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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา ตามหลกัเกณฑก์ารด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว 6 ดา้น 
ของยไูอ กรนีเมตรกิ (UI Green Metric) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่าง
ซึง่เป็นบุคลากรทีป่ฏบิตังิานภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา ลกูจา้งประจ า และลกูจา้งเงนิรายได ้จ านวนทัง้สิน้ 300 คน และน ามาวเิคราะห์
หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มูลส่วนบุคคล หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’ s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม และการวเิคราะหข์อ้มูลแบบถดถอย
พหุคณู (Multiple Liners Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิSPSS  จาก
การศกึษา ปัจจยัการมสีว่นร่วมของบุคลากรส่งผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% หรอื p-value น้อยกว่า 
0.05 โดยการมสีว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว สามารถพยากรณ์ผลของการมสี่วนร่วมได้
ถูกตอ้ง รอ้ยละ 56.30 จากผลการวจิยัพบว่า การมสี่วนร่วมของบุคลากรในการรบัผลประโยชน์  (=0.630, p < 0.01) 
สง่ผลต่อการด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ส่วนการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (=0.094, p > 0.05) การมสี่วนร่วมในการ
ประเมนิผล (=0.088, p > 0.05) และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน (= -0.015, p > 0.05) พบว่าไม่ส่งผลต่อการ
ด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา 

ค าส าคญั : มหาวทิยาลยัสเีขยีว การมสีว่นร่วม การด าเนินการ 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to study factors which have impacts on the Green University Roadmap of 
Rajamangala University of Technology Isan – Nakhon Ratchasima. The criteria for the Green University 
certification consisted of 6 aspects under the UI GreenMatric. To collect data, From the sample group which 
is personnel working within Rajamangala University of Technology Isan Nakhon Ratchasima, namely officials, 
government employees, employees in higher education institutions, permanent employees and employees, 
total amount of 300 people and analyzed for the mean and standard deviation of personal data. Find the 
Pearson correlation coefficient (Pearson 's Product Moment Correlation Coefficient) between the independent 
variables and the dependent variables And Multiple Liners Regression Analysis to test hypotheses. Afterward, 
SPSS, statistical software, was utilized to help analyze the data. The analysis showed that the key factor 
affecting the implementation of Green University Roadmap the most is the participation from university staff 
of Rajamangala University of Technology Isan – Nakhon Ratchasima. This finding is attested at the 
corresponding confidence level of 95%, with P-Value of less than 0.05. The participation of university staff 
can predicts the success of the implementation of Green University Roadmap by 56.30%. In depth and final 
analysis found that, Participation in benefits sharing (=0.630, p < 0.01) significantly affects the 
implementation of Green University Roadmap of Rajamangala University of Technology Isan - Nakhon 
Ratchasima, with significance level of 0.01. While the rest 3 factors, Participation in decision making 
(=0.094, p > 0.05), Participation in evaluation (=0.088, p > 0.05), and Participation in implementation (= 
-0.015, p > 0.05), do not affect the implementation of Green University Roadmap of Rajamangala University 
of Technology Isan – Nakhon Ratchasima. 

Keywords : green university, participation, operation 
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ความส าคัญและกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม จงึได้น าแนวคดิว่าดว้ยพืน้ที่การศกึษาขัน้สงูที่มกีารจดัระบบทีม่คีวามยัง่ยนืด้านสภาพแวดลอ้ม โดยการ
สรา้งความสมดุลจากการออกแบบ และการบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่อียู่ปัจจุบนัและในอนาคตอย่างมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ลดผลกระทบต่อพืน้ที ่รวมไปถงึอนุรกัษ์ทรพัยากรและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวเพื่อเป็นพืน้ทีส่ าหรบัสรา้งอากาศ
บรสิทุธิห์รอืทีเ่รยีกว่าแนวคดิมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University)  

การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวจงึเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนใหม้หาวทิยาลยัรกัษาสภาพแวดล้อมและสร้าง
มหาวทิยาลยัสเีขยีวใหเ้ป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง ด าเนินการโดย University of Indonesia : UI นัน่คอื UI Greenmetric 
World University Ranking ไดเ้ริม่ด าเนินการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีว ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการพฒันา 3 
ดา้นหลกั ไดแ้ก่ สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม ใหม้คีวามสมดุลกนั โดยทางดา้นสงัคมใหค้วามส าคญัต่อการมสี่วน
ร่วมและพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน ด้านเศรษฐกิจมุ่งเน้นการพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรโดยรวมและมี
ความต่อเนื่องในระยะยาว และดา้นสิง่แวดลอ้มเน้นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าโดยค านึงถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็น
ส าคญั (ธวชัชยั บวัขาว และมนสชิา เพชรานนท,์ 2555) ซึง่ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้6 หมวด คดิเป็นคะแนนรวม 



10,000 คะแนน ประกอบดว้ย สถานทีแ่ละโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure : SI) พลงังานและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Energy and Climate Chang : EC) ของเสยี (Waste management : WC) น ้า (Water 
usage : WR) การขนสง่ (Transportation : TR) และการศกึษา (Education : ED) 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงึประกาศนโยบายมหาวทิยาลยัสเีขยีว ลงวนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2561 

โดยก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารจดัการพืน้ทีก่ารศกึษาใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวเพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติและ
สิง่แวดล้อมที่ยัง่ยืน โดยใช้กรอบการพฒันาปรบัปรุงสิง่แวดล้อมมหาวิทยาลยัสเีขยีวของมหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย 
(University of Indonesia : UI) 

ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการทีท่ าใหบุ้คลากรเขา้ไปมสี่วนร่วม
ในการด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว อย่างยัง่ยนื ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัในการ
น าผลจากการศึกษาวิจัย น าไปสู่การวางนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็น
มหาวทิยาลยัสเีขยีว ตามเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มต่อไป 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน นครราชสมีา 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา สภาพปัจจุบนัของการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว  ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน นครราชสมีา 

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา เป็นบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน ที่
ปฏบิตังิานภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรอืน พนักงานราชการ 
พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งเงนิรายได ้จ านวน 300 คน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เริม่การศกึษาวจิยัตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ถงึ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 
4  ขอบเขตดา้นพืน้ที ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัดา้นการมสี่วนร่วมของบุคลากร ประกอบดว้ย การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การมี
สว่นร่วมในการด าเนินงาน การมสีว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ และการมสีว่นร่วมในการประเมนิผล 

 2. ตวัแปรตาม คอื การด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว ตามหลกัเกณฑ ์6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ดา้นพลงัานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ดา้นการจดัการของเสยี ดา้นการอนุรกัษ์น ้า ดา้นการขนส่ง และดา้น
การศกึษา 

สมมติฐานงานวิจยั 

ปัจจยัการมีส่วนร่วมของบุคลากรส่งผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสเีขยีว ของมหาวิทยลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากงานวิจยั 

1. ท าใหท้ราบถงึระดบัของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวทิยาลยั และน าไปปรบัแผนกลยุทธ์
ในการด าเนินงานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2. ท าใหส้ามารถเสนอแนะแนวทางการพฒันาด าเนินการสูค่วามเป็นมหาลยัสเีขยีวอย่างมปีระสทิธผิล 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

Cohen & Uphoff กล่าวถงึความหมายของการมสีว่นร่วมว่า โดยทัว่ไปในขัน้ตอนการวางแผนและตดัสนิใจไม่ได้
หมายความว่า จะเป็นการตดัสนิใจและวางแผนไดเ้พยีงอย่างเดยีว ยงัใชก้ารวางแผนและตดัสนิใจควบคู่ไปกบัขัน้ตอน
การปฏบิตักิารดว้ย การวางแผนและตดัสนิใจยงัเกีย่วขอ้งกบัประชาชนในเรื่องของการรบัผลประโยชน์ การตรวจสอบ
และประเมนิผล ในกจิการพฒันาดว้ย จะเหน็ว่าการวางแผนและตดัสนิใจนัน้เกีย่วขอ้งเกอืบโดยตรงกบัการปฏบิตัแิละก็
เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์และการตรวจสอบและประเมนิผลดว้ยนอกจากนี้กจ็ะมผีลสะทอ้นกลบัจากการตรวจสอบและ
ประเมนิผลและการปฏบิตักิารกลบัไปสู่การตดัสนิใจอกีดว้ย (พระครูวนิัยธรสุธนิันท ์กนฺตวโีร (ลอ้ประโคน), 2556) ซึง่
เขาไดจ้ าแนกรปูแบบกระบวนการการมสีว่นร่วม ดงันี้   

1 . การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญ เลือกนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้อง การตัดสนิใจเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องทุกๆ 
ขัน้ตอน ตัง้แต่การตดัสนิใจในช่วงเริม่ต้น การตดัสนิใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการตดัสนิใจในช่วงการปฏบิตัิ
ตามแผนทีว่างไว ้

2. การมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) เป็นการลงมอืด าเนินการตามนโยบายและแผนทีว่างไว ้ก าหนด
บทบาทหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

3. การมสีว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ (Benefits) เป็นการเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์นอกจากจะใหค้วามส าคญัของ
ผลประโยชน์ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพแลว้ ยงัจะต้องพจิารณาถงึการกระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ถงึภายในกลุ่ม
ดว้ย ผลประโยชน์ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ทางบวกและทางลบ หรอืทีเ่ป็นผลเสยีหรอืเป็นโทษต่อองค์การ โครงการ บุคคล
และสงัคมดว้ยกต็าม   

4. การมีส่วนร่วมในการประเมนิผล (Evaluation) เป็นการสงัเกตการณ์ คาดการณ์หรือประเมิน ความพึง
พอใจ และความคาดหวงั ทีไ่ดจ้ากการลงมอืด าเนินการตามแผนหรอืนโยบายทีไ่ดต้ดัสนิใจเลอืกในขัน้ตอนเริม่ตน้ 

มหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) หมายถึง มหาวทิยาลยัทีม่กีารบรหิารจดัการ ทีด่ี มปีระสทิธภิาพ 
ภายใตแ้นวคดิการมสีว่นร่วม ในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน มกีารใชท้รพัยากรทีคุ่ม้ค่า สง่เสรมิ 
การใชพ้ลงังานทดแทน มกีารบรูณาการดา้น การอนุรกัษ์พลงังาน และสิง่แวดลอ้มเขา้ไปใน การเรยีนการสอน การวจิยั 
และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดการท างานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้มและประหยดัพลงังาน อนัก่อใหเ้กดิผลดต่ีอสิง่แวดลอ้มและชุมชน (อสิร ี รอดทศันา, 2558) 

ในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีว ซึง่ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยัอนิโดนีเซยี (University of Indonesia) หรอื 
UI Green Metric World University Ranking (UI GreenMetric, 2017) ก่อตัง้เมื่อปี 2010 มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มเช่นเดยีวกบัปัญหาทางเศรษฐกจิและ
สงัคม โดยตระหนักถงึเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืว่า มหาวทิยาลยัมบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ ในเรื่องการลดการใช้
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิธีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม โครงการ 
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 6 ดา้น ไดแ้ก่ การวางระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การจดัการดา้นพลงังาน การจดัการของเสยี การ
จดัการน ้า ระบบสญัจร และระบบการศกึษา โดยมหีลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวดงันี้ 



ตารางที ่1 หลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีว โดย UI Green Metric World University Ranking 
(2017) 

 
ข้อ  หมวดและตวัช้ีวดั  คะแนน การให้น ้าหนัก 
1 สถานท่ีและโครงสรา้งพืน้ฐาน (SI)  15% 
SI 1 สดัสว่นของพืน้ทีเ่ปิดโล่งต่อพืน้ทีท่ ัง้หมด 300  
SI 2 สดัสว่นของพืน้ทีเ่ปิดโล่งต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 300  
SI 3 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีม่ลีกัษณะเป็นป่า 200  
SI 4 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีใ่ชป้ลกูตน้ไม ้ 200  
SI 5 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีใ่ชเ้ป็นพืน้ทีด่ดูซมึน ้า 300  
SI 6 งบประมาณของมหาวทิยาลยัในสว่นความพยายามเพื่อ ความยัง่ยนื 200  
 รวม 1,500  
2 การจดัการพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (EC)   21% 
EC 1 การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน 200  
EC 2 การด าเนินงานโครงการอาคารอจัฉรยิะ 300  
EC 3 พลงังานทดแทนซึง่ผลติไดใ้นมหาวทิยาลยั 300  
EC 4 สดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดต่อประชากรของมหาวทิยาลยั  300  
EC 5 สดัสว่นการผลติพลงังานทดแทนต่อการใชพ้ลงังานทัง้หมด 200  
EC 6 องคป์ระกอบของการด าเนินงานอาคารสเีขยีว 300  
EC 7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 200  
EC 8 สดัสว่นคารบ์อนฟุตพริน้ทท์ัง้หมดต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 300  
 รวม 2,100  
3 การจดัการของเสีย (WS)  18% 
WS 1 โครงการลดการใชก้ระดาษและพลาสตกิในวทิยาเขต 300  
WS 2 โครงการน าของเสยีในมหาวทิยาลยักลบัมาใชใ้หม่ 300  
WS 3 การจดัการของเสยีเป็นพษิ 300  
WS 4 การบ าบดัของเสยีอนิทรยี ์ 300  
WS 5 การบ าบดัของเสยีออนิทรยี ์ 300  
WS 6 การบ าบดัน ้าเสยี 300  
 รวม 1,800  
4 น ้า (WR)  10% 
WR 1 โครงการอนุรกัษ์น ้า 300  
WR 2 โครงการน าน ้าเสยีกลบัมาใชใ้หม่ 300  
WR 3 การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้า 200  
WR 4 การใชน้ ้าทีท่ าการบ าบดัแลว้ 200  
 รวม 1,000  

 

 



ข้อ  หมวดและตวัช้ีวดั  คะแนน การให้น ้าหนัก 
5 การขนส่ง (TR)  18% 
TR 1 สดัสว่นของยานพาหนะ (รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต)์  

ต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 
200  

TR 2 สดัสว่นของบรกิารรถรบัสง่ต่อจ านวนประชากร ของวทิยาเขต 200  
TR 3 สดัสว่นของจกัรยานทีพ่บต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 200  
TR 4 ประเภทของทีจ่อดรถ 200  
TR 5 การเริม่ด าเนินการดา้นการขนสง่เพื่อลดรถสว่นบุคคลใน วทิยาเขต 200  
TR 6 โครงการดา้นการขนสง่ทีอ่อกแบบมาเพื่อจ ากดัหรอืลด พืน้ทีจ่อดรถ

ในวทิยาเขตในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
200  

TR 7 บรกิารรถรบัสง่สาธารณะ 300  
TR 8 นโยบายเกีย่วกบัรถจกัรยานและการเดนิเทา้ 

ภายในวทิยา เขต 
300  

 รวม 1,800  

ทีม่า : UI Green Metric World University Ranking (2017) 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสมีา สายวชิาการ จ านวน 546 คน สายสนับสนุน จ านวน 545 คน รวมบุคลากรทัง้สิน้ 1,091 คน ขอ้มูล ณ 

วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561 (กองบรหิารงานบุคคลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน, 2561) เนื่องจากผู้วจิยั

ทราบจ านวนประชากรแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ 

(Yamane,1973) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 0.05 จากการค านวณ

ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 292 ตวัอย่าง และเพื่อขอ้มลูทีไ่ดม้คีวามน่าเชื่อถอื จงึท าการเกบ็ขอ้มูล จ านาน 300 ชุด 

โดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) อย่างเป็นสดัสว่น  

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกบัการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินการสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา ซึง่เป็นค าถาม

แบบปลายปิด (Close-end Questionnaire) เพื่อเกบ็รวมรวมขอ้มูลให้ได้ตามวตัถุประสงค์ ผู้วจิยัจงึได้ท าการสร้าง

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยการกรอกแบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นค าถามทีเ่กีย่วกบัปัจจยัสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สว่นที ่2 เป็นค าถามทีเ่กีย่วกบัการมสีว่นร่วมในการด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยั 

สว่นที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว ตามหลกัเกณฑ ์6 ดา้น      

สว่นที ่4 เป็นขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว 



โดยลกัษณะของแบบสอบถาม ส่วนที ่2 และส่วนที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ     

ลเิคริท์ (Likert) มาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการวดัระดบัการมสีว่นร่วมทีม่ผีลต่อการด าเนินการสูค่วาม

เป็นมหาวิทยาลยัสเีขยีว ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสมีา โดยใช้ระดบัการวดัเป็นแบบ   

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใหเ้ลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 

เมื่อสรา้งแบบสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ผู้วจิยั น าแบบสอบถามทีไ่ดเ้สนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบ

ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity Test) แลว้ท าการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

งานวจิยั ก่อนน าไปสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างในการเกบ็ขอ้มลูทีม่สีภาพความเป็นกลุ่มตวัอย่างตามเงื่อนไขทีไ่ดก้ าหนด

ไว ้จ านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใชส้ตูรหาค่าสมัประสทิธิ ์

ครอนบารค์แอลฟ่า (Cronbarch’s Alpha Analysis Test) โดยเกณฑส์มัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-coefficient) จะต้องมี

ค่าตัง้แต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง      

(ดนยั  ปัตตพงศ,์ 2558) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คอื ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) คอืการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ ซึง่เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม และขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) คอื ขอ้มูลที่
ได้จากการศกึษาจาก หนังสอื รายงานทางวชิาการ ขอ้มูลทางสถติิ บทความ ผลงานทางวชิาการ นิตยสาร วารสาร 
อนิเตอรเ์น็ตและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นขอ้มูลประกอบการศกึษาในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและขอ้มูล
อา้งองิ เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูก าหนดแนวคดิในการก าหนดแบบสอบถาม 

วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 

การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิท าการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) 

เพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้มลูของผูก้รอกแบบสอบถาม โดยใชค้่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล จากนัน้ท าการวเิคราะหส์ถิตเิชงิอนุมาน (Inferential statistical analysis) โดยใช้สถติิในการ

วเิคราะห ์คอื การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) 

เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในล าดับสุดท้าย ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Liners Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานของการมสีว่นร่วมทีส่ง่ผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็น

มหาวทิยาลยัสเีขยีว 
 

ผลการวิจยั 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคล 

จากการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิ จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.33 มชี่วงอายุระหว่าง 25 - 35 ปี จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 และ

ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.33 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 187 คน คดิ

เป็นร้อยละ 62.33 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็น



พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.67 และประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 6 – 10 

ปี จ านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.33 
 

ผลการวิเคราะหปั์จจยัการมีส่วนรว่ม 

 จากการศกึษาขอ้มูลการมสี่วนร่วมของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษามกีารมสี่วนร่วมของ

บุคลากรในการด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 จาก

ระดบัการมสี่วนร่วม ระดบั 5 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 เมื่อพจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า การมสี่วนร่วมใน

การรบัผลประโยชน์ มคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุใน 4 ดา้น ซึง่มรีะดบัการมสีว่นร่วมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 และมี

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 รองลงมาคอืการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ ระดบัการมสี่วนร่วมในระดบัปานกลาง

ค่าเฉลี่ยที่ 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.89 การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ที่ระดบัการมสี่วนร่วม ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานที ่0.95 และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล ทีร่ะดบัการมสี่วนร่วมปาน

กลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.09 ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะหก์ารด าเนินการมหาวิทยาลยัสีเขียว 

     จากการศกึษาขอ้มูลการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษามกีารด าเนินการ

มหาวทิยาลยัสเีขยีว ตามหลกัเกณฑ ์6 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 จากระดบัการมสีว่นร่วมใน

การด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว ระดบั 5 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานโดยรวมที ่0.86 และเมื่อพจิารณาในแต่ละดา้น

พบว่า การมสีว่นร่วมในการด าเนินการดา้นพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ มคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุใน 6 ดา้น 

ซึง่มรีะดบัการมสีว่นร่วมในการด าเนินการที ่4.01 และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 รองลงมาคอืการมสีว่นร่วม

ในการด าเนินการดา้นการจดัการของเสยีที ่3.72 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานที ่0.87 การมสี่วนร่วมในการด าเนินการดา้น

การจดัการศกึษา ทีร่ะดบั 3.69 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานที ่0.92 การมสี่วนร่วมในการด าเนินการดา้นการอนุรกัษ์น ้า ที่

ระดบั 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 การมสี่วนร่วมในการด าเนินด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.77 และการมสี่วนร่วมในการด าเนินการดา้นการขนส่ง ทีค่่า เฉลีย่ 3.26 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

1.02 ตามล าดบั 
 

ผลการทดสอบและวิเคราะหส์มมติฐาน 

 1. จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการมสี่วนร่วมและการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว พบว่า การมสี่วน

ร่วมในการรบัผลประโยชน์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน มคีวามสมัพนัธ์กนัมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 68 รองลงมาคอื การมี

สว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ดา้นการจดัการของเสยี คดิเป็นรอ้ยละ 65 และการมสีว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ดา้น

การอนุรกัษ์น ้า คดิเป็นร้อยละ 62 ตามล าดบั ส่วนสมมติฐานที่มคีวามสมัพนัธ์กนัน้อยที่สุดคอื การมสี่วนร่วมในการ

ประเมนิผลดา้นพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ คดิเป็นรอ้ยละ 34 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

    2. การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อท านายสมมติฐานการวจิยั พบว่า การมสี่วนร่วมในการรบั

ผลประโยชน์  มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยสงูสุด (=0.630, p < 0.01) รองลงมาคอื การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (=

0.094, p > 0.05) การมสีว่นร่วมในการประเมนิผล (=0.088, p > 0.05) การมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน (= -0.015, 

p > 0.05) ตามล าดบัซึง่สามารถพยากรณ์ การมสี่วนร่วมส่งผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของ



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา (Y) ไดร้อ้ยละ 56.30 (Adj R = 0.563) โดยสามารถเขยีนสมการ

พยากรณ์ไดด้งันี้  

 ŷ = 1.503 + 0.094(X1) + (-0.015)(X2) + 0.630(X3) + 0.088(X4) 

 จากสมการสรุปไดว้่า การมสีว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยสงูสุด (=0.630, p < 0.01) 

สง่ผลต่อการด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา อย่าง

มนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ส่วนการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (=0.094, p > 0.05) การมสี่วนร่วมในการ

ประเมนิผล (=0.088, p > 0.05) และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน (= -0.015, p > 0.05) พบว่าไม่ส่งผลต่อการ

ด าเนินการสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา 
  

การอภิปรายผล 
 จากสมมตฐิานที่ว่า “ปัจจยัการมสี่วนร่วมของบุคลากรส่งผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว 

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา” ประกอบไปดว้ย การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การมสี่วน

ร่วมในการด าเนินงาน การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล จากการทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการด าเนินการ

มหาวิทยาลัยสีเขียวมีความสมัพนัธ์กัน สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นางสาวภคัรศั  สีธิ และ

นางสาววิไลพร  นามวงศ์ ซึ่งได้ท าการวิจยัเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลยัแม่โจ้ต่อการจัดการ

สิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาสู่มหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) ที่พบว่าบุคลากรมสี่วนร่วมในการ

จดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสูม่หาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

(Mean = 3.40) และยงัพบว่าการศกึษาการรบัรูข้องบคุลากรมหาวทิยาลยัแมโ่จต่้อยุทธศาสตรก์ารพฒันาสูม่หาวทิยาลยั

สเีขยีว (Green University) และการมสี่วนร่วมของบุคลากรต่อการจดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสู่ความ

เป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว(Green University) มคีวามสมัพนัธ์กนั ส่วนการทดสอบสมมติฐานโดยการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Liners Regression Analysis) จากตารางที ่4-9 พบว่า การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ส่งผลต่อการ

ด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนในดา้นอื่นๆ พบว่า ไม่ส่งผล ซึง่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไว้เพียงบางส่วน ทัง้นี้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการมหาวิทยาลยัสีเขยีว เนื่องจากได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินการมหาวิทยาลัยสเีขยีว ดงันัน้ หาก

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ตอ้งการใหบุ้คลากรเขา้มามสีว่นร่วมในการพฒันามหาวทิยาลยัสเีขยีว ควรเปิด

โอกาสให้บุคลากรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการมหาวิทยาลยัสเีขยีวให้ม ากขึน้ ตามแนวคิดของ เออรวิ์น          

วิลเลียม (Erwin William, 1976 อา้งถงึใน เมธา หรมิเทพาธปิ, 2560) ไดอ้ธบิายความหมายของการมสี่วนร่วมว่า เป็น

กระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการในด้านการพฒันา ร่วมกนัคดิ ร่วมกนั

ตดัสนิใจ และแกปั้ญหาของตนเอง เน้นการมสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัของวทิยาการทีเ่หมาะสม และการสนับสนุนตดิตาม

ผลการด าเนินงานขององค์การ บุคลากรและคณะท างานที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้มหาวทิยาลยัควรสร้างการมสี่วนร่วม

ใหก้บับุคลากรโดยการสื่อสารถงึหลกัการ สรา้งจติส านึก และจดักจิกรรมส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในทุก

กระบวนการ ทัง้ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด า เนินงาน และการมีส่วนร่วมในการ



ประเมนิผล ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีของ Cohen & Uphoff (1980) (อา้งถงึใน พระมหาประกาศติ สริเิมโธ (ฐติปิสทิธกิร), 

2559, หน้า 67-68) รูปแบบของการมสี่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 

การมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล นอกจากนี้ 

หากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ตอ้งการขบัเคลื่อนนโยบายมหาวทิยาลยัสเีขยีว ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

ควรมกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแนวคดิการมสี่วนร่วมในการด าเนินการมหาวทิยาลยัสีเขยีว ตามที ่ปาริชาติ วลยั

เสถียร (2542) (อา้งถงึใน สภุชา  แกว้เกรยีงไกร และคณะ, 2558, หน้า 17-18) กล่าวถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการมสีว่นร่วม 

ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ดา้น คอื 1) ปัจจยัดา้นการจดัการ คอืเป็นงานส าคญัทีผู่บ้รหิารตอ้งจูงใจใหบุ้คลากรมามสี่วน

ร่วมในการก าหนดเป้าหมายและพนัธกจิร่วมกนั ด้วยการส่งเสรมิดว้ยสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกดิความเขา้ใจ และหาแนว

ทางการปฏบิตั ิบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบทีช่ดัเจน สรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจกนั ลดการแข่งขนัของแต่ละฝ่ายเพื่อใหเ้กดิ

ความร่วมมอืร่วมใจ และสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่บุคลากรทุกฝ่ายในการรบัผลประโยชน์จากการมสี่วนร่วมในการท างาน

ร่วมกนั 2) ปัจจยัดา้นการสือ่สาร คอืการสือ่ใหบุ้คลากรไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย แผนการด าเนินการ บทบาท

หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบทีช่ดัเจน 3) ปัจจยัทางการเมอืง สงัคม และวฒันธรรม การกระจายอ านาจการตดัสนิใจใหแ้ก่บุคลากร

ตอ้งมมีากพอ เพื่อบุคลากรจะไดร้บัแรงจงูใจมามสีว่นร่วม เชื่อมัน่ว่าในการไดร้บัโอกาสอย่างด ี4) ปัจจยัดา้นผูน้ า ผูน้ ามี

ความจรงิใจทีจ่ะช่วยเหลอื ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากบุคลากร มคีวามสามารถกระตุ้นบุคลากรใหค้น้หาปัญหาและเหน็

ความจ าเป็นของการแกปั้ญหานัน้ๆ ซึง่หากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานสามารถด าเนินการตามปัจจยัการมี

ส่วนร่วม ทัง้ 4 ดา้น กจ็ะสามารถท าใหบุ้คลากรได้เขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว 

และพฒันาสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวอย่างยัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ของบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กนักบัการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว 
(Green University) ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดงันัน้ เพื่อใหบุ้คลากรเกดิการมสี่วนร่วมในการด าเนินการมหาวทิยาลยัสี
เขยีว (Green University) ในการมสีว่นร่วมทุกกระบวนการและการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีวในทุกดา้นใหม้ากขึน้ 
ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ควรสร้างการมสี่วนร่วมของบุคลากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการด าเนินการและพฒันามหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) ซึง่สามารถแบ่งระดบั
ของการสรา้งการมสีว่นร่วม (ชุตมิา มลูดบั และคณะ, 2561) ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้  

1.1 การใหข้อ้มลูขา่วสาร (Inform) ถอืเป็นการมสีว่นร่วมของบุคลากรในระดบัต ่าทีสุ่ด แต่เป็นระดบัทีส่ าคญั
ทีสุ่ด เพราะเป็นก้าวแรกของการทีม่หาวทิยาลยัจะเปิดโอกาสใหบุ้คลากร ไดเ้ขา้สู่กระบวนการการมสี่วนร่วมในเรื่อง
ต่างๆ วธิกีารใหข้อ้มลูสามารถใชช้่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสือ่สิง่พมิพ ์ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
การจดันิทรรศการ จดหมายขา่ว การจดังานแถลงขา่ว การตดิประกาศ และการใหข้อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ 

1.2 การรบัฟังความคดิเหน็ (Consult) เป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการใหข้อ้มูล 
ขอ้เทจ็จรงิ และความคดิเหน็เพื่อประกอบการตดัสนิใจของมหาวทิยาลยั ดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การรบัฟังความคดิเหน็ 
การส ารวจความคดิเหน็ การจดัเวทสีาธารณะ การแสดงความคดิเหน็ผ่านเวบ็ไซต ์  

1.3 การเกีย่วขอ้ง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน หรอืร่วมเสนอแนะ
หนทางที่น าไปสู่การตดัสนิใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหบุ้คลากรว่าขอ้มูล ความคดิเหน็ และความต้องการทีแ่ท้จรงิของ



บุคลากรจะถูกน าไปพจิารณาเป็นทางเลอืกในการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั เช่น  การประชุมเชงิปฏบิตัิการเพื่อ
พจิารณาประเดน็นโยบายสาธารณะ ประชาพจิารณ์ การจดัตัง้คณะท างานเพื่อเสนอแนะประเดน็นโยบาย   

1.4 ความร่วมมอื (Collaboration) เป็นการใหก้ลุ่มบุคลากร คณะท างานไดม้สี่วนร่วม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวทิยาลยัในทุกขัน้ตอนของการตดัสนิใจ และมกีารด าเนินกจิกรรม ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการทีม่ฝ่ีาย
ปฏบิตักิารเป็นกรรมการ   

1.5 การเสรมิอ านาจแก่บุคลากร (Empower) เป็นขัน้ที่ให้บทบาทของบุคลากรในระดบัสูง ที่สุด โดยให้
บุคลากรเป็นผูต้ดัสนิใจ เช่น การลงประชามตใินประเดน็ต่าง ๆ การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ คณะท างานฝ่ายต่างๆ 
เป็นผูต้ดัสนิใจทัง้หมด การสรา้งการมสีว่นร่วมของบุคลากร  อาจท าไดห้ลายระดบั และหลายวธิซีึง่บางวธิสีามารถท าได้
อย่างง่าย ๆ แต่บางวธิกีต็อ้งใชเ้วลา ขึน้อยู่กบัความตอ้งการเขา้มามสี่วนร่วมของประชาชน ค่าใชจ้่ายและความจ าเป็น
ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรเขา้มามสี่วนร่วม การมสี่วนร่วมของบุคลากรเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนจงึต้องมกีารพฒันา
ความรูค้วามเขา้ใจในการใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง การรบัฟังความคดิเหน็ การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามสี่วนร่วม 
รวมทัง้พฒันาทกัษะและศกัยภาพของบุคลากรทุกระดบัควบคู่กนัไป 

2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรบัใช้ในการด าเนินการตาม
หลกัเกณฑม์หาวทิยาลยัสเีขยีว เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวอย่างเป็นรปูธรรม       

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ควรมีการก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานในการจัด
กจิกรรมหรอืโครงการทีช่ดัเจน เพื่อสนบัสนุนใหก้ารด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีวบรรลุวตัถุประสงค์ 

4. มหาวทิยาลยัควรมกีารสรา้งแรงจงูใจใหบุ้คลากรไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว 
5. มหาวทิยาลยัควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ , การมสีว่นร่วมในการด าเนินการ 

และการมสีว่นร่วมในการประเมนิผล อนัเกดิจากการด าเนินการเพื่อมุ่งสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ใหม้ากขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาเกี่ยวกบัแรงจูงใจที่มผีลต่อการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว  
(Green University) 
 2. การศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัการมสี่วนร่วมในการพฒันามหาวทิยาลยัตามระบบ
สมารท์ยนูิเวอรซ์ติี ้(Smart University) 
 3. แรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการด าเนินการมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินการสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
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อสิระระดบัมหาบณัฑติในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี            
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