนุรัก ษ์
พลังงานพอเพียงต่อการเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว 5) การมี
ภูมิทัศน์ ทีเอือต่ อการลดการใช้ พลัง งานในองค์ ป ระกอบ
อาคาร 6) สภาพของอาคารมีการหมุนเวี ยนโดยอากาศ
ธรรมชาติ อย่ างเหมาะสม 7) สภาพของอาคารมีก ารใช้
แสงธรรมชาติ ใ นแต่ ล ะวั น อย่ า งเหมาะสม 8) การมี
โครงการลดโลกร้ อนพอเพี ยงต่ อการเป็ นมหาวิท ยาลัย สี
เขียว และ 9) การมีนโยบายลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
ได้ อ ย่ างเหมาะสม สอดคล้ อ งกับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
(2556) ทีได้ ให้ ความสําคัญถึงการอนุรักษ์ พลังงาน และ
การจั ด ซื อพลั ง งาน เป็ นองค์ ประกอบการพั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว
1.2.3 ด้ านการจัดการของเสีย มี 6 แนวทาง
ได้ แก่ 1) การรณรงค์เพือรีไซเคิลขยะเป็ นไปอย่างต่อเนือง
2) การรี ไ ซเคิลขยะมีพิ ษ ได้ ดํ า เนิ นการอย่ า งเหมาะสม

108

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : ปี ที 10 ฉบับที 1 สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559

3) การกํา จัด ขยะอิน ทรี ย์ ได้ ดํ าเนิน การอย่ างเหมาะสม
4) การกําจัด ขยะอนิน ทรี ย์ได้ ดํ าเนินการอย่างเหมาะสม
5) การบําบัดนําเสียได้ ดําเนินการอย่างเหมาะสม และ 6)
การมี น โยบายลดการใช้ กระดาษ และพลาสติ ก และ
นํา ไปสู่ก ารปฏิ บัติไ ด้ อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม สอดคล้ อ งกับ
มหาวิท ยาลัยมหิดล (2556) ทีได้ ให้ ความสําคัญกับ การ
พัฒ นาระบบสาธารณูป โภค เช่น ระบบสุข าภิ บ าลและ
ระบบการจัด การขยะ เป็ นต้ น และยัง สอดคล้ อ งกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552) ทีมี แนวทางในเรื อง
ของการกํ า จั ด ของเสีย เช่ น มี ก ารจั ด ตั งธนาคารขยะ
มีระบบบําบัดของเสียจากห้ องทดลอง เป็ นต้ น
1.2.4 ด้ านการจัดการนํา มี 3 แนวทาง
ได้ แก่ 1) การมีโครงการประหยัดนําอย่างพอเพียง และ
เหมาะสม 2) การจัด ระบบท่ อ นําอย่ า งพอเพี ยง และ
เหมาะสม และ 3) การจัดระบบนําประปา สําหรับบริ โภค
อุป โภค อย่ า งปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคาม (2557) ทีได้ พูดถึงแนวทางด้ านการจัดการ
นํา เช่ น การใช้ นํ าจากแหล่งบํ าบัดรถนํ าต้ นไม้ เป็ นต้ น
1.2.5 ด้ า นการสัญจร มี 7 แนวทาง
ได้ แ ก่ 1) จํ านวนยานพาหนะของมหาวิท ยาลัย มีค วาม
เหมาะสม 2) จํานวนรถยนต์ ทีเข้ ามาในมหาวิทยาลัย ที
ความเหมาะสม 3) จํานวนจักรยานทีใช้ ในมหาวิทยาลัยมี
อย่างเพียงพอ 4) การมีนโยบายจํากัดการใช้ รถยนต์ และ
จักรยานยนต์ และนําไปสู่การปฏิ บัติได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม
5) การกําหนดนโยบายลดพืนทีจอดรถทีอยู่ใกล้ ตัวอาคาร
และ 6) การจัดระบบรถโดยสารสําหรับการเดินทางภายใน
มหาวิ ทยาลัย สอดคล้ องกับมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2552) ทีได้ พดู ถึงแนวทางด้ านการสัญจร เช่น มีโครงการ
รถบริการพลังงานทดแทนฟรี มีโครงการจักรยาน และมี
เส้ นทางจั ก รยานให้ เกิ ด แรงจู ง ใจในการใช้ จั ก รยาน
เป็ นต้ น
1.2.6 ด้ า นการศึก ษา มี 5 แนวทาง
1) จํา นวนรายวิ ช าที เกี ยวกับ สิ งแวดล้ อ มของแต่ ล ะ
สาขาวิชามีความเหมาะสม 2) จํานวนเงินวิจัยทีเกียวข้ อง
กับสิงแวดล้ อมมีความพอเพียงต่อการพัฒนาสู่ความเป็ น

มหาวิท ยาลัย สีเ ขีย ว 3) จํา นวนผลงานทางวิ ช าการที
เกี ยวกั บ เรื องสิ งแวดล้ อม และได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
ระดับประเทศขึนไป 4) จํานวนองค์ กรของนักศึกษาทีจัด
กิจกรรมเกี ยวข้ อ งกับสิงแวดล้ อมอย่างต่ อเนือง และ 5)
จํานวนของเว็บไซต์ทีเกียวข้ องกับการเสนอข้ อมูลเกียวกับ
สิงแวดล้ อ มเป็ นปั จจุ บั น และต่ อ เนื อง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจยั ของ ปิ ยะมาศ สามสุวรรณ (2555) ทีได้ ทําวิจัย
เรื อง การมี ส่ ว นร่ วมขอ งนั ก ศึ ก ษาต่ อ กา รจั ด กา ร
สิงแวดล้ อมทีเกียวข้ องกับ กิจ กรรมการเรี ย นการสอนใน
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุร าษฎร์ ธ านี
พบว่า การประหยัดนํา ไฟฟ้า และกระดาษ เป็ นประเด็น
หลักทีนักศึกษารับทราบ และมีส่วนร่ วมมากทีสุด จากผล
การศึก ษาแสดงให้ เห็ นว่ าการจัด กิจ กรรมสนับสนุน ให้ มี
หัว ใจสีเ ขี ย ว ซึงเป็ นองค์ ป ระกอบทางด้ า นการศึก ษามี
ความสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย สู่ค วามเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
1.3 ผลการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study)
โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) พบว่า มีปัญหาใน
การปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06; S.D.= 0.55)
เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านเรียงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3
ลํ า ดั บ แรก คื อ ด้ าน การจั ด การพลั ง งา นและกา ร
เปลียนแปลงภูมิอากาศ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.06;
S.D.= 0.55) ด้ านการสัญจร อยู่ในระดับปานกลาง ( =
3.19; S.D.= 0.56) ด้ า นการจัด การนํ าอยู่ใ นระดั บ
ปานกลาง ( = 3.04; S.D.= 0.51) ตามลําดับ สอดคล้ อง
กั บ ประสบโชค สายฟ้ า (2556) ที กล่ า วถึ ง ปั ญหา
สิงแวดล้ อมในประเทศไทยในด้ านขยะมูลฝอยตามเมือ ง
ใหญ่ๆ ดังทีผลการสํารวจของ พีเพิล เอฟเอ็ม สยามเรดิโอ
เมือช่วงกลางปี 2539 เกียวกับปั ญหา มลพิษในประเทศ
ไทย ได้ พบว่าคนไทยรู้สกึ ว่าปั ญหาสิงแวดล้ อมทีต้ องแก้ ไข
เร่ งด่ว นเฉพาะหน้ าคือ ปั ญหาขยะมูลฝอยทีเพิ มมากขึน
ส่ว นด้ านมลพิ ษ ทางนํ า นํ าเสี ย ที เกิ ด จากกระบวนการ
อุตสาหกรรม รวมทังนําเสียทียังไม่ได้ รับการบําบัดหรื อนํา
เสียที ผ่านการบําบัดแล้ ว แต่ยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ในการศึก ษาครั งนีหลังจากได้ ข้อค้ นพบว่าองค์ ประกอบ
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ของการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย สู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย
สีเ ขีย ว มี 6 องค์ ป ระกอบหลัก แล้ ว จากนั นผู้ วิจ ัย ได้
ทํ า การศึก ษาสภาพปั ญหาในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏ สู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพือให้ ได้ ข้อมูล
ในการทํ า วิ จ ัย ต่ อ ไปสอดคล้ อ งกับ การวิ จ ัย ของ ศิ ริ
ถีอ าสนา และคณะ (2553) ที ได้ ศ ึก ษาปั ญ หาในการ
ปฏิ บัติ แ ละความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองตามสมรรถนะ
ประจําสายงานของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานจังหวัดมหาสารคาม
โดยให้ เหตุ ผ ลของการศึ ก ษาว่ า การที จะพั ฒ นาอะไร
ก็ตาม ต้ องศึกษาให้ เห็น ปั ญหาทีแท้ จ ริ งก่อ นจึงสามารถ
นํามาเป็ นฐานในการพัฒนาสิงนันๆ และจากผลการวิจัย
ปั ญ หาในการปฏิ บ ัต ิ อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลางทั งหมด
เนื องจากผู้ที ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ นผู้บ ริ ห าร
เกรงว่าอาจมีผลกระทบต่อการประเมินของ สมศ. กพร.
หรื อ การประเมิ นภายในโดย สกอ. ก็ อาจเป็ นไปได้ และ
ถึง แม้ ว่ า ผลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ ปานกลางทังหมด
ก็ตาม แต่ตัวเลขก็บ่งบอกถึงความแตกต่าง ผู้วิจัยเห็นว่า
น่าจะเป็ นปั ญหาทีแท้ จริง
1.4 ผลจากการศึกษาดูงาน (Site Visit) โดย
วิธีการศึก ษาผลปฏิ บัติง านที เป็ นเลิศ (Best Practices)
มหาวิทยาลัยต้ นแบบ 5 แห่ง ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 3) จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย 4) มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และ
5) มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ต้ น แบบทั ง 5 แห่ ง มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านที เป็ นเลิศ ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ ดังนีคือ 1) องค์ ประกอบด้ านการวางระบบ
โครงสร้ างพืนฐาน มีแ ผนแม่บ ทในการก่อ สร้ างอาคารมี
การปรับปรุ งภูมิทัศน์ และมีการวางนโยบายสร้ างอาคาร
ใหม่บนพืนทีเก่า 2) องค์ประกอบด้ านการจัดการพลังงาน
และการเปลียนแปลงภูมิอากาศมีการใช้ อุปกรณ์ ประหยัด
พลัง งาน และมี การผลิต พลัง งานทดแทน (Solar Cell,
Biodiesel) 3) องค์ประกอบด้ านการจัดการของเสีย มีการ
แยกขยะ มีธนาคารขยะ มีการจัดการขยะอินทรี ย์ และมี
การบํา บัดนํ าเสีย 4) องค์ ป ระกอบด้ า นการจัด การนํ ามี
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การใช้ นํ าประปาคู่กับ นําธรรมชาติ และมี การใช้ นํ าจาก
แหล่งบําบัดรดนําต้ นไม้ 5) องค์ประกอบด้ านการสัญจร มี
แผนแม่ บ ททิ ศ ทางการเดิ น ทางในมหาวิ ท ยาลัย มี ก าร
กํ า หนดสิ ท ธิ การเข้ า ถึง พื นที ของยานพาหนะ มี ก ารใช้
รถรางภายในมหาวิ ทยาลัย มี การส่ง เสริ ม การเดิ นโดยมี
หลัง คาทางเดิ น (Cover Way) มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้
จักรยานโดยมีทางจักรยาน (Bike Lane) และ มีการจัดตัง
ศูนย์ จักรยาน (Bike Center) และ 6) องค์ ประกอบด้ าน
การศึ ก ษา มี ก ารส่ง เสริ ม สนั บ สนุน โครงการรั ก ษ์ โ ลก
มี ก ารเปิ ดรายวิ ช าเพิ มเติ ม ด้ านสิ งแวดล้ อ ม และการ
ส่งเสริ ม สนับสนุน งานวิ จัยด้ านสิงแวดล้ อ ม สอดคล้ อ ง
กับ อาวุธ ศรี สุก รี (2547) และ บุญดี บุญญากิ จ และ
กม ลว รร ณ ศิ ริ พ า นิ ช (2545) ที ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า Best
Practices คื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที ทํ า ให้ องค์ ก รประสบ
ความสําเร็จ หรือคือการปฏิ บัติทีทําให้ องค์ กรสู่ความเป็ น
เลิศ โดยมี คุณลัก ษณะทีสํา คัญ คื อ มี แนวปฏิ บัติ ที เป็ น
เลิ ศ อย่ างเ ห็ น ได้ ชั ด มี ส่ ว นสํ า คั ญ ที ทํ าให้ ผลกา ร
ดํ า เนิ น งานเป็ นเลิ ศ ได้ รั บ การยอมรั บ จากบุค คลหรื อ
องค์กรทีเชือถือได้
2. ผลการร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระยะที 2)
ผลการสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ (Workshop) สรุ ป
ได้ ว่ า ผู้เ ข้ า ร่ ว มได้ ทํ า การ (ร่ า ง)ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทีมี
การกํ า หนดวิ สัย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว การพัฒนาจะต้ อง
อาศัย ความร่ ว มมื อจากทุก ภาคส่ว นทีเกี ยวข้ อง ในการ
พัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย
สีเ ขี ย ว ทั ง 6 ด้ า น 1) การวางระบบโครงสร้ างพื นฐาน
2) การวางระบบโครงสร้ างพืนฐาน 3) การจัดการของเสีย
4) การจั ด การนํ า 5) การสั ญ จร และ 6) การศึ ก ษา
สอดคล้ อ งกั บ คมสั น ทิ ขจรปั ญญาไพศาล (2552)
กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการของ
องค์การเพืออํานวยในการบริ หารจัดการองค์ การให้ บรรลุ
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที กํ า หนดไว้ ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
นอกจากนี คมสัน ทิ ขจรปั ญญาไพศาล (2552); พสุ
เดชะรินทร์ และคณะ (2548) และ อุทิศ ขาวเธี ยร (2549)
ได้ กล่าวเพิมเติมว่า แผนยุทธศาสตร์ เป็ นยุทธวิธีทางเลือก
ปฏิ บัติที สอดรั บกับสภาวะแวดล้ อ ม โดยมีก ารวิเ คราะห์
สภาพการณ์ ทั งภายใน และภายนอกของหน่ ว ยงาน
(SWOT Analysis) เพือคาดคะเนแนวโน้ มของสถานการณ์
โดยการกํ า หนดวิ สัย ทัศ น์ (Vision) พัน ธกิ จ (Mission)
เป้ าประสงค์ (Goals) ประเด็ นยุท ธศาสตร์ แ ละกลยุท ธ์
ต่างๆ (Strategies) ทีแสดงให้ เห็นทิศทางในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน และมีแ นวทางในการนํ ายุทธศาสตร์ ไปสู่
การปฏิ บัติ เพือให้ บรรลุผลตามทีกําหนดไว้ และได้ บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ข องการทํ าสัม มนาเชิ งปฏิ บัติก ารในครั งนี
สอดคล้ อ งกั บ วี ร ะพั น ธ์ แก้ วรั ต น์ (2556) และ มานิ ต
ศุ ท ธสกุ ล (2556) ที ได้ กล่ า วไว้ ว่ า การประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บัติการ เป็ นการประชุมเพือปฏิ บัติภารกิจร่ ว มกัน ใน
ระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นเกี ยวข้ อง ซึ งสมาชิ ก จะมี ก ารประชุ ม
แลกเปลียนความคิดเห็น และลงมือปฏิ บัติหรื อทําภารกิจ
ภารกิ จ หนึ งร่ ว มกั น ไปด้ วย เมื อเสร็ จ สิ น การประชุ ม
ปฏิ บั ติ ก าร จึ ง ต้ องมี ผ ลลั พ ธ์ หรื อ ผลงาน จากการ
ปฏิ บัติ งานร่ วมกัน หรื อมีก ารนํ าผลงาน จากการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารไปปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาให้ แล้ วเสร็ จ
ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสินไปแล้ ว เช่น การประชุม
เชิงปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิ บัติการ
จัดทําข้ อสอบมาตรฐาน การประชุมเชิงปฏิ บัติการจัดทํา
ร่างแผนพัฒนา
3. ผลการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ กา รพั ฒ น า
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สีเ ขี ย ว
(ระยะที 3)
3.1 ผลจากการจัดทําประชาพิจารณ์ (Public
Hearing Stakeholders) พบว่า ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ นอกจากนี ผู้เข้ า ร่ ว มจัดทํ า ประชา
พิจารณ์ ยัง ให้ ค วามคิด เห็ นว่า เป็ นแนวทางทีเหมาะสม

และมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ อย่างยิง มีความเชือมโยง
สัม พัน ธ์ กัน มี ข้อ สรุ ปจากผลการวิจัยที ผู้ปฏิ บัติ สามารถ
นําไปใช้ ได้ จริง สอดคล้ องกับ กาญจนา นาคสกุล (2552)
และ วรรณภา ติระสังขะ (2553) กล่าวว่า การจัดทํ า
ประชาพิ จ ารณ์ เป็ นกระบวนการที รั ฐ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นในปั ญหาสําคัญของชาติ
ทีมีข้ อให้ เกี ยวข้ อ งหลายฝ่ าย โดยเฉพาะผู้มี ส่วนได้ ส่ว น
เสียโดยตรงได้ มีโอกาสรับทราบข้ อมูลโดยละเอียด แสดง
ความคิด เห็น และมีส่ว นร่ ว มในการให้ ข้ อมูลต่อโครงการ
หรือนโยบายนัน ทังนีเพราะการจัดประชาพิจารณ์ ให้ ได้ รับ
ความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่า และทําในวงกว้ าง
เพื อให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ที สะท้ อ นความคิ ด เห็ น จากประชาชน
อย่างแท้ จริง ก่อนทีจะตัดสินใจดําเนินการใดๆ ทีเกียวกับ
สิงที มี ผ ลต่ อ ประชาชนจํ า นวนมาก ซึ งสอดคล้ อ งกั น
เพราะการดํ า เนิ น การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สีเ ขี ย ว
จะ ต้ อ ง เ ปิ ด โ อ กา สเ พื อ รั บ ฟั ง คว า ม คิ ดเ ห็ น จา ก
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาคีทีเกียวข้ องด้ านสิงแวดล้ อม
ตลอดจนชุมชนโดยรอบ และผู้ทีมีส่วนได้ ส่วนเสีย เพือนํา
ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะในการดําเนินการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวให้
ดําเนินไปอย่างราบรืน และจะต้ องได้ รับความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องเป็ นอย่างดี
3.2 ผลการประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดย
ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ผลปรากฏว่ า ยุท ธศาสตร์ มี ค วาม
เหมาะสม (Propriety) มีความถูกต้ องตามหลัก วิชาการ
(Accuracy) และความเป็ นประโยชน์ (Utility) อยู่ในระดับ
มากทีสุด ส่วนความเป็ นไปได้ (Feasibility) อยู่ในระดับมาก
สอดคล้ องกับผลการวิจัยข้ อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 ของ ธนุ วงษ์ จิ น ดา (2556) ซึงพบว่ า ผลการ
ประเมินข้ อเสนอเชิงนโยบายเพือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
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การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยผู้มีส่วน
ได้ ส่ วนเสีย เฉพาะภาพรวมการนํ ากลยุทธ์ ส่กู ารปฏิ บัติ ผล
ปรากฏว่ า มี ค วามเหมาะสม (Propriety) มี ค วาม
สอดคล้ อง (Congruity) และความเป็ นประโยชน์ (Utility)
อยู่ใ นระดับ มากที สุด ส่ว นความเป็ นไปได้ (Feasibility)
อยู่ในระดับมาก และในการกําหนดหรื อสร้ างยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัย
สีเ ขี ย ว ครั งนี ผู้วิจัย ได้ ยึด หลัก ของ ประเวศวะสี (2543)
ที เสนอแนวคิ ด ในการพัฒ นาท้ องถิ นให้ ยั งยื น ไว้ อย่ า ง
น่าสนใจยิง ว่า ยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาอย่างยังยืน คือ
การพัฒ นาอย่ า งบูรณาการทีเอาชุมชนท้ อ งถิ นเป็ นที ตัง
เพราะชุมชนท้ องถินเป็ นฐานของประเทศ และเป็ นความ
จริ ง ของชี วิ ต และการอยู่ ร่ ว มกั น เศรษฐกิ จ ชุม ชนเป็ น
เศรษฐกิจจริง จึงยังยืนกว่าเศรษฐกิจข้ างบน ซึงมีส่วนของ
เศรษฐกิ จ มายาคติอ ยู่ม ากซึงสุ่ม เสียงต่ อความไม่ ยังยื น
และวิ ก ฤต ซึ งสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิท ยาลัยสีเขียว ที
ผู้วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ นมาให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ฐานราก คื อ
ประเด็ น ย่ อ ยของยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งๆ ถ้ าหากทํ า หรื อ
ดํา เนิน การตามประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ย่ อ ยเหล่านี โดยใช้
ประชาคมชาวราชภัฏ ซึงมีจํานวนมากก็จะเป็ นฐานทีมัน
และยังยืนให้ กบั ยุทธศาสตร์ ฉบับนีได้ เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง 40 แห่ง ทัวประเทศ
ควรนําองค์ ประกอบของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สู่ความเป็ นมหาวิ ทยาลัย สีเ ขีย ว ทัง 6 องค์ ประกอบ 37
แนวทาง ไปเป็ นข้ อมู ล หรื อ สารสนเทศประกอบการ
กําหนดนโยบาย และการวางแผน เพือพัฒนามหาวิทยาลัย
ของตนเองให้ ก้าวสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึงเป็ น
กระแสนิยมของมหาวิทยาลัยชันนําทัวโลก
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง 40 แห่ง ทัวประเทศ
ควรนําองค์ ประกอบของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สู่ความเป็ นมหาวิ ทยาลัย สีเ ขีย ว ทัง 6 องค์ ประกอบ 37
แนวทาง สูก่ ารปฏิบตั ิจริง โดยการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์
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ย่อยต่างๆ เป็ นตัวชีวัด ลงมือปฏิบตั ิงานตามตัวชีวัดเหล่านัน
จากนันทําการตรวจติดตาม และประเมินผลตัวชีวัดอย่าง
จริงจัง และวางแผนซําเพือปฏิ บัติอีกครังหนึงในกรณีทีไม่
ประสบผลสําเร็จ
3. มหาวิ ทยาลัยหรื อวิ ท ยาลัย ต่า งๆ ที มีบ ริ บ ท
ใกล้ เคีย งกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทัง 40 แห่ง ควรนํ า
ยุ ท ธศาสตร์ นี ไปพั ฒ นาสถานศึ ก ษาของตนเอง เพื อ
นํ า ไปสู่ ก ารเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย /วิ ท ยาลัย สี เ ขี ย ว โดย
สามารถประยุกต์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ต่างๆ ให้ เหมาะสม
กับบริบทของตนเอง
4 . สํ า นั กง า น ค ณะ กร รม กา ร อุ ด มศึ กษ า
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ควรกํ า หนดนโยบายเพื อส่ง เสริ ม
สนับสนุน ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง 40 แห่งทัวประเทศ
พัฒ นาตนเองสู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย ว โดยใช้
องค์ประกอบทัง 6 องค์ประกอบ 37 แนวทาง และกระตุ้น
ให้ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ต่ างๆ สมัครเข้ า รั บการประเมิ น
เพือจัดลําดับ (Ranking) กับ UI Green Metric World
University Ranking ซึงจะทํ า ให้ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
มีชือเสียงและเป็ นทียอมรับสูงขึน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏทีมี
ความต้ องการพั ฒ นา ซึ งมหาวิ ท ยาลั ย ทั วไปนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ ได้
2. ค ว ร ศึ ก ษ า มห า วิ ท ยา ลั ย รา ชภั ฏ ห รื อ
มหาวิท ยาลัย อืนๆ ทีมีประสบความสําเร็ จ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สู่ความเป็ นมหาวิท ยาลัยสีเขีย วในเชิ งลึก
โดยใช้ องค์ประกอบของการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความ
เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทัง 6 องค์ ประกอบ 37 แนวทาง
3. ควรพั ฒ น า ตั ว บ่ ง ชี สํ า ห รั บ กา รพั ฒ น า
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สู่ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สีเ ขี ย ว
พร้ อ มจั ด ทํ าคู่ มื อ สํ า ห รั บกา รป ระ เ มิ น คว า มเ ป็ น
มหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย ว ของกลุ่ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ทังหมด
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4. ควรจัด ลํา ดับ ของความเป็ นมหาวิ ทยาลัย สี
เขียว กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ และเสนอ สกอ. ซึง
เป็ นหน่ว ยนโยบาย เพือจัดลําดับ (Ranking) ความเป็ น
มหาวิท ยาลัย สีเขีย ว ถือ เป็ นการกระตุ้นให้ มหาวิ ทยาลัย

กลุ่ม นี ตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คัญตลอดจนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยของตนเองสูเ่ ป้าหมายต่อไป
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