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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด การ
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ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและที่พึง
ประสงค์ 3) เพื่ อศึก ษาจุด แข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และภาวะคุก คามของการบริหารมหาวิ ทยาลัย ตามแนวคิด การ
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เป็นไปได้ของกลยุทธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี
PNIModified และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า (1) กรอบแนวคิดประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ การบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในด้าน การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การอนุรักษ์และการฟื้นฟู และ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (2) สภาพปัจจุบันของ
การบริหารการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
มาก (3) จุดแข็ง ได้แก่ การบริหารการบริการวิชาการและการวิจัย ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ การบริหารการผลิตบัณฑิต
และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสการบริหารการบริการวิชาการและการวิจัย นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพ
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สังคมและสภาพเทคโนโลยี และ (4) กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
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บัณฑิตตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (2) เสริมสร้าง
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{

This research was aimed to 1) examine the concept of university management following the
concept of capacity building in biodiversity of Thailand 2) explore the current and desirable situations of
university management based on the concept of capacity building in biodiversity of Thailand. 3) analyze
the strengths, weaknesses, opportunities and treats of university management following the concept of
capacity building in biodiversity of Thailand; and 4) develop university management strategies following
the concept of capacity building in biodiversity of Thailand. The study applied a mixed method approach.
The samples were 94 higher education institutions. The research instruments included a questionnaire on
the conceptual framework, a questionnaire on the current and desirable situations, and an evaluation form
to testify the feasibility and appropriateness of strategies. The data were analyzed by frequency,
percentage, standard deviation, PNIModified and content analysis.
The research results show the following findings. (1) The conceptual framework of the university
management consists of graduates production, research, and academic services to facilitate the capacity
building in biodiversity in the aspects of access and benefit sharing, conservation and rehabilitation, and
development of biodiversity values. (2) The current situation of graduates production, research, and
academic services are at moderate level, while they are at high level for the desirable situation. (3) The
strength is the management of academic services and research; the weakness is the management of
graduates production; the external factors as opportunities of the management of academic services and
research were the government policy, economic, social, and technological situations; the threats of
graduates production are the government policy, economic, social, and technological situations. (4) The
university management strategies according to the concept of capacity building in biodiversity of Thailand
comprise 3 main strategies: 1) reforming the management of graduates production and development based
on the concept of capacity building in biodiversity of Thailand; 2) strengthening the management of
research based on the concept of capacity building in biodiversity of Thailand; and 3) upgrading the
management of academic services based on the concept of capacity building in biodiversity of Thailand.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Biological diversity หรื อ Biodiversity) หมายถึ ง
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายตั้งแต่ระดับพันธุกรรมหรือยีน (Gene) ระดับชนิดหรือ สปีชีส์
(Species) จนถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา (Ecological community) ครอบคลุม
ถึงสิ่งมีชีวิตในทุกระดับในพันธุกรรมในสายพันธุ์และรวมถึงระบบนิเวศ ที่มีความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต
รวมถึงสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นผลจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ
(Ecolutionary) ตามกาลเวลาและตามสภาพสมดุลธรรมชาติในถิ่นอาศัย (Habitat) ที่หลากหลาย
รูปแบบ(สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2554) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความ
แตกต่างของระบบนิเวศและการมีอยู่ ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ของแต่ละพื้นที่ที่ต่างกัน มีมากในแถบเขต
ร้อนและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น และไม่ได้กระจายตัวอยู่อย่างสม่าเสมอบนโลก แต่ละพื้นที่มีไม่เท่ากัน
ในขณะที่พื้นที่ในเขตร้อนมีจานวนสูงกว่าในเขตพื้นที่อื่นๆ ในขณะเดียวกันก็มีการชลอตัวและลดลง
หรืออาจถึงขั้นสูญพันธุ์ จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การบริโภคเพื่อการดารงชีวิตของมนุษย์
และถู ก คุ ก คามมากขึ้ น จากการขยายตั ว ของชุ ม ชน เช่ น การตั ด ไม้ ทาลายป่ า ในการใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ
การเกษตร หรือการใช้เพื่อเป็นอาหาร เป็นต้น (ศศิน เฉลิมลาภ และวรรโณบล ควรอาจ, 2554)
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ มีอยู่ในระบบนิเวศและระบบนิเวศ
เป็ น ตั ว ก าหนดการเพิ่ ม หรื อ ลดลงของจ านวนและช นิ ด ของความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ซึ่ง ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ตของมนุ ษ ย์ สร้ า งสมดุ ล ทางธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นจุดสาคัญที่ทาให้ระบบในธรรมชาติสามารถดารงอยู่ใต้สภาพการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ เ สมอ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม ดั ง นั้ น การดู แ ลรั ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญเพราะมนุษย์ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยความ
หลากหลายทางชีวภาพจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพของ
มนุษย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลถึงภาคธุรกิจ จะเห็นได้ว่ามนุษย์พึ่งพาความ
หลากหลายทางชีว ภาพ ตั้งแต่ความต้องการน้าสะอาด อากาศที่บริสุ ทธิ์ สิ่ งแวดล้ อมที่ดีขึ้น เช่น
การได้รับ อาหารของดิน ที่จ ะส่ งผลต่อภาคการเกษตรที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของอาหาร
และความเป็ น อยู่ ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ชี้ให้ เห็ นถึงการอาศัยอยู่บนที่มี ความแตกต่าง ที่มีความ
หลากหลายที่แตกต่างกันแต่ละแห่ง และจะอาศัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่
แตกต่างที่ส่งเสริมให้มนุษย์อยู่บนธรรมชาติที่แตกต่างได้(COHAB, 2010)การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีว ภาพได้กลายเป็ น วั ตถุป ระสงค์ที่ ห น่ว ยงานในภาครัฐ ได้ระบุให้ กับชุ มชนและองค์ การทาง
วิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม้ว่าจะมีข้อกาหนดในการที่จะรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่สาคัญแต่บ่อยครั้งการให้ความสาคัญเหล่านั้นกับมีน้าหนั กไม่มากพอกับการรักษาและ
การชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความเข้าใจต่อความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB, 2008)
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ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นคาใหม่ในประเทศไทยสาหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิชาการด้าน
ชีววิทยาแต่ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยตั้งอยู่ใน Hotspot ที่เรียกว่า “Indo Buma”
ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชี วภาพที่มีความสาคัญสูงสุด 8 อันดับแรกของ
โลก และเป็น ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่อหน่วยพื้นที่สู งเป็นอันดับรองเอกวาดอร์
ประมาณว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตราวร้อยละ 10 ของโลก นับได้ว่าเป็น
จุ ด ขายของประเทศไทยในเรื่ อ งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพราะ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งอาหาร และยารักษาโรคที่ถูกนามาใช้ประโยชน์ เป็นจุดเด่นที่
ทุก คนควรให้ ค วามส าคั ญ ควรกระตุ้ นให้ มี ก ารศึก ษาและวิ จั ย เพิ่ มขึ้ น (สมศัก ดิ์ ปั ญหา, 2558)
และมีการสั่งสมภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมายาวนาน
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งในรูปของอาหารและยารักษาโรคหลายรูปแบบรวมถึง
การใช้จุลินทรีย์ในอาหารหมักดอง อย่างไรก็ดี ยังเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
โดยตรงและมีมูลค่าไม่สูง การสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้น
ฐานเศรษฐกิ จ พอเพี ย งประเด็ น ดั ง กล่ า วจึ ง มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสงวน
บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากถูกใช้เป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์แล้ว ยังมี
ความส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม เช่ น การเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว แหล่ ง ดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งเป็นเป็นแหล่งกาเนิดอาหาร และที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของ
ชุมชน เช่น ป่าชายเลน (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2554) จะเห็นได้ว่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ต่อความมั่นคงทาง
อาหาร ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน และต่อการพัฒนา อย่างไรดี การพัฒนาอย่างไม่คานึงถึง
ความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ การบริโภคทรัพยากรอย่าฟุ่มเฟือย โดย
ไม่คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของทรัพยากรเหล่านั้น ประกอบกับการทาลายระบบ
นิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (เจริญวิชญ์ หาญแก้ว , 2553) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวัง ทาให้เกิดการเสื่อมโทรมหรือทาลายทรัพยากร เป็นปัญหา
ของทุกประเทศ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจกสภาพภูมิอากาศแปรปรวน การสูญเสีย
ความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเกิด มหันตภัยธรรมชาติที่รุนแรงในทั่วทุก
ทวีปทั่วโลก และสาเหตุหนึ่งเกิดจากการบริโภคเกินความจาเป็นของคนและยังปล่อยของเสีย ขยะ
ออกมาลาลายสิ่งแวดล้อม (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2553) ปัจจุบันประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าร้อยละ
33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ อัตราจับสัตว์น้าลดลง 3 เท่า แหล่งปะการัง หญ้าทะเลอยู่ในสภาพ
เสื่อมโทรม อัตราการสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์ฟอกขาวและการถูกทาลายของปะการัง
ในหมู่เกาะภาคใต้ของประเทศ นาไปสู่การปิดพื้นที่เกาะ ทาให้กระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ป่า
เสื่อมโทรม ที่มีพื้น 14 ล้านเฮคแตร์ ทาให้เสียระบบดูดซับคาร์บอนในปริมาณถึง 185 ล้านตันต่อปี
ปริ มาณดังกล่ าวสามารถใช้ในการซื้อขายคาร์บอนคิดเป็นมูล ค่าถึง 310,000 ล้ านบาท และจาก
รายงานของธนาคารโลก (World Bank) ได้ประมาณการว่าชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละปี มีมูลค่าถึง 75,000-300,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้
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ประโยชน์ บริโภค และพึ่งพาทรัพยากรที่มีจากธรรมชาติ อย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่คานึงถึงขีดจากัดและ
การฟื้นตัว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (สนิท อักษรแก้ว, 2556)
จากคุณค่าของพืชสมุนไพร ความหลากหลายของพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจตลอดจนสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กพวกจุลินทรีย์และเห็ด รา อื่นๆ ที่มีอยู่ม ากในป่าเขตร้อนทุกภาคของประเทศไทย ที่สาคัญ
ที่สุดคือ คือ ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อสมดุลของระบบนิเวศ ความสาคัญของ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพให้สามารถเข้าสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสู งของประเทศที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒ นาอุ ด มศึ ก ษา จึ ง ต้ องมุ่ งเน้ นการสร้ าง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิบั ติ ภ ารกิ จ
อุดมศึกษาทุกด้าน ปัจจัยความสาเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกขึ้นอยู่กับคุณภาพของภารกิจ
หลักของการบริหารการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและมิติทาง
วัฒนธรรม (คาเพชร ภูริปริญญา, 2555) และเชื่อมโยงไปสู่การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศด้วย สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความพร้อมและศักยภาพ เป็นที่รวมขององค์
ความรู้ เทคโนโลยีและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิช าต่างๆ การบริหารการศึกษา
การทาวิจัยไม่เพียงแต่งานวิจัยได้ต้องมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันกระแส
โลกาภิวัตน์ และกระแสของการแข่งขันในทุกๆ ด้าน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
รวมทั้ งการแข่งขั น ในด้ านต่า งๆ จากนโยบายเปิดเสรีทางการค้า ที่ คืบคลานเข้ ามาอย่างรวดเร็ ว
บนทรัพยากรที่จากัด ทาให้ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา จาเป็นต้องปรับตัว
ให้ ทัน ต่อการเปลี่ ย นแปลง และแสวงหากลยุทธ์ใ นการปฏิบัติภ ารกิจ ที่จะช่ว ยให้ ตนเอง มีความ
เข้มแข็งและต่อสู้กับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ ดั้งนั้นมหาวิทยาลัยซึ่งมีภารกิจในการ
ผลิตกาลังคนและพัฒนาความรู้ จากความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่กล่าวมาข้างต้น
จึงได้มีมาหาวิทยาลัยได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น มหาวิทยาลัย
ในแอฟริกาตะวันออกได้นาเสนอกลยุทธ์ความส าเร็จขององค์การใดที่จะมีผ ลกับสิ่ งแวดล้ อมและ
มหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันจะต้องตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี การบริ โ ภค การบริ ก าร รสนิ ย มความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค แต่ ข ณะเดี ย วกั น
มหาวิทยาลัยในแอฟริ กายังล้าหลัง ดังนั้นมหาวิทยาลัยในแอฟริกาควรต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ให้สามารถนาไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันจากการใช้ประโยชน์และ
โอกาสของแอฟริกา ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (Okoche M. and Michael J,
2013) ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์และจาก
ธรรมชาติ ทั้งในระดั บโลกและในประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่สามารถนามาใช้ประโยชน์
ขณะที่ต้องคานึงถึงภัยคุกคามและจุดแข็งที่ใช้ผลักดันการพัฒนาให้ก้าวหน้า รวมทั้งแก้จุดอ่อนที่มีอยู่
ไม่ให้เป็นอุปสรรคการดาเนินงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม จากการศึ กษาเปรียบเทียบสมรรถนะของประเทศไทยกับนานาชาติโดยใช้ดัชนีของสถาบัน
เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การหรื อ International Institute for Management Develpoment (IMD)
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สมรรถนะด้านโครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาจาก 5 ปัจจัยย่อย คือ 1) โครงสร้างและสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 2) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 4) สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 5) ด้านการศึกษา พบว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานยังด้อยทุก
กลุ่ม เนื่องจากสมรรถนะต่ากว่ามาตรฐานเกือบทั้งหมดในภาพรวมอยู่ที่ 47 ปัจจัยด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 54 พื้นฐานด้านเทคโนโลยี อันดับที่ 52 ด้านวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 40 และ
การศึกษา อันดับที่ 51 ดั้งนั้นการกาหนดนโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติและดาเนินการ รวมทั้ง
การตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว กระบวนการข้างต้นนี้จะประสบความสาเร็จ
ได้ต้องอาศัยการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงแบบองค์รวม (Holistic) โดยผู้รับผิดชอบต้อง
เห็นด้วยในเบื้องต้นคือ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การและจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในองค์การ
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ เกิดความตระหนักอย่างเพียงพอที่จะมีแ นวคิดร่ว มหรือแนว
ทางเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง ยอมรับและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินการจริง การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อ
ทดแทนคนรุ่นเก่าที่ทยอยเกษียณอายุราชการ เพื่อให้เพียงพอกับความต้ องการนักวิจัยในการพัฒนา
ประเทศได้เป็นวาระหรือปัญหาใหญ่สาหรับประเทศไทย ในขณะนี้มีการสร้างนักวิจัยในประเทศไทย
ทั้งสายพื้นฐานและสายประยุกต์มาตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณนักวิจัยยังไม่เพียงพอ
ต่ออัตราความกว้าหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ยังมีทรัพยากรชีวภาพอีกมาก
ที่ต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่หลากหลายอัน
เป็นจุดแข็งของประเทศ แม้มีการกระตุ้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในช่วงที่ผ่านมา และ
ประสบผลความสาเร็จเป็นอย่างมากหากเปรียบเทียบกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยที่ยังไม่ถูกค้นพบ และยังไม่ได้นามาต่อยอดในแง่การใช้ประโยชน์นับว่าห่างไกลจากเป้าหมาย
(สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2554) การผนึกกาลังสร้างความร่วมมือ โดย
การดึงทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่แต่ละสถาบันมีอยู่มาบูรณาการกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี
อยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะ
ตลาดที่ให้ความสาคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ทาให้ มีความจาเป็นในการศึ กษาแนวทาง การเพิ่มศักยภาพ
ทั้งด้านกาลังคนและงบประมาณด้วยหลักของการบริหารการศึกษานามากาหนดเป็นกลยุทธ์ วิธีการ
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตามศาสตร์ของการบริหารการศึกษาที่จะสามารถนาไป
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนได้หันมาสนใจและให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามภารกิ จ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา ความรู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก ต่ อ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การต่อ ยอดที่ จ ะสามารถแข่ งขั น ได้ใ นอนาคตในตลาดที่ ให้ ความส าคัญ ต่อ การผลิ ต ที่เ ป็น มิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีการใช้ประโยชน์ อย่างมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการใช้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและ
การสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น
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แหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ยงั่ ยืนของประเทศไทยและของโลก
1.2 คาถามการวิจัย
1. กรอบแนวคิดการบริห ารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีอะไรบ้าง
2. สภาพการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและที่พึงประสงค์เป็นอย่างไร
3. จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริห ารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีอะไรบ้าง
4. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตาม แนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและที่พึงประสงค์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
4. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1.4 นิยามศัพท์เชิงปฎิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หมายถึง ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และความหลากหลายทางระบบนิเวศ ที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ต้องมี
การอนุรักษาฟื้นฟู พัฒนาและใช้อย่างคุ้มค่าและเท่าเทียม
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการบริ หารงานด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจั ย การบริ การวิช าการแก่สั งคม โดยมีการวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การผลิตบัณฑิต หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวข้องกับการวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ
การประเมิ น ผล ในการจั ด หลั ก สู ต ร คณาจารย์ การเรี ย นการสอน ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง เรี ย นรู้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย
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การวิ จั ย หมายถึ ง การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การแผนงาน การน าแผนไปปฏิ บั ติ
การประเมิน ผล การวิจั ย เครื อข่ายความร่ว มมือในการวิจัย และการมีส่ วนร่วมของคณาจารย์ใน
การวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การบริ การทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
การนาแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล การให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน การให้คาปรึกษา
การให้การอบรม การจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตอบคาถามหรือเพื่อชี้แนะสังคม และ
การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องสาหรับประชาชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การบริหาร
จัดการการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างรู้ค่า มีการอนุรักษ์และพื้นฟู และการพัฒนาคุณค่า
อย่างเหมาะสมต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
การเข้า ถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง
การแบ่งปันอย่างเป็นธรรมและการเข้าถึงที่ครอบครองของความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 3 ประเภท
คือความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และความหลากหลายทางระบบ
นิเวศ อย่างรู้คุณค่า เท่าเทียมและเป็นธรรม
การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ หมายถึ ง การใช้ ท รั พ ยากร
ความหลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ มนุ ษ ย์ ที่ ไ ม่ เ กิ ด การสู ญ เสี ย อย่ า งสู ญ เปล่ า
และก่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การสู ญ สิ้ น ของชนิ ด พั น ธุ์ ห รื อ สายพั น ธุ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นระบบนิ เ วศ
การจัดการเพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงหรือเสื่อมโทรมคืนสู่สภาพเดิมและสามารถนา
กลับมาใช้ได้อีกเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อทาให้
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของปัจจัย 4 แหล่งเรียนรู้แ ละท่องเที่ยว
แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ ชุมชนศิลปวัฒนธรรม ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และเกิดความยั่งยืน
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด
การเสริมสร้ างขีด ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทย โดยใช้ กรอบ
แนวคิดที่สาคัญในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. การบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ตามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554 ได้แก่
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย
3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
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2. กระบวนการบริ หาร จากการสั งเคราะห์แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหาร ได้มาจาก
การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการบริ ห ารของ Newby, Stepich, Lehman, and and Russell (2000)
ได้สรุปดังนี้
1) การวางแผน
2) การนาแผนไปปฏิบัติ
3) การประเมินผล
3. การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ ซึ่ ง เป็ น การใช้
ประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมนามาใช้เป็นปัจจัยส าคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ และเพื่อ
การเสริมสร้าง ความหลากหลายทางชีวภาพ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวทช. (2554) เจริญวิชญ์ หาญแก้ว (2553) ศศิน เฉลิมลาภ และ วรรโณบล ควรอาจ (2554) UNDP,
UNEP, (UNCED, 2010) สรุปดังนี้
1) ความสามารถในการเข้าถึงและการแบ่งปันประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
1.1 การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
1.2 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
1.3 การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย
2) ความสามารถในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1 ความสามารถในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.2 ความสามารถในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
3) ความสามารถในการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 ปัจจัย 4
3.2 แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
3.3 แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
3.4 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
3.5 ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กรอบแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์ ของ Wheelen and Hunger (2012) Koontz and
Weihrich (1990) และสุวิมล ว่องวาณิช (2553) ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) โดยใช้ค่า PNI Modified
2) การกาหนดกลยุทธ์ โดยใช้ (TOWS Matrix)
3) การปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
มีส่วนได้เสีย
จากกรอบแนวคิดในหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมา สามารถนามาเขียนเป็นแผนภาพแสดงกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ได้ดังภาพ 1
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งานตามภารกิจสถาบันอุดมศึกษา
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ

การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1. การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
กระบวนการบริหาร
1.2 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
1. การวางแผน
1.3 การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
2. การนาแผนไปปฏิบัติ
กฎหมาย
3. การประเมินผล
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2.1 การอนุรักษ์
2.2 การฟื้นฟู
3. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3.1 ปัจจัย 4
2)
3.2 แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
3)
3.3 แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
4)
3.4 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
5)
3.5 ความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนากลยุทธ์ 3 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
1) การวิเคราะห์ SWOT
2) การวิเคราะห์ TOWS Matrix
3) การกาหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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1.6 ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ
เอกชน โดยทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถาบันมหาวิทยาลัยเพื่อ
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพสาหรับนามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ในสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 123 แห่ง
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2558
1.7 วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ของการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
4. ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
5. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ การบริห ารมหาวิทยาลั ย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
6. พัฒนากลยุทธ์ การบริห ารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถนากลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ไปใช้
เพื่อเป็นการกาหนดนโยบายหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3. หน่วยงานวิชาการด้านการบริหารการศึกษา สามารถนารายงานการวิจัยไปศึกษาและ
วิเคราะห์ในการทาวิจัยในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและการวิจัยต่อยอดในอนาคต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหาร
มหาวิทยาลั ยตามแนวคิด การเสริ มสร้า งขี ดความสามารถด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพของ
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและที่ พึงประสงค์ 3) เพื่อศึกษาจุดแข็ง
จุ ด อ่ อ น โอกาส และภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 4) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลั ย ตามแนวคิด การเสริ มสร้างขีด ความสามารถด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพของ
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.2 การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา
2.3 แนวคิดกระบวนการบริหาร
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีว ภาพ มั ก จะเป็ นค าส าคั ญที่ ป รากฏในบทความการศึก ษาทาง
กระบวนการชีวภาพของระบบนิเวศ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็นความหมายที่ครอบคลุมถึงระบบนิเวศอย่างกว้าง (Gosselin et al., 2004) เป็นสิ่งที่
มนุษย์จะต้องมองเห็นคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ที่จะเป็นแหล่งของผลประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ รวมถึง
ความงามที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมหรือเรียกได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องส่ง
ต่อไปยังคนรุ่นต่อไป เพื่อว่าจะไม่ทาความเสียหายต่อสายพันธุ์นั้นๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ ปัญหาของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเข้าใจ และ
จะต้องตระหนัก และมีความรับผิดชอบเพื่อให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู ในการใช้ประโยชน์เพื่อเป็น
ประโยชน์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การใช้ พื ช สมุ น ไพร อาหาร พลั ง งาน สิ่ ง ทอ ฯลฯ ดั ง นั้ น ต้ อ งมี
กฎระเบียบเพื่อการบารุงรักษาอนุรักษ์และการฟื้นฟู ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น
ด้วย ในขณะเดียวกันการใช้ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบอื่นๆ โดยมิใช่
เฉพาะกลุ่มของรัฐบาล หรือนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นก็ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผลที่เกิดขึ้น
จากการใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างคุมค่า (Rebecca M.& et.al. 2014) และได้มีนักวิชาการและองค์การ
ต่างๆ ได้ให้ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพไว้ดังนี้
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วิสุทธิ์ ใบไม้ และสมโภชน์ สีโกศาสมตร (2548) ได้ให้ความหมายของความหลากหลายทาง
ชีว ภาพมีความหมายกว้างขวางครอบคลุ มถึงความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตนานาชนิด (Species
diversity) ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดล้วนมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่
แตกต่างแปรผันกันออกไปอย่างมากมาย (Genetic diversity) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยในแต่ละท้องถิ่น ที่เป็นระบบนิเวศที่ ซับซ้อนและหลากหลายในบริเวณต่างๆ
ของโลก (Ecological diversity) ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการวิวัฒนา
สิ่งมีชีวิต
สิริกุล บรรพพงศ์ และสโรชา หรุ่นศิริ (2555) ได้ให้ นิยามความหลากหลายทางชีวภาพ
มาจากคาว่า Biodiversity หรือ Biological diversity หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิต ชนิดพันธุ์ (Species)
นานาชนิด สายพันธุ์ (Genetic) นานาพันธุ์ในระบบนิเวศ (Ecosystem) อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมี
อยู่มากมายและแตกต่างกันทั่วโลก
เจริญวิชญ์ หาญแก้ว (2553) ได้ให้ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิต
นานาพันธุ์อยู่ในระบบนิเวศอันเป็นถิ่นอาศัยซึ่งมีมากมายและสภาพแตกต่างกันทั่วโลก มีความหมาย
กว้างไกลกว่า สิ่งมีชีวิต หรือให้ชัดเจนว่าหมายถึงคุณสมบัติของชุมชนสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายในระดับ
พันธุกรรม (Gene) ขึ้นไปถึงระดับ (Species) จนถึงความหลากหลายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา
(Ecological Community) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก ความหลากหลายทางชีวภาพจะปรากฏขึ้น
ในสังคมสิ่งมีชีวิตทุกระดับตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนไปถึงระดับนิเวศที่สมบูรณ์
ศศิน เฉลิมลาภและ วรรโณบล ควรอาจ (2554) ได้นิยาม ความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึง การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์และชนิดใดบริเวณหนึ่งบริเวณใด มี 3 ลักษณะ
1) ความหลากหลายเรื่ อ งชนิ ด แบ่ ง ออกเป็ น ความมากชนิ ด และความสม่ าเสมอของชนิ ด
2) ความหลากหลายของพั น ธุ ก รรม แบ่ ง ออกเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรมที่ เ กิ ด โดยวิ ถี
ธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ 3) ความหลากหลาย
ของระบบนิ เ วศ แบ่ ง ออกเป็ น ความหลากหลายของถิ่ น ตามธรรมชาติ ความหลากหลายของ
การทดแทนและความหลากหลายของภูมิประเทศ
World Wide Fund for Nature Australia (2550) ความหลากหลายทางชี ว ภาพ คื อ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่มีความหลากหลายชองพืช สัตว์ จุลินทรีย์ในระบบนิเวศที่อยู่
อาศัย ร่ ว มกันอย่ างมีป ฏิ สัมพัน ธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายชนิดพันธุ์ และ ความหลากหลายทางระบบนิเวศ
American Museum of Natural History (2005) ได้ให้ความหมายว่า ความหลากหลาย
ทางชีวภาพหมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งบนโลกทุกระดับ ตั้งแต่จุลินทรีย์ เชื้อรา พืช สัตว์มีกระดูกสันหลัง
และไม่มีกระดูกสันหลังในระดับของยีน พันธุกรรม ระบบนิเวศรวมถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยาและ
วิวัฒนาการที่สามารถจะรักษาความหลากหลายทางชี วภาพที่จะมีการรักษาสายพันธุ์ที่หายากและ
การคุกคามกับสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
European Commission Environment (2015) ความหลากหลายทางชี ว ภาพ คื อ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่สายพันธุ์แต่ยังรวมถึงระบบนิเวศและ
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ความแตกต่างในยีนที่อยู่ในแต่ละสายพันธุ์ ทุกชีวิตมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกัน
เรียกว่า ระบบนิเวศ
UNCED (2010) ได้ให้ความหมายความหลากหลายทางชีวภาพว่า หมายถึงความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในทุกสภาพแวดล้อมของโลก มี 3 ระดับ คือ 1) คือความหลากหลายทาง
พันธุกรรมที่มีอยู่ในพืชสัตว์และจุลินทรีย์ 2) ความหลากหลายทางสายพันธุ์ 3) ความหลากหลายทาง
ระบบนิเวศ
จากการศึก ษาความหมายของความหลากหลายทางชีว ภาพ (Biodiversity) สรุ ป ได้ ว่ า
หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้รวมถึงระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่อาศัยของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ในการดารงชีวิต
ความหลากหลายทางชีว ภาพ (Biological diversity หรือ (Biodiversity) มีค วามหมาย
กว้างขวางและลึกซึ้งมากกว่าคาว่า สิ่งมีชีวิต (life) แต่พอสรุปได้ว่า หมายถึงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลายตั้ งแต่ ร ะดั บ พัน ธุกรรมหรือยี น (Gene) ระดั บชนิ ดหรื อสปี ชีส์ (Species) จนถึงความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา (Ecological community) ความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
ผลจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ (Evolutionary changes) ตามกาลเวลาและตามสภาวะ
สมดุลธรรมชาติในถิ่นอาศัย (Habitat) ที่หลากหลายรูปแบบ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ
1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) หรือ ลั กษณะทางพันธุกรรมที่
สิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ และส่งต่อไปยังรุ่นถัดไป ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมมีอยู่ทุกหนแห่ง ตั้งแต่สีของใบไม้ สีของขนนกในสนามหญ้า รสและกลิ่นของแอปเปิ้ลที่
แตกต่างกันที่วางขายในตลาด และในกรณีของมนุษย์จะเห็นได้ชัดเจนจาก สีและลักษณะของเส้นผม
สีของนัยน์ตา รวมถึงสีผิวที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นพี่น้องสืบสายเลือดเดียวกันก็ตาม
ความแปรผันทางพันธุกรรม (Genetic variation) มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับความอยู่
รอดของชนิดพันธุ์ ชาวสวนที่ดีจะทราบว่าเมล็ดพืชจากถุงเดียวกัน มีความแตกต่างกัน บางเมล็ดอาจ
ผลิตพืชที่สูงกว่า เติบโตเร็วกว่า ต้านทานต่อโรคและศัตรูพืชได้ดีกว่าอีกหลายเมล็ด ความหลากหลาย
แตกต่างทางพันธุกรรมทาให้เกิดความแตกต่างกัน ได้แก่ การทนสภาพแล้ง ทนโรค ได้ต่างกันเป็นต้น
ประชากรสิ่งมีชีวิตที่ถูกแยกโดดเดี่ยว เช่น พืช สัตว์ บนเกาะกลางมหาสมุทร จะมีความแตกต่างทาง
พันธุกรรมน้อยกว่าประชากรจานวนมากที่พบในพื้นที่ทั่วไป ดังนั้นประชากรสิ่งมีชีวิตที่ถูกแยกโดด
เดี่ยว จึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพั นธุ์มากกว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมีอยู่
หลายประการ เช่น
1) การเปลี่ย นแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดโดยวิถีธ รรมชาติที่เรียกว่า “การกลายพันธุ์
(Mutation)” ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการแบ่งเซลล์ของโครโมโซม หรือเนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก ทาให้ลูกที่เกิดมามีลักษณะแตกต่างไปจากพ่อแม่
2) การเปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรมที่ เ กิ ด จากการกระท าของมนุ ษ ย์ เช่ น การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการหลอมรวมเซลล์สืบพันธุ์ของแกะกับแพะ แล้วใส่เข้าไปให้เจริญเติบโตในมดลูก
ของแกะ แล้วได้สัตว์ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่า “กีป (Geep)” เป็นชื่อผสมระหว่างแพะ (Goat)
กับแกะ (Sheep) หรือการผสมพันธุ์ต่างๆ ของสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่ทาให้เกิดหลากหลายพันธุ์ที่แตกต่างไป
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2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Species diversity) หมายถึงจานวนชนิด และจานวน
หน่วยสิ่งมีชีวิตที่เป็นสมาชิกของแต่ละชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรนั้นๆ หรือหมายถึง
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต (Species) ที่มีอยู่ในพื้นที่หนึ่งนั่นเอง นักวิท ยาศาสตร์เชื่อกันว่า
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่วิวัฒนาการอยู่บนโลกนี้ในปัจจุบันมีจานวนชนิดอยู่ระหว่าง 2-30 ล้านชนิด โดยที่มี
บั น ทึ ก อย่ า งเป็ น ทางการแล้ ว ประมาณ 1.4 ล้ า นชนิ ด ระบบนิ เ วศในธรรมชาติ แ ต่ ล ะแห่ ง จะ
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ อยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถพิจารณาความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ 2 ลักษณะ คือ
1) ความมากชนิด (Species richness) หมายถึง จานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
ต่อหน่วยพื้นที่ โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจานวนหรือมีชวี มวล (Biomass) ที่ต่างกันได้
2) ความสม่าเสมอของชนิด (Species evenness) หมายถึง สัดส่ว นของสิ่ งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศหนึ่งๆ ที่พิจารณา
3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecological diversity) คือ ความซับซ้อนของลักษณะ
พื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก เมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศทา
ให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน การที่สามารถพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ โ ดยผ่ า นการคั ด เลื อ กตามธรรมชาติ ต ามกระบวนการวิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ประกอบด้วยความหลากหลายใน 3 ประเด็น คือ
1) ความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Habitat diversity) ในแต่ล ะ
บริเวณที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไป บริเวณใดที่มีความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศัย
ที่นั่นจะมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายไปด้วยเช่นกัน
2) ความหลากหลายของการทดแทน (Successional diversity) เมื่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต เริ่ ม
พัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก่อน และพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนสิ่งมีชีวิตสมบูรณ์ (Climax
stage) เมื่อเกิดการรบกวนหรือการทาลายระบบนิเวศลงไป เช่น พายุ ไฟป่า การตัดไม้ทาลายป่า ฯลฯ
ก็ จ ะท าให้ ร ะบบนิ เ วศเกิ ด การเสี ย หายหรื อ ถู ก ท าลาย แต่ ธ รรมชาติ จ ะมี ก ารทดแท นทางนิ เ วศ
(Ecological succession) ของสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาแทนที่ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัย ที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
เช่น อาหาร น้า แสง ความชื้น อุณหภูมิ ฯลฯ เปลี่ยนไป การทดแทนสังคมที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้เรียกว่า
การทดแทนลาดับสอง (Secondary succession)
3) ความหลากหลายของภูมิประเทศ/ภูมิทัศน์ (Landscape diversity) พื้นผิวโลกจะ
ประกอบด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน หากแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศสามารถแบ่งได้
เป็น 4 เขตใหญ่ๆ คือ
3.1 เขตร้ อ นชื้ น แถบศู น ย์ สู ต ร หรื อ เขตร้ อ น (Tropical Zone) เป็ น เขตที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ป่าอะเมซอน ประเทศบราซิล เป็นพื้นที่
ที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์สูงมาก
3.2 เขตอบอุ่น (Temperate Zone) เป็นเขตที่พบความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง รองลงมาจากเขตร้อน
3.3 เขตหนาวแบบทุนดรา (Tundra Zone) เป็นบริเวณที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพน้อยมาก
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3.4 เขตหนาวขั้วโลก (Pole) เป็นพื้นที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลย หรือมีอยู่น้อย
มาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาน้าแข็ง และอากาศหนาวจัด
จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของคว ามหลากหลายทางชี ว ภาพสรุ ป ได้ ว่ า
ความหลากหลายแบ่งออกเป็น ความหลากหลายทางพันธุกรรม ที่เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตของแต่ละ
หน่วยของชีวิต ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ได้แก่จานวนชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพใน
ส่ ว นของความหลากหลายทางระบบนิเวศ เป็นลั ก ษณะของสภาพภูมิ ประเทศที่แตกต่า งกันตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
การเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
การดาเนินการเพื่อเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ควรเริ่มจากการรู้คุณค่า
รู้ถึงประโยชน์ การใช้อย่างคุ้มค่าการดูและรักษา การอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ในรูปแบบต่างๆ จากสาเหตุที่ความหลากหลายทางชีวภาพได้ลดลงเนื่องจากการใช้ประโยชน์หรือเกิด
จากการกระทาที่ไม่รู้ถึงคุณค่าของมนุษย์แล้ว ทาให้เกิดภาวะที่แต่ละประเทศได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้งานที่ทาให้เกิดผลตามมา เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศของโลก จึง
ได้มีการหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อการดาเนินการอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับการใช้งานใน
รูปแบบต่างๆ จากความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
เนื่องจากที่ผ่านมามนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก ไม่ว่าจะ
ใช้ในรูปของการเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย ความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นสินทรัพย์ที่นามาพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น หลายประเทศจึงให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาและดูแลรักษาไว้เป็นต้นทุนทางธรรมชาติ สร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และอีก
ส่ ว นหนึ่ ง น ามาวิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ สร้ า งรายได้ ที่ ยั่ ง ยื น (ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554) จากการใช้ประโยชน์ที่ผ่านจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงกลับเป็นประเทศที่ได้รับผลตอบแทนจากความหลากหลายทางชีวภาพต่า
ดั้งจะเห็นได้ว่ามีองค์การที่ให้ความสาคัญต่อการเข้าถึงและการแบ่ งปันผลประโยชน์และได้กาหนด
หรือตราเป็นกฎหมายและมารลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
จากอนุ สัญญา ว่าด้ว ยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีการลงนามในปี 1992 ว่าด้ว ย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและมีผลบังคับใช้ในปี 1993 โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้คือ
1. เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. เพื่ อ การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น ธรรมและการเข้ า ถึ ง ที่ ค รอบคลุ ม ของ
ความหลากหลายทั้ง 3 ประเภท ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม (UNCED, 2010)
จากอนุสัญญาดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 10 ของภาคี (Cop 10) ที่กรุงนาโกย่า ประเทศ
ญี่ปุ่นปี 2010 ได้กาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช้ประโยชน์จาก
การใช้ที่มีการแบ่งปันและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนดังนี้
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1. ทุก คนต้ อ งมี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของความหลากหลายมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
การใช้ที่สามารถอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้
2. ต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ของคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
3. มีการกาหนดบทลงโทษต่อการใช้ที่เป็นการทาลายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
มีเงินสนับสนุนต่อโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนาและการประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า
4. กาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
5. กาหนดการสูญเสียของแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติทั้งหมดและป่าไม้ให้ลดน้อยลงกว่า
ครึ่งหนึ่งอย่างมีนัยสาคัญ
6. การใช้ทรัพยากรทางทะเลควรใช้อย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืน
7. ควรมีการจัดการอย่างยั่งยืนในการเกษตรและการการประมงและป่าไม้
8. การก่อเกิดมลพิษต้องอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
9. มีการอนุรักษ์และจัดการกับสิ่งที่เกิดผลกระทบกับการทาลายและรุกรานต่อชนิดพันธุ์
10. ลดผลกระทบที่จะส่งผลเสียกับแนวปะการังและระบบนิเวศที่จะเกิดความเสียหาย
ที่ง่ายที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดกรดที่เกิดในมหาสมุทร
11. มีมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้าจืด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17 และในทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
12. มีการจัดการเพื่อป้องกันลดการลดลงของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
13. มีระบบและวิธีการในการจัดเก็บทางความหลากหลายทางพันธุกรรม
14. มีระบบมาตรการที่สาคัญในการดูรักษาและปกป้องระบบนิเวศ
15. มีการพัฒนาระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย
ร้อยละ 15
16. มีการบังคับใช้พิธีสารนาโกย่าและการดาเนินการ
17. จัดทากลยุทธ์ให้มีส่วนร่วมของภาคีเพื่อการพัฒนาและการดาเนินการในระดับชาติที่มี
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
18. มีการบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์การดูแล
และการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
19. ส่ ง เสริ ม ความรู้ พื้ น ฐานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
หลากหลายทางชีภาพให้ดีขึ้น
20. ระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
จะเห็ น ได้ ว่ า แต่ ล ะประเทศจะมี อ งค์ ก ารที่ ดูแ ลเรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
ขณะเดียวกันก็จะมีองค์การที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเข้ามาดูแล บริหารจัดการให้เกิด
ความเข้ า ใจ ความเป็ น ธรรมของการเข้ า ถึ ง และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรทางชี ว ภาพ
ตามอนุสัญญาดังนี้
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Convention on Biological Diversity Belgian Clearing House (2014) เป็นหน่วยงาน
ที่ได้ให้ความสาคัญกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพตามพิธีสาร
ของอนุ สั ญ ญา นาโกย่ า เรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ ว่ า ด้ ว ย การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม กับการใช้การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ ป ระโยชน์ ได้ ก าหนดไว้ ใ นการประชุ ม ที่ น าโกย่ า ของประเทศภาคี ใ นอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on Biological : CBD) ในปี 2010 และมีการลง
นามภายหลังทั้งหมด 92 ประเทศ จะดาเนินตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ของ CBD คือ ตกลงร่วมกันเพื่อให้
ความเท่าเทียมและยุติธรรมต่อการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรทาง
พั น ธุ ก รรม (ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม) อย่ า งเหมาะสมใน การเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ (ABS) โดยมีการกาหนดกรอบในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและโปร่งใส
และมีผลตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น การใช้งานเพื่อการวิจัย เพื่อเศรษฐกิจ โดย
จะต้องคานึงถึง และเคารพถึงผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนและวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นเมืองและ
ท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์มากกว่าการสร้างโอกาสให้กับผู้เข้าถึงเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งอื่น
ตาม ข้อ 22 ของพิธีสารนาโกย่ า โดยให้ประเทศภาคีจะต้องให้ความร่วมมือในการเสริมศักยภาพใน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของทรั พ ยากรของมนุ ษ ย์ แ ละสถาบั น ให้ มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศภาคีให้มีเศรษฐกิจที่ดีควบคู่ไปกับกับการดูแลทรัพยากรและมีการ
แบ่งปันให้กับชุมชนพื้นเมืองและท้องถิน่ ที่มีส่วนได้เสีย
International Council for Science : ICSU (ICSU, 2015) เป็นองค์การเพื่อวิทยาศาสตร์
ที่มีสมาชิกที่เป็นองค์การทางวิทยาศาสตร์ 122 ที่เป็นตัวแทน 142 ประเทศ และสหภาพวิทยาศาสตร์
ระหว่างประเทศ 31 องค์การ โดยมีภารกิจเพื่อการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อ
ประโยชน์ของสังคม เพื่อการระดมความรู้และทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและให้
ความส าคั ญ กั บ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ สั ง คมและเป็ น การท างานร่ ว มกั น ของ
นักวิทยาศาสตร์ จากทั่วทุกประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักวิทยาศาสตร์โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ
ภาษา การเมือง เพศ ในความร่วมมือระหว่างประเทศ และให้อิสระในการแนะนาที่สร้างสรรค์ระหว่าง
สมาชิก ประชาชน ภาคเอกชน สังคมและรัฐบาล ได้กล่าวถึง จากปัญหาของความรับผิดชอบและ
เสรีภาพของนักวิทยาศาสตร์แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงทรัพยากรทางพันธุกรรมที่เกิดจาก
การใช้งานจากความหลากหลายทางชีวภาพ การควบคุม การเข้าถึงและการได้รับประโยชน์ร่วมกัน
(ABS) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ (CBD 1992) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การใช้งาน
ร่ ว มกั น อย่ า งยุ ติ ธ รรมและเท่ า เทีย มของผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการใช้ ประโยชน์ข องผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
การควบคุมการเข้าถึงและระบบการใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของการใช้งาน เพื่อการวิจัยเพื่อสร้าง
ความรู้ ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ไ ม่ ห วั ง ผลทางพาณิ ช ย์ เ พื่ อ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ก าเนิ ด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและผลตอบแทนให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ตามระบบ ABS ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยของแต่ ล ะรั ฐ ที่ มี ต่ อ ทรั พ ยากรทางพั น ธุ ก รรมของเขา
แต่ขณะเดียวกันการบังคับใช้ตามระบบ ABS อาจเป็นส่วนหนึ่งของการนาไปสู่ปัญหาได้ ในบางกรณี
บางประเทศก็ใช้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้พันธุกรรมทางพื้นเมือง การจดสิทธิบัตร
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(biopiracy) เพื่ อ การป้ อ งกั น การควบคุ ม ไม่ ไ ด้ ข องบุ ค คลที่ เ ข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ อื่ น
ในการใช้ทรัพยากรในท้องท้องถิ่นหรือการจดสิท ธิบัตร การทางานของประชาชนและนักวิจัยที่ไม่ทา
เพื่อการพาณิชย์ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ ในปี 2010 CBD จึงได้เพิ่มเติมสิทธิและหน้าที่ตามพิธีสารนา
โกย่า และได้ลงสัญญากับภาคีเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ที่สามารถตรวจสอบและ
ควบคุ มได้ด้ ว ยความโปร่ งใส ในการเข้ าถึงของการทาวิ จัยที่ไ ม่ใช่เ ชิงพาณิช ย์ ในกระบวนการใน
ระดับชาติและระดับสากลและองค์การทางวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยที่สร้างความยั่งยืนต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการเข้าถึงทรัพยากรทางพันธุกรรม
และผลประโยชน์ร่วมกันที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่มีต่อชุมชน การสารวจสิทธิและความรับผิดชอบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพจะทาให้สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ร ะหว่างประเทศได้ เช่นเดียวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของความ
หลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อให้มีความยุติธรรมและเท่าเทียมและไม่มีปัญหากับผู้วิจัย (CBD,1992)
องค์การ ICSU ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวิจัยและสร้างความตระหนักและให้ความสาคัญอย่าง
เท่าเทียมกับนักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ เคารพความเป็นธรรม น่าเชื่อถือ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตามข้อกาหนดของ ABS นักวิทยาศาสตร์
จะต้องทางานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม คานึกถึงสาธารณะมากกว่าการวิจัยเชิงพาณิชย์ สิทธิและ
ความรับผิดชอบในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ (ABS)
1. สร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน เคารพความโปร่งใส ความร่วมมือ ความไว้ว่างใจซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้ใช้ สถาบัน ชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในการถือสิทธิและการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
2. แบ่งปันผลประโยชน์ ร่วมกันอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมของผลประโยชน์
3. พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ กากับติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นธรรม
กฎระเบียบควรมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระมากเกินไปสาหรับนักวิทยาศาสตร์
4. ลดการสูญเสีย และแก้วิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพ การดาเนินเข้มงวดเกินไป
อาจส่งผลต่อการทางานของนักวิทยาศาสตร์ที่ ทางานวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเกิดความล่าช้าต่อ
การป้ องกัน ที่จ าเป็ นต่อการต้องการความรู้เพื่อการแก้ไขอย่างเร่งด้วยต่อวิกฤติที่เกิดขึ้นกับความ
หลากหลายทางชีวภาพได้
5. สร้างความตระหนัก มีส่วนสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์ สิทธิความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในระดับชาติ
6. สร้ า งความสามารถ สนั บ สนุ น ความเชี่ ย วชาญของสถาบั น และสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ที่เกิดประโยชน์กับความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
7. สร้างความเชื่อมโยง มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จากการที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในพิธีสารนาโกย่านั้น ในเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ ท รั พ ยากรทางชี ว ภาพ ไม่ ว่ า จะเป็ น พื ช สั ต ว์ จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละ
ส่ว นประกอบของสิ่งมีชีวิต ในการเข้าถึง เพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิจัย พั ฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร ยา หรือเครื่องสาอาง ยังครอบคลุมไปถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่นาทรัพยากรชีวภาพเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พิธีสารนี้เป็นพิธี
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สารภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีดังกล่าวเป็นการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน
แนวคิดที่ว่า ประเทศมีสิทธิอธิปไตยในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในขอบเขตอานาจของตน ดังนั้น การ
เข้าถึงทรัพยากรทางชีวภาพในประเทศใดจึงต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ และ
เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว ต้ อ งมี ก ารตกลงในการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการเข้ าร่ ว ม โดย
ผลประโยชน์นั้นอาจ เป็น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ เงินทุนการวิจัย และอาจเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ใช้ตัว
เงิน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเข้าร่วมเป็นเจ้าของสิทธิบัตร เป็นต้น และในอดีตไทยเคย
เสียเปรียบผลประโยชน์ไปโดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ เช่น กรณีที่นั กวิจัยชาวญี่ปุ่น เก็บเอาต้น
เปล้าน้อยไปวิจัยและพัฒนาเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารได้ จากการให้สัมภาษณ์ของนายสุพัฒน์
หวังวัฒนา เลขาธิการสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) (ไทยรัฐออนไลน์ 8 ธค. 58)
ระเบี ย บคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีว ภาพแห่ งชาติ
(หน้ า 8 เล่ ม 128 ตอนพิเศษ 263 4 มีน าคม 2554 ว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี การในการเข้าถึ ง
ทรั พยากรชีวภาพและการได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 โดยให้
ความหมาย โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและ
การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2535 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือ
ปฏิ บั ติ ห รื อ ออกกฎหมายล าดั บ รองเพื่ อ อนุ วั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บ
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเข้าถึงทรั พยากรชีว ภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ
พ.ศ. 2554 ดังนี้
“การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ” หมายความว่า การเข้าไปเก็บ หรือการรวมรวมทรัพยากร
ชีวภาพเพื่อนาทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพนั้นไปใช้ประโยชน์
“ชุมชนท้องถิ่น ” หมายความว่า ชุมชนที่มีการอบรมสั่งสอนหรือชักจูงให้อนุรักษ์หรือใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง หรือมีการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพนั้นสืบต่อกันมา
จากการศึกษาการเข้าถึงและการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
แต่ละประเทศจะมีหน่วยงานและองค์การที่รับผิดชอบและกาหนดมาตรการโดยยึดหลักจากอนุสัญญา
ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น ในระดั บ นานาชาติ ที่ ว่ า ด้ ว ยการเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ซึ่งสรุปได้ว่าการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม จึ ง ควรมี
การปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การมี ส่ ว นร่ ว มและ
การสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหาร
จั ดการ กลไก นโยบาย กฎหมายที่เป็นธรรมและเท่าเทียมให้ คนในสั งคมเพื่อให้ เ กิดการแบ่งปั น
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
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การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องความหลากหลายทางชี ว ภาพบนวิ ก ฤต
ความหลากหลายทางชีว ภาพทั่ ว โลกซึ่ งเป็ น องค์ ประกอบที่ ส าคั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงของโลก
การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะใช้หลัก
ทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟู สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์และฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
ระบบนิเวศของสิ่ งมีชีวิต เพื่อให้ เกิดความสมดุล การอนุรักษ์และการฟื้นฟูได้เป็นส่ ว นส าคัญของ
การประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UNCED) จากรายงานการวิจัยใน
การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เนื่องจากป่าไม้
เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบนิเวศ จากการสูญเสียป่าไม้จนกลายเป็นปัญหาที่
สาคัญที่ส่งผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ในการอนุรักษ์ด้านชีววิทยาจะต้องศึกษาถึงความ
แตกต่างของป่าไม้ยืนต้นและป่าไม้หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วยพืชสายพันธุ์ต่าที่มีความหลากหลายทาง
ชนิดพันธุ์และอายุสั้น แต่พืชยืนต้นจะมีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ไม่ มากเท่าแต่อายุมีความยืน
นานกว่าการกระจายตัวของป่าเป็นบริเวณกว้างและเชื่อมต่อระหว่างพืชทั้งสองชนิด ดั้งนั้นการที่จะ
ป้องกัน การเกิดไฟป่าที่จะเป็นสาเหตุหลักสาหรับการสูญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศ ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาวิธีที่จะลดผลกระทบเชิงลบเหล่านี้ที่จะเกิดกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งการฟื้นฟูและการพัฒนาชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เกิดการสูญเสียจากเหตุดังกล่าว
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตบน
โลก ในช่วงประวัติศาสตร์ของโลกมากที่สุด คือการสูญเสียสายพันธุ์ที่เคยพัฒนามาแล้วค่อยๆ สูญพันธุ์
ไป เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในช่วงระยะนาน เช่น ยุคน้าแข็ง แต่ปัจจุบันการสูญพันธุ์
มีอัตราเร่งโดยไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อ มแต่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
ที่เกิดผลกระทบกับสายพันธุ์และระบบนิเวศ เช่น การสูญเสียที่อยู่อาศัย การย่อยสลาย การใช้เกิน
ความจาเป็นโดยการใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเพิ่มขึ้น การแพร่กระจายของสายพันธุ์ที่ไม่ใช่สาย
พัน ธุ์พื้นเมือง การเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มลพิษ ฯลฯ ภัยคุกคามที่เกิดกับความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ตามที่สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(IUCN) ทั่ ว โลก เกิ ด การคุ ก คามสายพั น ธุ์ ซึ่ ง เกิ ด การสู ญ เสี ย หนึ่ ง ในสามของสายพั น ธุ์ ที่ มี อ ยู่
29 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า 21 เปอร์เซ็นต์ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ 12 เปอร์เซ็นต์
ของนก ถ้าเราไม่หยุดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่เราจะต้องเผชิญต่อการสูญเสียอื่นๆ
ตามมาที่มี ผ ลกระทบที่ร้ ายแรงต่ อสิ่ ง แวดล้ อม สุ ขภาพ และการดารงชี วิต ของมนุษ ย์ (National
Wildlife Federation, 2010)
Carsten Rahbek จาก University of Copenhagen (19 ม.ค. 2010) (Carsten Rahbek,
2010)ได้กล่าวถึง วิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพ : เลวร้ายยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศความหลากหลายทางชีว ภาพจะลดลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก ความท้าท้ายในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสายพันธุ์ของโลกอาจจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าการลดผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การจัดการกับ วิกฤตที่เกิดขึ้นกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพที่
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จะเกิดความแน่ใจต่ออนาคตที่ปลอดภัยต่อโลกใบนี้ จากการสรุปของนักวิทยาศาสตร์กว่า 100 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายจากประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบความ
หลากหลายทางชีวภาพในอนาคต นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าโลกกาลังเผชิญวิกฤตความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการสูญเสียของชนิดพันธุ์เร็วกว่าปกติ 100-1000 ครั้ง เมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านมาใน
ประวัติศาสตร์ของโลก และในกรณีเดี ยวกันระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ดารงชีวิตของมนุษย์จะ
ถูกย่อยสลายและเสื่อมสภาพในอั ตราที่น่าตกใจ ก่อนหน้านี้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แต่ในปัจจุบันเกิดจากการกระทาของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศก็เกิดจากการกระทาของมนุษย์ที่ทาให้ เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่าทรัพยากรทาง
ชี ว ภาพของโลกมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของมนุ ษ ย์ ในอนุ สั ญ ญาความ
หลากหลายทางชีวภาพได้มีการลงนามโดย 192 ประเทศและสหภาพยุโรป เป็นสนธิสัญญาที่จะรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เกี่ยวกับการสูญพันธุ์และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
สาเหตุของการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
Edward O. Wilson 2005 (อ้างในศศิน เฉลิมลาภและวรรโณบล ควรอาจ. 2554) ได้เสนอ
คาย่อของภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ว่า H.I.P.P.O (ฮิปโป) ประกอบด้วย
1. H:Habitat Lost การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทาให้เกิดการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากการเพิ่มของประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และก็มีการขยายถิ่น
ฐานออกไปเรื่อยๆ ทาให้เกิดการทาลายพื้นที่ตามธรรมชาติ ซึ่งทาให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เคยอาศัยอยู่ใน
พื้นที่นั้นต้องสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยไป
2. I:Invasive Species การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น คือการมีสิ่งชีวิตจากถิ่นฐานอื่น
ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติเดิมและเกิดจาการพัฒนาตามแหล่งธรรมชาติแต่เป็นการถูกโยกย้ายมาจาก
ถิ่นอื่น ทาให้เกิดการแก่งแย่งเชิงนิเวศ และมีการผสมข้ามสายพันธุ์ ทาให้สายพัน ธุ์ดั้งเดิมหายากมาก
ขึ้นหรือหายไปจากพื้นที่นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ล่า (Predator) หรือผู้บริโภคเป็นอาหารตามธรรมชาติและ
บ่อยครั้งที่สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นจะหาทรัพยากรอาหาร ดารงชีวิตและมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นเดิม
3. P:Population จ านวนประชากร คื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากประชากรมนุ ษ ย์ (Human
Population) ที่ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ก็ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ ท รั พ ยากรมากขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการต่อจานวนประชากร
4. P:Pollution มลพิษ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต ทาให้เกิดโรค เจ็บป่วยและถึงการ
ตายส่งผลต่อการลดลงต่อสิ่งมีชีวิต
5. O:Over Exploitation การใช้ ป ระโยชน์ ที่ เ กิ น ความพอดี ข องมนุ ษ ย์ ที่ มี ต่ อ การใช้
ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมมากเกินไป การเก็บเกี่ยวพืช การตัดไม้
ทาลายป่า การล่าสัตว์ และการใช้ประโยชน์อื่นในอัตราที่สูงเกินที่ธรรมชาติจะทดแทนได้
การลดลงของความหลากหลายทางชีว ภาพในประเทศไทย เกิดจากสาเหตุของการใช้
ประโยชน์มากเกินไป ได้แก่
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1. การค้าสัตว์และพืชป่าอย่างผิดกฎหมาย ทาให้สัตว์และพืชที่กาลังจะสูญพันธุ์ต้องเผชิญ
กับการล่าและการขุดถอดอย่างผิดกฎหมาย เพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก
2. การรบกวนแหล่ งที่อยู่อ าศัยตามธรรมชาติ ได้แก่ก ารรบกวนสภาพที่อยู่อ าศัยตาม
ธรรมชาติและระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าทั้งป่าดิบและป่าชายเลน การก่อสร้างอ่างเก็บ
น้าและเขื่อน ความต้องการของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมลพิษที่ส่งผลต่อการลดลงของทรัพยากร
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การตัดไม้ทาลายป่าจากธรรมชาติ เป็นสาเหตุหลักที่มีผลต่อการทาลายความหลากหลาย
ทางชีว ภาพให้ ลดลง โดยการลดลงของจานวนไม้ยืนต้นเป็นการทาให้โ ครงสร้างของป่าเปลี่ยนไป
เพราะไม้ใหญ่เป็นแหล่งของที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์และเป็นแหล่งอาหาร และยังเป็นส่วนที่ควบคุม
สภาพภูมิอากาศ ลดการทับถมย่อยสลายของไม้ที่ตายลง ทาให้เกิดสะสมของธาตุอาหารในพื้นที่ของ
ป่าลดลงด้วย และกระทบถึงความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์สัตว์ จุ ลินทรีย์ และพืชระดับ
ล่าง (ศศิน เฉลิมลาภและวรรโณบล ควรอาจ, 2554)
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่มีต่อระบบนิเวศ และยังเป็นส่วนสาคัญใน
การที่จะป้องกันรักษาระบบนิเวศจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มของจานวนประชากรในโลกที่
มากขึ้น ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ หรือการกระทาของมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ระบบนิ เวศที่ส่ งต่อการสู ญพัน ธุ์ อย่ างคาดไม่ถึงที่มีผ ลกระทบอย่างสื บเนื่องต่อกัน (Snowballing)
ความหลากหลายจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการปรับตัวและอยู่รอดได้ ระบบนิเวศที่ดีจะก่อให้มีน้า
สะอาด อากาศบริ สุ ทธิ์ เ พื่อ สุ ขภาพที่ ดี ของมนุ ษ ย์ ขณะเดี ย วกั น มนุ ษ ย์ยั ง ใช้ ป ระโยชน์ จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในรูปของอาหาร ยา และยังเป็ นวัตถุดิบในการทาผลิตภัณฑ์ เป็นรากฐานของ
อารยธรรมและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ เรียกได้ว่ามนุษย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากบริการของระบบ
นิเวศ จึงเรียกได้ว่าเป็นทุนทางธรรมชาติของมนุษย์ ความหลากหลายของทวีปยุโรปมีความแตกต่าง
กัน แต่เกิดการสูญเสียในอัตราที่สูงแบบไม่เคยปรากฏมาในยุโรปและทั่วโลก โดยเกิดการสูญพันธุ์ทั่ว
โลกประมาณ 100-1,000 ครั้ง ซึ่งเป็นการเกิดในยุโรปในอัตราส่วนถึง 42 เปอร์เซ็นต์ ของสัตว์ใกล้สูญ
พันธุ์ ของนก 15 เปอร์เซ็นต์ และของผีเสื้อและสัตว์เลื้อยคลาน 45 เปอร์เซ็นต์ สุนัขจิ้งจอกในอาร์กติก
แมวป่าชนิดหนึ่งในไอบีเรีย และกระรอกสีแดงที่อยู่ภายใต้ภัยคุกคามที่ร้ายแรง
หลักการทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ โดยมีแนวคิดหลัก 2 ประการคือ
1. Anthropocentric การอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ แก่ ม นุ ษ ย์ เช่ น การอนุรั ก ษ์ พื ช
ป่าไม้หรือสัตว์เพื่อประโยชน์ต่อการใช้ของมวลมนุษย์ทั้งสิ้น
2. Biocetric การอนุ รั ก ษ์ จ ากการมองเห็ น ความส าคั ญ ของทรั พ ยากรเหล่ า นั้ น ว่ า
มีความสาคัญในตัวเอง เป็นการอนุรักษ์เพราะเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
โดยมีการกาหนดกฎเพื่อการอนุรักษ์ เป็น 3 แนวทาง ดังนี้
1. Species Approach เป็นการอนุรักษ์และคุมครองชนิดพันธุ์ เช่น จากอนุสัญญาไซ
เตส มีวิธีการคุมครอง โดยการกาหนดรายชื่อชนิดพันธุ์ใดที่จะต้องคุ้มครอง ทาเป็นบัญชีรายชื่อและมี
กฎหมายเพื่อการคุ้มครอง เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสั ตว์ป่า ก็ทาบัญชีรายชื่อ
สัตว์เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองและใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง
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2. Habital Approach เป็นการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย โดยจะมีการกาหนดพื้นที่ที่
จะต้องทาการอนุรักษ์ เช่น จากอนุสัญญาแรมซาร์ เป็นการอนุรักษ์พื้นที่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่ อาหาร
และการขยายพันธุ์ของนกน้าในยุ โรป และจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กาหนด
พื้นที่คุ้มครองออกเป็น 2 ประเภท คือ เขตรักษาและเขตหวงห้าม เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า เขตหวงห้ามในการทาประมงและเขตรักษาพืชเพื่อเป็นอาหารของสัตว์น้า
3. Activities or process Approach เป็นการใช้บังคับใช้กฎหมายในการดาเนินการ
หรือในกระบวนการ เช่นการออกกฎบังคับการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกาในการจับกุ้งต้องติดตั้ง
เครื่องแยกเต่าออกถ้าไม่ได้ใช้ในกระบวนการนั้นก็จะไม่สามารถส่งออกกุ้งได้ (ศศิน เฉลิมลาภ และ
วรรโณบล ควรอาจ, 2554:6-7)
European Commission :องค์การในยุโรปได้กาหนดกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของยุโรปโดยมีจุดมุ่งมายหลักเพื่อที่จะหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อระบบ
นิเวศและส่งผลต่อการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกในปี ค.ศ.2020 ได้กาหนดกล
ยุทธ์ไว้ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การป้ อ งกั น สายพั น ธุ์ แ ละที่ อ ยู่ อ าศั ย ของความหลากลายทางชี ว ภาพ
ให้ มี ก ฎหมายที่ ส ามารถคุ้ ม ครองสายพัน ธุ์ พื้ น เมื อ ง ที่ส ามารถป้ อ งกัน และมีก ารเรีย กร้ อ งให้ เ กิ ด
การฟื้นฟู ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกประเทศ โดยมีกิจกรรมดังนี้
- สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
- ระดมกองทุนสนับสนุนให้เพียงพอในการดาเนินการความหลากหลายทางชีวภาพ
- สร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ กั บ ประชาชนและ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของความหลากหลายทางชีวภาพ
และกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟู ระบบนิเวศเพื่อให้
เป็นระบบนิเวศที่ยังคงเป็นแหล่งที่ให้บริการกับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ โดยมีกิจกรรมดังนี้
- จัด ทาแผนเพื่ อประเมิ น ความคุ้ม ค่า ทางเศรษฐกิจ จากการใช้ ทรั พยากรจากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศของสหภาพยุโรป และจัดทาข้อมูลเพื่อความรู้ต่อผู้ใช้
- มีผลตอบแทนกับสินค้าที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
- มีการประเมินผลต่อความคุ้มค่าที่เกิดกับระบบนิเวศของสหภาพยุโรป
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการด้านการเกษตรและป่าไม้ที่ยั่งยืน หาวิธีการเพื่อการเกษตรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อผลตอบแทนต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเกษตรและป่าไม้เป็นส่วน
สาคัญในการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีกิจกรรมดังนี้
- จั ด ท าโครงการเกษตรและป่ า ไม่ ที่ ช่ ว ยรั ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
- เพิ่ ม งบประมาณส าหรั บ สิ น ค้ า ที่ ไม่ ท าลายธรรมชาติ เช่ น การปลู ก พื ช หมุ น เวี ย น
การปลู ก ป่ า ถาวร การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานตามการปฏิ บั ติ ข อง AECA ของสิ น ค้ า เกษตรที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบการใช้น้า
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- การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเกษตรที่ไม่มีผลกระลบด้านลบต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรเป็นผู้พิทักษ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสหภาพยุโรป
- สนั บสนุ นผู้ ค รอบครองผื นดิ น ให้ เป็ น ผู้ที่ อนุรั ก ษ์แ ละพิ ทัก ษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- บูรณาการมาตรการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การป้องกันไฟป่าและ
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าในแผนการจัดการป่า
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการการประมงและดูแลรักษาทะเล หาวิธีการเพื่อการทาประมงที่ไม่
กระทบต่อการทาลายสภาพแวดล้อมของทะเล และเป็นการทาประมงอย่างยั่งยืน
- มีการวางแผนบริหารจัดการโดยกาหนดนโยบายร่วมกันที่ยึดหลักทางวิทยาศาสตร์ใน
การพัฒนาเพื่อการให้มีการพัฒนาและสามารถรักษาสัตว์น้าให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืน
- ลดการทาประมงที่จะส่ งผลเสียและมีการคุ้มครองทางทะเล และร่ว มกันระหว่า ง
หน่วยงานให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสร้างเครือข่ายให้มีการตรวจสอบความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเลและรณรงค์การทิ้งขยะลงสู่ทะเล และสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์สัตว์น้าและทะเล
กลยุทธ์ที่ 5 การต้อสู้กับพื้นพันธุ์ต่างถิ่น การย้ายถิ่นของพืชและสัตว์โดยบังเอิญหรือการจง
ใจ เป็นการทาลายธรรมชาติได้ จัดได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อม ในยุโรปนับได้ว่าเป็นภัย
คุกคามที่รุนแรงและทาให้เกิดความเสียหาย
- การด าเนิ น การตรวจสอบสายพั น ธุ์ ข องพื ช และสั ต ว์ ข องยุ โ รปอย่ า งละเอี ย ดและ
ครบถ้วนและสร้างความตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
- ออกกฎหมายที่ป้องกันการนาเข้าของสายพันธุ์ต่างถิ่น
กลยุทธ์ที่ 6 ช่วยหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก สหภาพยุโรปได้รับ
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปของการบริโภคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทาให้เกิด
การสูญเสียและความเสื่อมโทรมที่เกิดขอบเขต ดั้งนั้นสหภาพยุโรปมีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมใน
การต่อสู้และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาระหว่างประเทศ เมื่อ
เดือนตุล าคม 2010 ตามอนุ สัญญาสหประชาชาติที่นามาใช้ในแผนกลยุทธ์เพื่อการรับมือกับการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก
- ลดผลกระทบจากรูปแบบของการบริโภคเกินความจาเป็นเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ริเริ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่ ม เป้ า หมายการระดมทุ น มากขึ้ น ในสหภาพยุ โ รปที่ มี ต่ อ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั่วโลกและทาให้เงินทุนมีประสิทธิภาพ
- จัดทาระบบการดาเนินการของสหภาพยุโรปในการพัฒนาความร่วมมือในการลด
ผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยสรุปตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่ างทั่วถึงและเป็ น ธรรม ยุ โ รปได้กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยบังคับใช้เพื่อการเข้ าถึงการควบคุม
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ผลประโยชน์ กาหนดวิธีการในการใช้งานเพื่อการปกป้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของทวีป
ยุโรป 12 ตุลาคม 2014
จากการกาหนดแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยเซฟ (University
of Sheffied, 2014) ความหลากหลายทางชีวภาพคือสิงมีชีวิตบนโลกตั้งแต่ พืช สัตว์และระบบนิเวศที่
เป็นที่อยู่อาศัย ที่สร้างประโยชน์ตั่งแต่การทาให้น้าสะอาด อากาศ การผสมพันธุ์พืช พลังงาน และที่
อยู่ อ าศั ย ยั ง เป็ น ส่ ว นที่ จ ะป้ อ งกั น และบรรเทาน้ าท่ ว ม ลดอุ ณ หภู มิ บรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และยังสร้างวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพรวม
ทั้งเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
สหราชอาณาจักรเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่อง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รัฐบาลในฐานะผู้ลงนามต้องจัดทากลยุทธ์ระดับชาติและบังคับใช้กลยุทธ์ในระดับชาติและ
แผนดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์ปกป้องและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในส่วนของการกาหนด
กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เซฟฟิ ล ด์ เ พื่ อ ให้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ ชาติ ถู ก ส่ ง ผ่ า นไปยั ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
เพื่อการคุ้มครองทรัพยากรเหล่านี้ ตั้งแต่สายพันธุ์ที่มีความสาคัญและที่อยู่อาศัย โดยมีการวางแผน
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย
แมนเชตเตอร์ (The University of Manchester) ซึ่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ขนาดใหญ่ ไ ด้ มี น โยบาย
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และได้มีนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้คือ
1. เพื่อการกากับดูแลและดาเนินการอย่างมีเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
แผนของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้มีความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
3. เพื่อให้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
4. เพื่อให้มีมาตรการในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
5. เพื่อให้มีการศึกษาถึงชนิดพันธุ์ที่สาคัญและแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
6. เพื่อให้มีกิจกรรมที่สามารถจะเชื่อมโยงกับการให้ความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในมหาวิทยาลัย
7. เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับกลยุทธ์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
8. เพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดการ
วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมสาธารณะ
มหาวิทยาลัย Worcester ประเทศอังกฤษ (University of Worcester, 2014) ได้กาหนด
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้แทนฝ่ายบริหารและนักศึกษา เพื่อให้บรรลุทาง
โครงสร้าง ด้วยตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพที่จะทาให้สามารถประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพในอนาคต
ได้ ในปี 2007 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ช้ ร ะบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (EMS ECO Campus) เป็ น
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มหาวิ ทยาลั ย ที่ ได้ รั บ รางวั ล มหาวิท ยาลั ย สี เ ขีย วเป็ นอั นดั บ 2 จาก 151 มหาวิ ท ยาลั ยในสหราช
อาณาจักร และได้กาหนดนโยบาย ดังนี้
1. มีการจัดการเรียนการสอนลงในหลักสูตรและให้การสนับสนุนในการทาวิจัย
2. ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยจัดทา
กลยุทธ์ในการควบคุมจัดการและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจก และอื่นๆ
3. ส่งเสริมให้มีการใช้สิ่งของที่ผลิตโดยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพิ่ ม การจั ด การด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ จ ะส่ ง ผลดี ต่ อ ระบบนิ เ วศและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยได้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพและแผนการด าเนิ น งานด้ า น
ความหลากหลายทางชี ว ภาพเป็ น การท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน องค์ ก าร บริ ษั ท กลุ่ ม อื่ น เพื่ อ
การปรับปรุงฐานข้อมูล การสารวจสายพันธุ์ การอนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ตรวจสอบการดาเนินงาน การก่อสร้างอาคารและนาวิธีการประหยัดพลังงานมาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพทุกกระบวนการทางาน
6. สร้างความตระหนักให้กับสมาชิกทุกคนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
7. บูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเป็นปัจจุบันเพื่อแน่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะ
ได้รับการแก้ไขที่มีคุณภาพกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง London College of Fashion 2013-2016 (University of the Arts
London, 2013) การจัดการบูรณาการของความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยว ในการใช้
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และสังคมของวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ให้เกิดความสมดุล โดยมีหลักการดังนี้
1. ให้มีการใช้ระบบนิเวศของความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นองค์ ประกอบสาคัญใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและให้มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ
2. เคารพความถูกต้องของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน และอนุรักษ์ สิ่งที่ชุมชนสร้างขึ้น
และการใช้ชีวิตทางวัฒนธรรม ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมดังเดิมและต้องทาความเข้ าใจ
ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง
3. มีการตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานทางเศรษฐกิจในระยะเพื่อให้สังคมและชุมชน
มีส่วนได้เสียที่กระจายอย่างเป็นธรรมที่ส่งผลต่อการจ้างงานที่มั่นคงในโอกาสและรายได้กับชุมชนเพื่อ
บรรเทาความยากจน การพัฒ นาการท่อ งเที่ยวอย่างยั่ง ยืนต้องมีส่ ว นร่ ว มของผู้ ได้เสี ยและข้อมู ล
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่กว้างและสร้างฉันทามติให้บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องและต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของผลกระทบ เพื่อสร้าง
มาตรการในการป้องกันและแก้ ไขตามที่จาเป็น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากจะรักษาความพึง
พอใจและความมั่ น ใจต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ ความหมายของประสบการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
แต่จะต้องสร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยวถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการต่างๆ
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4. มีการส่ งเสริ มมูล ค่า ทางเศรษฐกิจของการใช้และการอนุ รักษ์ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพผ่านการท่องเที่ยว เช่น การจ้างงานในท้องถิ่นและการผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่จะเป็นการลด
การแสวงหารผลประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืนจากธรรมชาติ
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
สรุ ป ในส่ ว นของรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วต้ อ งน ามาเพื่ อ กา รอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ความหลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ทั้ ง ระบบนิ เ วศ และกระบวนการเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรม และไม่ควรให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลความเสียหายและการสูญเสียจากการขยายตัวของ
ตลาดการท่องเที่ยว ในการเพิ่มการบริการเกินที่ชุมชนจะรองรับได้ ดังนั้นควรมีการประเมินและความ
สมดุลที่จะเกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพจากการท่องเที่ยว หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้อง
เกิดความสมดุล ระหว่ างสามมิติ คือ ด้านสิ่ งแวดล้ อ ม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสั งคม ดั งนั้นการ
ท่องเที่ยวที่จะสร้างความยั่งยืนควรจะมีหลักการว่ าด้วยการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและความ
หลากหลายทางธรรมชาติด้วยการใช้ประโยชน์ด้วยการตระหนักถึงการรักษากระบวนการทางนิเวศ
ที่สาคัญ
มหาวิ ท ยาลั ย ในเอกวาดอร์ แ ละลานเดอร์ ไ ด้ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และ
หน่วยงานรัฐบาลโดยการพัฒนากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่ ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาที่
สูงขึ้นและขจัดความยากจนเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ประเทศในระดับประเทศกับระดับชาติเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ต โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพและทรั พ ยากรทาง
ธรรมชาติ การศึกษา สุขภาพและกระบวนการทางวัฒนธรรม เช่น การโยกย้ายมรดกทางวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ และได้ มี ก ารพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ซึ่ ง เป็ น แผนความร่ ว มมื อ ของ
มหาวิทยาลั ย ในอนาคตของประเทศเอกวาดอร์โดยให้ มหาวิทยาลัยของเอกวาดอร์มุ่งเน้นไปด้าน
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสุขภาพและการย้ายถิ่น โดยเป็น
ความร่วมมือกับ 20 ประเทศ โดยเริ่มในปี 2012 กับประเทศ คองโก คิวบา แทนซาเนีย และเวียดนาม
และในปี 2013 กับประเทศ เอธิโอเปีย แอฟริกา บุรุนดีและซูรินาเม โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคม
ใหม่ไปด้ว ยกัน มุ่งไปที่การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสุขภาพและกระบวนการทาง
วัฒนธรรมการเคลื่อนย้ายทรัพยากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบัน ภายในประเทศ เพื่อปรั บปรุงคุณภาพชีวิตของคนทางใต้เอกวาดอร์เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันสุขภาพพื้นฐาน
มหาวิทยาลั ย Loughborough (Loughborough University) 2009 ได้กาหนดกลยุ ทธ์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะให้การพัฒนา
ความหลากลายทางชีวภาพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทางานและให้มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นเพื่อ
การเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ของสหราชอาณาจักรจากการลงนามในการจัดประชุมสุด
ยอด กริโอ ในปี คศ. 1992 เป็นอนุสนธิสัญญาฉบับแรกที่มีการกาหนดกรอบในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
และการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดกล
ยุทธ์ดังนี้
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- การอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตในการทางานและการเรียนของบุคลากร
- การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างคุ้มค่า
- การขยายโอกาสการใช้อย่างคุ้มค่าภายใต้การวิจัย
- การเชื่อมโยงประสบการณ์การทางานกับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
- ควรมีหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชน
ท้องถิ่นและองค์การต่างๆ
- สร้างความตระหนักต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่จะเกิดประโยชน์และเกิดความ
ยั่งยืนสาหรับคนในอนาคต
- ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลั ย เป็น ส่ วนส าคัญในการพัฒ นา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและการนาความรู้สู่วงกว้างผ่านเว็บ ไซด์และเอกสารด้านอื่น ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และ
คุ้มค่า ของสภาพการทางาน เช่นเดียวกับทรัพยากรในระบบนิเวศทั่วไป
สรุป ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย การเก็บรักษา การป้องกัน
ส่ ว นในการฟื้ น ฟู ค วามหลากหลาย ประกอบด้ ว ยการทดแทน การบ าบั ด และการพั ฒ นาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่จะสามารถเพิ่มและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน
การกาหนดกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศออสเตรเลียมนุษย์ต้องอาศัย
ความหลากหลายทางชีวภาพในทางตรงทางอ้อม เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อาหารและ
เครื่องนุ่งห่ม ไม่ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นสูงมากแต่อย่างไรเราก็ต้องยังต้องพึงพา อาหาร เส้นใย
วัสดุ และพลังงานจากธรรมชาติเพื่อการดารงอยู่ของชีวิตอย่างต่อเนื่อง ในประเทศออสเตรเลียมี
จานวนของความหลากลายทางชีวภาพในระดับสายพันธุ์ไม่น้อยกว่า 1,700 สายพันธุ์ในระบบนิเวศอยู่
ภายใต้การถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องโดยจากสาเหตุเหล่านี้
1. การสูญเสียถิ่นกาเนิดและการกระจายตัวของการสูญเสียของถิ่นกาเนิด
2. การแพร่กระจายของสายพันธุ์ต่างถิ่น
3. การใช้งานและการจัดการทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืน
4. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางน้าและการไหลของน้า
5. การเผาป่าเพื่อการครอบครองพื้นที่ทากิน
6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้อย่างง่ายและในเวลา
อันรวดเร็ว แต่ในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูจะเป็นส่วนหนึ่ งในการลดการสูญเสีย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการกาหนดกลยุทธ์หลักดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในออสเตรเลีย
2. ดู แ ลและปกป้ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อม
3. กากับดูและและติดตาม
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โดยมีหลักการดาเนินดังนี้
1. จะดูแลและปกป้องความหลากหลายทุกชีวิตที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่าในการใช้
ประโยชน์กับมนุษย์
2. การกาหนดพื้นที่ป่าสงวนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพและ
การปกป้องตามธรรมชาติที่มีอยู่
3. มีความร่วมมือในการดาเนินงานเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในทุก
ระดับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการฟื้นฟูระบบนิเวศเนื่องจากระบบมีเป็นไปตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง แต่การใช้
งานมากเกินที่จะสร้างขึ้นมาแทนที่ได้และอาจถูกทาลายจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
5. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าความเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศกับสังคม
6. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี
7. ในการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ต้องเคารพและคานึงวัฒนธรรมการปฏิบัติของ
ชาวพื้นเมืองที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
8. การใช้งานจากความหลากหลายทางชีวภาพควรใช้วิธีธรรมชาติก่อนที่จะใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคโนโลยีที่ก่อผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
จากกรณีศึกษา กบ Corroboree ของ มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ราและมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ประเทศออสเตรเลีย สวนสัตว์ออสเตรเลีย กรมสิ่งแวดล้อมออสเตรเลีย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นที่
อยู่ของกบ โดยใช้กรอบกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพของออสเตรเลียในการอนุรักษ์ 20102030 เป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์ และตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในปี ค.ศ. 1996 และตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(CBD) โดยต้องมีการปฏิบัติเพื่อการรักษาความหลากหลายบนโลกใบนี้ โดยชาวออสเตรเลียทุกคนต้อง
มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อช่วยการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพของออสเตรเลีย เช่นเดียวกันกับกรณีศึกษา จิงโจ้พาวทางตะวันตกเฉียง
ใต้ของประเทศออสเตรเลียตามแผนอนุรักษ์ อีโครเจียน (WA) เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน 34 จุดที่มี
แผนการอนุ รั ก ษ์ โ ดยมี ก ารระดมทุ น ของประเทศออสเตรเลี ย ของภาครั ฐ ภาคอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัย ทั้งในระดับภูมิภาค ชุมชน มีการดาเนินงานอย่างชัดเจน
1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านการบูรณาการในมิติต่างๆ ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึ่งเป็นมากกว่าการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
จะต้องมีวิธีการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้กลายเป็นธุรกิจของทุกคนและเป็น
ส่วนหนึ่งของการทาธุรกรรมที่รวมถึงค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจ
2. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง ให้ความสาคัญต่อบทบาทของชนพื้นเมืองต่อ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคานึงถึงการเป็นผู้มีสิทธิในการครอบครอง มีวัฒนธรรม
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ความรู้ที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การเพิ่มการมี
ส่วนร่วมในการจ้างงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากชนพื้นเมืองแบบสองทางจะนาไปถึง
ซึ่งโอกาสที่เพิ่มขึ้นของชาวพื้นเมืองและผลลัพธ์ที่ดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพด้วย
3. การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย ความร่วมมือที่เกิดจากส่วนที่แตกต่างกันชอง
ชุมชนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้อง
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพิ่มขึ้นระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ที่จะทาให้เกิดการลงทุนเพิ่มใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปของเงินและความพร้อมด้านอื่นๆ ในการสร้างแรงจูงใจ
ในการลงทุนระยะยาวในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่จะเป็นส่วนทาให้มาตรการใน
การกากับดูแลมีคุณภาพ
สถานการณ์และภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
จากแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ภัยคุกคาม
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน จากการใช้
ประโยชน์และพึ่ งพาทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยขาดการคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพใน
การฟื้นตัว การดาเนินการเพื่อให้คุณค่าและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพจะเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย์ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านสุขอนามัยที่ดี ความมั่นคงของอาหารที่มีขึ้น การบรรเทาความยากจน
รวมถึงการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการจัดเก็บและดูดซับคาร์บอนของระบบนิเวศ
ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากบทสรุปยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2556-2559) ได้กาหนดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาและการนาไปสู่การใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity หรื อ Biological Diversity) อย่ า งชาญฉลาด
เพื่อการธารงรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นสิ่งอานวยความสะดวกและให้ประโยชน์
แก่มนุษย์ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจัยในการรักษาและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้มั่นคงควบคู่กับ
การดารงชีวิตของคนไทย โดยเน้นการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน และการสร้างกลไกในการเข้าถึงการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจระดับชุมชน และระดับประเทศ
ให้มีความยุติธรรมและเท่าเทียมให้กับประเทศ และให้เกิดการสร้างงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ที่ จ ะสามารถธ ารงรั ก ษา แหล่ ง พั น ธุ ก รรมที่ ส าคั ญและองค์ ป ระกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพไว้อย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นไปตาม
หลักการเข้าถึงและการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
เพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ยุทธศาสตร์การลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

30
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและทัศนคติต่อคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการส่งเสริมเครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และ
5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการดาเนินงานตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
การเพิ่มดัชนีของความหลากหลายทางชีวภาพของ CBI ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง
ดังนี้ 1) ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นเมืองและในเมือง 2) การใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นเมืองและในเมือง 3) การกากับดูแลและการจัดการเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นเมืองและในเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นเมืองและในเมือง ดูจากสัดส่วนของพื้นที่ธรรมชาติ
และพื้นที่กึ่งธรรมชาติที่มีการกระจายตัวและเครือข่ายของพื้นที่ธรรมชาติ จานวนสายพันธุ์ที่มีอยู่ต่อ
สัดส่วนของพื้นที่คุ้มครองของพื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ
2. การใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศจากความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นเมืองและใน
เมือง ได้แก่พื้นที่ดูดซึมน้า การจัดเก็บคาร์บอนและการมีพื้นที่อุทธยานธรรมชาติต่อ 1000 คน หรือต่อ
สวนสาธารณะ พื้นที่คุ้มครอง เป็นการลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. การกากับดูแลและการจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นเมืองและใน
เมือง คือสัดส่วนของโครงการและงบประมาณที่จัดสรรให้ เกิดโปรแกรมที่จะทาให้มีการดารงอยู่ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาที่จะให้ความรู้สู่สาธารณชน
(Sudayuki S. and others, 2011)
จากการศึกษาของ The Economic of Ecosystem & Biodiversity (TEEB) เป็นองค์การ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เน้นถึงการใช้ประโยชน์
ค่าใช้จ่าย การเข้าถึง การสูญเสียที่เป็นสภาพเสื่อมโทรม และหาวิธีจัดการและการแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
เสี ยกับ ความหลากหลายทางชีว ภาพ ได้แก่ การส่ งเสริม การพัฒ นา การอนุรักษ์ เป็นต้น ซึ่งเป็น
องค์การ ในกลุ่มของประเทศจี 8 และประเทศกาลังพัฒนาในการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ทางความ
หลากหลายทางชีวภาพทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ความล้มเหลวในการใช้มาตรการต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพกับการสูญเสียและการลดลง
ของระบบนิเวศจากการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลต่อความเสี่ยงและโอกาสทาง
ธุรกิจ
4. ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและการบริการ
5. การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยมุ่งเน้นแนวคิดการรักษา
ระบบนิเวศ
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6. ศึกษาความเป็นมา มูลค่า ผลกระทบที่เกิดต่อความหลากหลายทางชีวภาพและแผนงาน
ที่จาเป็นต่อการอนุรักษ์
7. การบริหารจัดการความเสี่ยงในการรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
8. ศึกษารูปแบบธุรกิจที่ส่งผลประโยชน์ต่อความหลากลายทางชีวภาพและระบบนิเวศใน
เชิ ง พาณิ ช ย์ จ ากความหลากลายทางชี ว ภาพและกระตุ้ น การลง ทุ น ของภาคเอกชนและสร้ า ง
ผู้ประกอบการ
9. การจัดแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศกับองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้คนและระบบนิเวศ จากเหตุผลต่างๆ
ดังนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพทาให้คนเรามีความสุขและสุขภาพที่ดี โดยการที่เราใช้เป็นอาหาร
เป็ นวัส ดุในการผลิ ตผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี การใช้เป็นยารักษาโรคจากการค้นพบ
ทางการแพทย์ในการวิจัยพืช ชีววิทยาและพันธุศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัคซีนในการรักษาโรค
หรือยาเสพติดชนิดใหม่ๆ และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนสาคัญของระบบนิเวศที่จะทาให้
ระบบนิเวศน่าอยู่สาหรับสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ เช่น การดูดซับสารเคมี ทาให้น้าสะอาดการดูดซับอากาศ
เสียเพื่อให้คนได้รับออกซิเจนในการหายใจ เป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่พืชทาเพื่อคน ความหลากหลายยัง
ช่ ว ยให้ ร ะบบนิ เ วศปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลง เช่ น ไฟไหม้ น้ าท่ ว มรุ น แ รง จั ด ได้ ว่ า
ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ คือ
1. ด้ า นการบริ โ ภคใช้ ส อย การใช้ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพที่ เ ป็ น ทรั พ ยากร
ทางธรรมชาติมีประโยชน์อย่างมากกับปัจจัยในการดารงชีวิตของมนุษย์ เช่น ด้านอาหาร เครื่องนุ่ งห่ม
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น
1) ประโยชน์ด้านการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมได้นาผลผลิตจากป่าที่นามาใช้ประโยชน์
โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การสกัดสารเคมีจากพืชและสัตว์
2) ประโยชน์อื่นๆ คือการได้คุณค่าจากการบารุงรักษาระบบนิเวศให้คงทน การรักษา
หน้าดิน การสังเคราะห์พลังงานของพืช การควบคุมความชื้น เป็นต้น
2. การลดความยากจนด้ว ยการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องลด
ความยากจนและเพิ่มพูนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูระบบนิเวศในหลายๆ พื้นที่และหลายๆ
ระบบเข้าไปสู่พื้นที่ความยากจน ปัจจุบันต้องเน้นเรื่องการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในอดีต
มีการอนุรักษ์แต่ปัจจุบันต้องมีการฟื้นฟูเพิ่ม ขึ้น จากการสารวจพบว่าพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงแต่กลับพบความยากจนสูงเช่นกัน นั่นแสดงว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพหรือใช้อย่างไม่คุ้มค่าและมีการแบ่งปันที่ไม่เป็นธรรม ดั้งนั้นถ้าให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้าถึงและ
สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พยากรธรรมชาติ ได้ สู ง สุ ด ก็จ ะเป็น การแก้ปั ญหาความยากจนได้ อี ก
ทางหนึ่ง
3. การเพิ่มความรู้และการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประชาชนมีความรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งของคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพ หรื อ ทรั พ ยากรทางชี ว ภาพ
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ปัจจุบันประเทศไทยยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับความหลากหลาย
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ทางชีว ภาพน้ อย ท าอย่ างไรจึ งจะมีห ลั กสู ตรที่เ กี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีว ภาพมากขึ้ น
ซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ในการเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนให้มากขึ้น
4. สร้ างความร่ ว มมื อทางด้ านเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีว ภาพในระดั บ
ภู มิ ภ าค ควรจะมี ก ารขยายบนพื้ น ฐานของความหลากหลายทางชี ว ภาพได้ แ ก่ ก ารมอง
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับที่ไม่มากพอ เช่น กรณีการใช้สมุนไพรต่างๆ ทั้งด้านดีและไม่ดี
เชิงเศรษฐกิจอาจทาเงินได้น้อย และถ้ามีการต่อยอดขึ้นมาก็จะได้ผลดีทางเศรษฐกิจสูงขึ้น แต่ถ้ามี
การนาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมารวมกันเป็นระบบเศรษฐกิจก็จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
5. กา รน า อง ค์ คว า มรู้ เ รื่ อ งค ว าม ห ลา ก หล า ยท า งชี ว ภ า พไ ป ช่ ว ย บริ ห าร จั ด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จะต้องมีการประเมินศักยภาพ
และต้นทุน ปัจจุบันถูกมองข้ามเรื่องประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่มีการขยายและใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งออกได้ 2 วิธีดังนี้คือ
1. การใช้ประโยชน์ทางตรง คือมูล ค่าโดยรวมของแหล่งอาหาร เช่น พืช ผัก ผลไม้และ
สัตว์ โดยใช้ประโยชน์ จากสัตว์และพืชโดยตรง เช่น เนื้อนม ไข่ เชื้อเพลิง เส้นใย ขี้ผึ้ง เรซิน ยาง ผ้า
ไหมและของตกแต่ง มูลค่าโดยตรง คิดจากค่าจากปริมาณการใช้และจากการผลิต คิดจากการใช้
ประโยชน์โดยตรงจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถเก็บเกี่ยวและบริโภคได้ เช่น อาหาร
เชื้อเพลิง ยาและยาเสพติด สินค้าเหล่านี้มีการบริโภคในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
พืช มูลค่าพื้นฐานที่สุดของทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืช คือ เป็นแหล่งอาหารที่
สาคัญมาก เป็นสองในสามของความต้องการด้านอาหารของโลก เช่น ข้าวโพด ข้าว และข้าวสาลี
ปลา มีการนาเทคนิคเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจนกลายเป็นแหล่งอาหารที่ให้
โปรตีนที่สาคัญของโลก
น้ามันเชื้อเพลิง เดิมได้มีการนาไม้จากป่ามาเป็นเชื้อเพลิง และมีการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล
เช่น ถ่านหิน น้ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และยังมีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในรูปของเชื้อเพลิงโดยตรงอีกจานวนมาก
ยาและยาเสพติด การปฏิบัติการทางแพทย์แบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่ใช่พืชหรือสารสกัดจากพืช
โดยตรงในการรักษาและในปัจจุบันอุตสาหกรรมยาได้ผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนของยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากพืช ควินิน เป็นยาเพื่อป้องกันโรค
มาลาเรี ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ก็ ไ ด้ ม าจากต้ น ชิ ง โคนา เพนนิ ชิ ลิ น เป็ น ยาปฏิ ชี ว นะที่ ส กั ด มาจากเชื้ อ รา
(Pencillium) สกัดมาจากแบคที่เรียและเมื่อได้มีการสารสกัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งจาก vinblastin
และ vincristine
การใช้ ป ระโยชน์ โ ดยตรงจากความหลากหลายทางชี ว ภาพโดยจั ด ท าเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และการใช้โดยตรง โดยมีการชื้อขายกันในเชิงพาณิชย์ในตลาดระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของสิ่ งเหล่ านั้ น เช่น สิ่ งทอ หนัง ผ้ าไหม กระดาษ และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
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แม้ว่าจะมีการห้ามเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใกล้สูญพันธ์ เช่น งาของช้าง
ขนจากสัตว์หรือหนัง แต่กลับมาการชื้อขายกันนับว่าเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูได้
2. การใช้ประโยชน์ทางอ้อม ความหลากหลายทางชีวภาพให้ ผลประโยชน์ทางอ้อ มกับ
มนุ ษ ย์ ใ นการสนั บ สนุ น การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ โดยรวมถึ ง ค่ า นิ ย มทางสั ง คม ความงาม และ
สภาพแวดล้อม เราจะเห็นได้ว่ามีพืชหลายชนิดที่เป็นสิ่งที่มนุษย์เคารพสัการะ เช่น ในอินเดีย Tulsi,
Peepal และสัตว์บางชนิด และความงามของสัตว์ เช่น นกยูง ค่านิยมเหล่าจะส่ งผลต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการทาลายความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจาก
ความไม่ต้องการ ความไม่รู้ถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้นทาให้อาจจะเกิดการสูญ
พันธุ์ลงได้ โดยค่าความงามจะส่งผลถึงการเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามในการถ่ายภาพ เป็นสถานที่สงบเป็น
ธรรมชาติทาให้มีความสงบในการพักผ่อน ในการชมและยังทาให้เกิดกิจกรรมสันทนาการ เช่น การ
ถ่ายภาพกับ ธรรมชาติ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และทาให้ เกิดรายได้จากสวนสั ตว์ สวน
พฤกษศาสตร์ ฯลฯ และยังรวมถึงคุณค่า การลดก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์จากการดูด ซับของพืชผ่าน
การสังเคราะห์แสง การมีสารอาหารที่จาเป็นของดิน เช่น คาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟส
ฟอสฟอรัส การใช้ประโยชน์จากวัฏจักรของน้า และแรงดันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การป้องกัน
การกัดเซาะพื้นดินจากพืช การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มความชื้นในอากาศ การช่วยขจัด
ของเสียที่เป็นพิษต่อมนุษย์
การพัฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยที่มีความหลากหลายทาง
ชีว ภาพสู ง แต่ ถ้า หากเปรี ย บกับ การมี ฐ านทรัพ ยากรชีว ภาพที่ ห ลากหลายเพื่ อการพัฒ นา แต่ถ้ า
ปราศจากเทคโนโลยีต่อยอด ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ในวงจากัด หรืออาจทาให้ทรัพยากรหมดไป
ตัว อย่ าง เช่น การใช้ส มุน ไพรจากพืช ในป่า ถ้าไม่มีเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ห รือนามาปลู กแทน
การเก็บจากป่า ก็จะทาให้สมุนไพรนั้นๆ สูญพันธุ์ (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2557)
ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้สิ่งมีชีวิตกาเนิด อยู่อาศัย และแพร่กระจาย
คาดว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตราวร้อยละ 10 ของโลก ประกอบด้วยพันธุ์พืช
ประมาณ 10,000 ชนิด นก 980 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 300 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน
น้าสะเทินบก 490 ชนิด ปลา 2,800 ชนิด และจุลินทรีย์ 150,000 ชนิด การมีทรัพยากรชีวภาพที่
อุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ผนวก
กับ การสั่งสมภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมายาวนาน
เช่น การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในรูปอาหารและยารักษาโรค การใช้จุลินทรีย์ในอาหารมักดอง เป็น
ต้น ทาให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับทรัพยากรชีวภาพ โดยเฉพาะ
ด้านการเกษตรและอาหารที่เป็น จุดแข็งของประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะตลาดที่ให้ความสาคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
and Clean economy) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความจาเป็นเร่งด่วน เพราะเป็น
ต้ น ทุ น ทางธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ สร้ า งผลกระทบเชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ คือ
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1) ด้านการเกษตร
2) อาหาร
3) อาหารสัตว์
4) ด้านสุขภาพและการแพทย์
5) สิ่งแวดล้อม (สวทช. 2554)
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2564 โดยสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับสานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ธันวาคม 2557 ได้สรุปถึงสถานการณ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพทาง ชนิดพันธุ์ พันธุกรรม ระบบนิเวศ และมี
จุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 200,000 ชนิด พืชที่มีท่อและไม่มีท่อน้าเลี้ยง ไม่น้อยกว่า 14,000 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของพืชทั่วโลกที่จาแนกได้แล้ว และสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า 4,000 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ 8 ของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก และไม่มีกระดู กสันหลังไม่น้อยกว่า 80,000 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ 6 ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั่วโลก และปลาไม่น้อยกว่า 2,000 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ปลาทั่วโลกที่จาแนกได้ และประเทศไทยยังมีความหลากหลายจากชีวภาพในวัฒนธรรมและประเพณี
ที่สืบสานกันมานานตามแบบวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพื้นที่ คุณค่าความรู้ในวัฒนธรรมประเพณีได้
นามาประยุ กต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่ห ลากหลาย เช่น ด้านอาหาร การดูแลสุ ขภาพ
เครื่องสาอาง เครื่องดื่ม สมุนไพร ประเทศไทยมีการพัฒนาสมุ นไพรออกมาในรูปของยา อาหารเสริม
เครื่องสาอาง เครื่องดื่ม และสปา ซึ่งมีมูลค่าถึง 30,000-40,000 ล้านบาทต่อปี อัตราเติบโตเฉลี่ยร้อย
ละ 10-20 ต่ อปี เนื่ องจากประเทศไทยมี ความหลากหลายของทรั พยากรพื ช สมุ นไพร และยัง มี
การส่งออกสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในรูปของสินค้าเกษตร โดยแยกเป็น
สินค้าจากป่า ผลไม้และผลิ ตภัณฑ์ เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าและสัตว์มีชีวิต คิดเป็นมูลค่า
346.92 พันล้านบาท ในปี 2555 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ท้าท้ายในระดับโลกของหลายประเทศ ประเทศ
ไทยจึ ง มี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ รองรั บ กั บ ปั ญ หาของการเปลี่ ย นแปลงจากสภาพภู มิ อ ากาศ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ของ
อุตสาหกรรมท้องถิ่นที่ลดช่องว่างการวิจัย และส่งเสริมการตลาดและการแข่งขัน โดยใช้รูปแบบความ
ร่วมมือ ในรูปแบบดังนี้ คือ ระหว่างรัฐกับรัฐ ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างรัฐกับหน่วยงาน
เอกชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ฐานเศรษฐกิจที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
การดูแลและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของเกือบ
ทุ ก ประเทศในวั น นี้ ซึ่ ง ในการแข่ ง ขั น มาจากองค์ ป ระกอบต่ า งๆ เหล่ า นี้ เช่ น ที่ ตั้ ง ของประเทศ
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ และแรงงาน และยั ง มี ส่ ว นอื่ น อี ก เช่ น ความสามารถในการสร้ า งเทคโนโลยี
การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเข้าถึงข้ อมูล และความคิดความสร้างสรรค์ของคนในประเทศเป็น
สิ่งสาคัญที่จะทาให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นอันดับแรก
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คือการผลิตอาหาร สินค้าเกษตรถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ของ จีดีพี รวมของภาคอุตสาหกรรมเกษตร และ
มีพนักงานประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานรวม (Meerod et al, 2011)
สรุป การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้นควรมีการให้
ความรู้ ค วามเข้ า ใจการก าหนดกลยุท ธ์ ใ นการเข้า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทีม่ ีการนาไปเพื่อการใช้ในการผลิต เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มและ
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย 4 แล้ ว นั้ น มนุ ษ ย์ ยั ง ใช้ เ พื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
แหล่งพันธุกรรม ชุมชนศิลปวัฒนธรรม และสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้ว่ามี
องค์การทั้งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน สถานศึกษาซึ่งให้ความสาคัญต่อการกาหนดกลยุทธ์
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูและยังให้มีการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และชุมชนและขจัดความยากจนอีกด้วย ดังนั้นกรอบแนวคิดการเสริ มสร้างขีดความสามารถความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยคือ การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ และตระหนักถึง
ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ การมีส่วน
ร่ ว มและการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเกี่ ย วกั บ การเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้
ความเข้าใจร่วมกันในการใช้ประโยชน์ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม และการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมายที่เกี่ย วกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็น
การบริหารการใช้อย่างคุ้มค่าและมีกลไกในการถึงที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีนโยบาย
และกฎหมายเพื่อการคุ้มครองที่ตอบสนองต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทาง
ชีภาพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประกอบด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อความเสียหายหรืออาจส่งผลต่อการสูญพันธุ์ดั้งนั้นการอนุรักษ์
และการฟื้นฟูนับได้ว่าเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ความหลากหลายคงอยู่อย่างยั่งยืนและเพียงพอต่อการ
ใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ ใ นโลกใบนี้ และ 3) การพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพ มี
องค์ประกอบย่อยดังนี้คือ เพื่อพัฒนาเป็นปัจจัย 4 คือ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ ชุมชนศิลปวัฒนธรรม และสร้าง
ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพั ฒนาจัดได้ว่าเป็นส่วนสาคัญในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ไม่มีการพัฒนา
ส่วนใหญ่มีการใช้อย่างไม่คุ้มค่าหรือการมีรู้คุณค่าก็จะมีการทาลายความหลากหลายทางชีวภาพลงได้
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2.2 การบริหารงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
แนวคิดการบริหารงานมหาวิทยาลัย
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจ แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต
การวิ จั ย การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2549)
1. การผลิตบัณฑิต เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา คณาจารย์ การจัดการเรียนการสอน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การวัดผลการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. การวิจัย เกี่ยวกับ แผนงานวิจัย ผลงานวิจัย เครือข่ายความร่ว มมือในการวิจัย และ
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวิจัย
3. การให้ บ ริ การทางวิช าการแก่สั งคม เกี่ยวข้องกับการให้ ใช้ประโยชน์ทรัพ ยากรของ
สถาบัน การให้คาปรึกษา การให้การอบรม การจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ การทางานวิจัยเพื่อ
ตอบคาถามหรือเพื่อชี้แนะสังคม และการจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องสาหรับประชาชน
4. ทานุ บ ารุ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม เกี่ย วข้ อ งกั บการจั ด กิจ กรรมที่ ฟื้น ฟู สื บ สานพัฒ นา
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม การเสริมความรู้ และการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ
ภารกิ จ ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2554
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ อ อกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2554 ไว้ในราชกิจจานุเบกษา (2554) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคานึกถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ่ ม สถาบั น ที่ มี ป รั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และพั น ธกิ จ ในการจั ด ตั้ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประกอบไปด้วย
มาตรฐาน 2 ด้าน ได้แก่
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้าน 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้ านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2554
(ราชกิจจานุเบกษา, 2554) จะประกอบไปด้วยภารกิจทั้ง 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด คือ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติ
และจานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ
สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้มี
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ข้อ สนเทศที่ ชัด เจนเผยแพร่ ต่ อสาธารณะในเรื่อ งหลั ก สู ตร การจั ดการเรีย นการสอน คณาจารย์
ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษา
2. ด้านการวิจัย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และภายใต้ จุ ด เน้ น เฉพาะ โดยมี ก ารด าเนิ น การตามนโยบาย แผนงบประมาณ
มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจัย
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผ ลงานวิจัย ผลงาน
ประดิ ษฐ์ และงานริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ที่มีคุณ ภาพ มี ประโยชน์ สนองยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศ
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการ
ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ
อาทิ การให้ คาปรึ กษา การศึกษาวิจัยการค้นคว้ าเพื่อแสวงหาคาตอบให้ กับสั งคม การให้ บริการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทาง
วิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม
เพื่อให้ผู้ เรี ยนและบุ คลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้ มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความ
ซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงาม
ในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธี การจัดการวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนาได้ สถาบั น มี ก ารควบคุ ม การด าเนิ น งานด้ า นนี้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเป้ า หมายของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของสถาบัน
สรุปได้ว่าการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยประกอบไปด้ ว ยมาตรฐานด้ า นศั ก ยภาพ ความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษา
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้าน 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และมาตรฐาน
ด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้าน 4 ด้าน คือ
ด้า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นการให้ บริ ก ารวิช าการแก่ สั งคม และด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2.3 แนวคิดกระบวนการบริหาร
การบริหารองค์การเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมาย และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ โดยทุกองค์การย่อมต้องเรียนรู้หลักการบริหาร
เพื่อให้ ส ามารถกาหนดวั ตถุป ระสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกลไกการดาเนิ นงานได้อย่ างเหมาะสม
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ดังนั้นการทาความเข้าใจกับแนวคิด หรือทฤษฎีการบริหารจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้บริหาร
โดยทฤษฎีการบริหารได้มีวิวั ฒนาการเป็นขั้นตอนต่างๆ โดยในยุคแรกสุดในปี ค.ศ. 1911 Frederick
W. Taylor ได้ เ สนอหลั ก การบริ ห ารเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ คื อ จะบริ ห ารให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างไร Taylor ได้เสนอระบบการจ้างงานบนพื้นฐานของการสร้างแรงจูงใจไว้ 3
ประการคือ 1) การแบ่ งงาน (Division of Labors) 2) การควบคุ มดูแลบั งคับบัญ ชาตามสายงาน
(Hierarchy) และ 3) การจ่ายค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive Payment)) บุคคลอีกผู้หนึ่งที่มี
เป้าหมายตรงกันกับ Taylor คือการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์คือ Henri Fayol แต่ต่างกันที่ Fayol มีจุด
สนใจอยู่ที่ตัวผู้บริหารและหน้าที่ของผู้บริหาร โดย Fayol ได้สรุปสาระสาคัญตามแนวความคิดของตน
ไว้ว่าการบริหารมี 5 องค์ประกอบ (Fayol’s Elements of Management) คือ POCCC ได้แก่
การวางแผน (P-Planning) หมายถึ ง การพิ จ ารณาถึ ง กิ จ กรรมที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ นอนาคต
(Creating a plan of action for the future) ก าหนดขั้ น ของแผน (Determining the stages of
the plan) ก าหนดเทคโนโลยี ที่ จ าเป็ น ในการน าแผนไปใช้ (Determining the technology
necessary to implement)
การจัดองค์การ (O-Organizing) หมายถึง การจัดเตรียมทุกสิ่งที่จาเป็นในการปฏิบัติตาม
แผนทั้งวัตถุดิบ เครื่องมือ เงินทุนและทรัพยากรบุคคล
การบั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การ (C-Command) หมายถึ ง การท าให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามแผน
โดยผู้บริหารต้องเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากร
การประสานงาน (C-Coordination) หมายถึง การประสานทุกกิจกรรมเพื่อความสาเร็จ
ขององค์การโดยใช้การสื่อสารเป็นกลไกสาคัญ
การควบคุม (C-Control) หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานที่ปฏิบัติกับ
แผน โดยใช้การประเมิน
ต่ อ มา Luther Gulick และ Lyndall Urwick ได้ น าหลั ก บริ ห ารของ Fayol มาเพื่ อ เติ ม
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในตัวอักษรย่อทีว่ ่า Posdcorb ได้แก่
การวางแผน (P-Planning) หมายถึง การมองภาพกว้างว่าต้องทาสิ่งใดบ้าง การพิจารณาว่า
ต้องใช้วิธีใดจึงจะการปฏิบัติงานประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
การจัดองค์การ (O-Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างอานาจบังคับบัญชา การจัด
แผนกย่อยต่างๆ ให้ เป็ นระเบีย บ ชัดเจน การประสานงานเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน
การจัดคนเข้าทางาน (S-Staffing) หมายถึง การจัดคนเข้าทางาน การฝึกอบรม การรักษา
บรรยากาศที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การสั่งการ (D-Directing) หมายถึง การตัดสินใจในการดาเนินการเพื่อให้ง านเป็นรูปเป็น
ร่าง การให้คาแนะนา การเป็นผู้นา
การประสานงาน (Co-Co-Ordinating) หมายถึง การประสานงานของทุกฝ่าย
การรายงาน (R-Reporting) หมายถึง การรายงานให้ผู้ บริห ารทราบการดาเนินการจาก
การบันทึก การวิจัย การตรวจสอบ
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การจัดการงบประมาณ (B-Budgeting) หมายถึง การจัดการงบประมาณที่ประกอบด้วย
การวางแผนงบประมาณการทาบัญชี การควบคุมงบประมาณ
Koontz และคณะเขี ย นต าราใช้ ชื่ อ ว่ า Management ร่ ว มกั น และกล่ า วถึ ง หน้ า ที่ ข อง
ผู้บริหาร (The Functions of the Manager) 5 ประการ
การวางแผน (P-Planning) หมายถึ ง การก าหนดวั ต ถุป ระสงค์ การตรวจสอบข้ อ มู ล
หลักฐานต่างๆ ก่อนตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ การตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงาน
การกาหนดกลยุทธ์
การจัดองค์การ (O-Organizing) หมายถึง การจัดแผนกต่างๆ (Departmentation) การจัด
หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา (Line and Staff) การกระจายอานาจ (Decentralization)
การตั้ ง คณะกรรมการและกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี อ านาจในการตั ด สิ น ใจ (Committees and Group
Decisions)
การจั ด คนเข้ า ท างาน (S-Staffing) หมายถึ ง การคั ด เลื อ กคนเข้ าท างานทั้ งในต าแหน่ ง
ผู้บริหาร และตาแหน่งอื่นๆ การประเมินผู้บริหารและตาแหน่งอื่นๆ
การนา (L-Leading) หมายถึง การนาให้คนปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความต้องการ ทัศนคติ
และทัศนคติทั้งของบุคคล และของกลุ่มโดยใช้การจูงใจ การใช้ภาวะผู้นา การสื่อสาร
การควบคุม (C-Controlling) หมายถึง การใช้เทคนิคควบคุมงานแต่ละด้าน (Techniques)
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวม (Overall Performance)
ปั จ จุ บั น นิ ย มการรวมการจั ด คนเข้ า ท างาน (S-Staffing) ไว้ กั บ การจั ด องค์ ก าร (OOrganizing) จึงได้มีการลดตัว S ไปทาให้เหนือเพียง 4 ตัวคือ POLC คือ การวางแผน (P-Planning)
การจัดการองค์การ (O-Organizing) การชี้นา (L-Leading) การควบคุม (C-Controlling)
การวางแผน (P-Planning) คือ การกาหนดขึ้นมาล่วงหน้าว่าเป้าหมายเป็นอย่างไร และจะมี
วิธีการอย่ างไรที่จ ะทาให้ บ รรลุ เป้ าหมายนั้น หน้าที่ในการวางแผนคือ การระบุผ ลงานที่ต้องการ
การระบุหนทางที่จะทาให้ได้ผลงานนั้น
การจัดองค์การ (O-Organizing) คือ การจัดสรรทรัพยากร และการเตรียมกิจกรรมที่จะ
มอบหมายให้ คน หรื อกลุ่ มดาเนิ นการให้ เป็นไปตามแผนที่ว างไว้ การจัดองค์การจึงเกี่ยวข้องกับ
การกาหนดงาน การมอบหมายงานให้ คน หรือกลุ่ มดาเนินการให้ เป็นไปตามแผน การสนับสนุน
ทรัพยากรและเทคโนโลยี
การนา (L-Leading) คือ กระบวนการในการกระตุ้นส่งเสริมคนให้ทางานเพื่อบรรลุผลตาม
แผนงานที่กาหนดไว้
การควบคุ ม (C-Controlling) คื อ กระบวนการในการตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน
เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายหรือมาตรฐานและแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย การควบคุมนี้จะทาให้
ผู้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในงาน ก ากั บ ดู แ ลการท างานของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติถึงผลการทางาน
ราวทศวรรษที่ 1950 เกิดแนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA โดยนักสถิติ Walter Shewhart
ซึ่งได้พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ
1930 ในระยะเริ่มแรก วงจรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “วงจร Shewhart” จนกระทั่งราวทศวรรษที่
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1950 ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดย W.Edwards Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริหาร
คุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจรนี้ว่า “วงจร Deming” โดยแนวคิดดังกล่าวถือว่ าคุณภาพจะต้องมา
ก่อนสิ่งอื่นใด PDCA เป็นกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่สาคัญและมีประสิทธิภาพโดยวงจร
PDCA ประกอบด้วย
การวางแผน (P-Plan) คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ และกระบวนการปฏิบัติที่จาเป็นเพื่อให้
เกิดผลตามที่คาดหวัง โดยการกาหนดผลที่คาดหวัง การกาหนดกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
ตามที่คาดหวัง
การด าเนิ น การตามแผนที่ ว างไว้ (D-Do) คื อ การน าแผนไปปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการ
การสร้ า งผลผลิ ต การรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ส ารวจ (Charting) และวิ เ คราะห์ เ พื่ อ น าไปสู่ ขั้ น ตอน
การตรวจสอบ (Check) และปรับปรุง (Act)
การตรวจสอบ (C-Check) คือ การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน DO เปรียบเทียบกับผล
ที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวัง ค้นหาสิ่งที่ทาให้การปฏิบัติเบี่ยงเบน (Deviation) ไปจากแนวทางของ
แผน
การปรับปรุง (A-Act) คือ การแก้ไขปรับปรุงเมื่อเกิดผลที่แตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับ
แผน วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้เกิดปัญหา กาหนดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติส่วนไหน
ที่จะทาให้เกิดการพัฒนากระบวนการ หรือผลผลิต
จากแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารที่กล่าวมาทั้งหมด กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ
Henri Fayol, Luther Gulick และ Lyndall Urwick, Koontz และคณะ เสนาะ ติเยาว์ W. Edwards
Deming และสรุปเป็นกระบวนการบริหาร 3 ขั้นตอนคือ PIE Model ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 กระบวนการบริหารในรูปแบบ PIE

P
(Planning)
I
(Implement
ation)

E
(Evaluation)

POCCC
Henry Fayol
P Planning

POSDCORB
POSLC
POLC
Gulick & Urwick Koontz และคณะ
เสนาะ ติเยาว์
P Planning
P Planning
P Planning

O Organizing

O
S
D
Co

C Commanding
C Coordinating
C Controlling

R
B

Organizing
Staffing
Directing
CoOrdinating
Reporting
Budgeting

PDCA
Deming
P Plan

O Organizing
S Staffing
L Leading

O Organizing
L Leading

D

C Controlling

C Controlling

C Check
A Act

Do

จากการสังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สรุปกรอบแนวคิดการบริหารที่ผู้วิจัยจะใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ประกอบด้วย
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1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดวั ตถุป ระสงค์ การระบุผ ลที่ คาดหวั ง
การพิจ ารณางานที่ต้องปฏิบัติ การตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลื อกแนวทางในการปฏิบัติการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ การกาหนดกลยุทธ์
2. การน าแผนสู่ การปฏิบัติ (Implementation) หมายถึง การกาหนดให้ มีผู้ รั บผิ ดชอบ
ดาเนินการตามแผน การคัดเลือกบุคคลเข้าทางานในตาแหน่งต่างๆ การกาหนดงาน การฝึกอบรม
การสนับสนุนทรัพยากร การสั่งหรือการนาให้เกิดการปฏิบัติตามแผน การประสานงาน
3. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลที่เกิด
ขึ้นกับแผน การรายงานผลการประเมิน การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการวางแผน และการ
ปฏิบัติงาน การควบคุมงบประมาณ
สรุป การวางแผน ตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย การออกแบบหลักสูตร
การจัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นกระบวนการตัดสินใจ
ล่วงหน้าเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ การนาแผนไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การนาหลักสูตรไปใช้ การ
ปฏิบัติตามแผนโครงการและกิจกรรมในแผนปฎิบัติประจาปี การจัดทาแผนและกระบวนการเรียนรู้
การเตรี ย มบุ ค ลากร สถานที่ สื่ อ การจั ด หาวั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ใ นการเรี ย นรู้ การประเมิ น ผล
ประกอบด้วย การประเมินหลั กสูตร การตรวจสอบ การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรม การสรุปผลประเมินเพื่อนาไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปี
ในส่วนด้านการวิจัย ก็เพื่อการวางแผน กาหนดประเด็นของการวิจัยให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้และนาไปถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้อง ด้านงบประมาณ ด้านความ
พร้อมในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบ้ติและการประเมินผลเพื่อนาผล
การปฏิบัติไปปรับปรุง และในด้านการบริการวิชาการ มีการกาหนดแผนตามความต้องการของชุมชน
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นการนาองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ไปถ่า ยทอดให้ กั บ ชุ มชนและท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เกิด พั ฒ นาในรูป ของ
ผลิตภัณฑ์หรือในรูปของการพัฒนากาลังคนและอื่นๆ และมีการประเมินผลจากชุมชนและมีการนาผล
มาทาการปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
1. ความหมายของกลยุทธ์
คาว่า ยุทธศาสตร์ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า Strategy ได้ถูกนามาใช้ในประเทศฝรั่งเศสเป็น
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1233 โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสว่า “Stratageme” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่ว่า
Strategos ต่อมาในปี ค.ศ. 1737 ได้เกิดคาว่า Stratege หรือ Strateque ที่มาจากคาในภาษาตินว่า
Stratequs ซึ่งตรงกับคาในภาษากรีกว่า Stratigas หรือ Stratigia โดยความหมายดั้งเดิมของกรีก
หมายถึ ง แม่ ทั พ ใหญ่ หรื อ ศิ ล ปะการสงคราม (The Art of War) หรื อ หลั ก การสงคราม (The
Principles of War) หรือศิลปะของการนาทัพ (The Art of Generalship) จนกระทั่งปี ค.ศ. 1808
จึงเกิดคาใหม่ในภาษาฝรั่งเศสขึ้นคือ Stratigie ซึ่งมีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษปัจจุบันว่า
Strategy คาว่า Strategy ถูกน ามาใช้อย่างแพร่ห ลาย และหลากหลายทั้งในระดับ องค์การ และ
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ระดับชาติ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ทั้งนักการทหาร ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจและนักวิชาการ
สาหรับประเทศไทย คาว่า Strategy ที่นามาใช้กับวงการทหาร ข้าราชการ และการเมือง มักแปลว่า
ยุทธศาสตร์ ส่วนในแวดวงธุรกิจมักแปลว่ากลยุทธ์
ความหมายของยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารองค์การ มีดังนี้
David (2007) ให้ ความหมายของคาว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการสู่ ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ
Rothwell and Kazanas (1992) ให้ ความหมายของคาว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการ
หรือทิศทางวิธีดาเนินงานในระยะยาวขององค์การที่ทาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
Mintzberg and Quinn (2002) ให้ ความหมายของค าว่ายุท ธศาสตร์ หมายถึง รูปแบบ
หรือแผนอันแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย นโยบาย และกิจกรรมในองค์การ
ธงชัย สันติวงษ์ (2536) ให้ความหมายของคาว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง แผน หรือวิธีการที่
ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด สามารถบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์การน้อยที่สุด
เกรี ย งศั กดิ์ เจริ ญวงศ์ ศัก ดิ์ (2549:3) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของยุท ธศาสตร์ ห รื อกลยุ ทธ์ ใ น
การประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจ คือวิธีพลิกแพลงโดยอาศัยความรู้ ความชานาญ เพื่อให้ได้เปรียบ
คู่แข่งขัน หรือเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์มีความหมาย
เหมือนกันได้ อาจจะสลับกันได้
ส าหรั บความหมายในเชิ งแผน ที่ เรี ยกว่ า การวางแผนกลยุ ทธ์ หรื อแผนยุ ทธศาสตร์
(Strategies Plans) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็ น แผนงานระยะยาว (Long-range plan) ที่ ค รอบคลุ ม กิ จ กรรมต่ า งๆ หรื อ แผน
ทั้งหมดขององค์การเอาไว้ด้วยกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันหมายถึงแผนงานระยะยาวที่
กาหนดทิศทาง และแนวทางสาหรับแผนงานและโครงการในระยะสั้นอย่างครบถ้วนทั้งหมด ซึ่งใน
บางสถานการณ์งานด้านหนึ่งอาจจะมีความสาคัญมากกว่าอีกด้านหนึ่ง และกลยุทธ์ จะเข้ามาเป็น
กลไกกาหนด และจัดลาดับความส าคัญ รวมทั้งการชั่งน้าหนัก ความเสี่ ยงหรือลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นต่อองค์การให้น้อยลง
2. เป็ น กระบวนการที่ป ระสานระหว่างผลการตรวจสอบสิ่ งแวดล้ อมภายนอกองค์การ
กับผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายในตัวองค์ การเอง เพื่อให้องค์การนั้นสามารถใช้จุดเด่นหรือข้อ
ได้เปรียบขององค์การ ลดสิ่งที่เป็นจุดด้อย ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่สิ่งแวดล้อมภายนอกอานวยให้
และกาจัดสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค
3. เป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้นาในองค์การร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์การในอนาคต
พัฒนาแนวทางในการดาเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
2. การพัฒนากลยุทธ์
Certo and Peter (1995) กล่าวว่ายุทธศาสตร์ คือ วิธีการที่องค์การวางแผนที่คาดว่าจะ
นาไปสู่ความสาเร็จและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่กาหนดไว้ ดังนั้น ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือมาตรการเชิงรุก ที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์การ ซึ่งผู้บริหาร
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ระดับสูงได้จัดทาขึ้นหรือนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อต้องการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การที่กาหนด
ไว้ หรือเป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิด ขึ้นจริง เป็นกระบวนการการทางาน
อย่างต่อเนื่อง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์การสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและได้เสนอ
ขั้นตอนการจัดการกลยุทธ์ไว้ 5 ขั้นคือ
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis)
2. การสร้างทิศทางขององค์การ (Establishing Organization Direction) หรือกาหนดแนว
รุก (Thrust) ขององค์การ
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
4. การใช้กลยุทธ์ในองค์การ (Implementing Organizational Stratege)
Peterson, (1980) อ้างถึงใน Maassen and Van Vught, 1992) กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของการวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1. การประเมินหรื อส ารวจสภาพแวดล้ อม (Environment Assessment or Scanning)
เพื่อกาหนดแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดกับสถาบัน
2. การประเมิน ภายในสถาบัน (Institutional Assessment) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน
ปัญหา และความสามารถของสถาบัน
3. การประเมินค่านิยม (Values Assessment) เพื่อพิจารณาค่านิยม แรงจูงใจและแนวคิด
ของบุคคลภายในสถาบัน และความรับผิดชอบของสถาบันต่อชุมชน
4. การสร้ า งแผนหลั ก (Master Plan Creation) เพื่ อ ก าหนดรู ป แบบของกลยุ ท ธ์ ห รื อ
ทิศทางของสถาบันจากปัจจัยทั้ง 3 ข้อที่กล่าวข้างต้น
ทศพร สิริสัมพันธ์ (2546) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบและลักษณะที่สาคัญของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้
1. การมุ่งเน้นอนาคต โดยการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางขององค์การที่จะดาเนิน ต่อไป
และการระดมสรรพกาลัง รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาเนินการตามทิศทางดังกล่าว ซึ่งการวางแผน
เชิงกลยุทธ์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การวางแผนระยะยาวเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และเตรียม
แผนงานรองรับเท่านั้น แต่จะเป็นความพยายามในการกาหนดสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้า
และเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ให้สอดรับกัน
2. การมุ่ งเน้ น จุ ด มุ่งหมายรวมขององค์การโดยการกาหนดวั ตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบั ติให้ บังเกิดผลได้ตามช่ว งระยะเวลาต่างๆ เพื่อให้บรรลุ ตามทิศทางที่
ต้องการ
3. การมุ่งเน้นกระบวนการโดยจะต้ องมีการดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด
เริ่มต้นจากการกาหนดภารกิจหลัก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การวิเคราะห์
และจัดวางกลยุทธ์ การจัดทาแผนงานและโครงการ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การทบทวนและจัดวาง
กลยุทธ์ใหม่
4. การมุ่งเน้นภาพรวม โดยเน้น ระดับของการวิเคราะห์ทั้งองค์การมากกว่าพิจารณาเพียง
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเฉพาะบางแผนงาน โครงการและกิจกรรมใดๆ ดังนั้น อิทธิพลผลกระทบของ
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การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ จึ ง มี ค่ อ นข้ า งสู ง และครอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ารและการเปลี่ ย นแปลงใดๆ
ที่เกิดขึ้นมักจะมีผลต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาหลายปี
นอกจากนี้ ได้กล่ าวถึ งการบริห ารเชิง กลยุ ทธ์ เป็นกระบวนการที่ต้องดาเนิ นการอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น วงจรและวนซ้ ากลั บ ไปกลั บ มา (Continuous and Herative Process) เริ่ ม ตั้ ง แต่
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
จนถึงขั้นการควบคุม/ทบทวนกลยุทธ์ (Strategic Control)
เคลเลอร์ (Keller, 1986) กล่าวไว้ว่า การพัฒนากลยุทธ์ไม่ใช่การนาเสนอความคิดของคน
เดียวให้คนอื่นนาไปปฏิบัติ แต่เป็นนวัตกรรมจากความคิด และการวางแผนของกลุ่มคนที่ สาคัญใน
องค์การที่ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และคานึงถึงความสาเร็จขององค์การระยะยาวในอนาคต โดยการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และระบุ
วิธีดาเนิ นการที่กะทัดรั ด ทั้งนี้ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์การต้องรักษาจุดยืน หรือจุด แข็ง หรือ
เอกลักษณ์ขององค์การไว้ ไม่ใช่ยอมตามความต้องการของสังคมเสมอไป และเคลเลอร์เป็นผู้ที่นาการ
วางแผนกลยุ ทธ์ม าใช้ในวงการอุด มศึกษาแต่ได้กล่ า วถึงการวางแผนกลยุทธ์ใ นวงการอุดมศึกษา
ไม่ใช่สิ่งดังต่อไปนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์ที่ไม่ใช่พิมพ์เขียว (Blueprint) หรือการรวบรวมความคิดออกมาเป็น
รายละเอียดในเอกสารที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม แต่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดของบุคคลสาคัญใน
องค์การต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทาให้องค์การมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป
2. การวางแผนกลยุทธ์ต้องเป็นการระบุข้อความเชิงปฏิบัติที่กะทัดรัด มีเป้าหมายชัดเจน
3. การวางแผนกลยุ ทธ์ไม่ใช่ทัศนะของผู้ บริ หารหรือกรรมการสภา การวางแผนกลยุทธ์
จะต้องเกิดจากการประมวลสภาพแวดล้อมภายนอกทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา และสภาพภายใน
ของสถาบันเอง รวมทั้งภารกิจของสถาบัน สภาพภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การเปลี่ ยนแปลงในโครงสร้างประชากร ฯลฯ สภาพภายในสถาบัน เช่น วัฒนธรรมของ
องค์การ จุดเด่น จุดอ่อนของสถาบัน สถานภาพทางด้านงบประมาณของสถาบัน เป็นต้น
4. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่การรวบรวมแผนงานต่างๆ จากภาควิชาเข้าไว้ด้วยกันการ
เสนอแผนจากส่วนล่างหรือระดับปฏิบัติการในอดีตนิยมปฏิบัติกันมากและในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ใน
บางสถาบัน แต่การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนโดยรวมของสถาบันเพื่อความสาเร็จและความเป็น
เลิศของสถาบันในระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นอะไรมากกว่าความต้องการ ความมุ่งหวัง
ของแต่ละคน หรือของแต่ละภาควิชารวมกัน
5. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้จัดกระทาโดยนักวางแผน เช่น การวางแผนในอดีตการวางแผน
กลยุทธ์นักวางแผนทาเพียงการเตรียมข้อมูลต่างๆ และเป็นอานวยการให้มีการดาเนินการในกระบวน
การวางแผนทั้งนั้น หน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์เป็นของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี ประธานสถาบัน
นายกสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี และหัวหน้าภาควิชา และในการตัดสินใจ
จะต้องมีข้อมูลสนับสนุนเสมอ
6. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่การตัดสินใจที่ยอมตามความต้องการของตลาด หรือสังคมเสมอ
ไป สถาบั นจะต้องมีจุดยื นโดยพิจารณาถึงจุดเด่นของตนเอง รักษาเอกลั กษณ์นั้นไว้แต่ก็ต้องไม่ลื ม
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ที่จะนาเอาความต้องการของตลาดเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
เปลี่ยนทั้งหมดตามตลาดที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา
7. การวางแผนกลยุ ทธ์ ไม่ ใช่กิ จกรรมที่ ท าเป็ นรายปี ไม่ ใช่ กิ จกรรมที่ แยกกั นท าแต่ เป็ น
กิจกรรมที่ต้องมีความต่อเนื่อง และดาเนินการไปเรื่อยๆ เป็นกิจกรรมที่กระทาในลักษณะบูรณาการ
8. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่วางแผนเพื่อลดอัตราการเสี่ยง แต่กลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงสูง
จึงต้องการผู้นาที่กล้าที่จะกระโจนไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ อันจะทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสจะก้าวหน้าได้ใน
ระยะยาวอย่างมีคุณภาพ
9. การวางแผนกลยุทธ์จะต้องคานึงถึงอนาคตเสมอ การตัดสินใจวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
แต่ ไ ม่ ใ ช่ การเพ้ อฝั น อย่ า งไร้ เหตุ ผ ลการตั ดสิ น ใจต้ องอาศั ย ข้ อมู ล หรื อเหตุ การณ์ ปั จจุ บั น ท านาย
ความเป็นไปได้ในอนาคต
Kotler and Murphy (1981) เป็นผู้นาแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ในวงการอุดมศึกษา
ได้จัดแบ่งกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การองค์ประกอบด้วย
1. ธรรมชาติของสถาบั น คุณค่า ความคาดหวัง และปณิธานของสถาบันควรจะต้องคิด
วิเคราะห์ว่า 10 ปีข้างหน้า สถาบันควรจะเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถาบัน ประกอบด้วย
2.1 บุ ค ลากรในองค์ ก าร ได้ แ ก่ คณาจารย์ ผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ๆ จะต้ อ ง
วิ เ คราะห์ ว่ า ในอนาคตบุ ค ลากรทุ ก ประเภทจะเป็ น อย่ า งไร ทั้ ง ในแง่ ป ริ ม าณและศั ก ยภาพใน
การปฏิบัติงาน ลักษณะผู้นาเป็นอย่างไร
2.2 งบประมาณ สถานะทางการเงินปัจจุบันเป็นอย่างไร ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
แหล่งงบประมาณที่จะได้การใช้จ่ายในอนาคต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบค่าตอบแทน
2.3 สิ่งอานวยความสะดวก จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบันอย่างไร
2.4 หลักสูตร จะขยายหรือเพิ่มหลักสูตรหรือปิดหลักสูตร
2.5 ลักษณะทางกายภาพ ในอนาคตจะพัฒนาอย่างไร
3. วิเคราะห์ความสามารถของผู้นา
การวางแผนกลยุ ท ธ์ ต้ อ งเป็ น ความคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Thinking) ของผู้ น า
ในแต่ละระดับ
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอกเป็นการคาดการณ์ห รือทานายการเปลี่ ยนแปลง
ในอนาคต จะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อองค์การใน 4 ด้าน
4.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social)
4.2 ด้านเทคโนโลยี (Technology)
4.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
4.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political)
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ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในสถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งหาคาตอบจากคาถาม
4 ข้อ (Morrix, 1987 อ้างถึงใน สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ, 2535)
1. สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นอย่างไร (Monitoring)
2. ในอนาคตสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (Forecasting)
3. มหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย หรือต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้าง (Goal Setting)
4. มหาวิทยาลั ย ควรจะทาอย่างไร ควรเปลี่ ยนแปลงอะไรบ้าง เพื่อให้ บรรลุ เป้า หมาย
เหล่านั้น (Implementing)
5. การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเพื่อทราบทิศทางในการผลิตบัณฑิต
6. การวิ เคราะห์ ส ภาพการแข่ง ขัน ของสถาบัน อุด มศึ กษา การผลิ ต บัณ ฑิต ในลั ก ษณะ
เดียวกัน ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพบัณฑิต สถาบันจะต้องสร้างจุดเด่นในทางด้าน
ใด
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Goal Formulation)
เมื่อประเมินจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกแล้ว จะทราบว่าเรามี
โอกาสที่ จ ะทาอะไรบ้ างในอนาคต โดยก าหนดภารกิ จ (Mission) วั ตถุ ประสงค์ (Objective) และ
เป้าหมายใหม่ให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
จากการประเมินสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก ทาให้มองเห็นภาพอนาคตภาพของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตที่ตั้งเป้าหมายว่าควรเป็นอย่างไร โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ ในการดาเนินการเพื่อให้
ได้แผนซึ่งเป็นข้อความที่บอกชัดเจนว่าจะต้องทาอะไร
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบองค์การ (Organization Design)
เมื่อมีภารกิจและวัตถุประสงค์ใหม่ จะต้องมีการจัดองค์การให้เอื้อต่อภารกิจเกี่ยวกับการจัด
องค์การ บุคลากร และวัฒนธรรมในองค์การ
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบระบบการปฏิบัติงาน (System Design)
เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991) ได้เสนอกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์การ และโอกาส อุปสรรค
จากภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค์การ (Establishing Organizational Direction)
ตัวชี้วัดทิศทางขององค์การมี 2 ตัว คือ ภารกิจ (Mission) ขององค์การ ซึ่งเน้นเหตุผลใน
การมีองค์การและวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์การ ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์การ
ขั้นที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
ในการกาหนดกลยุทธ์เป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมนาไปสู่การ
บรรลุวัตถุป ระสงค์ จากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์คาถามวิกฤติ
(Critical Question Analysis) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
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ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
เป็นการทากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยคานึงถึงโครงสร้างขององค์การ และวัฒนธรรมของ
องค์การเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามที่พึงประสงค์
ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control)
การติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลกระบวนการประเมินผลสาเร็จขององค์การ เป็น
การควบคุมเชิงกลยุทธ์
Wheelen and Hunger (2012) น าเสนอการบริ ห ารกลยุ ท ธ์ ซึ่ ง เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบพื้นฐาน 4 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
และการประเมินและควบคุม (Evaluation and Control) ในภาพข้างล่างนี้
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

การกาหนดกลยุทธ์

การนากลยุทธ์ไป
ปฎิบตั ิ

การประเมินและ
ควบคุม

แผนภาพที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารกลยุทธ์
ที่มา : Wheelen and Hunger. Strategic Management and Business Policy.
13th ed. Upper Saddle River. New Jersey : Pearson, 2012 : 63
SWOT Analysis การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนที่มีการกาหนดวิสั ยทัศน์ มีการ
กาหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัดมีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ต้องการระบบการ
ทางานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงสาหรับการทางานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเพื่อให้ทันและสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และในการวางแผน
กลยุทธ์นั้น สิ่งที่สาคัญ คือ “การกาหนดกลยุทธ์” สาหรับใช้ในการทางานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของงาน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์การจะถูกกาหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค์การนั้นๆ ทั้งนี้
องค์การจะสามารถกาหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือภาวะขององค์การของตนเสียก่อน และ
นอกจากนั้นยังต้องมีกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับตนเองด้วย ซึ่งวิธีการและเทคนิค
ในการวิเคราะห์สภาวะขององค์การและกระบวนการกาหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกัน และหนึ่งใน
วิธีการเหล่านี้คือ การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่าง
แพร่หลายในฐานะเครื่องมือในการประเมินหรือวิเคราะห์องค์การเพื่อการวางแผนและการกาหนดกล
ยุทธ์ขององค์การ
1. กรอบการวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของ
องค์การ ซึ่งจะช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
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จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทางานของ
องค์การ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า SWOT Analysis หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินว่าองค์การมี
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakens) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อย่างไร
เพื่อที่จะนาไปใช้ในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ขององค์การต่อไป
- Strengths (จุดแข็ง) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์การที่เป็น
บวก ซึ่ ง องค์ ก ารสามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท างานเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ หมายถึ ง
การดาเนินงานภายในที่องค์การทาได้ดี
- Weaknesses (จุ ดอ่อน) หมายถึง สถานการณ์ภ ายในองค์การที่เป็นลบและด้ว ย
ความสามารถ ซึ่งองค์การ ไม่สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
หมายถึงการดาเนินงานภายในองค์การที่ทาได้ไม่ดี
- Opportunities (โอกาส) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ เอื้ออานวยให้
การทางานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินการขององค์การ
- Threats (อุปสรรค) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทางาน
ขององค์การไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์การ
โดยการวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis นั้น การกาหนดเรื่อง หัวข้อ หรือประเด็น
เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงถึง เพราะว่าการกาหนดประเด็นทาให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดประเด็นหลัก โอกาสที่จะทาให้
การวิเคราะห์ถูกต้องจะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ การกาหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ใดๆ ขึ้นอยู่
กับลักษณะงานหรือลักษณะของธุรกิจและธรรมชาติขององค์การนั้นๆ ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ SWOT
มีหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมใช้กันคือ การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกองค์การ
และการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในองค์การ
Koontz and Weihrich (1990 : 93-95) น าเสนอการก าหนดกลยุ ท ธ์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
สาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีชื่อว่า TOWS Matrix
TOWS Matrix เป็น กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็นการจับคู่ ระหว่างภาวะ
คุกคามและโอกาสจากภายนอกองค์การกับ จุดอ่อน และจุดแข็ง ภายในองค์ การในการวิเคราะห์
สถานการณ์ตามรูป แบบนี้จ ะต้องเริ่มพิจารณาจากภาวะคุกคามก่อน เพราะการวางแผน กลยุทธ์
จาเป็นต้องพิจารณาผลของวิกฤตปัญหา และภาวะคุกคามเป็นอันดับแรก
กลยุทธ์ 4 ประการ (Four Alternative Strategies) ของ Koontz and Weihrich
กลยุทธ์สาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ตามรูปแบบ TOWS Matrix ของ Koontz and
Weihrich (1990) มี 4 ประเภทดังนี้
1. กลยุทธ์ SO : Maxi-Maxi มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดแข็งร่วมกับโอกาส เพื่อกาหนด
กลยุ ท ธ์ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพ หรื อ กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก : เชิ ง รุ ก ระยะยาว โดยน าจุ ด แข็ ง ที่ มี ม าเสริ ม สร้ า ง
และน าโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่างเต็มที่ ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีศักยภาพสู งสุ ด ในการบรรลุ
ความสาเร็จ
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2. กลยุทธ์ WO : Mini-Maxi มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดอ่อนร่วมกับโอกาสเพื่อกาหนด
กลยุทธ์เร่งพัฒนา หรือกลยุทธ์การพลิกตัว : เชิงรุกระยะสั้น โดยแก้ไขจุดอ่อน และนาโอกาสที่เปิดให้
มาทาประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจุดอ่อนบางประการจาเป็นต้องมีการพัฒนา หรือกาหนดสมรรถนะให้
บุคลากรเป็น แนวปฏิบัติ เช่น การพัฒ นาด้านเทคโนโลยี การพัฒ นาบุคลากรตามทักษะที่จาเป็น
ทั้งนี้เพื่อเอาชนะจุดอ่อน ส่วนมุมมองภายนอกเป็นการใช้โอกาสภายนอกมาเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนงาน
3. กลยุ ทธ์ ST : Maxi-Mini มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิ จารณาจุดแข็งร่ว มกับภาวะคุกคามเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน หรือกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ : เชิงรุกระยะยาว
โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดาเนินการที่จะทาให้องค์การเกิด
ความสู ญ เสี ย น้ อ ยที่ สุ ด และเป็ น การเพิ่ ม จุ ด แข็ ง ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และเพิ่ ม จุ ด แข็ ง ที่ ยั ง ไม่ มี เช่ น
ด้านเทคโนโลยี การเงิน การจัดการ หรือการตลาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้จุดแข็งในการรับมือ หรือ
หลีกเลี่ยงกับภาวะคุกคามจากภายนอก
4. กลยุทธ์ WT : Mini-Mini มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดอ่อนร่วมกับภาวะคุ กคามเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์แก้วิกฤต หรือกลยุทธ์เชิงป้องกันหรือตั้งรับ : เชิงรุกระยะสั้น โดยพยายามลดจุดอ่อน
หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดาเนินการที่จะทาให้องค์การเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และ
ช่วยในการกาหนดรูปแบบการค้าร่วมกัน (Joint Venture) การตัดทอน (Retrench) และการสะสาง
หนี้สิน (Liquidate) หรือการรวมธุรกิจ
จากกลยุทธ์ 4 ประเภทของ Koontz and Weihrich ได้แสดงรายละเอียดกลยุทธ์สาหรับ
การวิเคราะห์สถานการณ์ตามรูปแบบ TOWS Matrix โดยอธิบายว่า TOWS Matrix มีความเกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ภายใต้จุดของเวลาที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ดังนั้นการออกแบบกลยุทธ์ จึงจาเป็นต้องเตรียม TOWS
Matrix หลายๆ ประเภทในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะต้องเริ่มด้วยการวิเคราะห์ TOWS
Matrix ในอดีตต่อเนื่องกับการวิเคราะห์ปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นผลพวงของอนาคต TOWS Matrix เป็น
ประโยชน์มากในการกาหนดกลยุทธ์องค์การ อย่างไรก็ดี TOWS Matrix เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในหลาย
วิธีการที่จะกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 TOWS Matrix สาหรับการกาหนดกลยุทธ์
สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก

จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
อาทิ การบริหารจัดการ
อาทิ การบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานการเงิน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร เ งิ น
การตลาด การวิจัยและ การตลาด
พัฒนาวิศวกรรม เป็นต้น
การวิจยั และพัฒนา วิศวกรรม
เป็นต้น
SO
WO
Maxi-Maxi เป็นกลยุทธ์ Mini-Maxi เ ป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่
ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ในการ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ เอาชนะจุ ด อ่ อ น
บรรลุ ค วามส าเร็ จ โดยใช้ และเพื่ อ ประโยชน์ ข องโอกาส
ประโยชน์ จ ากจุ ด แข็ ง ของ ภายนอก
องค์การ เพื่อประโยชน์ของ
โอกาสภายนอก

โอกาส (O)
ค ว า ม เ สี่ ย ง อ า ทิ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และสั ง คม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยี
ภาวะคุกคาม (T)
ST
WT
อ า ทิ ข า ด แ ค ล น
Maxi-Mini เป็นกลยุทธ์ Mini-Mini เป็ น กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ
พลังงาน ภาวการณ์แข่งขัน ที่ใช้ จุดแข็ง เพื่อ รับ มือ หรื อ ลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลีกเลี่ยงกับภาวะคุกคาม
และอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และสังคม เป็นต้น

แหล่ ง ที่ ม า : Koontz and Weihrich. The TOWS Matrix for Strategy Formulation.
Essentials of Management. 5th editon. Singapore : McGraw-Hill, 1990 : 94
สมยศ นาวีการ (2544) กล่าวว่า ระดับของกลยุทธ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ ระดับ
องค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์การ หรือสถาบัน (Corporate Strategy) มี 3 ลักษณะคือ
1.1 กลุ่มกลยุทธ์ทางด้านการเสริมสร้างและเติบโต เช่น กลยุทธ์การขยายกลยุทธ์ การ
พัฒนา กลยุทธ์การบูรณาการ กลยุทธ์การร่วมลงทุน กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม ฯลฯ
1.2 กลุ่มกลยุทธ์ทางด้านการรักษาสภาพเดิม หรือการอยู่คงที่ เช่น กลยุทธ์การรักษา
กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ฯลฯ
1.3 กลุ่มกลยุทธ์ทางด้านการลดขนาด หรือการประหยัด เช่น กลยุทธ์หมุนกลั บกลยุทธ์
การขายแบบเลิกกิจการ ฯลฯ
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2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หรือระดับคณะ หรือระดับฝ่าย (Business Strategy) มี 4 ลักษณะ
คือ
2.1 กลยุทธ์ความเป็นผู้นา
2.2 กลยุทธ์ทาให้เกิดความแตกต่าง
2.3 กลยุทธ์เน้นต้นทุน
2.4 กลยุทธ์เน้นการทาให้เกิดความแตกต่าง
3. กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ หน้ า ที่ หรื อ ระดั บ แผนก หรื อ ระดั บ ฝ่ า ย (Functional Strategy)
เช่น กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านการผลิต กลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ กลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
Kotler and Murphy (1981) ได้นาแนวคิดการวางแผน กลยุทธ์มาใช้ในวงการอุดมศึกษา
โดยให้ ความหมาย คือ การวางแผนรวมขององค์การที่คานึงถึงองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้ อม
ภายนอกนามาเพื่อออกแบบกลยุทธ์ โดยแบ่งกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Analysis)
2. การวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร (Resource Analysis)
3. การตั้งเป้าประสงค์ (Goal Formulation)
4. การทาแผนกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
5. การออกแบบองค์การ (Organization Design)
6. การออกแบบแนวปฏิบัติงาน (System Design)
7. การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control)
สรุป การกาหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการ
กาหนดกลยุทธ์ของแต่ละองค์การ ควรจะกาหนดตามธรรมชาติขององค์การ ดั้งนั้นมหาวิทยาลัยในการ
กาหนดกลยุทธ์ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่จาเป็นเพื่อนามา
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถาบัน หน่วยงานหรือองค์การ ทั้งในแง่ของปริมาณและศักยภาพในการ
ปฏิบัติ งบประมาณ สิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่วนในการคาการณ์หรือ
ทานายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่ สภาพการเมือง นโยบาย สภาพสังคมและวัฒนธรรม สภาพ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่จะทาให้การกาหนดกลยุทธ์และเมื่อนาไปใช้จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์การ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คาเพชร ภูริปริญญา (2555) ได้ศึกษาการนาเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลก วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของสถาบันอุดมศึกษา
ระดั บ โลกและสภาพปั จ จุ บั น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเพื่ อ น าเสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลก พบว่า ปัจจัยความสาเร็จของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับโลกขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารภารกิจหลัก ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและมิติทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยระดับโลก ได้แก่
1) การจัดการคุณภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 2) หลักสูตรและนวัต กรรม 3) การวิจัย 4) การศึกษา
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เรื่องอาณาบริเวณศึกษานิสิตนักศึกษาและนักวิชาการจากต่างประเทศ 5) ความร่วมมือทางวิชาการ
และการพัฒนาด้านนานาชาติ 6) การบริการทางสังคมและความฉลาดทางวัฒนธรรม และได้นาเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณค่าเพื่อความเป็นเลิศในภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและ
เป็นองค์การอัจฉริยะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์การประกอบการของมหาวิทยาลัย
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ต่อตระกูล อุบลวัตร (2551) การนาเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบท
การเปิ ด เสรี ท างการค้ า การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) วิ เ คราะห์ อุ ป สงค์ ข องผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ
สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติที่จะมาให้บริการการศึกษาในประเทศไทย 2) ศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิ ด ขึ้ น กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยจากการเปิ ด เสรี ท างการค้ า และ 3) เสนอยุ ท ธศาสตร์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า
การวิ เ คราะห์ อุ ป สงค์ (Potential Demand) ของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของ
ต่างชาติ ที่มาตั้งให้ บริการในประเทศไทย ตามข้อตกลงเสรีทางการค่า โดยทาการเก็บข้อมูล ด้ว ย
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เกรด 12 หรือ ปี 13
จาก 5 กลุ่มโรงเรียน คือ นักเรียนจากโรงเรี ยนที่สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 627 คน ทา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการของ
นักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สาขาวิ ชาที่ผู้เรียนต้องการเรียนมากที่สุด 3 ลาดับ คือ พาณิชยศาสตร์
และการบั ญ ชี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และนิ เ ทศศาสตร์ ส าหรั บ ประเทศที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งการให้ ม าตั้ ง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ปัจจัย 3
ดับแรกที่มีอิทธิพบต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาต่างชาติ คือ โอกาสการมีงานทา
หลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษา คุ ณ ภาพของคณาจารย์ และความเป็ น มาตรฐานสากลของหลั ก สู ต ร
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับอุปสงค์ของนักเรียนมี 6 ปัจจัยร่วมกัน คือ ทักษะภาษาที่จะได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพศของผู้เรียน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในการเรียนการสอน โอกาส
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน รายได้ในอนาคต และรายได้ครอบครัว
การศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาไทยจากการเปิดเสรีทางการค้า
และเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในบริบทการเปิดเสรีทางการค้าเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการกาหนดยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
จานวน 20 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และการจัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาข้อสรุปร่วมถึง
ผลกระทบและยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทยทั้ ง รั ฐ และเอกชน คาดการณ์ ถึ ง
ผลกระทบว่าจะไม่เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง แต่มิได้หมายความว่าจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ เลย
ผลกระทบที่สถาบันอุดมศึกษาไทย อาจจะได้รับผลกระทบมีอยู่ 4 ประเด็น คือ 1) การเคลื่อนย้าย
กาลังคนในส่วนของคณาจารย์ 2) การแข่งขันด้านความเป็นนานาชาติ 3) การแข่งขันด้านชื่ อเสียงของ

53
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างชาติ 4) การแข่งขันด้านความพร้อมในการลงทุน ตลอดจนอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น อุ ด มศึก ษาไทยในบริ บทการเปิ ด เสรี ท างการค้ า ประกอบด้ ว ย
ยุ ท ธศาสตร์ 7 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย ดั ง นี้ 1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การอุ ด มศึ ก ษา 2)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการศึกษา
4) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นต้ น ทุ น การจั ด การศึ ก ษา 5) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 6) ยุ ทธศาสตร์ด้านการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยในบริบทนานาชาติและ 7)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ฝ่ ายบริ ห ารคลั ส เตอร์ และโปรแกรมวิจัย ส านักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (2554) ได้ศึกษายุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทยการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559) 2554 ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีความหลากลาย
ทางชีวภาพอยู่ในอันดับ 8 ของโลกที่ถูกจัดอันดับว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสาคัญ คือ
มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดสิ่งมีชีวิตประมาณร้อยละ 10 ของโลก ประเทศไทยมีการสั่งสม
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีว ภาพ เช่น การใช้ประโยชน์ของ
สมุนไพรเพื่อเป็นอาหารและยารักษาโรครวมถึงการใช้จุลินทรีย์ในอาหารหมักดอง แต่อย่างไรก็ ยังเป็น
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพโดยตรงและมีมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่ในขณะเดียวกัน
พื้นที่ป่าไม้ที่เป็นแหล่งอาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพและยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ อีก
ทั้งทรัพยากรทางทะเลและความอุดมสมบูรณ์ก็ถูกทาลายลงอย่างมาก จากการจัดตั้งโครงการ BRT
ทาให้มีงานวิจัยในระดับสูงและมีลักษณะเป็นสหวิทยาการมากขึ้น ทาให้มีการศึกษาด้านชีววิทยาและ
นามาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะตลาดที่ให้ ความสาคัญกับ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จิ ร าภรณ์ เหลื องไพริ น ทร์ และวิ ม าน กฤตพลวิม าน (2557) ได้ศึ ก ษาปัญ หากฎหมาย
การเข้าถึงและการแบ่งปั นผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงทรัพยากรชีว ภาพของประเทศไทย
โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อสร้างแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมาย ผลการศึกษาพบว่ากฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีลักษณะและขอบเขตการคุ้ มครองที่
แตกต่างกัน ทาให้การบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดาเนินงานด้านนี้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นประเทศไทย
ควรที่จะต้องมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะอยู่
ในความครอบครองของภาครัฐหรือเอกชน และจะพบว่าแต่ละประเทศได้พัฒนากฎหมายของตน
ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน แต่กฎระเบียบของ
ประเทศต่างๆ เหล่านั้นก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ได้แก่ 1) มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
เรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งลักษณะของหน่วยงาน
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อาจเป็นหน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานทั่วไปที่กากับดูแลกฎหมายที่ มีเรื่องการเข้าถึงและการ
แบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากการใช้ ท รั พ ยากรชี ว ภาพหรื อ เป็ น หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ที่ มี ห น้ า ที่ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนหรือท้องถิ่น 2) มีกฎหมายหรือกฎระเบียบเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบไปด้วยกลไกหลัก 3 กลไก ได้แก่ การแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า การเจรจาตกลงร่วมกัน และการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยผู้ที่จะขอใช้ทรัพยากรชีวภาพ
จะต้องดาเนินการตามกลไกเหล่านี้ผ่านหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
อารยา สุ น ทรวิ ภ าค และคณะ (2556) ได้ ศึ ก ษา ศั ก ยภาพการผลิ ต การตลาดและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยในกัมพูชาและเวียดนามประเทศไทยสามารถผลิตผลไม้
เมืองร้อน มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกเป็นลาดับต้นของโลก การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่ออุตสาหกรรมผลไม้ การศึกษาถึงศักยภาพการผลิ ตการตลาดและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น ประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตทุเรียน มังคุด และลองกอง
เป็นจานวนมาก ปัจจุบันประเทศกัมพูชาและเวียดนามจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโซ่อุปทานศักยภาพการผลิตของผลไม้ สภาพการแข่งขัน โอกาส
และอุป สรรคการน า เข้า /ส่งออกผลไม้ระหว่างไทยกับกัมพูชา และเวียดนาม เพื่อการคาดการณ์
ผลกระทบทั้ง ทางบวกและทางลบจากการเปิดการค้าเสรีในประชาคมอาเซียนต่อเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวและรูปแบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพของผลไม้สาหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า ทุเรียนเป็น
ผลไม้ ที่ป ระเทศไทยมีศั กยภาพการผลิ ต สู ง แต่ มีส ภาพการแข่ง ขันสู ง เนื่อ งจากประเทศไทยและ
เวียดนามสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ มังคุดเป็นผลไม้ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตและการค้าสูง เนื่องจากประเทศกัมพูชาและเวียดนามมีผลผลิตน้อย
ไม่พอเพียงต่อการบริโภคภายในประเทศ และลองกองเป็นผลไม้ที่ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตและ
การค้าสูงสุด มีศักยภาพในการส่งออก เนื่องจากประเทศกัมพูชาและเวียดนามไม่สามารถผลิตในเชิง
การค้ า ได้ และทั้ ง 2 ประเทศมี ค วามต้ อ งการในการบริ โ ภคสู ง จากการศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต
การตลาด และการแข่งขันของผลไม้ทั้ง 3 ชนิดของไทยในปัจจุบันเปรียบเทียบกับประเทศกัมพูชา
และเวียดนามพบว่า เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community:
AEC) ในปี 2558 จะส่ งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อระบบการผลิ ตและตลาด สามารถแยกเป็ น
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้สาหรับผลกระทบเชิงบวกด้านปัจจัยการผลิตพบว่า แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ได้อย่างเสรี ดังนั้นปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตผลไม้จะลดลง และเกษตรกรสามารถ
นาเข้าทรัพยากรการผลิตจากประเทศสมาชิกในอาเซียนได้อย่างเสรี ทาให้มีทรัพยากรที่หลากหลาย
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตส่วนผลกระทบเชิงลบจะเกิดการแย่งแรงงานระหว่างภาคการผลิตอื่นๆ ซึ่ง
เติบโตจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอัตราค่าจ้างแรงงานมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง
ประเทศไทยยั งมีโ อกาสสู ญ เสี ย ทรั พยากรการผลิ ตและอาจทา ให้ เกิด การเคลื่ อนย้ ายเทคโนโลยี
ผลกระทบเชิงบวกด้านอุปสงค์พบว่า จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อนบ้านเติบโตมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการผลไม้ไทยสูงขึ้น และประเทศไทยเองสามารถ
ส่งออกผลไม้ได้มากขึ้น ผลกระทบเชิ งลบ ทาให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดผลไม้รุนแรงมากขึ้น
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เนื่องจากในตลาดมีปริมาณและความหลากหลายของผลไม้เพิ่มขึ้น และผลไม้เองก็เป็นสินค้าที่สามารถ
ทดแทนกันได้และผลกระทบเชิงบวกด้านการแข่งขันพบว่า การค้าและการลงทุนมีแนวโน้มเติบโตจา
กกการเปิดเสรีและอุปสรรคทางการค้าที่ลดน้อยลงเช่น ภาษี นอกจากนั้นการค้าชายแดนมี
การ
ขยายตัว ระบบขนส่งระหว่างประเทศสามารถทาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถขยาย
ฐานการผลิตได้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้วกาไรของผู้ประกอบการส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้น
เนื่องจาก
ต้นทุน โลจิสติกส์และระยะเวลาในการขนส่งน้อยลง ส่วนผลกระทบเชิงลบนั้นทาให้การแข่งขันทาง
การค้ารุนแรงมากขึ้น เนื่องจากระบบการลงทุนมีการยืดหยุ่นมากขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
รายย่อยเป็ นอย่างมาก ผู้ ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชาและเวียดนามมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุ 2
ประการ คือ นโยบายเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน และจานวนแรงงานและอัตราค้าจ้างที่ต่ากว่า
ประเทศไทย นอกจากนี้ระบบตลาดผลไม้ของประเทศไทยมีโอกาสถูกควบคุมโดยชาวต่างชาติมากขึ้น
จากการคาดการณ์ผลกระทบนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติกับกลุ่มเกษตรกร พ่อค้า
ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ และรัฐบาล เกษตรกรควรมีการจัดตั้งกลุ่ม เครือข่าย หรือ
สมาคมผู้ผลิตและส่งออกผลไม้แต่ละชนิด เพื่อพัฒนาการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างความเข้ มแข็ง สาหรับพ่อค้า ผู้รวบรวมและผู้ส่งออก ควรให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของสินค้า สร้างตราสินค้าควรมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการซื้อขายสินค้าและ
เสถียรภาพของราคา และป้องกันการครอบงาจากพ่อค้าชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า เช่น
GMP HACCP เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
Butchart SH and others (2010) ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก : ตัวชี้วัดของการ
ลดลงอย่างรวดเร็ว ในปี 2020 ผู้นาในระดับโลกมุ่งมั่นในการผ่านอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ลดความสูญเสียลงภายในปี 2510 จากรายงานตัวชี้วัด โดยครอบคลุม
ถึงสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่ที่เกิดจากปัจจัยจากการเพิ่ม
ของจานวนประชากร ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างชุมชนที่มีสัดส่วนสูงขึ้น เพื่อใช้เป็นที่
อยู่อาศัย การเพิ่มขึ้นของมลพิษสารไนโตรเจน และการถูกทาลายจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ในการเพิ่มขึ้นของความหลากหลายจะเพิ่มขึ้นเฉพาะในเขตที่ได้รับการคุ้มครอง โดย การปลูก ต้นไม้
อย่างยั่งยืน การพัฒนาสายพันธุ์ การดูและความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบอื่นๆ ทาให้ในเขต
ดังกล่าวลดการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพได้
Okoche M. and Michael J (2013) ได้ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ในของมหาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยในแอฟริกาตะวันออก ความสาเร็จขององค์การใดที่จะมีผลกับสิ่งแวดล้อมในทางที่ดี
มหาวิทยาลัยก็ใช้หลักเช่นเดียวกัน จะต้องตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ นโยบาย
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงความต้องการบริโภค การบริการ รสนิยมตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ในขณะที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทัน
ต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั น กั บ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ข ณะเดี ย วกั น
มหาวิทยาลัยในแอฟริกายังล้าหลัง ดังนั้นมหาวิทยาลัย ในแอฟริกาควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ให้สามารถ
นาไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพ
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โดยดู จ ากการเปลี่ ย นแปลงทางด้า นการสื่ อ สาร การเป็ น โลกาภิวั ฒ น์ การเป็ น มื อ อาชี พ การใช้
ประโยชน์และโอกาสในแอฟริกา เพื่ออุตสาหกรรมที่จะพั ฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น
อุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดกว้างเพื่อการแก้ปัญหาของการผลิตอาหารและน้า การป้องกันและ
รักษาสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์และคงไว้ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้ได้คงอยู่
อย่างยั่งยืน
Martina Gebhardt (2001) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทาง
ชีว ภาพโดยอุตสาหกรรมยา ในการวิจัยครั้งนี้แสดงให้ เห็นถึงลั กษณะและความส าคัญของการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน จากความหลากหลายทางชีวภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรมยา แต่ยัง
ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลดี ต่ อ มู ล ค่ า ทางการตลาดของความหลากหลายทางชี ว ภาพในช่ ว งศตวรรษที่ 1980
อุตสาหกรรมยาให้ความสนใจในการผลิตยาจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยศึกษากลยุทธ์ที่จะ
พัฒนาอุตสหกรรมยาและผลกระทบทางด้านมูลค่าทางการตลาดของการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการผลิตยาของอุตสาหกรรมยา พบว่าอุตสาหกรรมยาขนาดใหญ่มีแนวโน้มในการวิเคราะห์
วิจัย การใช้ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพในเขตร้อน แต่ไม่ได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาของ
คนในท้องถิ่นและประโยชน์ที่เอื้อต่อคนในท้องถิ่นโดยมุ่งเพื่อการผลิตที่ตอบแทนบริษัทเท่านั้น ดังนั้น
จึงควรมีการจดสิทธิบัตรเพื่อการคุ้มครองความหลากหลายของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น มิใช่
การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่ทาการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นของผู้วิจัยหรือหน่วยงานที่ทาวิจัย
Josep –Antoni Gari, (2011) ได้ศึกษาการอนุรักษ์และการใช้งานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศอังกฤษและทั่วโลก การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ต้องคานึงระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการตลาด การวิจัย กิจการต่างๆ ทั้ง
การแพทย์ การเกษตร และต้องมีการส่งเสริม การพัฒนา อนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการนาไปใช้ของผู้วิจัยและผู้ผลิตที่จะ
นาไปใช้ประโยชน์ และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรของท้องถิ่นมากกว่าเป็นทรัพยากร
ของโลก โดยในระดับท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร การใช้เพื่อ
ดูและสุขภาพ และการได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากระบบนิเวศที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู การใช้
กลไกระบบทรัพย์สินทางปัญญาของโลกในความหลากหลายทางชีวภาพ กลายเป็นสิ่งที่ทาลายระบอบ
การดูและทรัพยากรทางความหลากหลายทางชีวภาพของระดับท้องถิ่นลง ทาให้เกิดช่องว่างในการ
ดูแลระบบนิเวศของพื้นเมือง ทาให้คนพื้นเมืองและชาวนาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยได้ การจดสิทธิบัตรในระดับโลกทาให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ข้ามท้องถิ่น
Assaf s. Anne t. Laurent S, (2014) ได้ทาการทดลองเสริมสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมืองที่มีอิทธิพลต่อคนในเมือง จากปัญหาการเติมโตของจานวนประชากร การอนุรักษ์ความ
หลากหลายจึงเป็นสิ่งสาคัญ การที่จะแยกคนออกจากธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องยากและคนยังเป็นผู้ที่ทา
ให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม โดยที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ในการอนุรักษ์ความหลากหลายครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง โดยสารวจว่าการเพิ่มความหลากหลายภายในเมืองสามารถเพิ่มและได้ศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนกับความหลากหลายทางชีวภาพในแง่มุมต่างๆ
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อย่างมีนัยสาคัญของการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของดอกไม้ นกและแมลงในการผสมเกษตร
ในสวนสาธารณะขนาดเล็กในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยการเพิ่มสิ่งดังกล่าวลงไปในสวน และใช้
การสัมภาษณ์กับผู้ที่เข้ามาในสวนสาธารณะจานวน 1116 คน โดยสอบถามก่อนและหลังเกิดการเพิ่ม
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและมีความพึงพอใจ และตระหนักถึงต่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ของดอกไม้ และเห็นว่าใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพนั้นควรมีการศึกษาแบบสหวิทยาการด้วย การทดลองที่
หลากหลายที่จะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างทั่วถึง
Thomas Paul Husband & David H. Abedon (201 3) ได้ ศึ กษ ากา ร รั บรอ งค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ : วิธีการร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกา
ด้ า นหลั ก สู ต รของความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถของนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโรดไอแลนด์ (URI) โดยการวิจัยผลของ
เครื่องชงกาแฟต่อความหลากหลายของชนิดกาแฟ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ ที่
จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจการเกษตร โดยทาการศึกษาจากนักศึกษาของ โรดไอแลนด์
คอสตาริกา อินเดียและแอฟริกาตะวันออก เพื่อวัดมูลค่าของความหลากหลายทางชีวภาพของกาแฟ
พื้นเมือง การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นตัวกาหนดคุณค่าของระบบนิเวศในระบบเกษตรและคุณค่าของ
ความหลากหลายต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้ทาการพัฒนารูปแบบที่คอสตาริกาและนาไปใช้ในประเทศ
อินเดียและแอฟริกาตะวันออก โดยจะมีการเพิ่มเติมในของหลักสูตร เป็นการวิจัยระหว่า งประเทศและ
ขยายความร่วมมือและการเผยแพร่ และเก็บข้อมูลนาไปปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาวเพื่อเกิดเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความร่วมมือกับประเทศอื่นในลักษณะผู้ร่วมการพัฒนาธุรกิจ
ผ่านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศอเมริกาและเป็น
การขยายการศึกษาในการสร้างบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในการเกษตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าโดยการใช้เทคนิคต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรทางด้านความหลากหลายทางชี วภาพและ
เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในประเทศอื่นๆ จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยโรดไอแลนด์ (URI) ที่จะเพิ่มการ
แข่งขันด้านกาแฟพื้นเมือง และธุรกิจการเกษตร การจัดการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะทาให้เกิดหลักสูตรใหม่และมีความเป็นสากล
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทยนี้ ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mix Methods) ระหว่างวิธีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า น
ความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ 3) เพื่อศึกษาจุดแข็ง
จุ ด อ่ อ น โอกาส และภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 4) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ของประเทศไทย
โดยผู้วิจัยนามาออกแบบการวิจัยออกเป็น ดังแผนภาพที่ 3.1
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิด
การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

วิธีดาเนินการวิจยั
1. จากเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย
2. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม จานวน
5 คน

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
กรอบแนวคิดการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

1. เพื่อศึกษาการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทยใน
ปัจจุบันและทีพ่ ึงประสงค์

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ มหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชน จานวน 94 แห่ง
2. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 3) คณบดี 2 คน 4) รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 2 คน 5)อาจารย์ 2 คน
3. สร้างเครื่องมือ: จานวน 1 ฉบับ
- แบบสอบถาม (สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์)
4.วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ : ความตรง IOC, ความ
เที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ : ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ S.D.

สภาพปัจจุบันและ สภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคามของ
การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

1. วิเคราะห์ S-W-O-T จากข้อมูลในขัน้ ตอนที่ 1
โดยใช้ PNIModified
2. วิเคราะห์ PNI เพื่อจัดลาดับความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็นโดย
- เลือก S-W-O-T ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ด้านนั้น
- เรียง S-W-O-T จากมากไปหาน้อย

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามของการ
บริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยที่เรียงจากมาก
ไปหาน้อย

3. พัฒนากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย โดย
3.1 ร่างกลยุทธ์การ
บริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

1. จัดทาตาราง TOWS Matrix
2. วิเคราะห์ TOWS Matrix โดย
-นา S-W-O-T ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ เรียงจาก
มากไปหาน้อยมาใส่ตาราง TOWS Matrix
- จับคู่ (WO) ( (WT) (ST) (SO)
3. จัดทาร่างกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ

ร่างกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1

3.2 ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้
ของร่างกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 1

1. สร้างเครื่องมือ : แบบประเมินกลยุทธ์ โดย
- ร่างแบบประเมิน หาความตรงเชิงเนื้อหาและ
ปรับปรุงแบบประเมิน

ร่างกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
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เป็นรายบุคคล และปรับปรุง
กลยุทธ์ฯ

2. ส่งกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ
ฉบับที่ 1 เป็นรายบุคคล
- ผู้ให้ข้อมูล : ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา(Stakeholders) จานวน 30 คน
- ปรับปรุงกลยุทธ์ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholders)

หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2
ที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้

3.3 ขั้นตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้
ของร่างกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 2
เป็นกลุ่ม ปรับปรุงกลยุทธ์ฯ
และนาเสนอกลยุทธ์ฯ

1.จัดประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus Group
discussion)
- นาเสนอกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 2
- ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้เป็น
กลุ่ม โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholders)
จานวน 15 คน
2. ปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะร่วมกับ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. นาเสนอกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์

กลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
ฉบับสมบูรณ์

จากแผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริ หารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริ มสร้ า งขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบ
แนวคิ ด ในการวิ จั ย และน าไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความเหมาะสมจ านวน 5 คน
โดยการสัมภาษณ์และผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าให้มีการปรับวิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (The Convention on Biological Diversity : CBD) จากอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได้มีการลงนามในปี 1992 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและมีผลบังคับใช้ในปี 1993
โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้คือ
1) เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3) เพื่ อ การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น ธรรมและการเข้ า ถึ งที่ ค รอบคลุ ม ความ
หลากหลายทั้ง 3 ประเภท ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (UNCED : online)
และทาการปรับเป็นด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูและด้านการพัฒนาคุณค่าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแยกออกเป็นด้านหลัก 3 ด้าน ด้านย่อย 10 ด้าน
และนาไปทาการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งด้วยแบบการประเมินความเหมาะสม
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1. ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านและนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. นาแบบกรอบแนวคิดที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงด้ า นเนื้ อ หาและพิ จ ารณาความเหมาะสมของกรอบแนวคิ ด โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
ผู้ทรงคุณวุฒิคือเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ตารางที่ 3 จาแนกผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

ด้านวิชาการ






ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย




การวิจัย






ในส่วนของงานตามภารกิจสถาบันอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าการกับงานที่
เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยภารกิจ 3 ด้าน
ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย และ 3) การบริการวิชาการ มีความเหมาะสมกับการใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย และกระบวนการบริห ารประกอบด้ว ยการ
วางแผน การนาแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล ตามกระบวนการบริหารที่ใช้เพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย
ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เชี่ยวชาญให้ทาการ
ปรั บ เพื่อให้ ครอบคลุ ม การเสริ ม สร้างความหลากหลายทางชีว ภาพ โดยมี องค์ป ระกอบหลั กและ
องค์ประกอบย่อย ดังนี้
1. การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
1.2 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
1.3 การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1 การอนุรักษ์
2.2 การฟื้นฟู
3. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 ปัจจัย 4
3.2 แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
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3.3 แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
3.4 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
3.5 ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุ ป ได้ ว่ า กรอบแนวคิ ด เพื่ อ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย ประกอบด้ ว ยภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย 3 ภารกิจที่สามารถเสริม สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาและสร้างความตระหนัก ความรู้ ความสามารถ และเพิ่มจานวนของผู้สาเร็จ
การศึกษาได้อีกด้านหนึ่งและการวิจัยก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญที่จะเป็นส่วนเพิ่ม
การวิ จั ย ที่ พั ฒ นาความหลากหลายได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และในส่ ว นของการบริ ก ารวิ ช าก็ จ ะเป็ น การ
ดาเนินงานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการตระหนั กรู้ จักใช้ป ระโยชน์อย่างเท่าเทียม ดังนั้นผู้วิจัยจึงนากรอบแนวคิดดังกล่ าวมาจัดทา
เครื่องมือในการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.2.2 เพื่อ ศึ ก ษาการบริ ห ารตามแนวคิ ดการเสริ ม สร้ า งขี ดความสามารถด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและที่พึงประสงค์
สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผู้วิจัยกาหนดกลุ่ ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
3.2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ในปีการศึกษา 2558 จานวน 123 แห่ง (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) โดยผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อธิการบดี จานวน 1 คน รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จานวน 1 คน คณบดี จานวน 2 คน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
จานวน 2 คน และอาจารย์จานวน 2 คน
2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชนในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 94 แห่ง ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อธิการบดี จานวน 1 คน รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จานวน 1 คน คณบดี จานวน 2 คน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
จานวน 2 คน และอาจารย์จานวน 2 คน
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
2.1) การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้พิจารณากาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณได้จากสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (Confidence interval) โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน (e) ±5% ดังนี้
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n

N
1  Ne 2

เมื่อ N แทน จานวนประชากรซึ่งมีจานวนมหาวิทยาลัย จานวน 123 แห่ง
e แทน ความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ โดยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 5
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
ขนาดประชากรของมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน จานวน 123 แห่ ง
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรแล้ว ได้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 94 แห่ง
2.2) สุ่มรายชื่อมหาวิทยาลัยตามประเภทของมหาวิทยาลัยเพื่อนามาเป็น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) ให้ ค รบตามจ านวนของ
กลุ่มตัวอย่าง
3.2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ โดยมีกระบวนการ
ในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแบบสอบถามให้ มี ค วามชั ด เจนสอดคล้ อ งตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยพัฒนาประเด็นคาถามตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
2.1 ร่างรายการข้อคาถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและตามนิยาม
ศัพท์เชิงปฏิบัติการ
2.2 นาร่างรายการข้อคาถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
และตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
2.3 ปรับปรุงร่างรายการข้อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
2.4 สร้ า งแบบสอบถามในการวิ จั ย จ านวน 1 ฉบั บ ประกอบด้ ว ย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย สาหรั บเก็บข้อมูล
จากอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
อาจารย์โดยมีประเด็นคาถามในเครื่องมือ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ แ บบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบด้วย ตาแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน สอนในระดับ
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยมีค่าตัวเลขที่
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
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เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพปัจจุบัน”
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพที่พึงประสงค์”
ระดับ 5 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยใช้คาถามปลายเปิด
3. การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือวิจัย
3.1 น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และความ
ชัดเจนของภาษาเพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัย
3.2 นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.3 นาแบบสอบถามที่ผ่า นมาปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยกาหนดเกณฑ์ การ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคือเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ตารางที่ 4 จาแนกผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

ด้านวิชาการ






ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัย




การวิจัย

แนวคิดเรื่องความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
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3.4 นาผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาคานวณหาค่าความตรงด้าน
เนื้ อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาค่ าดัช นีความสอดคล้ อ ง (Index of Consistency :
IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ดังนี้
IOC 

เมื่อ IOC
R
N

แทน
แทน
แทน

R
N

ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ

ผู้วิจัยนาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
3.5 คัดเลื อกข้อคาถามที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อกข้อคาถามที่
เหมาะสมและมีความเที่ย งตรงทางเนื้อหาที่ใช้ได้ คือ ค่าดัชนี IOC รายข้อต้องมีค่ามากกว่า 0.50
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556)ดังนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนี IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60
– 1.00 (ภาคผนวก ข)
3.6 ปรับปรุงภาษาของข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ
นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนาไปทดลองใช้
4. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ
4.1 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาไป
ทดลองใช้กับอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
และอาจารย์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 30 คน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
3.2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาจานวน 94 แห่ง โดยผู้วิจัยใช้การส่งและการ
รับทางไปรษณีย์
3.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS for Windows หาค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิ เคราะห์
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ภาพรวมและวิเคราะห์แยกสภาพแวดล้อมภายในและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
3.2.3 เพื่อศึกษาจุ ด แข็ง จุ ดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสารวจ
3.2.3.1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่ อ หา S-W-O-T จาก
แบบสอบถาม ด้วยการใช้สถิติค่าดัชนี PNIModified โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1) การประเมินความต้องการจาเป็นของการบริหารการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย
โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ด้วยการใช้เทคนิค
หรื อ การค านวณหาค่ า ดัช นี Modified Priority Need Index (PNIModified) เพื่ อ ระบุ ค วามต้ องการ
จาเป็นจากสูตร PNIModified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2553) ดังนี้
PNIModified
=
(I-D)/D
I = สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
D = สภาพปัจจุบันของ การบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2) ก าหนดเกณฑ์ การพิ จารณาจุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส และภาวะคุ กคามของ
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย โดยใช้การอิงเกณฑ์และแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมา
จัดกลุ่มค่าดัชนี PNIModified นาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด แล้ว
นาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่า PNIModified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง และ
กลุ่ ม ที่ มี ค่ า ดั ช นี PNIModified ต่ า โดยก าหนดให้ กลุ่ ม ที่ มี ค่ า ดั ช นี PNIModified สู ง เป็ น จุ ด อ่ อ น
ส่วนกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็นจุดแข็ง
2.2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมา
จัดกลุ่มค่าดัชนี นาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด นาระยะห่างที่
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ได้มาจัดกลุ่มค่า PNIModified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง และกลุ่มที่มีค่า
ดัชนี PNIModified ต่า โดยกาหนดให้ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เป็นภาวะคุกคาม ส่วนกลุ่มที่มีค่า
ดัชนี PNIModified ต่า เป็นโอกาส
3.2.4 เพื่ อ พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.2.4.1 ร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1) ผู้วิจัยจัดทาตาราง TOWS Matrix แล้วนา S-W-O-T มาใส่ในตารางเมตริกซ์
โดยเรียงค่าดัชนี PNIModified ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามจากมากไปหาน้อย
2) ดาเนินการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน กับสภาพแวดล้อมภายนอก
ดังนี้
2.1) จั บ คู่ จุ ด อ่ อ น-ภาวะคุ ก คาม (WT) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป้ อ งกั น
(Defensive Strategy) โดยพยายามลดจุดอ่อน หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดาเนินการที่จะ
ทาให้มหาวิทยาลัยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
2.2) จั บ คู่ จุ ด อ่ อ น-โอกาส (WO) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารพลิ ก ตั ว
(Turnaround-Oriented Strategy) โดยแก้ไขจุดอ่อนและนาโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่าง
เต็มที่
2.3) จั บ คู่จุดแข็ง -ภาวะคุกคาม (ST) เพื่อกาหนดกลยุทธ์ขยายขอบขาย
กิจการ (Diversification Strategy) โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง หลีกภัยภาวะคุกคามและหาแนวทาง
ดาเนินการที่จะทาให้มหาวิทยาลัยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
2.4) จั บ คู่จุ ด แข็ ง -โอกาส (SO) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ เ ชิง รุ ก (Aggressive
Strategy) โดยนาจุดแข็งที่มีมาเสริมสร้างและนาโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่างเต็มที่
3) ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1
3.2.4.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholders) เป็น
รายบุคคล
1) ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
(Stakeholder) ผู้ บ ริ ห ารหรื อนั กวิช าการด้านการบริห ารมหาวิทยาลั ยหรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จานวน 15 คน ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ดังแสดงในภาคผนวก
ค)
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยดาเนินการสร้าง
แบบประเมินกลยุทธ์ ดังนี้
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2.1) ประยุกต์แนวคิดการประเมินผลนโยบายของ (Owen, 1993)และ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแบบประเมินกลยุทธ์
2.2) จั ด ท าร่ า งแบบประเมิ น กลยุ ท ธ์ ที่ ค รอบคลุ ม กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
มหาวิ ทยาลั ย ตามแนวคิด การเสริ มสร้ างขีด ความสามารถด้านความหลากหลายทางชี ว ภาพของ
ประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนากลยุทธ์ไปใช้ โดยแบ่งเป็น 4
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์
หลั ก/กลยุ ทธ์ร องการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการ
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ทั้งนี้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่าใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
ความเหมาะสม
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากและมีความจาเป็นเร่งด่วนในการนาไปปฏิบัติ
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก ควรนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง ปฏิบัติได้ก็ดีปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เกิดความเสียหาย
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อย สามารารถนาไปปฏิบัติได้ตามสถานการณ์
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย อาจไม่คุ้มค่าในการนาไปปฏิบัติ
ความเป็นไปได้
ระดับ 5 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงจนประสบความสาเร็จ
ระดับ 4 หมายถึง แนวปฏิบัติมีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจน
ประสบความสาเร็จ
ระดับ 3 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรมีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจน
ประสบความสาเร็จในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรแต่มีความยากลาบากในการนาไปปฏิบัติ
ระดับ 1 หมายถึง แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน เมื่อนาไปปฏิบัติอาจไม่ประสบความสาเร็จ
2.3) ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบประเมิ น โดยอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.4) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
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3) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องร่ า งกลยุ ทธ์
การบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย มีกระบวนการดังนี้
3.1) ผู้วิจัยนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนากลยุทธ์ไปใช้โดยจัดส่งให้แต่ละ
ท่านได้ตรวจสอบรายบุคคล
3.2) ส่งและรับแบบประเมินด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
3.3) วิเคราะห์ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับน้อยที่สุด
3.4) ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว พั ฒ นาเป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 2
3.2.4.4 ตรวจสอบความเหมาสมและความเป็นไปได้ของร่ า งกลยุทธ์ การบริ หาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholder)
1) ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholders)
ที่มี ความรู้ ห รื อ ประสบการณ์ ด้า นการบริห ารมหาวิท ยาลั ย การบริห ารการศึ กษาและด้ านความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 15 คน (ดังแสดง
ใน ภาคผนวก ค )
การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีกระบวนการดังนี้
1. ผู้วิจัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 15 คน มาร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2. ผู้ วิ จั ย น าเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 2
3. เปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบริหาร
มหาวิ ทยาลั ย ตามแนวคิด การเสริ มสร้ างขีด ความสามารถด้านความหลากหลายทางชี ว ภาพของ
ประเทศไทย
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3.2.4.5 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์
1) ปรับปรุ งร่างกลยุทธ์ การบริหารมหาวิทยาลั ย ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ เกี่ย วข้องกับ การจั ดการศึกษา (Stakeholders) ร่ว มกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ์ และ
พัฒนาเป็นกลยุทธ์ การบริห ารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์
2) น าเสนอกลยุ ทธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยนี้ โดย
ใช้ วิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่ า งวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ออกแบบการวิจัยโดยใช้ประชากร
คือ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานวน 123 แห่ง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวน 94 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยละ 2 ท่าน และอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยละ 2 ท่าน ออกแบบ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยแบบสอบถาม และแบบประเมิ น กลยุ ท ธ์
ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและค่ า ดั ช นี PNIModified และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
4.1 กรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
จาการศึกษากรอบแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมี
ความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพและด้านการวิจัยจานวน 5 ท่าน และในจานวน
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารมหาวิทยาลัย จานวน 3 ท่าน จากการประเมิน
ความเหมาะสม ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.1 ดังนี้
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ (n = 5)
เหมาะสม
ควรปรับปรุง
ไม่เหมาะสม
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
1. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
1.1 การปลูกฝังการเรียนรู้ และแนวคิด
5
100
0
0
0
0
1.2 การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย
5
100
0
0
0
0
1.3 การบริหารจัดการกลไก นโยบายกฎหมาย
5
100
0
0
0
0
2. การอนุ รั ก ษ์แ ละการฟื้ นฟู ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2.1 การอนุรักษ์
5
100
0
0
0
0
2.2 การฟื้นฟู
5
100
0
0
0
0
3. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 ปัจจัย 4
5
100
0
0
0
0
3.2 แหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยว
5
100
0
0
0
0
3.3 แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
4
80
1
20
0
0
3.4 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
4
80
1
20
0
0
3.5 ความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5
100
0
0
0
0
2. การบริหาร
1. การวางแผน
5
100
0
0
0
0
2. การนาแผนไปปฏิบัติ
5
100
0
0
0
0
3. การประเมินผล
5
100
0
0
0
0
3. ภารกิจ
1. การผลิตบัณฑิต
5
100
0
0
0
0
2. การวิจัย
5
100
0
0
0
0
3. การบริการวิชาการ
5
100
0
0
0
0
รวม
93.75
2
6.25
0
0
องค์ประกอบ

จากตารางที่ 5 พบว่ า ในภาพรวมของกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ตามแนวคิ ด การเสริ มสร้ า งขีด ความสามารถด้า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
มีความเหมาะสมร้อยละ 93.75 และควรปรับปรุงร้อยละ 6.25 โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีคาแนะนาให้ปรับ
หรือเพิ่มในคานิยามศัพท์ ในการส่งแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจตรงกันมาก
ขึ้น
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4.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
4.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัยและผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน
4.2.3 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก
รายละเอียดของแต่ละส่วน มีดังนี้
4.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยและผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งและได้รับคืนของกลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ที่
1
2
3
4
5

สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชมงคล
มหาวิทยาลัยเอกชน
รวม

จานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่
ส่งแบบสอบถาม
16
12
36
7
23
94

จานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ส่ง
แบบสอบถามกลับ
12
10
34
7
20
83

ร้อยละ
75.00
83.00
89.47
100.00
86.96
88.30

จากตารางที่ 6 พบว่า จานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืนของกลุ่มตัวอย่าง
สถาบันอุดมศึกษา โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 88.30
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูล

อธิการบดี
(N=16)

ข้อมูลพื้นฐาน
ไม่เกิน 40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
อายุ
51-55 ปี
56 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
วุฒิ
การศึกษา ปริญญาโท
สูงสุด ปริญญาเอก
ไม่เกิน 10 ปี
ระยะเวลา 11-20 ปี
ในการ 21-30 ปี
ทางาน มากกว่า 30
ปี ขึ้นไป
ปริญญา
บัณฑิต
สอนใน บัณฑิตศึกษา
ระดับ ปริญญา
บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา

2
2
2
10
1
1
14
2
2

รอง
คณบดี รองคณบดี
อธิการบดี (N=50)
ฝ่าย
ฝ่ายวิชาการ
วิชาการและ
และวิจัย
วิจยั (N=76)
(N=31)
2
2
24
4
12
21
5
4
8
5
13
13
15
19
10
3
6
17
31
22
33
45
4
4
18
6
11
38
8
12
8

อาจารย์
รวม
(N=82) (N=255)
จานวน
48
14
7
8
5
8
41
33
44
26
8

76
53
26
41
59
12
96
147
70
83
38

12

13

23

12

4

64

2

7

19

39

53

120

-

5

4

7

4

20

14

19

27

30

25

115

จากตารางที่ 7 พบว่า จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งตามผู้ให้ข้อมูล คือ
อธิการบดี จานวน 16 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จานวน 31 คน คณบดี จานวน 50 คน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จานวน 76 คน และอาจารย์ จานวน 82 คน รวมทั้งหมดจานวน 255
คน
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4.2.2 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
น าเสนอในรู ป แบบตารางประกอบความเรี ย ง โดยน าเสนอการวิ เ คราะห์ ใ นระดั บ
ภาพรวม และการวิเคราะห์รายด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 8 สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม
การบริหารมหาวิทยาลัย
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
ตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ 
S.D.
ระดับ ลาดับ 
S.D. ระดับ ลาดับ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
1. การผลิตบัณฑิต
2.698 1.088 ปานกลาง 4 4.117 .887 มาก
4
-ระดับปริญญาตรี

2.778 1.070

ปานกลาง

3

4.142 0.849

มาก

2

-ระดับบัณฑิตศึกษา

2.617 1.105

ปานกลาง

5

4.092 0.924

มาก

5

2. การวิจัย

2.806 1.076

ปานกลาง

1

4.146 0.901

มาก

1

3. การบริการวิชาการ

2.783 1.099

ปานกลาง

2

4.128 0.926

มาก

3

4.130 0.905

มาก

รวม

2.762 1.088 ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายในตามภารกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย โดยรวมอยู่ใ นระดั บปานกลาง (x= 2.762,
S.D =1.088) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การวิจัยมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุดในระดับปานกลาง
(x= 2.806, S.D = 1.076) รองลงมาคือ การบริการวิชาการในระดับปานกลาง (x= 2.783, S.D =
1.099) และน้อยที่สุดคือ การผลิตบัณฑิตในระดับปานกลาง (x= 2.698, S.D = 1.088) และการผลิต
บัณฑิตแยกเป็นรายด้าน พบว่า การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.778,
S.D = 1.070) สูงกว่าการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปานกลาง (x= 2.617, S.D =1.105)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.130, S.D =0.908) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ภารกิจด้านการ
วิจัยมีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์สูงที่สุดในระดับมาก (x= 4.146, S.D =0.901) และรองลงมาคือ ภารกิจ
ด้านการบริการวิชาการอยู่ในระดับมาก (x= 4.128, S.D =0.926) และน้อยที่สุดคือภารกิจด้านการ
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ผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับมาก (x= 4.117, S.D =0.887) และแยกเป็นรายด้านพบว่าการผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาตรีในระดับมาก (x= 4.142, S.D =0.849) สูงกว่าการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระดับมาก (x= 4.092, S.D =0.849)
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ตารางที่ 9 สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมตามกระบวนการบริหาร
การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

2.752
2.858
2.647
2.884
2.826
2.804

1.072
1.031
1.113
1.091
1.103
1.085

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
1
2
1
2

ปานกลาง

1

4.129
4.172
4.087
4.177
4.137
4.143

0.890
0.837
0.944
0.892
0.929
0.901

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2
1
2
2

1. การผลิตบัณฑิต
-ระดับปริญญาตรี
-การผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

2.713

1.062

ปานกลาง

3

4.136

0.875

มาก

3

2.801
2.626

1.016
1.109

ปานกลาง
ปานกลาง

1
2

4.178
4.095

0.834
0.916

มาก
มาก

1
9

3. การวิจัย

2.827 1.088
2.796 1.098
2.763 1.076

ปานกลาง
ปานกลาง

1
3
2

4.160
4.145
4.145

0.908
0.908
0.892

มาก
มาก
มาก

1
2
1

2.672
2.676
2.578
2.710
2.729
2.673
2.762

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
1
2
2
1
3

4.085
4.076
4.094
4.103
4.102
4.094
4.130

0.893
0.876
0.910
0.904
0.940
0.908
0.905

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2
1
2

การวางแผน
1. การผลิตบัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
3. การวิจัย
4. การบริการวิชาการ
รวม
การนาแผนไปปฏิบัติ

4. การบริการวิชาการ
รวม

ปานกลาง

การประเมินผล
1.

การผลิตบัณฑิต
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับบัณฑิตศึกษา

3. การวิจัย
4. การบริการวิชาการ
รวม
รวมทั้งหมด

1.129
1.164
1.094
1.056
1.097
1.103
1.088

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบว่า สภาพปัจจุ บันและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริหาร
มหาวิทยาลั ย ตามแนวคิด การเสริ มสร้างขีด ความสามารถด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพของ
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ประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามกระบวนการบริหารตามรายด้าน
ของภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (x= 2.762, S.D =1.088) เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงสุดในระดับปานกลาง (x= 2.804,
S.D =1.085) รองลงมาคือ ด้านการนาแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.763, S.D =1.076)
และน้อยที่สุดได้แก่ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.673, S.D =1.103) และแยกราย
ด้านตามการวางแผนพบว่าด้านการวิจัยสู งที่สุ ดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.884, S.D =1.091)
รองลงมาคือ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการอยู่ใ นระดั บ ปานกลาง (x= 2.826, S.D =1.103) และด้ า น
การผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.83, S.D =1.10) และแยกตามระดับการผลิตบัณฑิต
พบว่าการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.83, S.D =1.10) สูงกว่าระดับ
บัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับปาน (x= 2.83, S.D =1.10)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนก
ตามกระบวนการบริการจาแนกตามภารกิจการบริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=
4.130, S.D =0.905) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก (x= 4.143,
S.D =0.901) รองลงมาคือด้านการนาแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x= 4.145, S.D =0.892) และ
น้อยที่สุดคือการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (x= 4.094, S.D =0.908) และแยกรายด้านตามการ
วางแผนพบว่าด้านการวิจัยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.177, S.D =0.892) รองลงมาคือด้านการ
บริการวิชาการอยู่ในระดับมาก (x= 4.137, S.D =0.929) และน้อยที่สุดด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ใน
ระดับมาก (x= 4.129, S.D =0.890) และแยกตามระดับการผลิตบัณฑิตพบว่าการผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก (x= 4.172, S.D =0.837) สูงกว่าระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับ
มาก (x= 4.087, S.D =0.944)
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ตารางที่ 10 สภาพปัจจุบั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายใน โดยภาพรวมตามการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. การอนุรกั ษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม

สภาพปัจจุบนั

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

2.806

1.138

ปานกลาง

1

4.145

0.882

มาก

1

2.758

1.060

ปานกลาง

2

4.123

0.901

มาก

2

2.723

1.090

ปานกลาง

3

4.117

0.910

มาก

3

2.762

1.088

ปานกลาง

4.130

0.905

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายในตามการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.762, S.D =1.088) และแยกตามรายด้านพบว่า การเข้าถึงและ
การแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.806, S.D
=1.138) รองลงมาคือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง
(x= 2.758, S.D =1.060) และน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x= 2.723, S.D =1.090)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนก
ตามการเสริ มสร้ างขีด ความสามารถด้า นความหลากหลายทางชีว ภาพ โดยรวมอยู่ใ นระดั บมาก
(x= 4.130, S.D =0.905) และเมื่ อ แยกตามรายด้ า นพบว่ า ด้ า นการเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพมีมีสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.145,
S.D =0.882) รองลงมาคือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากลายทางชีว ภาพอยู่ในระดับมาก
(x= 4.123, S.D =0.901) และน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ใน
ระดับมาก (x= 4.117, S.D =0.910)

80
ตารางที่ 11 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
หลักและด้านย่อย
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย
1. การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1.1 การปลูกฝังการ
เรียนรู้และแนวคิด
1.2 การมีส่วนร่วมและการ
สร้างเครือข่าย
1.3 การบริหารจัดการ
กลไก นโยบายกฎหมาย
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2.1 การอนุรักษ์

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

2.806

1.138

ปานกลาง

1

4.145

0.882

มาก

1

2.843

1.186

ปานกลาง

1

4.147

0.879

มาก

2

2.827

1.096

ปานกลาง

2

4.150

0.886

มาก

1

2.783

1.089

ปานกลาง

3

4.138

0.892

มาก

3

2.758

1.060

ปานกลาง

2

4.123

0.901

มาก

2

2.798

1.066

ปานกลาง

4.133

0.899

มาก

2.2 การฟื้นฟู
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ

2.741

1.051

ปานกลาง

4.111

0.914

มาก

2.723

1.090

ปานกลาง

3

4.117

0.910

มาก

3

1.1 ปัจจัย 4

2.702

1.047

ปานกลาง

5

4.121

0.909

มาก

3

2.765

1.107

ปานกลาง

2

4.125

0.917

มาก

2

2.703

1.077

ปานกลาง

4

4.108

0.918

มาก

5

2.778

1.133

ปานกลาง

1

4.111

0.921

มาก

4

2.748

1.095

ปานกลาง

3

4.126

0.916

มาก

1

2.762

1.088

ปานกลาง

4.130

0.905

มาก

1.2 แหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยว
1.3 แหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจ
1.4 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
1.5 ความสมดุลทาง
ธรรมชาติ
รวม

จากตารางที่ 11 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรวม
อยู่ ในระดับ ปานกลาง (x= 2.762, S.D =1.088) การเข้าถึงและการแบ่ง ปันผลประโยชน์ความ
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หลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.806, S.D =1.138) และด้านย่อยดังนี้
คื อ การปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ แ ละแนวคิ ด (x= 2.843, S.D =1.186) การมี ส่ ว นร่ ว มและการสร้ า ง
เครือข่าย (x= 2.827, S.D =1.096) และการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย รองลงมาคือ
ด้านการอนุ รั ก ษ์แ ละฟื้ น ฟู ความหลากหลายทางชีว ภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง (x= 2.758, S.D
=1.060) มีด้านย่อยดังนี้ คือ การอนุรักษ์ (x= 2.798, S.D =1.066)และการฟื้นฟู (x= 2.827, S.D
=1.051) และน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง
(x= 2.741, S.D =1.090) มีด้านย่อยดังนี้ คือ ชุมชนศิลปวัฒ นธรรม (x= 2.778, S.D =1.133)
แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว (x= 2.765, S.D =1.107) ความสมดุลทางธรรมชาติ (x= 2.748, S.D
=1.095) แหล่ ง พั น ธุ ก รรมเศรษฐกิ จ (x= 2.703, S.D =1.077) และปั จ จั ย 4 (x= 2.702, S.D
=1.047)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนก
ตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=
4.130, S.D =0.905) และเมื่อแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพมีสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.145, S.D =0.882)
และด้านย่อยดังนี้ คือการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย (x= 4.150, S.D =0.886) การปลูกฝังการ
เรียนรู้และแนวคิด (x= 4.147, S.D =0.879) และการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย (x=
4.138, S.D =0.892) รองลงมาคือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากลายทางชีวภาพอยู่ในระดับ
มาก (x= 4.123, S.D =0.901) และน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
อยู่ในระดับมาก (x= 4.117, S.D =0.910) มีด้านย่อยดังนี้ คือ ความสมดุลทางธรรมชาติ (x= 4.126,
S.D =0.916) แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละท่ อ งเที่ ย ว (x= 4.125, S.D =0.917) ปั จ จั ย 4 (x= 4.121, S.D
=0.909) ชุมชนศิลปวัฒนธรรม (x= 4.111, S.D =0.921) และแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ (x= 4.108,
S.D =0.918)
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ตารางที่ 12 สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน โดยภาพรวมด้ า นการส่ ง เสริ ม ขี ด
ความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย

สภาพปัจจุบัน



S.D.

ระดับ

สภาพที่พึงประสงค์

ลาดับ



S.D.

ระดับ ลาดับ

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย

2.772 1.180 ปานกลาง
2.846 1.083 ปานกลาง

5
1

4.143
4.161

0.871
0.879

มาก
มาก

3
2

3. การบริการวิชาการ

2.834 1.109 ปานกลาง

2

4.133

0.909

มาก

5

4.145

0.882

มาก

รวม

2.806 1.138 ปานกลาง

การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

1. การผลิตบัณฑิต

2.720 1.062 ปานกลาง

8

4.188

0.885

มาก

1

2. การวิจัย

2.832 1.047 ปานกลาง

3

4.134

0.908

มาก

4

3. การบริการวิชาการ

2.758 1.068 ปานกลาง

7

4.123

0.901

มาก

7

4.123

0.901

มาก

รวม

2.758 1.060 ปานกลาง

การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
2.672 1.082 ปานกลาง
1. การผลิตบัณฑิต

9

4.111

0.896

มาก

9

2. การวิจัย

2.777 1.083 ปานกลาง

4

4.128

0.918

มาก

6

3. การบริการวิชาการ

2.769 1.111 ปานกลาง

6

4.117

0.931

มาก

8

รวม

2.723 1.090 ปานกลาง

4.119

0.910

มาก

รวมทั้งหมด

2.762 1.088 ปานกลาง

4.130

0.905

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์

83
สภาพแวดล้อมภายในตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรวม
อยู่ ในระดับ ปานกลาง (x= 2.775, S.D =1.092) และแยกตามรายด้านพบว่า การเข้าถึงและการ
แบ่งปั นผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีว ภาพสูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.817, S.D
=1.180) รองลงมาคือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง
(x= 2.770, S.D =1.059) และน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x= 2.734, S.D =1.092)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนก
ตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=
4.130, S.D =0.903) และเมื่อแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากลายทาง
ชีว ภาพอยู่ ในระดับ มาก (x= 4.148, S.D =0.907) รองลงมาคือ ด้า นการเข้ าถึง และการแบ่ งปั น
ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพมี สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.146,
S.D =0.886) และน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x=
4.119, S.D =0.915)
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ตารางที่ 13 สภาพปัจจุบั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการผลิตบัณฑิต
การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
การวางแผน
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผล ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม
การนาแผนไปปฏิบัติ
1. การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผล ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม

สภาพปัจจุบัน


S.D.

ระดับ

สภาพที่พึงประสงค์
ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

2.947

1.027 ปานกลาง

1

4.219

0.747

มาก

1

2.916

1.002 ปานกลาง

2

4.177

0.807

มาก

2

2.852

1.074 ปานกลาง

3

4.160

0.865

มาก

3

2.905 1.034 ปานกลาง

1

4.185 0.806

2.866

1.004 ปานกลาง

1

4.233

0.826

มาก

1

2.855

0.997 ปานกลาง

2

4.170

0.830

มาก

2

2.785

1.052 ปานกลาง

3

4.168

0.843

มาก

3

2.835 1.018 ปานกลาง

2

4.190 0.833

มาก

1

2.775

1.599 ปานกลาง

1

4.084

0.873

มาก

1

2.701

1.088 ปานกลาง

2

4.094

0.878

มาก

2

2.646

2

การประเมินผล
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผล ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม

1.049 ปานกลาง

3

4.073

0.880

มาก

3

2.707 1.245 ปานกลาง

3

4.084 0.877

มาก

3

รวมทั้งหมด

2.698 1.088 ปานกลาง

4.117 0.887

มาก
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จากตารางที่ 13 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชี วภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการผลิตบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.816,
S.D =1.099) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนสูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.905,
S.D =1.034) และแยกตามองค์ประกอบตามการวางแผนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.947, S.D =1.027) รองลงมาคือ
การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ (x= 2.916, S.D =1.002) และน้ อ ยสุ ด คื อ
การพัฒ นาคุ ณค่ าความหลากหลายทางชี ว ภาพอยู่ใ นระดั บปานกลาง (x= 2.852, S.D =1.074)
รองลงมาคือ ด้านการนาแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2. 83, S.D =1.01) และแยกตาม
องค์ประกอบตามการวางแผนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
สู ง ที่ สุ ด อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (x= 2.866, S.D =1.004) รองลงมาคื อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.855, S.D =1.997) และน้อยสุดคือการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.785, S.D =1.052) และน้อย
ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการประเมิ น ผลอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (x= 2.70, S.D =1.24) ) และแยกตาม
องค์ประกอบตามการวางแผนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
สู ง ที่ สุ ด อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (x= 2.775, S.D =1.599) รองลงมาคื อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.701, S.D =1.088) และน้อยสุดคือการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.646, S.D =1.049)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการ
ผลิตบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.153, S.D =0.839) และแยกตามรายด้านพบว่า
ด้ า นการน าแผนไปปฏิ บั ติ สู ง ที่ สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก (x= 4.190, S.D =0.833) และแยกตาม
องค์ประกอบตามการนาแผนไปปฏิบัติการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.233, S.D =0.826) รองลงมาคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x= 4.170, S.D =0.830) และน้อยสุดคือการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x= 4.168, S.D =0.843) รองลงมาคือ ด้านการการ
วางแผนอยู่ในระดับมาก (x= 4.185, S.D =0.806) และแยกตามองค์ประกอบตามการวางแผนการ
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.219,
S.D =0.747) รองลงมาคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x=
4.177, S.D =0.807) และน้อยสุดคือการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก
(x= 4.160, S.D =0.865) และน้อยที่สุดคือ ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (x= 4.084, S.D
=0.877) ) และแยกตามองค์ประกอบตามการประเมินผลการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.094, S.D =0.878) รองลงมาคือ การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ควหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x= 4.084, S.D =0.873) และน้อยสุด คือ
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x= 4.073, S.D =0.880
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ตารางที่ 14 สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการผลิตบัณฑิต จาแนก
ตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
1. การปลูกฝังการเรียนรู้
2. การมีส่วนร่วมและการ
สร้างเครือข่าย
3. การบริหารจัดการ
กลไก นโยบายกฎหมาย
4. การอนุรักษ์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

2.837

1.366

ปานกลาง

1

4.162

0.857

มาก

1

2.770

1.094

ปานกลาง

2

4.142

0.873

มาก

2

2.711

1.080

ปานกลาง

5

4.123

0.883

มาก

5

2.754

1.069

ปานกลาง

3

4.127

0.879

มาก

4

5. การฟื้นฟู

2.686

1.055

ปานกลาง

7

4.109

0.892

มาก

9

2. ปัจจัย 4
3. แหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยว
4. แหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจ
5. ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
6. ความสมดุลทาง
ธรรมชาติ
รวม

2.670

1.072

ปานกลาง

9

4.115

0.880

มาก

7

2.689

1.079

ปานกลาง

6

4.132

0.898

มาก

3

2.600

1.060

ปานกลาง

10

4.082

0.906

มาก

10

2.719

1.107

ปานกลาง

4

4.115

0.897

มาก

6

2.684

1.094

ปานกลาง

8

4.110

0.900

มาก

8

4.117 0.887

มาก

สภาพปัจจุบัน

2.698 1.088 ปานกลาง

สภาพที่พึงประสงค์

จากตารางที่ 14 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการผลิตบัณฑิต จาแนกตามการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.698, S.D
=1.088) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการปลู กฝั งการเรียนรู้สู งที่สุ ดในระดับปานกลาง (x=
2.837, S.D =1.366) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับปานกลาง
(x= 2.770, S.D =1.094) และน้อยที่สุดคือ ด้านแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (x=
2.600, S.D =1.060)
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สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน โดย
ภาพรวมด้านการผลิตบัณฑิต จาแนกตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.117, S.D =0.887) และแยกตามรายด้าน
พบว่า ด้านการปลูกฝังการเรียนรู้สูงที่สุดในระดับมาก (x= 4.162, S.D =0.857) รองลงมาคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับมาก (x= 4.142, S.D =0.873) และน้อยที่สุดคือ
ด้านแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก (x= 4.082, S.D =0.906)
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ตารางที่ 15 สภาพปัจจุ บั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการวิจัย
การบริหารมหาวิทยาลัย
สภาพปัจจุบัน
ตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
S.D.
ระดับ

หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
การวางแผน
1. การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ความ 2.935 1.103 ปานกลาง
หลากหลายทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทาง
2.919 1.076 ปานกลาง
ชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
2.850 1.089 ปานกลาง
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม
2.901 1.089 ปานกลาง
การนาแผนไปปฏิบัติ
1. การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ความ 2.880 1.096 ปานกลาง
หลากหลายทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทาง
2.890 1.036 ปานกลาง
ชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
2.798 1.100 ปานกลาง
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม
2.856 1.077 ปานกลาง
การประเมินผล
1. การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม

สภาพที่พึงประสงค์
ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

1

4.205

0.849

มาก

1

2

4.177

0.908

มาก

2

3

4.144

0.920

มาก

3

1

4.175 0.892

มาก

1

2

4.167

0.899

มาก

1

1

4.165

0.892

มาก

2

3

4.148

0.917

มาก

3

2

4.160 0.903

มาก

2

2.724

1.050

ปานกลาง

1

4.111

0.888

มาก

1

2.687

1.029

ปานกลาง

2

4.061

0.924

มาก

2

2.684

1.060

ปานกลาง

3

4.091

0.917

มาก

3

2.806 1.105 ปานกลาง

3

4.092 0.924

มาก

3
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จากตารางที่ 15 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.806, S.D
=1.105) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนสูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.901, S.D
=1.089) และแยกตามองค์ประกอบตามการวางแผนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.935, S.D =1.103) รองลงมาคือการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.919,S.D =1.076) และ
น้อยสุ ดคื อการพัฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.850, S.D
=1.089) รองลงมาคือ ด้านการนาแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2. 856, S.D =1.077)
และแยกตามองค์ประกอบตามการวางนาแผนไปปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีว ภาพสู งที่สุ ดอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง (x= 2.890, S.D =1.036) รองลงมาคือการเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับปานกลาง (x= 2.880, S.D =1.096) และ
น้ อ ยสุ ด คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพในระดั บ ปานกลาง (x= 2.798, S.D
=1.100) และน้อยที่สุดคือ ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.69, S.D =1.04) และ
แยกตามองค์ ป ระกอบตามการประเมิ นผล พบว่ าการเข้า ถึง และการแบ่ งปั นผลประโยชน์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.724, S.D =1.050) รองลงมา คือ การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ ในระดับปานกลาง (x= 2.687, S.D =1.029) และ
น้อยที่สุ ด การพัฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีว ภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.684, S.D
=1.060)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการ
วิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.092, S.D =0.924) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการ
วางแผนสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.175, S.D =0.892) และแยกตามองค์ประกอบตามการวางการ
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.205,
S.D =0.849) รองลงมาคื อการอนุ รักษ์ และฟื้ นฟูค วามหลากหลายทางชีว ภาพในระดับมาก (x=
4.177, S.D =0.908) และน้อยสุดคือการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในระดับมาก (x=
4.144, S.D =0.920) รองลงมาคือ ด้านการการนาแผนไปปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก (x= 4.160, S.D
=0.903) และแยกตามองค์ประกอบตามการวางแผนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.167, S.D =0.899) รองลงมาคือการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x= 4.165, S.D =0.892) และน้อยสุดคือการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ในระดับมาก (x= 4.148, S.D =0.917) และน้อยที่สุด
คือ ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (x= 4.088, S.D =0.910) ) และแยกตามองค์ประกอบตาม
การประเมินผลการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก (x= 4.111, S.D =0.888) รองลงมาคือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
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อยู่ในระดับมาก (x= 4.084, S.D =0.873) และน้อยสุดคือการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x= 4.091, S.D =0.917)
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ตารางที่ 16 สภาพปัจจุบั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการวิจัย จาแนกตาม
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
1. การปลูกฝังการเรียนรู้
2. การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่าย
3. การบริหารจัดการ
กลไก นโยบายกฎหมาย
4. การอนุรักษ์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

2.844

1.089

ปานกลาง

3

4.146

0.881

มาก

4

2.867

1.084

ปานกลาง

1

4.166

0.881

มาก

2

2.828

1.076

ปานกลาง

4

4.171

0.873

มาก

1

2.863

1.056

ปานกลาง

2

4.150

0.900

มาก

3

5. การฟื้นฟู

2.801

1.038

ปานกลาง

5

4.119

0.916

มาก

9

6. ปัจจัย 4
7. แหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยว
8. แหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจ
9. ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
10. ความสมดุลทาง
ธรรมชาติ
รวม

2.738

1.026

ปานกลาง

10

4.121

0.913

มาก

8

2.799

1.095

ปานกลาง

6

4.129

0.919

มาก

7

2.769

1.070

ปานกลาง

9

4.146

0.904

มาก

5

2.785

1.125

ปานกลาง

8

4.110

0.928

มาก

10

2.794

1.099

ปานกลาง

7

4.132

0.926

มาก

6

4.092 0.924

มาก

สภาพปัจจุบัน

2.806 1.105 ปานกลาง

สภาพที่พึงประสงค์

จากตารางที่ 16 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดย
ภาพรวมด้านการวิจัย จาแนกตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.806, S.D =1.105) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายสูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.867, S.D =1.084) รองลงมาคือ ด้านการอนุรักษ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x= 2.863, S.D =1.056) และน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัย อยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.738, S.D
=1.026)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน โดยภาพรวมด้านการวิจัย

92
จาแนกตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x= 4.128, S.D =0.905) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมายสูง
ที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.171, S.D =0.873) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายอยู่ใน
ระดับมาก (x= 4.166, S.D =0.881) และน้อยที่สุดคือ ด้านชุมชนศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (x= 4.110,
S.D =0.928)

93
ตารางที่ 17 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการบริการวิชาการ
การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
การวางแผน
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ
รวม
การนาแผนไปปฏิบัติ
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม
การประเมินผล
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

2.868

1.103

ปานกลาง

1

4.156

0.904

มาก

2

2.796

1.083

ปานกลาง

5

4.159

0.924

มาก

1

2.806

1.101

ปานกลาง

3

4.110

0.933

มาก

7

2.823 1.096

ปานกลาง

4.142

0.920

มาก

2.837

1.119

ปานกลาง

2

4.128

0.902

มาก

4

2.781

1.044

ปานกลาง

7

4.126

0.908

มาก

5

2.788

1.124

ปานกลาง

6

4.134

0.920

มาก

3

2.802 1.096

ปานกลาง

4.129

0.910

มาก

2.798

1.105

ปานกลาง

4

4.114

0.921

มาก

6

2.697

1.078

ปานกลาง

9

4.084

0.949

มาก

9

2.714

1.108

ปานกลาง

8

4.106

0.940

มาก

8

2.783 1.099

ปานกลาง

4.130

0.905

มาก
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จากตารางที่ 17 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายใน โดยภาพรวมด้านการบริการวิช าการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x=
2.783, S.D =1.099) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนสูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x=
2.823, S.D =1.096) และแยกตามองค์ ป ระกอบตามการวางแผนการเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.868, S.D =1.103)
รองลงมาคือการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.806, S.D
=1.101) และน้อยสุดคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x=
2.796, S.D =1.083) รองลงมาคือ ด้านการนาแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2. 802, S.D
=1.096) และแยกตามองค์ประกอบตามการวางนาแผนไปการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.837, S.D =1.119) รองลงมาคือ
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.781, S.D =1.044) และ
น้อยสุดคือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.781, S.D =1.044)
และน้อยที่สุดคือ ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.736, S.D =1.097) และแยกตาม
องค์ประกอบตามการประเมินผล พบว่าการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.798, S.D =1.105) รองลงมาคือ การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ อยู่ในระดับปานกลาง(x= 2.714, S.D =1.108) และน้อยที่สุดการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.697, S.D =1.078)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการ
บริการวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.130, S.D =0.905) และแยกตามรายด้านพบว่า
ด้านการวางแผนสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.142, S.D =0.920) และแยกตามองค์ประกอบตาม
การวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.159
S.D =0.924) รองลงมาคือการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ใน
ระดับมาก (x= 4.156, S.D =0.904) และน้อยสุดคือการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
อยู่ในระดับมาก (x= 4.110, S.D =0.933) รองลงมาคือ ด้านการการนาแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก (x= 4.160, S.D =0.903) และแยกตามองค์ประกอบตามการพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x= 4.134, S.D =0.920) รองลงมาคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพอยู่ ในระดับมาก (x= 4.126, S.D =0.906) และน้อยสุ ดคือการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับมาก (x= 4.128, S.D =0.902) และ
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น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการประเมิ น ผลอยู่ ใ นระดั บ มาก (x= 4.101, S.D =0.937) ) และแยกตาม
องค์ประกอบตามการประเมินผลการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์สูงที่สุดอยู่ในระดับมาก (x=
4.114, S.D =0.921) รองลงมาคือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ในระดับ
มาก (x= 4.084, S.D =0.949) และน้อยสุดคือการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ใน
ระดับมาก (x= 4.106, S.D =0.940)
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ตารางที่ 18 สภาพปั จจุ บั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการบริการวิช าการ
จ าแนกตามการเสริ ม สร้า งขี ด ความสามารถด้ านความหลากหลายทางชี ว ภาพของ
ประเทศไทย
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

1. การปลูกฝังการเรียนรู้
2. การมีส่วนร่วมและการ
สร้างเครือข่าย
3. การบริหารจัดการ
กลไก นโยบายกฎหมาย

2.848

1.104

ปานกลาง

1

4.133

0.900

มาก

4

2.844

1.112

ปานกลาง

2

4.143

0.906

มาก

1

2.810

1.111

ปานกลาง

4

4.122

0.921

มาก

6

4. การอนุรักษ์

2.778

1.074

ปานกลาง

6

4.139

0.918

มาก

2

5. การฟื้นฟู

2.738

1.062

ปานกลาง

9

4.107

0.936

มาก

9

6. ปัจจัย 4

2.700

1.044

ปานกลาง

10

4.128

0.908

มาก

5

2.808

1.147

ปานกลาง

5

4.115

0.936

มาก

7

2.740

1.102

ปานกลาง

8

4.098

0.944

มาก

10

9. ชุมชนศิลปวัฒนธรรม

2.832

1.168

ปานกลาง

3

4.109

0.940

มาก

8

10. ความสมดุลทาง
ธรรมชาติ

2.768

1.093

ปานกลาง

7

4.134

0.926

มาก

3

2.762

1.088

ปานกลาง

4.130

0.905

มาก

7. แหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยว
8. แหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจ

รวม

จากตารางที่ 8 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย จากการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายใน โดยภาพรวมด้านการบริการวิช าการ
จาแนกตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.762, S.D =1.102) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการปลูกฝังการ
เรียนรู้สูงที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.848, S.D =1.088) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับปานกลาง(x= 2.844, S.D =1.112) และน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัย 4 อยู่
ในระดับปานกลาง (x= 2.700, S.D =1.044)
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สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริม สร้ างขี ด บริ ห าร
มหาวิทยาลั ย ตามแนวคิด การเสริ มสร้างขีด ความสามารถด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพของ
ประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมด้านการบริการวิชาการ จาแนก
ตามการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x= 4.130, S.D =0.905) และแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่ายอยู่ในระดับมาก (x= 4.143, S.D =0.906) รองลงมาคือ ด้านการอนุรักษ์อยู่ในระดับมาก
(x= 4.133, S.D =0.900) และน้อยที่สุ ดคือ ด้านแหล่ งพันธุกรรมเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก (x=
4.098, S.D =0.944)
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ตารางที่ 19 สภาพปัจจุ บั นและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบการบริหารมหาวิทยาลั ยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

1. การผลิตบัณฑิต

2.634

1.026

ปานกลาง

3

4.084

0.914

มาก

3

2. การวิจัย

2.735

1.063

ปานกลาง

2

4.152

0.898

มาก

1

3. การบริการวิชาการ

2.781

1.087

ปานกลาง

1

4.131

0.931

มาก

2

2.733

1.059

ปานกลาง

3

4.122

0.914

มาก

4

1. การผลิตบัณฑิต

2.605

1.008

ปานกลาง

3

4.092

0.888

มาก

3

2. การวิจัย

2.769

1.052

ปานกลาง

1

4.162

0.895

มาก

1

3. การบริการวิชาการ

2.756

1.076

ปานกลาง

2

4.138

0.929

มาก

2

2.710

1.045

ปานกลาง

4

4.131

0.904

มาก

3

1. การผลิตบัณฑิต

2.694

1.049

ปานกลาง

3

4.104

0.877

มาก

3

2. การวิจัย

2.815

1.098

ปานกลาง

1

4.154

0.903

มาก

1

3. การบริการวิชาการ

2.770

1.088

ปานกลาง

2

4.134

0.929

มาก

2

2.760

1.078

ปานกลาง

2

4.132

0.903

มาก

2

1. การผลิตบัณฑิต

2.716

1.073

ปานกลาง

3

4.146

0.869

มาก

3

2. การวิจัย

2.842

1.088

ปานกลาง

1

4.192

0.881

มาก

1

3. การบริการวิชาการ

2.795

1.122

ปานกลาง

2

4.157

0.930

มาก

2

รวม

2.784

1.094

ปานกลาง

1

4.165

0.893

มาก

1

รวมทั้งหมด

2.747

1.069

ปานกลาง

4.137

0.904

มาก

1.นโยบายของรัฐบาล (P)

รวม
2. สภาพเศรษฐกิจ €

รวม
3. สภาพสังคม (S)

รวม
4. สภาพเทคโนโลยี (T)
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จากตารางที่ 19 พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (x= 2.747, S.D = 1.069) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านสภาพเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x=2.874, S.D = 1.094)
รองลงมาคือด้านสภาพสังคม มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน (x=2.760, S.D = 1.078) ด้านนโยบายของ
รัฐบาลมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน (x=2.733, S.D = 1.059) และด้านสภาพเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันต่าที่สุด (x=2.710, S.D = 1.045)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด (x= 4.137, S.D =0.904) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพ
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ที่สุด (x= 4.165, S.D = 0.893) รองลงมาคือด้านสภาพ
สังคม มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ (x= 4.132, S.D = 0.903) ด้านสภาพเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยสภาพ
ที่พึงประสงค์ (x= 4.131, S.D = 0.904) และด้านนโยบายของรัฐบาล มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์
ต่าที่สุด (x= 4.122, S.D = 0.914)
4.3 เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน ของการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
4.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รายละเอียดของแต่ละ
ส่วนมีดังนี้
4.3.1 การวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้อ มภายใน ของการบริ หารมหาวิ ทยาลัย ตามแนวคิ ด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่า
ดัชนี PNIModified โดยการนาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด แล้วหาร
ด้ว ย 2 แล้ ว น าระยะห่ า งที่ ไ ด้ มาจั ด กลุ่ ม ค่ า PNIModified โดยแบ่ ง เป็น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม ที่ มี ค่า ดั ช นี
PNIModified สู ง และกลุ่ มที่มีค่าดัช นี PNIModified ต่า กาหนดให้กลุ่ มที่มีค่าดั ชนี PNIModified สู ง เป็น
จุดอ่อนของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย

100
ทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ในการขจัดหรือลดจุดอ่อน สาหรับ
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็นจุดแข็งของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์
ที่จะเสริมจุดแข็ง แล้วนาผลมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป
เมื่อนาค่าดัชนี PNIModified จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม มาจัดกลุ่ม
ค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัย [(0.526-0.478)  2 =0.024]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.503- 0.526
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.478 – 0.502
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.18
องค์ ประกอบของการเสริ มสร้ า งขีด ความสามารถด้า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ [(0.512 - 0.477)  2 = 0.016]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.497 – 0.512
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.477 – 0.496
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.19
[(0.557 - 0.464  2 = 0.047]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.511 – 0.557
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.477 – 0.510
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.20
องค์ประกอบของการผลิตบัณฑิตตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ [(0.559 – 0.464)  2 = 0.0464]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.507 – 0.539
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.473 – 0.506
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.21
องค์ประกอบของการวิจัย [(0.539 - 0.506)  2 = 0.017]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.523 – 0.539
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.506 – 0.522
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.22

101
องค์ประกอบของการวิจัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ [(0.675 – 0.459)  2 = 0.108]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.568 – 0.675
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.459 – 0.567
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.23
องค์ประกอบของการบริการวิชาการ [(0.565 - 0.508)  2 = 0.029]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.537 – 0.565
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.508 – 0.536
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.24
องค์ประกอบของการบริการวิชาตามแนวคิดเสริ มสร้างขีด ความสามารถด้า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ [(0.529 - 0.459)  2 = 0.035]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.495 – 0.529
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.459 – 0.494
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.25
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ตารางที่ 20 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารมหาวิทยาลัย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ ประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวมตามภารกิจ
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
รวมเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.



S.D.

2.698
2.806
2.783
2.762

1.088
1.076
1.099
1.088

4.117
4.146
4.128
4.130

0.887
0.901
0.926
0.905

ความต้องการจาเป็น
PNI
ผลการ
จัดกลุ่ม
Modified
0.526
0.478
0.483

สูง
ต่า
ต่า

การ
วิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง

จากตารางที่ 20 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามภารกิจ
พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต (PNIModified = 0.526)
เป็นจุดอ่อนของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และประเด็นที่มีความจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การบริการ
วิชาการ (PNIModified = 0.483) และ การวิจัย (PNIModified = 0.478) เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหาร
มหาวิทยาลั ย ตามแนวคิด การเสริ มสร้างขีด ความสามารถด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพของ
ประเทศไทย

103
ตารางที่ 21 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารมหาวิทยาลัย ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน ในภาพรวมตามองค์ ป ระกอบการ
เสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์

ความต้องการจาเป็น
PNI
ผลการ การวิเคราะห์
สภาพ
จัดกลุ่ม
Modified
แวดล้อม



S.D.



S.D.

2.806

1.138

4.145

0.882

0.477

ต่า

จุดแข็ง

2.758

1.060

4.123

0.901

0.495

สูง

จุดอ่อน

2.723

1.090

4.117

0.910

0.512

สูง

จุดอ่อน

2.762

1.088

4.130

0.905

0.496

จากตารางที่ 21 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมภายในตาม
องค์ประกอบด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (PNIModified = 0.512) และการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (PNIModified =
0.495) เป็นจุดอ่อนของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และประเด็นที่มีความจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การ
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (PNIModified = 0.477) เป็นจุดแข็ง
ของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
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ตารางที่ 22 การจั ดล าดับ ความส าคัญตามความต้ องการจาเป็น ของการบริห ารตามแนวคิ ดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวม
การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
1. การปลูกฝังการเรียนรู้
2. การมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่าย
3. การบริหารจัดการ กลไก
นโยบายกฎหมาย
7. การอนุรักษ์
8. การฟื้นฟู
9. ปัจจัย 4
10. แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
11. แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
12. ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
13. ความสมดุลทางธรรมชาติ
รวมเฉลี่ย



S.D.

2.841 1.231

4.151

0.874

ความต้องการ
จาเป็น
PNI
ผล
Modified
การจัด
กลุ่ม
0.464 ต่า

2.813 1.096

4.148

0.883

0.494

ต่า

จุดแข็ง

2.765 1.087

4.135

0.890

0.520

สูง

จุดอ่อน

2.787
2.728
2.695
2.746
2.677
2.764
2.732
2.762

4.136 0.894
4.111 0.909
4.120 0.895
4.127 0.913
4.102 0.915
4.112 0.916
4.122 0.913
4.130 0.905

0.501
0.527
0.543
0.535
0.557
0.514
0.533

ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน

สภาพปัจจุบัน


S.D.

1.067
1.052
1.054
1.100
1.073
1.127
1.095
1.088

สภาพที่พึง
ประสงค์

การวิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม
จุดแข็ง

จากตารางที่ 22 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมภายในตาม
องค์ประกอบย่อยด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ (PNIModified
= 0.557) และปัจจัย 4 (PNIModified = 0.543) แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว (PNIModified = 0.557) ความ
สมดุลทางธรรมชาติ (PNIModified = 0.533) การฟื้นฟู (PNIModified = 0.527) การบริหารจัดการ กลไก
นโยบาย กฎหมาย (PNIModified = 0.520) ชุมชนศิลปวัฒนธรรม (PNIModified = 0.514) เป็นจุดอ่อน
ของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย และประเด็นที่มีความจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การอนุรักษ์ (PNIModified
= 0.501) และการมีส่วนร่ วมและการสร้างเครือข่าย (PNIModified = 0.494) การปลู กฝังการเรียนรู้
(PNIModified = 0.464) เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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ตารางที่ 23 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามรายด้านตามการผลิตบัณฑิต
การบริหารมหาวิทยาลัย
สภาพที่พึง
ความต้องการ
สภาพปัจจุบัน
ตามแนวคิดเสริมสร้างขีด
ประสงค์
จาเป็น
ความสามารถด้านความ
PNI
ผลการ
หลากหลายทางชีวภาพ
S.D.
S.D. Modified จัดกลุ่ม


ของประเทศไทย
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การปลูกฝังการเรียนรู้ 2.841 1.231 4.151 0.874 0.515
สูง
2. การมีส่วนร่วมและการ
2.813 1.096 4.148 0.883 0.539
ต่า
สร้างเครือข่าย
3. การบริหารจัดการ
กลไก นโยบาย
2.765 1.087 4.135 0.890 0.560
สูง
กฎหมาย
รวม
2.806 1.138 4.145 0.882 0.494
ต่า
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การอนุรักษ์
2.787 1.067 4.136 0.894 0.546
ต่า
2. การฟื้นฟู
2.728 1.052 4.111 0.909 0.567
สูง
รวม
2.758 1.060 4.123 0.901 0.514
ต่า
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ปัจจัย 4
2.695 1.054 4.120 0.895 0.577
สูง
2. แหล่งเรียนรู้และ
2.746 1.100 4.127 0.913 0.570
สูง
ท่องเที่ยว
3. แหล่งพันธุกรรม
2.677 1.073 4.102 0.915 0.603
สูง
เศรษฐกิจ
4. ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
2.764 1.127 4.112 0.916 0.556
ต่า
5. ความสมดุลทาง
2.732 1.095 4.122 0.913 0.572
สูง
ธรรมชาติ
รวม
2.723 1.090 4.117 0.910 0.539
สูง
รวมทั้งหมด
2.698 1.088 4.117 0.887

การวิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน

จากตารางที่ 23 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านผลิต
บั ณ ฑิ ต พบว่ า ประเด็ น ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ในระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความ
หลากหลายทางชีว ภาพ (PNIModified = 539) และแยกเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 5 ด้าน ได้ แก่ แหล่ ง
พัน ธุกรรมเศรษฐกิจ ปั จ จั ย 4 ความสมดุล ทางธรรมชาติ แหล่ งเรียนรู้แ ละท่องเที่ยว และชุมชน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น จุ ด อ่ อ นของสภาพการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และประเด็นที่มีความจาเป็นในระดับ
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ต่า ได้แก่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (PNIModified = 0.514) และ การเข้าถึง
และการแบ่ งปั นผลประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ (PNIModified = 0.494) เป็นจุดแข็งของ
สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย
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ตารางที่ 24 จัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามรายด้านตามภารกิจด้านการวิจัย
การบริหารมหาวิทยาลัย
สภาพปัจจุบัน
ตามแนวคิดเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
S.D.

ของประเทศไทย
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
1. การปลูกฝังการเรียนรู้
2.844 1.089
2. การมีส่วนร่วมและการ
2.867 1.084
สร้างเครือข่าย
3. การบริหารจัดการ
2.828 1.076
กลไก นโยบายกฎหมาย
รวม
2.846 1.083
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
1. การอนุรักษ์
2.863 1.056
2. การฟื้นฟู
2.801 1.038
รวม
2.832 1.047
การพัฒนาคุณค่า
1. ปัจจัย 4
2.738 1.026
2. แหล่งเรียนรู้และ
2.799 1.095
ท่องเที่ยว
3. แหล่งพันธุกรรม
2.769 1.070
เศรษฐกิจ
4. ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
2.785 1.125
5. ความสมดุลทาง
2.794 1.099
ธรรมชาติ
รวม
2.777 1.083
รวมทั้งหมด
2.806 1.105

สภาพที่พึง
ประสงค์


S.D.

ความต้องการ
จาเป็น
PNI
ผลการ
จัดกลุ่ม
Modified

4.146

0.881

0.514

ต่า

จุดแข็ง

4.166

0.881

0.506

ต่า

จุดแข็ง

4.171
4.161

0.873
0.879

0.520
0.464

ต่า
ต่า

จุดแข็ง
จุดแข็ง

4.150
4.119
4.134

0.900
0.916
0.908

0.507
0.525
0.459

ต่า
สูง
ต่า

จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง

4.121
4.129

0.913
0.919

0.526
0.526

สูง
สูง

จุดอ่อน
จุดอ่อน

4.146
4.110
4.132

0.904
0.928
0.926

0.539
0.531
0.530

สูง
สูง
สูง

จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน

4.128
4.092

0.918
0.924

0.675

สูง

จุดอ่อน

การ
วิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม

จากตารางที่ 24 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านวิจัย
พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (PNIModified = 675) และแยกเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
ชุมชนศิลปวัฒนธรรม ความสมดุลทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว และปัจจัย 4 เป็นจุดอ่อน
ของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีว ภาพของประเทศไทย และประเด็นที่มีความจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (PNIModified = 0.464) การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ (PNIModified = 0.459) และ เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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ตารางที่ 25 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามรายด้านตามภารกิจการบริการวิชาการ
การบริหารมหาวิทยาลัย
สภาพที่พึง
ความต้องการ
สภาพปัจจุบัน
ตามแนวคิดเสริมสร้างขีด
ประสงค์
จาเป็น
การวิเคราะห์
ความสามารถด้านความ
สภาพ
PNI
ผลการ
หลากหลายทางชีวภาพ
แวดล้
อม
S.D.
S.D.
จั
ด
กลุ
ม
่
Modified


ของประเทศไทย
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การปลูกฝังการเรียนรู้ 2.848 1.104 4.133 0.900 0.508
ต่า
จุดแข็ง
2. การมีส่วนร่วมและการ
2.844 1.112 4.143 0.906 0.513
ต่า
จุดแข็ง
สร้างเครือข่าย
3. การบริหารจัดการ
2.810 1.111 4.122 0.921 0.521
ต่า
จุดแข็ง
กลไก นโยบายกฎหมาย
รวม
2.834 1.109 4.133 0.909 0.459
ต่า
จุดแข็ง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การอนุรักษ์
2.778 1.074 4.139 0.918 0.535
ต่า
จุดแข็ง
2. การฟื้นฟู
2.738 1.062 4.107 0.936 0.547
สูง
จุดอ่อน
รวม
2.758 1.068 4.123 0.927 0.492
ต่า
จุดแข็ง
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ปัจจัย 4
2.700 1.044 4.128 0.908 0.565
สูง
จุดอ่อน
2. แหล่งเรียนรู้และ
0.520
ต่า
จุดแข็ง
ท่องเที่ยว
2.808 1.147 4.115 0.936
3. แหล่งพันธุกรรม
0.546
สูง
จุดอ่อน
เศรษฐกิจ
2.740 1.102 4.098 0.944
4. ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
ต่า
จุดแข็ง
2.832 1.168 4.109 0.940 0.513
5. ความสมดุลทาง
0.539
สูง
จุดอ่อน
ธรรมชาติ
2.768 1.093 4.134 0.926
รวม
2.769 1.111 4.117 0.931 0.536
สูง
จุดอ่อน
รวมทั้งหมด
2.783 1.099 4.128 0.926

จากตารางที่ 25 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการ
บริการวิชาการ พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ (PNIModified = 536) และแยกเป็นรายด้านพบว่า 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย 4 แหล่ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจ และ ความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นจุดอ่อนของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และ
ประเด็ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น ในระดั บ ต่ า ได้ แ ก่ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
(PNIModified = 0.492) การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (PNIModified
= 0.459) และ เป็ น จุ ด แข็ ง ของสภาพการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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ตารางที่ 26 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภาพรวม
การบริหารมหาวิทยาลัย
สภาพที่พึง
ความต้องการ
สภาพปัจจุบัน
ตามแนวคิดเสริมสร้าง
ประสงค์
จาเป็น
ขีดความสามารถด้าน
PNI
ผลการ
ความหลากหลายทาง
S.D.
S.D. Modified จัดกลุ่ม


ชีวภาพของประเทศไทย
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1. 1. การผลิตบัณฑิต
2.772 1.180 4.143 0.871 0.539
สูง
2. 2. การวิจัย
2.846 1.083 4.161 0.879 0.514
ต่า
3. 3. การบริการวิชาการ
2.834 1.109 4.133 0.909 0.515
ต่า
รวม
2.806 1.138 4.145 0.887
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2.720 1.062 4.188 0.885 0.566
ต่า
2. การวิจัย
2.832 1.047 4.134 0.908 0.598
สูง
3. การบริการวิชาการ
2.758 1.068 4.123 0.927 0.542
ต่า
รวม
2.758 1.060 4.123 0.901
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2.672 1.082 4.111 0.896 0.534
สูง
2. การวิจัย
2.777 1.083 4.128 0.918 0.486
ต่า
3. การบริการวิชาการ
2.769 1.111 4.117 0.931 0.487
ต่า
รวม
2.723 1.090 4.117 0.910 0.502
ต่า
รวมทั้งหมด
2.762 1.088 4.130 0.905

การ
วิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง

จากตารางที่ 26 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พบว่า ประเด็นที่มี
ความต้ องการจ าเป็ น ในระดับ สู ง ได้แ ก่ การอนุรั ก ษ์แ ละการฟื้ น ฟูค วามหลากหลายทางชี วภาพ
(PNIModified = 0.540) และแยกเป็นรายด้านพบว่า1 ด้าน ได้แก่ การวิจัย เป็นจุดอ่อนของสภาพการ
บริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย และประเด็นที่มีความจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (PNIModified = 0.502) การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
(PNIModified = 0.475) และ เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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4.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม ค่าดัชนี
PNIModified โดยจาแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอก องค์ประกอบของ
แนวคิดการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
โดยการนาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด และหารด้วย
2 แล้วนาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่า PNIModified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอก [(0.605 – 0.519)  2 = 0.043]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.563 – 0.605
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.519 – 0.562
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.26
องค์ประกอบของการบริหารตามการผลิตบัณฑิต [(0.605 – 0.560)  2 = 0.023]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.583 – 0.605
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.560 – 0.582
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.27
องค์ประกอบของการบริหารตามการวิจัย [(0.542 – 0.519)  2 = 0.012]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.531 – 0.542
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.519 – 0.530
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.27
องค์ประกอบของการบริหารตามการบริการวิชาการ [(0.543– 0.534)  2 = 0.005]
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.539 – 0.543
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.534 – 0.538
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 4.27
ก าหนดให้ กลุ่ ม ที่ มี ค่ า ดั ช นี PNIModified สู ง เป็ น ภาวะคุ ก คามของการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ ในการขจัดหรือลดภาวะคุกคาม สาหรับกลุ่ มที่มีค่ าดัช นี
PNIModified ต่า เป็นโอกาสของการบริหามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริม
โอกาส แล้วนาผลมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป
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ตารางที่ 27 การจัดล าดับความสาคัญตามความต้ องการจาเป็นของการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภาพรวม
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
1.นโยบายของรัฐบาล (P)
1.1 การผลิตบัณฑิต
1.2 การวิจัย
1.3 การบริการวิชาการ
รวม
2. สภาพเศรษฐกิจ €
2.1 การผลิตบัณฑิต
2.2 การวิจัย
2.3 การบริการวิชาการ
รวม
3. สภาพสังคม (S)
3.1 การผลิตบัณฑิต
3.2 การวิจัย
3.3 การบริการวิชาการ
รวม
4. สภาพเทคโนโลยี (T)
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
รวม
รวมทั้งหมด

สภาพปัจจุบัน

สภาพ
ที่พึงประสงค์

ความต้องการ
จาเป็น
PNI
ผล
การจั
ด
Modified
กลุ่ม



S.D.



S.D.

2.634
2.785
2.781
2.733

1.026
1.063
1.087
1.059

4.084
4.152
4.131
4.122

0.914
0.898
0.931
0.914

0.591
0.533
0.534
0.509

สูง
ต่า
ต่า

ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส

2.605
2.769
2.756
2.710

1.008
1.052
1.076
1.045

4.092
4.162
4.138
4.131

0.888
0.895
0.929
0.904

0.605
0.542
0.543
0.523

สูง
ต่า
ต่า

ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส

2.694
2.815
2.770
2.760

1.049
1.098
1.088
1.078

4.104
4.154
4.134
4.131

0.877
0.903
0.929
0.903

0.567
0.525
0.539
0.501

สูง
ต่า
ต่า

ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส

2.716
2.842
2.795
2.784
2.747

1.073
1.088
1.122
1.094
1.069

4.146
4.192
4.157
4.165
4.137

0.869
0.881
0.930
0.893
0.904

0.560
0.519
0.534
0.496
0.547

สูง
ต่า
ต่า

ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส

การวิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม

จากตารางที่ 27 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดย
จาแนกตามองค์ประกอบภายนอก พบว่า ประเด็นที่มีความจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ
(PNIModified = 0.523) เป็นภาวะคุกคามของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และประเด็นที่มีความจาเป็นต่า
ได้แก่ นโยบายของรัฐ (PNIModified = 0.509) สภาพสังคม (PNIModified = 0.501) และสภาพเทคโนโลยี
(PNIModified = 0.496) เป็น โอกาสของสภาพการบริหารมหาวิทยาลั ย ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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ตารางที่ 28 การจัดล าดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในภาพรวมจาแนกตามภารกิจ
การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 นโยบายของรัฐ
1.2 สภาพเศรษฐกิจ
1.3 สภาพสังคม
1.4 สภาพเทคโนโลยี
รวม
2. ด้านการวิจยั
2.1 นโยบายของรัฐ
2.2 สภาพเศรษฐกิจ
2.3 สภาพสังคม
2.4 สภาพเทคโนโลยี
รวม
3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 นโยบายของรัฐ
3.2 สภาพเศรษฐกิจ
3.3 สภาพสังคม
3.4 สภาพเทคโนโลยี
รวม
รวม

สภาพปัจจุบัน

สภาพ
ที่พึงประสงค์

ความต้องการ
จาเป็น
PNI
ผล
การจัด
Modified
กลุ่ม

การวิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม



S.D.



S.D.

2.634
2.605
2.694
2.716
2.662

1.026
1.008
1.049
1.073
1.039

4.084
4.092
4.104
4.146
4.107

0.914
0.888
0.877
0.869
0.887

0.591
0.605
0.567
0.560
0.545

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

2.785
2.769
2.815
2.842
2.802

1.063
1.052
1.098
1.088
1.075

4.152
4.162
4.154
4.192
4.165

0.898
0.895
0.903
0.881
0.894

0.533
0.542
0.525
0.519
0.485

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส

2.781
2.756
2.770

1.087
1.076
1.088

4.131
4.138
4.134

0.931
0.929
0.929

0.534
0.543
0.539

ต่า
ต่า
ต่า

โอกาส
โอกาส
โอกาส

2.795

1.122

4.157

0.930

0.534

ต่า

โอกาส

2.775 1.093 4.140
2.746 1.069 4.137

0.930
0.904

0.494
0.547

ต่า

โอกาส

จากตารางที่ 28 สภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดย
จาแนกตามภารกิจ พบว่า ประเด็นที่มีความจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ (PNIModified =
0.605) นโยบายของรัฐ (PNIModified = 0.591) สภาพสังคม (PNIModified = 0.567) และสภาพเทคโนโลยี
(PNIModified = 0.560) เป็นภาวะคุกคามด้านการผลิตบัณฑิตของสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริ มสร้ างขี ดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทย และ
ประเด็นที่มีความจาเป็นต่า ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ สภาพสังคม และสภาพเทคโนโลยี
เป็ น โอกาสด้ า นบริ ก ารวิ ช าการและการวิ จั ยของสภาพการบริห ารมหาวิทยาลั ย ตามแนวคิด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
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4.4 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผู้วิจัยพัฒนากลยุทธ์ การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
4.4.1 ร่างกลยุทธ์การบริห ารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1 โดยนาข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix
4.4.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่
1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล
4.4.3 ปรั บ ปรุ ง ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นฉบับที่ 2
4.4.4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่
2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่ม
4.4.5 ปรั บ ปรุ ง ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
4.4.1 ร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
โดยนาข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามโดยใช้วิธี
SWOT Matrix จะได้ จุดแข็ง – โอกาส (SO) , จุดอ่อน – โอกาส (WO), จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
และ จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
ขั้นที่ 2 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix มาจาแนกตามองค์ประกอบของ
แนวคิดเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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ตารางที่ 29 SWOT Matrix การบริ ห ารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
จุดแข็ง (S)
1. การบริการวิชาการ
จุดแข็ง – จุดอ่อน (PNIModified = 0.480)
1. การวิจยั
(PNIModified = 0.476)

โอกาส – ภาวะคุกคาม

โอกาส (O)
1. สภาพเศรษฐกิจ (E)
(PNIModified = 0.523)
1. การบริการวิชาการ
(PNIModified = 0.543)
2. การวิจยั

(PNIModified = 0.542)

จุดอ่อน (W)
1. การผลิตบัณฑิต
(PNIModified = 0.525)

แยกตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์
(PNIModified = 0.476)

แยกตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
1. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (PNIModified = 0.514)
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากลายทางชีวภาพ
(PNIModified = 0.496)

แยกตามองค์ประกอบย่อย
1. การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
(PNIModified = 0.494)
2. การปลุกฝังการเรียนรู้ (PNIModified =
0.464)
3. การอนุรักษ์ (PNIModified = 0.501)

แยกตามองค์ประกอบย่อย
1. แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
(PNIModified = 0.557)
2. ปัจจัย 4 (PNIModified = 0.543)
3. แห่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
(PNIModified = 0.535)
4. ความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified = 0.533)
5. การฟื้นฟู (PNIModified = 0.527)
6. การบริหารจัดการและกลไล
นโยบาย (PNIModified = 0.520)
7.ชุมชนศิลปวัฒนธรรม (PNIModified =
0.501)
จุดอ่อน – โอกาส (WO)
(WO1) สภาพเศรษฐกิจที่เป็น
โอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนด้านการ
บริการวิชาการ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- ปัจจัย
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
ด้านวิจัย
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

จุดแข็ง-โอกาส (SO)
(SO 1) สภาพเศรษฐกิจ เป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งด้านการบริการวิชาการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- ชุมชนศิลปและวัฒนธรรม
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
2. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
-การอนุรักษ์
3. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมาย
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- การมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่าย)
- การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
และการวิจัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมาย
- การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
- การมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่าย
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
- การอนุรักษ์

- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
- ความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ปัจจัย
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
และด้านการผลิตบัณฑิต
1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
2. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ปัจจัย 4
- ความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
1. ด้านการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การปลูกฝังการเรียนรู้ และ
แนวคิด

2.ด้านนโยบายของรัฐ (P)
(PNIModified = 0.509)
1.การบริการวิชาการ
(PNIModified = 0.534)
2.การวิจัย (PNIModified = 0.533)

(SO 2) นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งด้านการบริการวิชาการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การอนุรักษ์
2. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
3. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมาย
และวิจัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย

(WO2)นโยบายของรัฐบาลเป็น
โอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนด้านการ
บริการวิชาการ ในเรื่องต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- ปัจจัย
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
ด้านวิจัย
1 .ด้านการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- ปัจจัย 4
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
และด้านการผลิตบัณฑิต
1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
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- การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมาย
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
- การอนุรักษ์

2. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- ปัจจัย 4
- แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
3. ด้านการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การปลูกฝังการเรียนรู้ และ
แนวคิด

3. สภาพสังคม (S)
(PNIModified = 0.501)
1. การบริการวิชาการ
(PNIModified = 0.539)
2. การวิจยั (PNIModified = 0.525)

(WO 3) สภาพสังคมเป็นเป็นโอกาสที่
ช่วยลดจุดอ่อนด้านการบริการ
(SO 3) สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อ
วิชาการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
ต่อจุดแข็งด้านการบริการวิชาการ ใน
1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
เรื่องดังต่อไปนี้
หลากหลายทางชีวภาพ
1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
- การฟื้นฟู
หลากหลายทางชีวภาพ
และด้านวิจยั
- การอนุรักษ์
1. ด้านการพัฒนาคุณค่าความ
2. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง หลากหลายทางชีวภาพ
ชีวภาพ
- ปัจจัย 4
- แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
3. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
ชีวภาพ
และด้านการผลิตบัณฑิต
- การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย หลากหลายทางชีวภาพ
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
- การฟื้นฟู
กฎหมาย
2. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
และวิจัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
ทางชีวภาพ
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
- ปัจจัย 4
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
- แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
ชีวภาพ
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 3. ด้านการเข้าถึงและการแบ่งปัน
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
กฎหมาย
ชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
- การปลูกฝังการเรียนรู้ และ
- การอนุรักษ์
แนวคิด

2. สภาพเทคโนโลยี (T)
(PNIModified = 0.496)
1. การบริการวิชาการ (PNIModified
= 0.534)
2. การวิจยั (PNIModified = 0.496)

(WO 4) สภาพเทคโนโลยีเป็นเป็น
โอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนด้านการ
(SO 4) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่ บริการวิชาการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
เอื้อต่อจุดแข็งด้านการบริการวิชาการ 1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟูและวิจัย
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สภาพเทคโนโลยี (T)
(PNIModified = 0.496) (ต่อ)
1. การบริการวิชาการ (PNIModified
= 0.534)
2. การวิจยั (PNIModified = 0.496)

1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การอนุรักษ์
2. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
3. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
- การมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่าย
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมาย
และวิจัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
- การมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่าย
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมาย
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
- การอนุรกั ษ์

ด้านวิจัย
1. ด้านการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- ปัจจัย 4
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
และด้านการผลิตบัณฑิต
1. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
2. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- ปัจจัย 4
- แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
3. ด้านการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การปลูกฝังการเรียนรู้ และ
แนวคิด

ภาวะคุกคาม (T)
1. สภาพเทคโนโลยี (T)
(PNIModified = 0.547)
1. การผลิตบัณฑิต (PNIModified
= 0.496)
2. สภาพเศรษฐกิจ (E) (PNIModified
= 0.523)
1. การผลิตบัณฑิต (PNIModified
= 0.605)
3. นโยบายของรัฐบาล (P)
(PNIModified = 0.509)
1. การผลิตบัณฑิต (PNIModified
= 0.591)
4. สภาพสังคม (S) (PNIModified =
0.501)
1. การผลิตบัณฑิต (PNIModified
= 0.501)

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST1) สภาพ
เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง
ด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่องต่อไปนี้
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย

จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT1)
สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุดด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่อง
ต่อไปนี้
1. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ)
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ปัจจัย 4
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม)
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
3. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์
- การปลูกฝังการเรียนรู้

(ST2) นโยบายของรัฐเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดแข็งด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่อง
ต่อไปนี้

(WT2) นโยบายของรัฐเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดด้านการผลิตบัณฑิตใน
เรื่องต่อไปนี้
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ภาวะคุกคาม (T) (ต่อ)
1. สภาพเทคโนโลยี (T)
(PNIModified = 0.547)
1. การผลิตบัณฑิต (PNIModified
= 0.496)
2. สภาพเศรษฐกิจ (E) (PNIModified
= 0.523)
1. การผลิตบัณฑิต (PNIModified
= 0.605)
3. นโยบายของรัฐบาล (P)
(PNIModified = 0.509)
1. การผลิตบัณฑิต (PNIModified
= 0.591)
4. สภาพสังคม (S) (PNIModified =
0.501)
1. การผลิตบัณฑิต (PNIModified
= 0.501)

1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย

1. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ)
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ปัจจัย 4
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม)
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
3. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์
- การปลูกฝังการเรียนรู้

(ST3) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุดแข็งด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่อง
ต่อไปนี้
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย

(WT3) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดด้านการผลิตบัณฑิตในเรื่อง
ต่อไปนี้
1. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ)
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ปัจจัย 4
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม)
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
3. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์
- การปลูกฝังการเรียนรู้

(ST3) สภาพเทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดแข็งด้านการผลิตบัณฑิต
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย

(WT4) สภาพเทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดด้านการผลิตบัณฑิตใน
เรื่องต่อไปนี้
1. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ)
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ปัจจัย 4
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม)
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การฟื้นฟู
3. การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์
- การปลูกฝังการเรียนรู้
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ตารางที่ 30 SO / ST / WO / WT การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
SO / ST / WO / WT
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ด้านการผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง – โอกาส (SO)
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
1. สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการผลิต
บัณฑิต
2. นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการผลิต
บัณฑิต
3. สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการผลิต
บัณฑิต
4. สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการผลิต
บัณฑิต ดังนี้
1) การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
2) การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
- การอนุรักษ์
จุดอ่อน – โอกาส (WO)
1. สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการผลิต
บัณฑิต
2. นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการผลิต
บัณฑิต
3. สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนด้านการผลิต
บัณฑิต
4. สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการผลิต
บัณฑิต ดังนี้
- การปลูกฝังแนวคิดและความตระหนักเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
ด้านการผลิตบัณฑิต (ต่อ)
1. สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่ภาวะคุกคามด้านการผลิต
บัณฑิต
2. นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่ภาวะคุกคามด้านการผลิต
บัณฑิต
3. สภาพสังคมเป็นโอกาสที่ภาวะคุกคามด้านการผลิต
บัณฑิต
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การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

SO / ST / WO / WT
4. สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่ภาวะคุกคามด้านการผลิต
บัณฑิต
1). การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
- ปัจจัย 4
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- แหล่งพันธุกรรมทางเศรษฐกิจ
- ความสมดุลทางธรรมชาติ

จากตารางที่ 4.26 พบว่า การวิเคราะห์ SO / ST / WO / WT การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พบว่า มีจุด
แข็ง – ภาวะคุกคาม (ST) 4 ข้อ และจุดอ่อนภาวะคุกคาม (WT) 4 ข้อ
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ตารางที่ 31 SO / ST / WO / WT การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
SO / ST / WO / WT
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ด้านการวิจัย
จุดแข็ง – โอกาส (SO)
1. สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการวิจยั
2. นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการวิจยั
3. สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการวิจยั
4. สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการวิจยั
ดังนี้
1) การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
- การปลูกฝังการเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมาย
2) การอนุรักษ์และฟื้นฟู
- การอนุรักษ์
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
จุดอ่อน – โอกาส (WO)
ด้านการวิจัย (ต่อ)
1. สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการวิจยั
2. นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการวิจยั
3. สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนด้านการวิจยั
4. สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการวิจยั
ดังนี้
1) การอนุรักษ์และฟื้นฟู
- การฟื้นฟู
2) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
- ปัจจัย 4
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
-

จากตารางที่ 31 พบว่า การวิเคราะห์ SO / ST / WO / WT การบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พบว่า มี มี
จุดแข็ง - โอกาส (ST) 4 ข้อ และมีจุดอ่อน – โอกาส (WO) 4 ข้อ
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ตารางที่ 32 SO / ST / WO / WT การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
SO / ST / WO / WT
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ด้านการบริการวิชาการ
จุดแข็ง – โอกาส (SO)
1. สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการบริการ
วิชาการ
2. นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการบริการ
วิชาการ
3. สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการบริการ
วิชาการ
4. สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดแข็งด้านการบริการ
วิชาการ ดังนี้
1) การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
- การปลูกฝังการเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
- การบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมาย
2) การอนุรักษ์และฟื้นฟู
- การอนุรักษ์
3) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
- ปัจจัย 4
- แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
- ความสมดุลทางธรรมชาติ
ด้านการบริการวิชาการ (ต่อ)

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
จุดอ่อน – โอกาส (WO)
1. สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการบริการ
วิชาการ
2. นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการบริการ
วิชาการ
3. สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดอ่อนด้านการบริการ
วิชาการ
4. สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อจุดอ่อนด้านการบริการ
วิชาการ ดังนี้
1) การอนุรักษ์และฟื้นฟู
- การฟื้นฟู

123
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

SO / ST / WO / WT
2) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
- แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
- ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
-

จากตารางที่ 32 การวิเคราะห์ SO / ST / WO / WT การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พบว่า มีจุดแข็ง –
โอกาส (SO) 4 ข้อ มีจุดอ่อน – โอกาส (WO) 4 ข้อ
ขั้ น ที่ 3 น าผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก SWOT Matrix มาร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
มหาวิ ทยาลั ย ตามแนวคิ ดการเสริ มสร้า งขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีว ภาพของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1
ดาเนินการร่างการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1 โดยใช้ผลการวิจัยที่พบ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคามที่เชื่อมโยงกับค่าดัชนี PNIModified โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ก าหนดกลยุ ท ธ์ ห ลั ก จากกรอบแนวคิ ด การบริ ห ารงานตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย 3 ด้าน
3.2 กาหนดกลยุทธ์รองจากกรอบแนวคิดที่เป็นองค์ประกอบการการเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย
3.2.1 การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2.2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2.3 การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
3.3 ก าหนดวิธี ดาเนิ นการจากผลการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย
3.3.1 สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ด้านนโยบายของรัฐ บาล ด้านสภาพ
เศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคม และด้านสภาพเทคโนโลยี
3.3.2 สภาพแวดล้ อ มภายใน คื อ การผลิ ตบั ณฑิ ต การวิ จั ย การบริ การ
วิชาการ ตามแนวคิดการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ดังตารางที่ 4.29
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ตารางที่ 33 ร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขี ดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผลสรุป

SWOT Matrix
WO,WT
ด้านการผลิตบัณฑิต

SO, ST
ด้านการผลิตบัณฑิต
(ต่อ)

กลยุทธ์หลัก
1. ปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2. เสริมสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนางานวิจัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย

3. ยกระดับการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนางานการบริการวิชาการตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

กลยุทธ์รอง
1. ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1. เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟู ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านการเข้าถึงและการแบ่ง
ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการการพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

จากตารางที่ 33 พบว่า กลยุท ธ์ การบริห ารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิดการเสริมสร้างขี ด
ความสามารถด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย จากการใช้ วิ ธี SWOT Matrix
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 6 กลยุทธ์ โดยเป็นกลยุทธ์ SO – ST จานวน 2
กลยุทธ์ และกลยุทธ์ WO - WT จานวน 1 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 9 กลยุทธ์
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ตารางที่ 34 ร่างกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินงาน การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1
SWOT
Matrix
WO,WT
ด้านการผลิตบัณฑิต

SO,ST
ด้านการวิจัย

กลยุทธ์หลัก
1. ปฏิรูปการบริหาร
เพื่อการผลิตและ
พัฒนาบัณฑิตตาม
แนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทย

2. เสริมสร้างการ
บริหารเพื่อพัฒนา
งานวิจัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทย

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1.

ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้าน
การเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

1. จัดการเรียนรู้ในการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดโครงการให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. จัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและ
กฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

2. ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้าน
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดกิจกรรมการเรียนที่สร้างจิตสานึกถึงคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. สร้างผู้นาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชน

3. ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้าน
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลากหลายทางชีวภาพ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อปัจจัย 4
2. จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
3. จัดงบประมาณและระดมแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านชุมชนศิลปวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. จัดการงานวิจัยด้านการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. จัดโครงการให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายใน
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. จัดการงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
และกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัยด้าน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

1. เสริมสร้างการจัดการงานวิจัย
ด้านการเข้าถึงและการแบ่ง
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

2. เสริ มสร้างการจัดการงานวิจยั 1. จัดกิจกรรมการวิจยั เพื่อการอนุรักษ์และฟื้ นฟูความ
ด้านอนุรักษ์และฟื้ นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. เสริมสร้างการจัดการงานวิจัย
ด้านพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพหลากหลายทางชีวภาพ

SO,ST

3. ยกระดับการ

ด้านบริการวิชาการ

บริหารเพื่อพัฒนางาน
การบริการวิชาการตาม
แนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทย

1. ยกระดับการจัดการงานบริการ
วิชาการด้านการเข้าถึงและการแบ่ง
ผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

2. ยกระดับการจัดการงานบริการ
วิชาการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ

3. ยกระดับการจัดการงานบริการ
วิชาการด้านพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพหลากหลาย
ทางชีวภาพ

หลากหลายทางชีวภาพ
1. จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อปัจจัย 4
2. จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการวิจัย
3. พัฒนางานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นแหล่ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจ
4. จัดกิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อเป็นชุมชนศิลปวัฒนธรรม
5. บูรณาการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. บริหารจัดการการบริการวิชาการด้านการปลูกฝังและ
แนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. เข้าไปเพื่อมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
และกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็น
ธรรม
1. สร้างความตระหนักและรู้ถึงคุณค่าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้กับชุมชน
2. บริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่จาเป็นต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
1. นาความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของปัจจัย 4
2. บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สร้างธุรกิจจากแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจเพื่อลดความ
ยากจนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
4. จัดโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยรูปแบบของ
การจัดการความรู้
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อความสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4.4.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล
นาเสนอผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนาร่างกลยุทธ์
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย ฉบั บ ที่ 1 ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
(Stakeholders) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เป็นรายบุคคล ดังแสดงในตารางที่
35
ตารางที่ 35 สถานภาพของผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่ างกลยุทธ์กลยุทธ์
การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1
กลุม่
ที่
1
2
3
4
5

ข้อมูลพื้นฐาน / สถานภาพ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี
ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ผู้บริหารระดับรองคณบดี
อาจารย์ผู้สอน
รวม

รวม
จานวน ร้อยละ
6
21.43
4
14.28
5
17.86
5
17.86
8
28.57
28 100.00

จากตารางที่ 35 พบว่า ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1 มีจานวน 28 คน เป็นผู้บริหารระดับอธิการบดี
จานวน 6 คน เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี จานวน 4 คน เป็นผู้บริหารระดับคณบดี
หรือเทียบเท่า จานวน 5 คน เป็นผู้บริหารระดับรองคณบดี จานวน 5 คน และอาจารย์ผู้สอน จานวน
8 คน
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ตารางที่ 36 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์หลัก /กลยุทธ์รอง
ของการการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง
1. ปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1.1 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและ
การแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
งานวิจยั ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย
2.1 ปฏิรูปการจัดการงานวิจัยด้านการเข้าถึง
และการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. 2 ปฏิรูปการจัดการงานวิจัยด้านการอนุรักษ์
และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.3 ปฏิรูปการจัดการงานวิจัยการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ยกระดั บ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พัฒนางานการบริการวิชาการตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.1 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการ
ด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3.2 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้าน
การอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3.3 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

4.350

S.D.
0.531

แปลผล
มาก

4.000

S.D.
.743

แปลผล
มาก

4.313

0.479

มาก

3.875

0.619

มาก

4.313

0.602

มาก

4.063

0.680

มาก

4.438

0.512

มาก

4.063

0.929

มาก

4.250

0.741

มาก

3.875

0.843

มาก

4.188

0.655

มาก

4.063

0.772

มาก

4.250

0.775

มาก

3.875

0.885

มาก

4.313

0.793

มาก

3.688

.0873

มาก

4.125

0.578

มาก

3.875

0.745

มาก

4.188

.544

มาก

3.938

0.680 มาก

4.125

.500

มาก

3.875

0.806 มาก

4.063

.680

มาก

3.813

0.750 มาก
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จากตารางที่ 36 พบว่า กลยุทธ์ห ลักที่ 1 ปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลั ยเพื่อ การผลิ ตและ
พัฒ นาบั ณฑิตตามแนวคิดการเสริ มสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีว ภาพของ
ประเทศไทย มีความเหมาะสม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x=4350, S.D =.531) และความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับความเป็นไปได้มาก (x=4.60, S.D =.50) กลยุทธ์รองที่ 1.1 ปฎิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึง
และการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x= 4.313, S.D
=.479) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x= 3.875, S.D =.619) กลยุทธ์รองที่ 1.2 ปฎิรูปการจัดการ
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x= 4.313,
S.D =.602) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x= 4.0.63, S.D =.680) 1.3 ปฎิรูปการจัดการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชี วภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x= 4.438, S.D
=.512) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x= 4.063, S.D =.929)
กลยุทธ์หลักที่ 2 ปฎิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(x= 4.250, S.D =.741) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x=3.875, S.D =.843) กลยุทธ์รองที่ 2.1 ปฎิ
รู ปการจั ดการงานวิจั ยด้านการเข้าถึ งและการแบ่ งผลประโยชน์ ความหลากหลายทางชี วภาพมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x= 4.188, S.D =.655) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x=4.063, S.D
=.772) กลยุทธ์รองที่ 2.2 ปฎิรูปการศึกษางานวิจัยด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมมาก (x=4.250, S.D =.775) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x=3.875,
S.D =.885) กลยุทธ์รองที่ 2.3 ปฎิรูปการจัดการงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x=4.313, S.D =.793) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
(x=4.3.688, S.D =.873)
กลยุทธ์หลักที่ 3 ยกระดับการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานการบริการวิชาการตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x=4.125, S.D =.578) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x= 3.875, S.D
=.745) กลยุทธ์รองที่ 3.1 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x=4.188, S.D =.544) และความเป็นไป
ได้ อยู่ในระดับมาก (x=3.938, S.D =.680) กลยุทธ์รองที่ 3.2 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการ
ด้าน การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x= 4.125, S.D
=.500) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x= 3.875, S.D =.806) กลยุทธ์รองที่ 3.3 ยกระดับการ
จัดการงานบริการวิชาการด้านการการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (x= 4.063, S.D =.680) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x= 3.813, S.D =.750)
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ตารางที่ 37 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการของร่างกลยุทธ์
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยฉบับที่ 1
ความเหมาะสม

กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง

ความเป็นไปได้

S.D. แปลผล 
S.D.
แปลผล
1. ปฏิรูปการบริหารเพื่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1.1 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดการเรียนรู้ในการปลูกฝังและแนวคิด 4.250 0.577 มาก
4.00 0.730
มาก
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดโครงการให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วน
4.125 0.619 มาก 3.813 0.834
มาก
ร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. จัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
3.938 0.574 มาก 3.625 0.806
มาก
กลไก นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีศักยภาพใน 4.188 0.750 มาก 3.750 1.000
มาก
การจัดการเรียนการสอนด้านการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
4.063 0.929 มาก 3.875 0.619
มาก
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. จัดกิจกรรมการเรียนที่สร้างจิตสานึกถึง 4.438 0.909 มาก 4.125 0.619
มาก
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันในการ
3.875 0.719 มาก 3.875 0.885
มาก
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
4. สร้างผู้นาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
3.750 0.775 มาก 3.625 1.025
มาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
1.3 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพหลากหลายทางชีวภาพ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
4.000 0.365 มาก 3.938 0.443
มาก
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อปัจจัย 4
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กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง

S.D.
3.875 0.619


แปลผล
มาก

ความเป็นไปได้
S.D.
3.938 0.929


แปลผล
มาก

2. จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอน
3. จัดงบประมาณและระดมแหล่งทุนเพื่อ 3.813 0.655 มาก 3.750 0.931
มาก
การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านชุมชน 3.938 0.574 มาก 3.750 1.065
มาก
ศิลปวัฒนธรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเพื่อ 4.000 0.516 มาก 3.750 0.775
มาก
การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้
เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างการบริหารเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2.1 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดการงานวิจัยด้านการปลูกฝังและ
4.125 0.719 มาก 3.938 0.772
มาก
แนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. จัดโครงการให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมและ 4.063 0.772 มาก 4.000 0.966
มาก
สร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. จัดการงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ 3.813 0.750 มาก 3.688 0.946
มาก
กลไก นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพ 4.063 0.663 มาก 3.828 0.881
มาก
ในการวิจัยด้านการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2.2 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1. จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์
3.938 0.574 มาก 3.688 0.704
มาก
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดสรรงบประมาณและจัดหาแหล่งทุน 3.938 0.854 มาก 3.750 1.065
มาก
เพื่อการวิจยั ที่ลดความสูญเสีย สูญพันธุ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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S.D.
4.063 0.574


แปลผล
มาก

ความเป็นไปได้
S.D.
3.875 1.025


แปลผล
มาก

3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพ
ในการวิจัยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ 4.250 0.577 มาก 4.000 0.730
มาก
พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2.3 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนา
4.000 0.632 มาก 3.688 0.946
มาก
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
ปัจจัย 4
2.จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ 4.125 0.806 มาก 3.938 0.772
มาก
ส่งเสริมการวิจัย
3.พัฒนางานวิจัยความหลากหลายทาง
3.875 0.806 มาก 3.813 0.911
มาก
ชีวภาพให้เป็นแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
4.จัดกิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่า
3.938 0.680 มาก 3.938 0.854
มาก
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็น
ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
5. บูรณาการงานวิจัยความหลากหลายทาง 4.063 0.680 มาก 3.938 0.854
มาก
ชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ยกระดับการบริหารเพื่อพัฒนางานการบริการวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.1 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
1.บริหารจัดการการบริการวิชาการด้าน
3.875 0.500 มาก 3.813 0.655
มาก
การปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. เข้าไปเพื่อมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย 3.875 0.500 มาก 3.813 0.911
มาก
ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ 3.938 0.854 มาก 3.750 1.000
มาก
กลไก นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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S.D.
4.000 0.730


แปลผล
มาก

ความเป็นไปได้
S.D.
3.688 0.873


แปลผล
มาก

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็น
ธรรม
3.2 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1. สร้างความตระหนักและรู้ถึงคุณค่าของ 4.125 0.885 มาก 3.813 0.834
มาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูให้กับชุมชน
2. บริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟู
3.875 0.806 มาก 3.625 0.885
มาก
ความหลากหลายทางชีวภาพที่จาเป็นต่อ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มศี ักยภาพ 4.000 0.816 มาก 3.750 0.931
มาก
ในการวิจัยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3.3 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพหลากหลายทาง
ชีวภาพ
1. นาความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเพื่อ
3.625 0.806 มาก 3.563 0.814
มาก
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพในรูปแบบของปัจจัย 4
2. บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
3.938 0.772 มาก 3.875 1.147
มาก
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างธุรกิจจากแหล่งพันธุกรรม
3.875 1.025 มาก 3.563 0.964
มาก
เศรษฐกิจเพื่อลดความยากจนและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน
4.จัดโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
4.063 0.443 มาก 3.813 0.655
มาก
ผ่านชุมชนศิลปวัฒนธรรม จากภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นด้วยรูปแบบของการจัดการ
ความรู้
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร 4.188 0.544 มาก 3.875 0.619
มาก
ทั้งภายในและภายนอกตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อความ
สมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากตารางที่ 37 พบว่า กลยุทธ์ห ลักที่ 1 กลยุทธ์ รองที่ 1.1 มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี ได้แก่ 1)
จัดการเรียนรู้ในการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง

134
ชีวภาพ 2) จัดโครงการให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ 3) จัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมายใน
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 4) พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์รองที่ 1.2 มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง 2) จัดกิจกรรมการเรียนที่สร้างจิตสานึกถึงคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) พัฒนาศักยภาพของสถาบันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 4) สร้างผู้นาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์รองที่ 1.3 มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อปัจจัย 4 2) จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3) จัดงบประมาณและระดมแหล่งทุนเพื่อการ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านชุมชนศิลปวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพ 5) จัดกิจกรรมเสริมการเรี ยนการสอนเพื่อการ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์รองที่ 2.1 มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี ได้แก่ 1) จัดการงานวิจัยด้านการ
ปลู กฝั งและแนวคิ ดการเข้ าถึ งและการแบ่ งปั นผลประโยชน์ จากความหลากหลายทางชี วภาพ 2) จั ด
โครงการให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 3) จัดการงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 4) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัยด้านการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์รองที่ 2.2 มีวิธีดาเนินการ วิธี ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 2) จัดสรรงบประมาณและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัยที่ลด
ความสูญเสีย สูญพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัย
ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์รองที่ 2.3 มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อปัจจัย 4 2) จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
การวิจัย 3) พัฒนางานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ 4) จัดกิจกรรม
วิจั ยเพื่อการพัฒนาคุ ณค่ าความหลากหลายทางชี วภาพเพื่ อเป็ นชุ มชนศิลปวั ฒนธรรม 5) บู รณาการ
งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.1 มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี ได้แก่ 1) บริหารจัดการการบริการ
วิชาการด้านการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับชุมชนอย่ างต่อเนื่อง 2) เข้าไปเพื่อมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 3) สร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและ
กฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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ทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.2 มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักและรู้
ถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพในการอนุ รักษ์และฟื้นฟูให้กับชุมชน 2) บริหารจัดการการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่จาเป็นต่อชุมชนอย่างยั่งยืน 3) พัฒนาการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.3 มีวิธีดาเนินการ 5 วิธี ได้แก่ 1) นาความรู้จากการวิจัยมา
ต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของปัจจัย 4 2) บริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 3) สร้างธุรกิจจากแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจเพื่อลดความ
ยากจนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 4) จัดโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านชุมชนศิลปวัฒนธรรม
จากภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยรูปแบบของการจัดการความรู้ 5) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีต่อความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากตารางที่ 4.31-4.32 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
(Stakeholders) มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 1 สรุปได้ดังนี้
1. กลยุทธ์หลักให้ปรับคาให้กระชับขึ้น โดยตัดคาว่ามหาวิทยาลัยออก โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมมาก
2. กลยุทธ์รอง ให้ปรับคาให้กระชับขึ้นและเสนอให้มีการเปลี่ยนคาให้มีระดับความสาคัญ
ต่างกับกลยุทธ์หลัก และสอดคล้องกับกรอบแนวคิด เช่นคาว่า ปฏิรูป การเสริมสร้างและการยกระดับ
ให้ปรับเป็นการพัฒนา การขับเคลื่อน การส่งเสริม การดารง การบูรณาการ การเพิ่ม และการสร้าง
โดยยึดหลักของความหมายที่มีความสอดคล้องกับค่าของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม
3. วิธีดาเนินการ มีข้อเสนอปรับปรุง ดังนี้
3.1 ควรระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีบทบาทในการดาเนินการในแต่ละข้อนั้น
3.2 ปรับการเขียนภาษาให้เป็นเชิงวิชาการมากกว่าการใช้ภาษาพูด จะเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
3.3 ให้จัดลาดับความสาคัญของวิธีการตามค่าที่ได้
3.4 ให้มีวิธีการครบตามกระบวนบริหาร การวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติและ
การประเมินผลให้สอดคล้องกับภารกิจแต่ละด้าน
4.4.3 ปรั บ ปรุ ง ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นฉบับที่ 2
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บการจั ดการศึ กษา
(Stakeholders) ในส่วนที่ 2 มาปรับปรุงกลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ ของการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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ฉบับที่ 1 เพื่อพัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 4.34 ดังนี้
ตารางที่ 38 ร่างกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินงาน การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 2
SWOT
Matrix
WO,WT
ด้านการผลิต
บัณฑิต

SO,ST
ด้านการวิจัย

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. ปฏิรูปการบริหารเพื่อ
การผลิตและพัฒนาบัณฑิต
ตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย

1.พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการเข้าถึงและการแบ่ง
ผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1. กาหนดนโยบายเพื่อจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. จัดโครงการให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการ
เข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. จัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมายในการ
เข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
5.. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

2. การจัดการเรียนรู้สู่การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1.สอดแทรกแนวคิดเพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

3. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลากหลายทาง
ชีวภาพ

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง

2. เสริมสร้างการบริหาร
เพื่อพัฒนางานวิจัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย

1. ส่งเสริมการจัดการ
งานวิจัยด้านการเข้าถึงและ
การแบ่งผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ที่สร้างจิตสานึกถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. พัฒนาศักยภาพของสถาบัน ในการบริหารจัดการ กลไกและ
นโยบาย กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
4. สร้างผู้นาและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนแต่ละท้องถิ่น
5. จัดหางบประมาณเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายของชุมชุน
แต่ละท้องถิ่น
6. จัดทาฐานข้อมูลการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมความรู้ของนิสิตนักศึกษา
ชีวภาพในรูปแบบปัจจัย 4 ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
2.จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
3.จัดงบประมาณและระดมแหล่งทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาเพื่อใช้ในโครงการ
การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
4.พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
5.จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน
1.จัดการงานวิจัยด้านการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดโครงการให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
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SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ
3. จัดการงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมายใน
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัยด้านการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

SO,ST

3. ยกระดับการบริหาร

ด้านบริการ
วิชาการ

เพื่อพัฒนางานการบริการ
วิชาการตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย

2. พัฒนาการจัดการ
งานวิจัยด้านอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

1.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง

3. บูรณาการการจัดการ
งานวิจัยด้านพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลากหลายทาง
ชีวภาพ

1.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

1. สร้างกระบวนการจัดการ
งานบริการวิชาการด้านการ
เข้าถึงและการแบ่ง
ผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ชีวภาพ
2. จัดสรรงบประมาณและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัยที่ลดความสูญเสีย
สูญพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัยด้านอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อปัจจัย 4
2.จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการวิจัย

3.พัฒนางานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นแหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจ
4.จัดกิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
เป็นชุมชนศิลปวัฒนธรรม
5. บูรณาการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุล
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.บริหารจัดการการบริการวิชาการด้านการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
2. เข้าไปเพื่อมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมายใน
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างเป็นธรรม

2. สร้างความเข้มแข็งการ
งานบริการวิชาการด้าน
อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1. สร้างความตระหนักและรู้ถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพใน

3. ขยายโอกาสการบริการ
วิชาการด้านพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลากหลายทาง
ชีวภาพ

1. นาความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย

การอนุรักษ์และฟื้นฟูให้กับชุมชน
2. บริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่
จาเป็นต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
ทางชีวภาพในรูปแบบของปัจจัย 4
2. บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างธุรกิจจากแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจเพื่อลดความยากจนและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน
4.จัดโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านชุมชนศิลปวัฒนธรรม จาก
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยรูปแบบของการจัดการความรู้
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีต่อความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4.4.4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องร่ า ง กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่ม
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนาร่างกลยุทธ์ การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ไปใช้โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุป
ผลได้ดังนี้
1) ความเหมาะสมของร่ างกลยุทธ์การบริห ารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์
หลักที่นาเสนอทั้ง 3 กลยุทธ์มีความเหมาะสมดีแล้ว ซึ่งการนากลยุทธ์หลักทั้ง 3 ไปใช้ในเป็นแนวทางใน
การบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
กลยุทธ์รอง มีความเหมาะสมดีแล้วเช่นกัน แต่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การใช้คาใน
การกาหนดชื่อกลยุทธ์เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของแต่ละกลยุทธ์รองจึงควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
เห็นลาดับความสาคัญของแต่ละกลยุทธ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปใช้ในการบริหารได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความสามารถกับภาพรวมของประเทศในการเสริมสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้
วิธีดาเนินการ ในการนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย มี ค วามเหมาะสมดี แ ล้ ว
แต่ มี ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง เช่ น ควรปรั บ เรี ย งประเด็ น ของวิ ธี ด าเนิ น การตามล าดั บ ของ
การดาเนินการ ควรระบุองค์กร หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการให้
ชัดเจน และควรน าผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกมาใช้ในการเสนอแนะวิธีดาเนินการ
ให้ครบกระบวนการ เช่น กระบวนการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนา
การเรียนการสอน และการพัฒนาหน่วยงานด้านการจัดการศึกษา การวิ จัย ประกอบด้วย การพัฒนา
นักวิจัยการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนการวิจัย และส่วนการ
บริการวิชา การสร้างกลไกและการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การส่งเสริมภาพลักษณ์ควรมีวิธีการ
เพื่อพัฒนาที่สอดคล้องกับการนาไปปฏิบัติได้ครบตามกระบวนการที่ปฏิบัติงาน
2) ความเป็ น ไปได้ ข องร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์
หลั กที่น าเสนอทั้ง 3 กลยุ ทธ์มีความเป็นไปได้สู ง หากผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ยเห็ นความส าคัญของ
การพัฒนาความหลากหลายทางชีว ภาพ กลยุทธ์รองที่นาเสนอทั้ง 9 กลยุทธ์มีความเป็นไปได้สู ง
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ส่วนวิธีดาเนินการที่นาเสนอในแต่ละประเด็นนั้นมีความเป็นไปได้สูงเช่นกัน แต่ยังมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงในแต่ละประเด็นให้มีความชัดเจนในการนาไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้นต่อไป
3) ข้ อ เสนอแนะของร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับที่ 2
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
โดยมี ข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ งกลยุ ทธ์ ห ลั ก กลยุท ธ์ร อง และวิ ธีด าเนิน การ ของร่ างกลยุท ธ์
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ดังนี้
3.1 กลยุทธ์หลักที่ 1 1. ปฏิรูปการบริหารการผลิตและพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.1.1 กลยุทธ์รองที่ 1.1 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รอง เป็น 1.1 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เสนอให้ปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
(1) ปรับการเขียนวิธีดาเนินการใน ข้อ 1 เป็น : กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อที่ 3 เป็น
: ส่งเสริมให้นิสิตนั กศึกษาได้มีส่วนร่ วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ข้อที่ 4 เป็น: จัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมายใน
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่นิสิตนักศึกษา และข้อที่ 5 เป็น:
พัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
(3) เพิ่มวิธีดาเนินการ ในข้อย่อยข้อที่ 1 เป็น ข้อ (6) จัดสิ่งแวดล้อมและสร้าง
เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่นิสิต
นักศึกษา และข้อ (7) จัดงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3.1.2 กลยุทธ์รองที่ 1.2 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รอง เป็น : จัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
เสนอให้ปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
(1) ปรับการเขียนข้อย่อยที่ 1 เป็น : สอดแทรกแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ถึง
คุณค่าและขั้นตอนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้แก่นิสิตนักศึกษา ข้อที่
2 เป็น: รณรงค์ที่สร้างจิตสานึกเพื่อลดความสูญเสียและลดความเสื่อมโทรมที่มีต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้ แก่นิ สิ ตนั กศึ กษาข้อที่ 3 เป็น : สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการบริห ารจัดการ กลไกและ
นโยบาย กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้กับนิสิตนักศึกษา ข้อที่ 4
เป็น: สร้างนิสิตและนักศึกษาเพื่อเป็นผู้นาทางความคิดเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนแต่ละท้องถิ่น
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(2) เพิ่มวิธีดาเนินการ ในข้อย่อยข้อที่ 2 เป็น ข้อที่ (7) ดาเนินแผนการ
ฟื้นฟูเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศหึคงอยู่
3.1.3 กลยุท ธ์ ร องที่ 1. 3 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลากหลายทางชีวภาพ
เสนอให้ปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
(1) ปรับการเขียนข้อย่อยที่ 1 เป็น : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นิสิตนักศึกษาใน
การพั ฒนาคุ ณค่ าความหลากหลายทางชี วภาพเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เป็ นในรู ปของปั จจั ย 4 ที่ ไม่ ผ ลเสี ย
สิ่งแวดล้อม ข้อที่ 2 เป็น: จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา
และข้อ 6 เป็น : สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของ
แต่ละท้องถิ่น
(2) เพิ่มวิธีดาเนินการ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ชุมชน
ชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นและชุมชุนให้คงอยู่และมี
ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 2 เสริ มสร้ างการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.2.1 กลยุทธ์รองที่ 2.1 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รอง เป็น: ส่งเสริมกระบวนการวิจัยด้าน
การเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เสนอให้ปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
(1) ปรับการเขียนวิธีดาเนินการใน ข้อย่อยข้อที่ 1 เป็น: กาหนดนโยบายการ
วิจัยด้านการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ข้อที่ 2 เป็น: ส่งเสริมนักวิจัยได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับชาติและนานาชาติ ข้อที่ เป็น: จัดตั้งหน่วยงานเพื่อศึกษากระบวนการการ
บริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อขจัดปัญหาในส่วนที่ไม่ส่งเสริมต่อการวิจัย และข้อที่ 4 เป็น: พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ
วิจัยด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) เพิ่มวิธีดาเนินการ ในข้อย่อย ข้อที่ 5 สนับสนุนงบประมาณและจัดหา
แหล่งทุนเพื่อการวิจัยด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อที่ 6
สร้างและปลูกฝังแนวคิดในการวิจัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าและเท่าเทียม
3.2.2 กลยุ ทธ์ ร องที่ 2.2 พั ฒนาการจั ดการงานวิ จั ยด้ านอนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เสนอให้ปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
(1) เพิ่มวิธีดาเนินการเป็นข้อย่อยข้อที่ 1 เป็น: กาหนดนโยบายใน
การวิจัยที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่เร่งด่วนและตามความจาเป็น และ
ข้อที่ 3 เป็น : วางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้
เพียงพอต่อปัญหาการถูกทาลาย
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3.2.3 กลยุ ทธ์ รองที่ 2.3 เสนอปรั บชื่ อ กลยุ ทธ์ ร อง เป็ น : บูรณาการงานวิจั ยด้าน
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพหลากหลายทางชีวภาพ
เสนอให้ปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
(1) เพิ่มวิธีดาเนินการเป็นข้อย่อยข้อที่ 1 เป็น ข้อที่ 2 เป็น: พัฒนา
และบ่มเพาะนักวิจัยที่บูรณาการงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ และข้อที่ 3 เป็น: จัดแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) เพิ่มวิธีดาเนินการเป็นข้อย่อยข้อที่ 1 พัฒนาและบ่มเพาะนักวิจัย
ที่บูรณาการงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ และข้อที่ 7 ส่งเสริมและหาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการวิจัยข้ามสาขาเพื่อการบูรณาการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.1 กลยุทธ์หลักที่ 3 ยกระดับ การบริหารเพื่อพัฒนางานการบริการวิชาการตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.1.1 กลยุทธ์รองที่ 3.1 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รอง เป็น : พัฒนากระบวนการบริการ
วิชาการด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เสนอให้ปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
(1) ปรับวิธีเขียนข้อย่อยที่ 1 เป็น.ปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการด้านการ
ปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ข้อที่ 2 เป็น: เข้าไปเพื่อมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความเท่าเทียม ข้อที่ 3 เป็น : สร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ
กลไก นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเกิด
ความเป็นธรรม และข้อที่ 4 เป็น : 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีว ภาพอย่างรู้ทันผู้ แสวงหา
ประโยชน์
3.1.3 กลยุทธ์รองที่ 3.3 ขยายโอกาสและการสร้างการมีส่วนร่วมในบริการวิชาการ
ด้านพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพหลากหลายทางชีวภาพ
4.4.5 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์
นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในส่วนที่ 4.3.4 มา
พัฒนาเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ ดังตารางที่ 4.32
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ตารางที่ 39 กลยุทธ์หลั ก กลยุ ทธ์ รอง และวิธีดาเนินงาน การบริหารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยฉบับที่ 2
SWOT
Matrix
WO,WT
ด้านการผลิต
บัณฑิต

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. ปฏิรูปการบริหาร
เพื่อการผลิตและพัฒนา
บัณฑิตตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทย

1.พัฒนา
กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
การเข้าถึงและการ
แบ่งผลประโยชน์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1. กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. จัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึงและการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่นิสิตนักศึกษา
5.. พัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
6. จัดสิ่งแวดล้อมและสร้างเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ.ให้แก่นิสิตนักศึกษา
7. จัดงบประมาณเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

2. จัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1. สอดแทรกแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ถึงคุณค่าและขั้นตอนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

3. จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นิสิตนักศึกษาในการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้แก่นิสิตนักศึกษา
2. รณรงค์ที่สร้างจิตสานึกเพื่อลดความสูญเสียและลดความเสื่อมโทรมที่มีต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่นิสิตนักศึกษา
3. สอดแทรกความรู้การบริหารจัดการ กลไกและนโยบาย กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่นิสิตนักศึกษา
4. สร้างนิสิตและนักศึกษาเพื่อเป็นผู้นาทางความคิดในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนแต่ละท้องถิ่น
5. จัดหางบประมาณเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายของชุมชุนแต่ละท้องถิ่น
6. จัดทาฐานข้อมูลการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมความรู้ของนิสิตนักศึกษาและเข้าสู่ระบบ
รายงาน
7. ดาเนินแผนการฟื้นฟูเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และระบบ
นิเวศให้คงอยู่
ชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในรูปของปัจจัย 4 ที่ไม่ส่งผลเสียสิ่งแวดล้อม
2.จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา

3.จัดงบประมาณและระดมแหล่งทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาเพื่อใช้ในโครงการการพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
4.พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนศิลปวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. สร้างให้นิสิตนักศึกษาตระหนักในการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของแต่ละท้องถิ่น
7. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ชุมชน ชาติและนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นและชุมชุนให้คงอยู่และมีความ
สมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ด้านการวิจัย

กลยุทธ์หลัก
2. เสริมสร้างการ
บริหารเพื่อพัฒนา
งานวิจัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ
ไทย

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. ส่งเสริม
กระบวนการวิจัย
ด้านการเข้าถึง
และการแบ่ง
ผลประโยชน์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

1.กาหนดนโยบายการวิจัยด้านการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ส่งเสริมนักวิจัยได้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติและนานาชาติ
3. จัดตั้งหน่วยงานเพื่อศึกษากระบวนการการบริหารจัดการ กลไก นโยบายและกฎหมาย
ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการขจัดปัญหาใน
ส่วนที่ไม่ส่งเสริมต่อการวิจัย
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการวิจัยด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5.สนับสนุนงบประมาณและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัยด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
6. สร้างและปลูกฝังแนวคิดในการวิจัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้ มค่า
และเท่าเทียม

2. พัฒนาการ
จัดการงานวิจัย
ด้านอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

1. กาหนดนโยบายในการวิจัยที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง

3. บูรณาการ
งานวิจัยด้าน
พัฒนาคุณค่า
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

SO,ST
ด้านบริการ
วิชาการ

3. ยกระดับการ

บริหารเพื่อพัฒนางาน
การบริการวิชาการตาม
แนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของ
ประเทศไทย

1. สร้าง
กระบวนการ
จัดการงานบริการ
วิชาการด้านการ
เข้าถึงและการ
แบ่งผลประโยชน์
ความหลากหลาย
ทาง
ชีวภาพ

2. สร้างความ
เข้มแข็งงาน
บริการวิชาการ
เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ชีวภาพที่เร่งด่วนและตามความจาเป็น
2. จัดสรรงบประมาณและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัยที่ลดความสูญเสีย สูญพันธุ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. วางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เพียงพอต่อปัญหาการถูกทาลาย
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1. พัฒนาและบ่มเพาะนักวิจัยที่บูรณาการงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
2 .ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของ
ปัจจัย 4
3.จัดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการวิจัยและเพิ่มคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4.พัฒนางานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
5.จัดกิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
6. บูรณาการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและหาเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยข้ามสาขาเพื่อการบูรณาการงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.ปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการด้านการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. เข้าไปมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความเท่าเทียม
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย

และกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่จะเกิด
ความเป็นธรรม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรู้ทันผู้แสวงหา
ประโยชน์

1. สร้างความตระหนักและรู้ถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูให้กับชุมชน
2. บริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่จาเป็นต่อชุมชน
อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
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วิธีดาเนินการ

3. ขยายโอกาส
และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนา
คุณค่าความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

1. นาความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพใน
รูปแบบของปัจจัย 4
2. บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างธุรกิจจากแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจเพื่อลดความยากจนและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน
4.จัดโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านชุมชนศิลปวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นด้วยรูปแบบของการจัดการความรู้
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อความสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 2) เพื่อ
ศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ 3) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย 4) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานวน 123 แห่ง
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย มหาวิทยาลัยละ 2 ท่าน และอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยละ 2 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบร่างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณด้วยการ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนี PNIModified
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 กรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
จากการศึ ก ษากรอบแนวคิ ด การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก พบว่า กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ การบริหารการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และ
การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
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5.1.2 สภาพปัจ จุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
5.1.2.1 สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวิจัย มีค่าเฉลี่ย
สภาพปัจจุบันสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการ และด้านการผลิตบัณฑิตต่าที่สุด
ส่ ว นสภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก พบว่า ในภาพรวมอยู่ ในระดับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า ด้ า นสภาพเทคโนโลยี มี ค่ า เฉลี่ ย สภาพปั จ จุ บั น สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นสภาพสั ง คม
ด้านนโยบายของรัฐบาล และด้านสภาพเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด
5.1.2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวิจัย มีค่าเฉลี่ยสภาพ
ที่พึงประสงค์สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการ และด้านการผลิตบัณฑิตต่าที่สุด
ส่ ว นสภาพที่พึง ประสงค์ของการบริห ารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิดการเสริมสร้างขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสภาพสังคมและด้านสภาพเศรษฐกิจ และ
ด้านนโยบายของรัฐบาลต่าที่สุด
5.1.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริ หารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
5.1.3.1 จุดแข็งของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย คือ การบริการวิชาการ และการวิจัย
5.1.3.2 จุ ด อ่ อ นของของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย คือ การผลิตบัณฑิต
5.1.3.3 โอกาสของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย การบริ การวิ ช าการ ได้แ ก่ สภาพเศรษฐกิ จ
รองลงมาคือ นโยบายของรัฐ สภาพสังคมและเทคโนโลยี ตามลาดับ ในส่วนการวิจัย ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ รองลงมาได้แก่ นโยบายของรัฐ สภาพสังคมและเทคโนโลยีตามลาดับ
5.1.3.4 ภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยได้แก่ สภาพเทคโนโลยี รองลงมาคือ
สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล และสภาพสังคมตามลาดับ
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5.1.4 กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
กลยุทธ์การการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก และ 9 กลยุทธ์รอง
ดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 ปฏิรูปการบริหารการผลิตและพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
กลยุ ท ธ์ ร องที่ 1.1 พั ฒ นากระบวนการการจั ดการเรี ยนรู้ ด้ านการเข้ าถึ งและการแบ่ ง
ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุ ท ธ์ ร องที่ 1.2 จั ดการเรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างการมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์รองที่ 1.3 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริมสร้างการบริหารตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
กลยุทธ์ร องที่ 2.1 ส่ งเสริมกระบวนการวิจัยด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กลยุ ทธ์ ร องที่ 2.2 พัฒนาการจัดการงานวิจัยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
กลยุทธ์รองที่ 2.3 บูรณาการงานวิจัยด้านพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์หลักที่ 3 ยกระดับการบริหารการบริการวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
กลยุทธ์รองที่ 3.1 สร้างกระบวนการจัดการงานบริการวิชาการด้านการเข้าถึงและการแบ่ง
ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุ ทธ์รองที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็งการงานบริการวิชาการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์รองที่ 3.3 ขยายโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการด้านพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 กรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
จากการศึ ก ษากรอบแนวคิ ด การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พบว่า กรอบแนวคิดการบริหารการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
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หลากหลายทางชีวภาพ ตามภารกิจที่ในการพัฒนากาลังคน พัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ ตาม
ความต้องการพัฒนาบุคลากรที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึงควรมีการกาหนดเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนากาลังคน การสร้างองค์
ความรู้ นวั ต กรรมเพื่ อ น าไปถ่ า ยทอดและการต่ อ ยอดการใช้ ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ต่ อ การ
เสริ มสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของสั งคมและแก้ไข
ปัญหาต่างๆให้กับสังคมที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในรูปแบบต่างๆ ในการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับคาเพชร ภูริปริญญา (2550)
ได้ ศึ ก ษาการน าเสนอยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยสู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย โลก
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกและสภาพปัจจุบัน
ของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาและเพื่ อ น าเสนอยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยสู่ การเป็ น
มหาวิทยาลัยโลก พบว่า ปัจจัยความสาเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกขึ้นอยู่กับคุณภาพการ
บริ ห ารภารกิจ หลั ก ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รและการสอน การวิ จัย การบริ ก ารทางวิ ช าการและมิ ติ ท าง
วัฒนธรรม ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ค วามสามารถความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ที่สร้าง การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริห ารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟู ความหลากหลายทาง
ชีว ภาพ และการพัฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในรูปของ ปัจจัย 4 แหล่ งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยว แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ ชุมชนศิลปวัฒนธรรม ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสอดคล้องกับ (UNCED : online) อนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีการลงนาม
ในปี 1992 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและมีผลบังคับใช้ในปี 1993 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ดังนี้คือ 1) เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2) เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 3) เพื่ อ
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและการเข้าถึงที่ครอบคลุม
5.2.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผลการวิจัย สภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง การบริหารการผลิตบัณฑิต การ
วิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนด้านความหลากหลายทางชีวภาพมี
การดาเนิน การสอนอยู่จานวนไม่มากพอกับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการวิจัยและการบริการ
วิชาการ และการบริหารมหาวิทยาลัยก็มีการกาหนดเป็นนโยบายเฉพาะกลุ่มที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์จานวนไม่กี่แห่งในส่วนของด้านสังคมยังไม่การนาไปจัดการเรียนการสอน
ในส่ วนของการเสริ มสร้ างขีดความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเข้ าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งโดยรวมในการผลิตด้านนี้ยังไม่มีการศึกษา
โดยตรงและด้านการวิจัยแลการบริการวิชาก็ยังมีน้อยเนื่องจากการศึกษาด้านนี้จะเป็นในเรื่องของข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ ซึ่งแต่ละหน่วยงานและยังขาดการเชื่อมโยงกับการศึก ษาในภาพรวมและการวิจัย
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หรือการบริการวิชาการซึ่งสอดคล้องกับจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ และวิมาน กฤตพลวิมาน (2557) ได้
ทาการศึกษา ปัญหากฎหมายการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพ พบว่า การบริหารทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาด้าน
ข้อจากัดและอุปสรรคด้านกฎหมายถือเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง กฎหมายหลายฉบับไม่ได้เน้น
ควบคุมการใช้ป ระโยชน์จ ากทรั พ ยากรชีว ภาพโดยตรง เช่น กฎหมายคุ้มครองพื้นที่ป่าสงวน ป่า
อนุรักษ์ ป่าต้นน้าหรือกฎหมายคุมครองและส่งเสริมภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่วนของระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ค วามหลากหลายแห่งชาติ (กอช.) แม้ ใช้กับทรัพยากร
ชีว ภาพทุกประเภท แต่ก็มีข้อจ ากัดเฉพาะทรั พยากรที่มีอยู่ในความครอบครองและการดูแลของ
หน่วยงานรัฐเท่านั้น ไม่สามารถนาระเบียบนี้มาใช้เป็นการทั่วไปกับภาคเอกชนได้ เรื่องกฎหมายการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยยังมีอยู่ในวงจากัด และรายงานผลการศึกษาสถานภาพและ
ผลกระทบจากการใช้กฎระเบียบ เรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยยังมีน้อยมาก ซึ่งทาให้ข้อมูลเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องการ
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นยังมีไม่
ชัดเจน
ในส่วนของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอยู่ในระดับ มาก การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เนื่ อ งด้ ว ยประเทศไทยอุ ด มด้ ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพได้มีส่วนสนับสนุนค้าจุ้นชีวิตของคนไทยตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันและเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ของวัฒนธรรมและประเพณีอันหลากหลาย มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภ าพใน
วัฒนธรรมที่สืบสานกันตามแบบวิถีของชุมชนไทยแต่ละพื้นที่อาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันในแต่ละ
ท้องถิ่นตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทัศนคติ ความเชื่อและลักษณะการประกอบอาชีพ ถือปฏิบัติ
ต่อกันมาเป็นเวลานาน คุณค่าและความรู้ในวัฒนธรรมและประเพณีได้นามาประยุกต์ใช้ประโยชน์
หลายด้านทั้งอาหาร เครื่ องส าอาง การดู แลสุ ขภาพ ผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน ของใช้จาเป็นส าหรั บการ
ดารงชีวิต รวมถึงพืชสมุนไพร ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ สมุนไพรไทยมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในลักษณะของยา อาหารเสริม เครื่องสาอาง เครื่องดื่ม และสปา มีมูลค่ าทาง
การตลาดไม่ น้ อ ยกว่ า 30,000-40,000 ล้ า นบาทต่ อ ปี อั ต ราการเติ บโตเฉลี่ ย ปี ล ะ 10-20 ต่ อ ปี
เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของทรัพยากรพืชสมุนไพร มีสภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ทาให้สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารการผลิตบัณฑิต
การวิจัยและการบริการวิชาการ มีความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สิริกุล บรรพพงศ์ (2557) ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการดารงชีวิตทาให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นกลจักรสาคัญในการศึกษา วิจั ย
พัฒนา สร้างนวัตกรรมและผลิตสินค้าออกสู่ตลาดอันจะนาไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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5.2.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
5.2.3.1 ผลการวิจัย พบว่า จุดแข็งของการบริหารมหาวิทยาลั ยตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ได้แก่ การบริหารการ
บริ การวิช าการและวิจั ย มหาวิท ยาลั ย ส่ ว นหนึ่ งมีการวิจัยและการบริการวิช าการ ในเรื่อ งความ
หลากหลายทางชีวภาพมีเครือข่ายมีศูนย์เพื่อการวิจัยและมีหน่วยงานในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น พืช แมลง และสัตว์น้า เป็นต้น ในส่วนของด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ได้แก่ การเข้าถึงและการแบ่ งปั นผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มี
การศึกษาการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการเข้า ถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การใช้อย่ างคุ้ม ค่าเพื่ อไม่ส่ งผลเสี ยต่อความหลากหลายทางชีว ภาพ สอดคล้ องกั บ
Rebecca M & et.al. (2014) ได้กล่าวถึง ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องมองเห็น
คุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ที่จะเป็นแหล่งของผลประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ รวมถึงความงามที่มีคุณค่า
ทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมหรือเรียกได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป
เพื่อว่าจะไม่ทาความเสียหายต่อสายพันธุ์นั้นๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการสูญ
พันธุ์ ปัญหาของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเข้าใจ และจะต้องตระหนัก และ
มีความรับผิดชอบเพื่อให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู ในการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
เช่น การใช้พืชสมุนไพร อาหาร พลังงาน สิ่งทอ ฯลฯ ดังนั้นต้องมีกฎระเบียบเพื่อการบารุงรักษา
อนุรักษ์และการฟื้นฟู ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสิ่ งเหล่านั้นด้วย ในขณะเดียวกันการใช้
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบอื่นๆ โดยมิใช่เฉพาะกลุ่มของรัฐบาล หรือ
นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นก็ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ในรูปแบบต่างๆ
อย่างคุมค่า
5.2.3.2 ผลการวิจัย จุดอ่อนของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ด้านการบริหารการผลิตบัณฑิต ใน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ทาการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะในบางสาขาวิชาเท่านั้นยังขาดการ
บริหารจัดการเพื่อให้มีการบูรณาการและการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา และจัดเป็น
รายวิชาในกลุ่มวิชาทั่วไปเพื่อให้นักศึกษาสาขาอื่นๆ ได้ศึกษาเพื่อให้สามารถตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเกิดการพัฒนาคุณค่าที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชี วภาพได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความยั่ งยื น ในส่ ว นของการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถ ได้แก่ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในส่วนการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการ
เพื่อผลิ ตบั ณฑิตให้ มีศักยภาพด้านการพัฒ นาคุณค่ ายังมีน้อยมากในการบริห ารงานมหาวิทยาลั ย
เช่ น เดี ย วกั บ การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ ในการพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ยั ง มี น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่ถูกนาไปใช้อย่างไม่คุ้มค่าและขาดการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับ สถาบันการแพทย์แผนไทย. (2557) ได้กล่าวถึงการลดความยากจนด้วยการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ต้องลดความยากจนและเพิ่มพูนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูระบบนิเวศ
ในหลายๆ พื้นที่และหลายๆ ระบบ เข้าไปสู่พื้นที่ความยากจน ปัจจุบันต้องเน้นเรื่องการเพิ่มความ
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หลากหลายทางชีวภาพในอดีตมีการอนุรักษ์แต่ปัจจุบันต้องมี การฟื้นฟูเพิ่ม จากการสารวจพบว่าพื้นที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแต่กลับพบความยากจนสูงเช่นกัน นั่นแสดงว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือใช้อย่างไม่คุ้มค่าและมีการแบ่งปันที่ไม่เป็นธรรม ดั้งนั้นถ้าให้
ชาวบ้านได้มีโ อกาสเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้สูงสุ ดก็จะเป็นการ
แก้ปัญหาความยากจนได้อีกทางหนึ่ง การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ถ้าหากเปรียบกับการมีฐานทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายเพื่อ
การพัฒนา แต่ถ้าปราศจากเทคโนโลยีต่อยอด ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ในวงจากัด หรืออาจทาให้
ทรัพยากรหมดไป ตัวอย่าง เช่น การใช้สมุนไพรจากพืชในป่า ถ้าไม่มีเทคโนโลยีการขยายพันธุ์หรือ
นามาปลูกแทนการเก็บจากป่า ก็จะทาให้สมุนไพรนั้นๆ สูญพันธุ์ (สถาบันการแพทย์แผนไทย. 2557)
5.2.3.3 ผลการวิจัย โอกาสของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การบริหารการบริการวิชาการและ
วิจัย คือ นโยบายของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและสภาพเทคโนโลยี จะเห็นได้สภาพของ
นโยบายของรัฐนั้นได้มีการกาหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สภาพเศรษฐกิจที่จะให้เกิดการวิจัยเพื่อไปพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้แก่ชุมชนได้ สภาพสังคมก็จะเป็นส่วนที่จะส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดการพัฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีว ภาพซึ่งในปัจจุบันสั งคมมีการตื่นตั ว เพื่อการ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวาภพเพื่อเกิดการพัฒนาสังคมได้อีกด้วย เช่นเดียวกับสภาพเทคโนโลยีที่
ในปั จ จุ บั น จะมี ก ารน าเทคโนโลยี ต่ า งมาเพื่ อ การศึ ก ษาและวิ จั ย ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ข อง London College of Fashion 2013-2016
การจัดการบูรณาการของความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยว ในการใช้หลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และสังคมของวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุล
โดยมีหลักการดังนี้ให้มีการใช้ระบบนิเวศของความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นองค์ประกอบสาคัญใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและให้มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ
เคารพความถูกต้องของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน และอนุรักษ์ สิ่งที่ชุมชนสร้างขึ้นและการใช้
ชีวิตทางวัฒนธรรม ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมดังเดิมและต้องทาความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีการตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานทางเศรษฐกิจเพื่อให้สังคมและชุมชน
มีส่วนได้เสียที่กระจายอย่างเป็นธรรมที่ส่งผลต่อการจ้างงานที่มั่นคงในโอกาสและรายได้กับชุมชนเพื่อ
บรรเทาความยากจน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องมีส่วนร่วมของผู้ได้เสียและข้อ มูล ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกว้างขึ้นและสร้างฉันทามติให้บรรลุการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องและต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของผลกระทบ เพื่อสร้าง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขตามที่จาเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากจะรักษาความพึง
พอใจและความมั่นใจต่อนั กท่องเที่ยวที่มีต่อความหมายของประสบการณ์ให้ กับนักท่องเที่ยว แต่
จะต้องสร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยวถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการต่างๆ
5.2.3.4 ผลการวิ จั ย ภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การบริหารการผลิต
บัณฑิต นโยบายของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและสภาพเทคโนโลยี จากข้อเสนอแนะพบว่า
การบริหารการผลิตบัณฑิต พบว่า นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐยังไม่มีการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่ม
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จานวนของการศึกษา ทั้งด้านหลักสูตร จานวนอาจารย์และในส่วนของสภาพเศรษฐกิจเนื่องจาการ
ผลิตต้องใช้อาจารย์เฉพาะด้านและต้องมีการบูรณาการในการจัดหางบประมาณในส่วนนี้จึงยังมีน้อย
และด้านสังคมเนื่องจากเป็นสาขาเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วอาชีพที่ผู้สาเร็จการศึกษาโดยตรงนั้นมี
หน่วยงานที่รองรับจานวนน้อยดั้งนั้นจึงควรมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาเพื่อจะได้บัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถที่จะไปพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีว ภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วน
ของเทคโนโลยีซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงที่จะทาให้การจัดหางบประมาณเพื่อจัดหารเทคโนโลยีมาเพื่อการ
เรียนการสอนจึงเป็นในส่วนที่ต้องใช้ต้นทุนที่สูง และในส่วนการเสริมสร้างขีดความสามารถความ
หลากหลายทางชีวภาพนั้นการบริหารการผลิตบัณฑิตยังต้องมีการนาเทคโนโลยี สภาพสังคม สภาพ
เศรษฐกิ จ และนโยบายของรั ฐ ซึ่ ง ยั ง เป็ น ส่ ว นที่ ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ มี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นเดียวกันกับ
องค์การในยุโรปได้กาหนดกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรป โดยต้องดาเนินกิจกรรมเพื่อ
สร้ างเครื อข่ายการบริ ห ารจั ดการที่ดี ต่อความหลากหลายทางชีว ภาพ ระดมกองทุนสนับสนุนให้
เพียงพอในการดาเนินการความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้ กับประชาชนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
พัฒ นาฐานข้อ มูล ของความหลากหลายทางชีว ภาพและกฎหมายให้ เ ป็น ปัจ จุบัน จั ดท าแผนเพื่ อ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบ
นิ เ วศของสหภาพยุ โ รป และจั ดท าข้อ มู ล เพื่ อ ความรู้ต่ อ ผู้ ใช้ มีผ ลตอบแทนกั บ สิ น ค้ าที่ ไ ม่ ทาลาย
สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลต่อความคุ้มค่าที่เกิดกับระบบนิเวศของสหภาพยุโรป จัดทาระบบการ
ดาเนินการของสหภาพยุโรปในการพัฒนาความร่วมมือในการลดผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีว ภาพ และจากการศึก ษาของ The Economic of Ecosystem & Biodiversity
(TEEB, 2008)ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาการสู ญ เสี ย ความล้ ม เหลวในการใช้
มาตรการต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
5.2.4 กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผลการวิจัย กลยุ ทธ์หลักที่พัฒนาขึ้นมี 3 กลยุทธ์หลั ก 9 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 1 คือ
ปฏิรูปการบริหารการผลิตและพัฒนาบัณ ฑิตตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และ 3 กลยุทธ์รอง ได้แก่ 1) พัฒนากระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2) จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และ 3) จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ กลยุทธ์ห ลักที่ 2 เสริมสร้างการบริหารตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และ 3 กลยุทธ์รอง ได้แก่ 1) ส่งเสริม
กระบวนการวิจัยด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2) พัฒนาการ
จัดการงานวิจัยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และ 3) บูรณาการงานวิจัยด้านพัฒนา
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และ กลยุทธ์หลักที่ 3 ยกระดับการบริหารการบริการวิชาการตาม
แนวคิด การเสริมสร้างขีดความสามารถด้ านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และ 3
กลยุ ท ธ์ ร อง ได้ แ ก่ 1) สร้ างกระบวนการจั ดการงานบริ การวิ ชาการด้ านการเข้ าถึ งและการแบ่ ง
ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2) สร้างความเข้มแข็งการงานบริการวิชาการด้านอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และ 3) ขยายโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการด้าน
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พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของมหาวิทยาลัยเซฟฟิลด์ (The University of Sheilfield) ความหลากหลายทางชีวภาพ รัฐบาลใน
ฐานะผู้ลงนามต้องจัดทากลยุทธ์ระดับชาติและบังคับใช้ก ลยุทธ์ในระดับชาติและแผนดาเนินการเพื่อ
การอนุ รั ก ษ์ ป กป้ อ งและเพิ่ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ในส่ ว นของการก าหนดกลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลั ยเซฟฟิล ด์เพื่อให้ กลยุทธ์ในระดับชาติถูกส่ งผ่ านไปยังระดับท้องถิ่น เพื่อการคุ้มครอง
ทรัพยากรเหล่านี้ ตั้งแต่สายพันธุ์ที่มีความสาคัญและที่อยู่อาศัย โดยมีการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมนเชตเตอร์ (The University of Manchester) ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และได้มีนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้คือ 1) เพื่อ
การกากับดูแลและดาเนิ น การอย่างมีเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพในแผนของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2) เพื่อให้มีความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและพัฒนาความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ 3) เพื่ อ ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 4) เพื่อให้มีมาตรการในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 5) เพื่อให้มีการศึกษาถึงชนิดพันธุ์ที่สาคัญและแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 6)
เพื่อให้มีกิจกรรมที่สามารถจะเชื่อมโยงกับการให้ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพภายใน
มหาวิทยาลัย 7) เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับกลยุทธ์ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 8) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเกิดการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมสาธารณะ และสอดคล้องกับ
กลยุ ท ธ์ ข อง London College of Fashion 2013-2016 การจั ด การบู ร ณาการของความ
หลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยว ในการใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมของวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุล โดยมีหลักการดังนี้ 1) ให้มีการ
ใช้ระบบนิเวศของความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
และให้มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ 2) เคารพความถูกต้อง
ของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน และอนุรักษ์ สิ่งที่ชุมชนสร้างขึ้นและการใช้ชีวิตทางวัฒนธรรม ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมดังเดิมและต้องทาความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3) มี
การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานทางเศรษฐกิจในระยะเพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนได้เสียที่
กระจายอย่างเป็นธรรมที่ส่งผลต่อการจ้างงานที่มั่นคงในโอกาสและรายได้กับชุมชนเพื่อบรรเทาความ
ยากจน เช่นเดียวกับ มหาวิ ท ยาลั ย ในเอกวาดอร์ แ ละลานเดอร์ ไ ด้ ม ี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานรั ฐ บาลโดยการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ที่ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ค วามหลากหลาย
ทางชี ว ภาพเพื่ อ การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น และขจั ด ความยากจนเชื่ อ มโยงระหว่ า งกลยุ ทธ์ ป ระเทศ
ในระดั บ ประเทศกั บ ระดั บ ชาติ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ว่ า ด้ ว ย
คว ามหลากหลายทางชี ว ภาพและทรั พ ยากรทางธรรมช าติ การศึ ก ษา สุ ข ภ าพและ
กระบวนการทางวั ฒ นธรรม และได้ มี การพัฒนากลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ในอนาคตของประเทศเอกวาดอร์โดยให้ มหาวิทยาลัยของเอกวาดอร์มุ่งเน้นไปด้านการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสุขภาพและการย้ายถิ่น โดยเป็นความร่วมมือกับ
20 ประเทศ โดยเริ่มในปี 2012 กับประเทศ คองโก คิวบา แทนซาเนีย และเวียดนาม และในปี 2013
กับประเทศ เอธิโอเปีย แอฟริกา บุ รุนดีและซูรินาม โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมใหม่ไปด้วยกัน
มุ่งไปที่การศึกษาความหลากหลายทางชีว ภาพ เพื่อสุ ขภาพและกระบวนการทางวัฒ นธรรมการ
เคลื่ อนย้ ายทรั พยากรด้านความหลากหลายทางชีว ภาพ สร้างเครือข่ายความร่ว มมือกับสถาบัน
ภายในประเทศ เพื่อปรั บปรุ งคุณภาพชีวิตของคนทางใต้เอกวาดอร์เกี่ยวกับการดูแลและป้องกัน
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สุขภาพพื้นฐาน เช่ น เดี ย วกั บ มหาวิทยาลัย Lougbborough University 2009 ได้กาหนดกลยุทธ์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะให้การพัฒนา
ความหลากลายทางชีวภาพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทางานและให้มี ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นเพื่อ
การเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของสหราชอาณาจักร จากการลงนามในการจัดประชุม
สุดยอดกริโอ ในปี คศ. 1992 เป็นอนุสนธิสัญญาฉบับแรกที่มีการกาหนดกรอบในการอนุรักษ์และ
ฟื้น ฟูและการพัฒนาความหลากหลายทางชีว ภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ ดังนั้นมหาวิ ทยาลัยจึงได้
กาหนดกลยุทธ์ดังนี้ 1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตในการทางานและการเรียนของ
บุคลากร 2) การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างคุ้มค่า 3) การขยายโอกาสการใช้
อย่างคุ้มค่าภายใต้การวิจัย 4) การเชื่อมโยงประสบการณ์การทางานกับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
5) ควรมีหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและ
องค์การต่างๆ 6) สร้างความตระหนักต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่จะเกิดประโยชน์และเกิด
ความยั่งยืนสาหรับคนในอนาคต 7) ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลั ย เป็น ส่ วนส าคัญในการพัฒ นา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและการนาความรู้สู่วงกว้างผ่านเว็บไซด์ และเอกสารด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และ
อย่างคุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศทั่ วไป เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่ง
สาคัญอย่างยิ่งต่อผู้คนและระบบนิเวศ จากเหตุผลต่างๆ ที่ทาให้มนุษย์เรามีความสุขและสุขภาพที่ดี
จากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นอาหาร ยารักษาโรค และเป็นวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีและยังดู ดซับสารเคมี ทาให้น้าสะอาด ดูดซับอากาศเสีย เป็นประโยชน์ที่
มนุษย์เราได้รับจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมากมาย
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศไทย มีข้ อเสนอแนะจากการวิจัย 2
สาระสาคัญคือ ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป มี
รายละเอียดดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา
นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ ยวชาญหรือผู้นาชุมชนสามารถนากรอบแนวคิดในการวิจัยไปใช้เพื่อ กาหนด
เป็นนโยบายในการวิจัย การให้การบริการวิชาการและการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นการบริหารสถาบัน
เหล่ านั้ น ให้ มีการการพัฒ นาความหลากหลายทางชีว ภาพของประเทศไทยที่จะส่ งผลต่อการเพิ่ม
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น
เนื่องจากงานวิจัย นี้มีข้อค้นพบว่ากรอบแนวคิดการเสริมสร้างความหลากหลายทาง
ชีว ภาพซึ่ งเป็ น การสั งเคราะห์ จ ากแนวคิ ดของผู้ เชี่ย วชาญ สามารถนาไปปรั บใช้เพื่ อ กาหนดเป็ น
นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย การบริหารงานมหาวิทยาลัยในการจัดทาหลักสูตร การกาหนด
ประเด็ น การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ที่ จ ะท าให้ ก ารขยายตั ว ของความรู้ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3.1.2 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสามารถ
น ากลยุ ท ธ์ ไปก าหนดในการพั ฒ นาการวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข อง
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มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู และการพัฒนาคุณค่าจากการวิจัยและกาบริการวิชาการ
เนื่ องจากงานมีวิจั ย มีข้อค้นพบว่าจุดแข็งและโอกาส ได้แก่ การวิจัยและการบริการ
วิชาการ การเสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มหาวิทยาลัย
สามารถนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจ การวิจัยและการบริการวิชาการที่จะส่งเสริมการ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาและนา
องค์ความรู้ไปบริหารจัดการต่อยอดใช้ประโยชน์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น และส่งผล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3.1.3 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสามารถนา
กลยุทธ์ ไปกาหนดในการพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจากงานวิจัยมีข้อค้นพบว้า สภาพแวดล้อมภายนอก 4 ด้าน ด้านนโยบายของรัฐ
สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คมและเทคโนโลยีเ ป็ น โอกาสในการวิ จั ย และการบริก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย ที่นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันที่จะให้เกิดการวิจัยและการบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์แ ละ
ฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ และการพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ เ กิ ด
ประโยชน์และการใช้อย่างคุ้มค่าที่จะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ที่ได้รับจากความหลากลาย
ทางชีวภาพ
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากข้อค้นพบในการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและเป็นการต่อยอดงานวิจัยเล่ม
นี้ ขอเสนอแนะหัวข้อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบหรือระบบการบริหารการศึกษาที่บูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชาว่ามีรูปแบบหรือระบบการบริหารงานการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทยที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาต่อการสูญพันธุ์ ของชนิดพันธุ์
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้ศึกษารูปแบบของการบริหารเพื่อจั ดการศึกษาที่ส่งเสริมต่อ
การเสริมสร้างขีดความสามรถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการเพิ่ม
โอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากการบริหารที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับทรัพยากรชีวภาพ
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในภาพรวมของการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเสริม
สร้างขีดความสามารถทางความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการ
วิชาการ
3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยแยกออกไปตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและไม่ได้วิเคราะห์
จาแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินกรอบแนวคิด
2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
3. แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ฯ
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แบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดในการวิจัย

เรื่ อง กลยุทธ์ การบริ หารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริ มสร้ างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
UNIVERSITY MANAGEMENT STRATEGIES ACCORDING TO THE CONCEPT OF CAPACITY BUILDING IN
BIODIVERSITY OF THAILAND

.......................................................
คาชี้แจง : 1) แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ
กรอบแนวคิดของงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามีความเหมาะสมในการนาไปใช้สร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยอยู่ในในระดับใด โดยได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องดังนี้
+1
เห็นด้วย ว่าประเด็นหัวข้อของกรอบแนวคิดมีความเหมาะสมกับงานวิจัย
0
ไม่แน่ใจ ว่าประเด็นหัวข้อของกรอบแนวคิดมีความเหมาะสมกับงานวิจัย
-1
ไม่เห็นด้วย ว่าประเด็นหัวข้อของกรอบแนวคิดมีความเหมาะสมกับงานวิจัย
2) ข้อมูลเพื่อการพิจารณาประกอบด้วย
- เอกสารแนบ 2 แสดงรายละเอี ย ดที่ ม าของกรอบแนวคิ ด และกระบวนการสั ง เคราะห์
กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตารางที่ 1 องค์ประกอบหลักการเสริมสร้างขีดความสามารถของความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลการพิจารณา
องค์ประกอบของการสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

เห็น
ด้วย
(+1)

ไม่
แน่ใจ
(0)

ไม่เห็น ข้อเสนอ
แนะ
ด้วย
(-1)

1. ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ก า ร แ บ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จ ากความหลากหลายทาง ……… ……… ………
……… ……… ………
ชีวภาพ
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
……… ………… …………
3. การพัฒนาคุณภาพความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4. อื่นๆ........................................................
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยการเสริมสร้างขีดความสามารถของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยการ
สร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ผลการพิจารณา
เห็น
ไม่
ไม่เห็น
ด้วย แน่ใจ ด้วย
(+1)
(0)
(-1)

1 . ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ก า ร แ บ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ จ ากความหลากหลาย ………… ………… …………
………… ………… …………
ทางชีวภาพ
1.1 การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
1.2 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
1.3 การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมาย

…………
…………
…………
2 . ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู ค ว า ม …………

หลากหลายทางชีวภาพ
2.1 การอนุรักษ์
2.2 การฟืน้ ฟู

…………
…………
…………
…………

…………
…………
…………
…………

………… ………… …………

3 . ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ค ว า ม ………… ………… …………
หลากหลายทางชีวภาพ
………… ………… …………
3.1 ปัจจัย 4
3.2 แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
3.3 แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
3.4 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
3.5 ความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
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เอกสารแนบ 2
กรอบแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การเสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
1. การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
1.1 การปลูกฝังการเรียนรู้และแนวคิด
1.2 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
1.3 การบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย
2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
2.1 การอนุรักษ์
2.2 การฟื้นฟู
3. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3.1 ปัจจัย 4

งานตามภารกิจสถาบันอุดมศึกษา
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
กระบวนการบริหาร
1. การวางแผน
2. การนาแผนไปปฏิบัติ
3. การ
6)
7)
8)
9)

3.2 แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
3.3 แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
3.4 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม
3.5 ความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนากลยุทธ์ 3 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
1) การวิเคราะห์ SWOT
2) การวิเคราะห์ TOWS Matrix

3) การกาหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบริหารงานมหาวิทยาลัย
การบริหารมหาวิทยาลัยในการวิจยั นี้ ใช้กรอบตามภารกิจของการบริหารงาน 4 ภารกิจ ที่เกีย่ วข้องกับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย อันประกอบด้วย
1) การจัดการเรียนการสอน
2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการ
และกรอบการบริหารมหาวิทยาลัย ได้จากการสังเคราะห์กระบวนการบริหารดังนี้
1. กระบวนการ POCC ของ Fayol 1916
2. กระบวนการ POSDCORB Model ของ Gulick & Urwick 1936
3. กระบวนการ PODCC ของ Sears 1950
4. กระบวนการ PDCA ของ Deming 1993

จากการวิเคราะห์กระบวนการบริหารของ Newby, Stepich, Lehman & Russell, (2000) ได้สรุป
ดังนี้
1) การวางแผน
2) การนาแผนไปปฏิบัติ
3) การประเมินผล
ที่มาของกรอบแนวคิดด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถของความหลากหลายทางชีวภาพ
1. จาก UNDP ได้ตระหนักถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมของโลก ได้ดาเนินการพัฒนาจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของโลก ให้เกิดการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึง และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกจาก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 การจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
1.2 การพัฒนาความคิดริเริ่มในการเพิ่มคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 การเสริมสร้างศักยภาพของเทคโนโลยีในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
1.4 การเพิ่มความสามารถของบุคคลในสถาบันและองค์กร
1.5 การเพิ่มความสามารถของระบบการตัดสินใจต่อการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
2. จากอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on biological Diversity : CBD) จากการ
ประชุมของ UNCED ในการเสริมสร้างขีดความสามารถความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการมีส่วนร่วม การนุ
รักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการ ดังนี้
2.1 การสร้างบุคลากรและฝึกอบรมให้กับบุคคล
2.2 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
2.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.4 การพัฒนานโยบายและการออกกฎหมาย
2.5 การบูรณาการนโยบายและการออกกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพลงในภาคส่วนอื่น
2.6 มีกลไกของผู้มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
2.7 มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
2.8 มีเวทีในการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
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3. National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs)
3.1 การจัดการเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครอง ป้องกันและควบคุม
3.2 การพัฒนาองค์การ บุคลากร ความรู้
3.3 การประเมินแบบมีส่วนร่วม
3.4 ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
3.5 กลไกการบริหารจัดการ
4. การวิเคราะห์ความจาเป็นของการเสริมสร้างขีดความสามารถของความหลากหลายทางชีวภาพ (UNEP)

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของตนเอง
4.2 การจัดการและวางนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจากัดและหลีกเลี่ยงข้อ
ขัดแย้ง
4.3 การหาวิธีการและโอกาสเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างกว้างขวาง
4.4 การพัฒนาระบบและกลไกทางการตลาดที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและการระดมทุนจาก
การใช้ทรัพยากร
4.5 การวางระบบและกลไกความรับผิดชอบและการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 การวางกลไกเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
4.7 การสร้ างเครื อข่ายความร่ว มมือจากสถาบันการเมือง สถาบันการศึกษาให้ ส ามารถ
ดาเนินการสภาพแวดล้อมได้ตามกฎหมาย
4.8 การสร้ า งระบบการจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี ก ารบู ร ณาการที่ เ สริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
เครือข่ายหลายแบบของผู้มีส่วนได้เสียที่มีองค์การของรัฐสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชนและสถาบัน
อื่นๆ
4.9 การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
4.10 การศึ ก ษาวิ จั ย ในรู ปแบบของสหสาขาวิช า ด้ านกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ดการ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถของภูมิภาค
กลยุ ท ธ์ การบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพ (The University of
Manchester) นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้คือ
1. เพื่อการกากับดูแลและดาเนินการอย่างมีเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
แผนของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้มีความร่วมมือของผู้เขียวชาญเพื่อศึกษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
3. เพื่อให้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
4. เพื่อให้มีมาตรการในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
5. เพื่อให้มีการศึกษาถึงชนิดพันธุ์ที่สาคัญและแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
6. เพื่อให้มีกิจกรรมที่สามารถจะเชื่อมโยงกับการให้ ความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในมหาวิทยาลัย
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7. เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับกลยุทธ์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
8. เพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดการวิจัย
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมสาธารณะ
Lougboroug University ได้กาหนดกลยุทธ์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยจะให้การพัฒนาความหลากลายทาชีวภาพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทางานและให้มี
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นเพื่อการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ของสหราชอาณาจักร
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตในการทางานและการเรียนของบุคลากร
- การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างคุ้มค่า
- การขยายโอกาสการใช้อย่างคุ้มค่าภายใต้การวิจัย
- การเชื่อมโยงประสบการณ์การทางานกับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
- ควรมีหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชน
ท้องถิ่นและองค์การต่างๆ
- สร้างความตระหนักต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่จะเกิดประโยชน์และเกิดความยั่งยืน
สาหรับคนในอนาคต
- ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ส่ ว นส าคั ญในการพั ฒ นา เพื่ อให้ เ กิ ดองค์ค วามรู้ การดาเนิน งานอย่ า ง
ต่อเนื่องและการนาความรู้สู่วงกว้างผ่านเว็ปไซด์และเอกสารด้านอื่น ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และ
คุ้มค่า ของสภาพการทางาน เช่นเดียวกับทรัพยากรในระบบนิเวศทั่วไป
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
คาชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิ ชานโยบายการจั ดการและความเป็นผู้ นาทางการศึกษา คณะครุศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุท ธ์ก ารบริ หารมหาวิท ยาลั ยตามแนวคิ ดการเสริม สร้ า งขี ดความสามารถด้ านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 8 ฉบับ เป็นแบบสอบถามสาหรับ อธิการบดี จานวน 1 ฉบับ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการหรือวิจัย จานวน 1 ฉบับ คณบดี 2 ฉบับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือวิจัย 2 ฉบับ อาจารย์ผู้สอน 2 ฉบับ
3. ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ขอความ
กรุณาท่านโปรดช่วยตอบแบบสอบถามทุกตอน ทุกข้อ ตามสภาพจริง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
เพราะข้อมูลที่เป็นจริงของท่านจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัย และจะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศในภาพรวมต่อไป การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อท่านและการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการ
ใด เพราะผู้วิจัยจะนาไปวิเคราะห์และนาเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น
4. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาในทางานและสอนในระดับ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่ม เติม เกี่ ยวกั บการบริ หารมหาวิท ยาลั ย ตามแนวคิ ดการเสริม สร้า งขี ด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
5. ในกรณีท่านสะดวกในการตอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://goo.gl/forms/Bam2SgNcrz
6. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ เสียสละเวลาของท่ านให้ความ
ร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง และพร้อมทั้งกรุณาให้ความอนุเคราะห์ส่งกลับคืน
ผู้วิจัย โดยใส่ซองที่ผู้วิจัยได้ติดแสตมป์เรียบร้อยแล้ว ส่งคืนทางไปรษณีย์ถึงผู้วิจัย ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559
นางประทุมทอง ไตรรัตน์
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : Pratoomtong_t@rmutt.ac.th Tel. 0897999549
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 ไม่เกิน 40 ปี
 41-45 ปี
 46- 50 ปี
 51-55 ปี
 56 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. ตาแหน่งปัจจุบัน
 อธิการบดี
 รองอธิการบดี
 คณบดี (โปรดระบุ) คณะ..............................  รองคณบดี (โปรดระบุ) คณะ..................
 อาจารย์ผู้สอน
5. ระยะเวลาในการทางาน (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 ไม่เกิน 10 ปี
 11-20 ปี
 21-30 ปี
 มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
6. อาจารย์สอนในระดับ
 ปริญญาบัณฑิต
 บัณฑิตศึกษา
 ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
แนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ค าชี้ แ จง แบบสอบถามนี้ เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดั บ โปรดท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับคะแนน ซึ่งตรงกับระดับความความคิดเห็น ของท่านต่อสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
ระดับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุด
ระดับสภาพที่พึงประสงค์มากทีส่ ุด
4
หมายถึง
ระดับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมาก
ระดับสภาพที่พึงประสงค์มาก
3
หมายถึง
ระดับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันปานกลาง
ระดับสภาพที่พึงประสงค์ปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันน้อย
ระดับสภาพที่พึงประสงค์น้อย
1
หมายถึง
ระดับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันน้อยที่สุด
ระดับสภาพที่พึงประสงค์น้อยที่สดุ
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การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ด้านการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
ในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลไก
นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ ด้านฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ ยว
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการวางแผนการจัดการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการวางแผนการการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการวางแผนการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การวางแผนการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ เรื่อ ง การเข้าถึง แบ่งปัน ผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วม
การสร้างเครือข่ายการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านการบริหาร
จัดการ กลไก นโยบาย กฎหมายการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้
ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี ความรอบรู้
ด้านการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี การน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาแหล่ ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
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การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาความสมดุล
ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อ การนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ ปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ แนวคิ ด ให้ กั บ นิ สิ ต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้เรื่องการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่ายในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชา เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ
กลไก นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึงแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิท ยาลั ยมี การประเมิน ผลการจัดวิ ชาเพื่ อให้นิ สิ ตนั กศึ กษาพัฒ นาแหล่ งพั นธุ กรรม
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต นักศึกษาพัฒนาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ด้านการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
ในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลไก
นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจ
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการวางแผนการจัดการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการวางแผนการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการวางแผนการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการวางแผนการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ เรื่อ ง การเข้าถึ ง แบ่งปัน ผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วม
การสร้างเครือข่ายการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านการบริหาร
จัดการ กลไก นโยบาย กฎหมายการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้
ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้
ด้านการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี การน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาแหล่ ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ

174
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาความสมดุล
ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ ปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ แนวคิ ด ให้ กั บ นิ สิ ต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้เรื่องการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่ายในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชา เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ
กลไก นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึงแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิท ยาลั ยมี การประเมิน ผลการจัดวิ ชาเพื่ อให้นิ สิ ตนั กศึ กษาพัฒ นาแหล่ ง พั นธุ กรรม
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต นักศึกษาพัฒนาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1
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การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการวิจัย

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

1. มหาวิทยาลั ยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการปลูกฝังการเรีย นรู้ แนวคิดในการเข้าถึง การ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการเข้าถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย การเข้าถึง การ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพือ่ ศึกษาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อศึกษาการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อศึกษาการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย
4
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท่ อ งเที่ ย วจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี การวางแผนเพื่อ ศึ ก ษาการพัฒ นาแหล่ ง พั นธุ ก รรมเศรษฐกิ จ จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาชุ ม ชนศิ ล ปวั ฒ นธรรมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
จากความหลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานวิจัยในการวางแผนการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานวิจัยในการวางแผนการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อ งานวิจัยในการวางแผนการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานวิจัยในการวางแผนการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการวิจัย
1.มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดในการเข้าถึง
การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2.มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการเข้าถึง
การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย การเข้าถึง
การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้
เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาการพัฒนาแหล่งพันธุ กรรมเศรษฐกิจจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

176
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
10. มหาวิ ท ยาลั ย มี การน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาความสมดุ ล ทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้ อต่อ งานวิจัยในการนาแผนไปปฏิบั ติ
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิ จที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการน าแผนไปปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานวิจัยในการนาแผนไปปฏิบัติการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการน าแผนไปปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการศึกษาการปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดในการเข้าถึง การ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการศึกษาการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการเข้าถึง การ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย การเข้าถึง การ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
ปัจจัย 4
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี การประเมิ น ผลการศึ ก ษาการพัฒ นาแหล่ ง เรีย นรู้ ท่ อ งเที่ย วจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการศึกษาการพัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี การประเมิ น ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาชุ ม ชนศิ ล ปวั ฒ นธรรมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
จากความหลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมื อ งและนโยบายของรั ฐบาลที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จัย ในการประเมิน ผลการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานวิจัยในการประเมินผลการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานวิจัยในการประเมินผลการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานวิจัยในการประเมินผลการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

177
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการบริการวิชาการ

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิ ดในการเข้าถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการเข้าถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการ กลไก นโยบายในการเข้าถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อการพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความ
หลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การวางแผนการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้ อต่องานบริการวิชาการของมหาวิท ยาลั ยในการวางแผนการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการวางแผนการดาเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการวางแผนการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการบริการวิชาการ

1.

1. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดในการเข้าถึง การ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการเข้าถึง การ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการ กลไก นโยบายในการเข้าถึงการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบตั ิเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพให้
เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี การน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท่ อ งเที่ ย วจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี การน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนศิ ล ปวั ฒ นธรรมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

178
การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
จากความหลากหลายทางชีวภาพ

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

5

สภาพปัจจุบัน
4 3 2 1

5

สภาพที่พึงประสงค์
4 3 2 1

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การนาแผนไปปฏิบัติการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ในการน าแผนไป
ปฏิบัติการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการนาแผนไปปฏิบัติการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

14. สภาพเทคโนโลยี ที่เ อื้ อ ต่ อ งานบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลัย ใน การน าแผนไป
ปฏิบัติการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
ด้านการบริการวิชาการ
1. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดในการเข้าถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ ายในการเข้าถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย การเข้าถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นปัจจัย
4
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การประเมินผลการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

13. สภาพสั งคมที่ เ อื้อ ต่ องานบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายของประเทศไทย
1) ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็งการบริหารมหาวิทยาลัยในด้านใดที่เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ด้านการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านบริการวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีจุดอ่อนการบริหารมหาวิทยาลัยในด้านใดที่เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านบริการวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใด (PEST) ที่เป็นโอกาสในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1. ด้านการเมือง นโยบายของรัฐ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ด้านสภาพเศรษฐกิจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านเทคโนโลยี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใด (PEST) ที่เป็นภาวะคุกคามในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1. ด้านการเมือง นโยบายของรัฐ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านสภาพเศรษฐกิจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านเทคโนโลยี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
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คาชี้แจง
1.แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การ
บริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล
2. แบบประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก /กล
ยุ ท ธ์ร องกลยุ ท ธ์ก ารบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ตามแนวคิด การเสริ มสร้า งขี ดความสามารถด้ านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) และ
คาถามปลายเปิด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการกล
ยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคาถามปลายเปิด
3. ขอความกรุณาโปรดพิจารณากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่ส่งมาพร้อมกับแบบประเมินนี้
แล้วตอบแบบประเมินแต่ละข้อโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
4. ในการตอบแบบประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยตระหนักดีว่า ท่านมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติจานวนมาก
แต่ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสาคัญต่อการวิจัย เพื่อผู้วิจัยสามารถนาข้อมูลไปใช้ให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของประเทศให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
5. ขอความกรุ ณาให้ ความอนุเคราะห์ ส่ งแบบประเมินกลับคืนผู้ วิจัย ภายในวัน พุธ ที่ 16
มีนาคม 2559
นางประทุมทอง ไตรรัตน์
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : pratoomtong_t@rmutt.ac.th Tel. 0897999549
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ชื่อ
นามสกุล
.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
สาขาวิชา
.
ตาแหน่งปัจจุบัน..........................................................
สังกัด..........................................................................
คาชี้แจงสาหรับตอนที่ 2-3 แบบประเมินนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โปรดทาเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนซึ่งตรงกับความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ความเหมาะสม
ระดับ
หมายถึง
ระดับ
5 มีความเหมาะสมมากและมีความ 5
จาเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติ
4 มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก
4
ควรนาไปปฏิบัติให้เกิด
ความสาเร็จ
3 มีความเหมาะสมปานกลางปฏิบัติ 3
ได้ก็ดีไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความ
เสียหาย
2 มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อย
2
สามารถนาไปปฏิบัติได้ตาม
สถานการณ์
1 มีความเหมาะสมน้อยอาจไม่
1
คุ้มค่าในการนาไปปฏิบัติ

ความเป็นไปได้
หมายถึง
แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริงจนประสบความสาเร็จ
แนวปฏิบัติชัดเจน มีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติจนประสบความสาเร็จ
แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรมีความ
เป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจนประสบ
ความสาเร็จในระดับปานกลาง
แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรแต่มีความ
ยากลาบากในการนาไปปฏิบัติ
แนวปฏิบัติไม่ชัดเจนเมื่อนาไปปฏิบัติอาจ
ไม่ประสบความสาเร็จ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง
ความเหมาะสม
กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง
1. ปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิต
และพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
1.1 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและการ
แบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และ
การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. เสริมสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
งานวิจัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
2.1 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านการเข้าถึง
และการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2.2 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านการอนุรักษ์
และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.3 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ยกระดับการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
งานการบริการวิชาการตามแนวคิดการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.1 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านการ
เข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3.2 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านการ
อนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
3.3 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ข้อเสนอ
แนะ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. ปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
1.1 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1..จัดการเรียนรู้ในการปลูกฝังและแนวคิดการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. จัดโครงการให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. จัดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
และกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มศี ักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1.3 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อปัจจัย 4
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยว
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจ
4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม

ข้อเสนอ
แนะ

186
วิธีดาเนินการ

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

ข้อเสนอ
แนะ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2.1 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดการงานวิจัยด้านการปลูกฝังและแนวคิดการ
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดโครงการให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. จัดการงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ กลไก
นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัย
ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2.2 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัย
ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
3. สร้างเครือข่ายการวิจัยที่เสริมสร้างการอนุรักษ์และ
การฟื้นฟู
2.3 เสริมสร้างการจัดการงานวิจัยการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อปัจจัย 4
2.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว
3.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจ

”
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4.จัดกิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นชุมชนศิลปวัฒนธรรม
5.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ยกระดับการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานการบริการวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3.1 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านการเข้าถึงและการแบ่งผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดการงานบริการวิชาการด้านการปลูกฝังและ
แนวคิดการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อได้มีส่วนร่วมและ
สร้างเครือข่ายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. จัดการงานบริการวิชาการด้านการบริหารจัดการ
กลไก นโยบายและกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มศี กั ยภาพในการ
บริการวิชาการด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดกิจกรรมวิจัยเพื่อการฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัย
ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ยกระดับการจัดการงานบริการวิชาการการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1.จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อปัจจัย 4
2.จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยว
3.จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจ
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4.จัดกิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นชุมชนศิลปวัฒนธรรม
5.จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....................................................................
(..................................................................)
ผู้ประเมิน
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการประเมิน IOC ของผู้เชี่ยวชาญ
2. ผลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม รายข้อ

190

ผลการประเมิน IOC ของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ
รายการประเมิน
1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2 อายุ
( ) ไม่เกิน 40 ปี
( ) 41-45 ปี
( ) 46-50 ปี
( ) 51-55 ปี
( ) 56 ปีขึ้นไป
3 ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
4 ตาแหน่งปัจจุบัน
( ) อธิการบดี
( ) รองอธิการบดี
( ) คณบดี (โปรดระบุคณะ)
( ) คณบดี (โปรดระบุคณะ)
( ) อาจารย์ผสู้ อน
5 ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
( ) ไม่เกิน 10 ปี
( ) 11-20 ปี
( ) 21-30 ปี
( ) มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
6 อาจารย์สอนในระดับ
( ) ปริญญาบัณฑิต
( ) บัณฑิตศึกษา
( ) ปริญญาบัณฑิตและ บัณฑิตศึกษา

1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

IOC
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
รายการประเมิน
1
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
แนวคิด ให้ กับ นิสิ ตนั กศึ กษาให้มี ความรอบรู้ ด้า นการเข้ าถึ ง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้ มี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการเข้ า ถึ ง แบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้มีความรอบรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้เชีย่ วชาญคนที่
2
3
4

+1 +1

+1

+1

5
+1

1.00
+1

+1

+1

+1

+1
1.00

+1

+1

+1

+1

+1
1.00

+1

+1

+1

+1

5. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต +1 +1
นักศึกษาให้ มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

+1

+1

+1

6. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้มีความรอบรู้ด้านการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิท ยาลั ยมี ก ารวางแผนจัด วิชาเพื่อให้นิสิ ตนัก ศึกษา
พัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการและเมืองนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อ การวาง
แผนการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อ การวางแผนการการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อ การวางแผนการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การวางแผนการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

+1

รายการประเมิน

IOC

+1

+1

+1

1.00
1.00

+1

+1
1.00

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1
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ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ เรื่อง การ
เข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิท ยาลัย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจัด วิ ชาเพื่ อ
พัฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี ส่ ว นร่ว ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
เข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิท ยาลั ยมี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจั ดวิ ช าเพื่ อ
พัฒนานิสิตนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
กฎหมายการเข้ า ถึ ง แบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิท ยาลัย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจัด วิ ชาเพื่ อ
พัฒนานิสิต นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้า นการอนุ รักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิท ยาลัย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจัด วิ ชาเพื่ อ
พั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นฟื้ น ฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิท ยาลัย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ ใ นการจัด วิ ชาเพื่ อ
พัฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการพั ฒ นาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท่ อ งเที่ ย วจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาแหล่ ง พั น ธุ ก รรมเศรษฐกิ จจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาชุ ม ชนศิ ล ปวั ฒ นธรรมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อให้
นิสิตนักศึกษาพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการนาแผน
ไปปฏิบัตกิ ารจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิ จ ที่เ อื้ อ ต่อ การน าแผนไปปฏิ บั ติ ก ารจั ด
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การน าแผนไปปฏิ บั ติ ก ารจั ด
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การน าแผนไปปฏิบัติ การจั ด
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการ
เรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้เรื่องการ
เข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการเข้ า ถึ ง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชา เพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย การ
เข้าถึงแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต
นักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาแหล่ ง พั น ธุ ก รรมเศรษฐกิ จ จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต
นักศึกษาพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
10. มหาวิท ยาลัยมี การประเมิน ผลการจัดวิ ชาเพื่อ ให้ นิสิ ต
นักศึกษาพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการและเมื อ งนโยบายของรั ฐ บาลที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาด้ า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ การประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
รายการประเมิน
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ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
แนวคิด ให้ กับ นิสิ ตนั กศึ กษาให้มี ความรอบรู้ ด้า นการเข้ าถึ ง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้ มี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการเข้ า ถึ ง แบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้มีความรอบรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้มีความรอบรู้ด้านการพัฒนาความหลากหลายทางชี วภาพ
ให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อ การวาง
แผนการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อ การวางแผนการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อ การวางแผนการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การวางแผนการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการ
เรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้เรื่องการ
เข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
รายการประเมิน
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2. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการเข้ า ถึ ง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชา เพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย การ
เข้าถึงแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิ ทยาลั ยมี การประเมิ นผลการจั ดวิ ชาเพื่ อพั ฒนานิ สิ ต
นักศึ กษาให้ มี ความรอบรู้ ด้ านการอนุ รั กษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. มหาวิทยาลั ยมี การประเมิ นผลการจั ดวิชาเพื่ อพัฒนานิ สิ ต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านการพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาแหล่ ง พั น ธุ ก รรมเศรษฐกิ จ จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ ให้ นิ สิ ต
นักศึกษาพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
10. มหาวิท ยาลัยมี การประเมิน ผลการจัดวิ ชาเพื่อ ให้ นิสิ ต
นักศึกษาพัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ บาลที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
ประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ การประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการวิจัย
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ ก ษาการปลู ก ฝั ง การ
เรี ยนรู้ แนวคิ ดในการเข้ าถึ ง การแบ่ง ปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม สร้าง
เครื อ ข่ า ยการเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รายการประเมิน
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3. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการบริหารจัดการ
กลไก นโยบาย การเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ ก ษาการฟื้ น ฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิ ทยาลัย มี ก ารวางแผนเพื่ อศึ กษาการพั ฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัย มี ก ารวางแผนเพื่อ ศึกษาการพัฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัย มี ก ารวางแผนเพื่อ ศึกษาการพัฒ นาแหล่ ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี ก ารวางแผนเพื่อ ศึกษาการพัฒนาชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการพัฒนาความ
สมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อ งานวิจัย
ในการวางแผนการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการวางแผน
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานวิจัยในการวางแผนการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการวางแผน
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการปลูกฝัง
การเรียนรู้ แนวคิดในการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วม สร้างเครือข่ายในการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการ กลไก นโยบาย การเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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5. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาการฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนา
แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนา
ชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนา
ความสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานวิจัย
ในการนาแผนไปปฏิบัติการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานวิจัยในการนาแผนไปปฏิบัติ
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสั ง คมที่เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการน าแผนไปปฏิ บั ติ
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานวิจัยในการนาแผนไปปฏิบัติ
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการศึกษาการปลูก ฝังการ
เรี ยนรู้ แนวคิ ดในการเข้ าถึ ง การแบ่ง ปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการศึกษาการมีส่วนร่วม
สร้ า งเครือ ข่ า ยในการเข้า ถึ ง การแบ่ งปั นผลประโยชน์ จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการบริหารจัดการ
กลไก นโยบาย การเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการศึกษาการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
รายการประเมิน
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8. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาแหล่ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาความ
สมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานวิจัยใน
การประเมินผลการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการประเมิ น ผล
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานวิจัยในการประเมินผลการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการประเมิ น ผล
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
1. มหาวิ ทยาลั ยมี ก ารวางแผนเพื่ อ การปลูก ฝั ง การเรีย นรู้
แนวคิ ด ในการเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว ม สร้ า ง
เครื อข่า ยในการเข้า ถึง การแบ่ง ปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อการบริหารจัดการ กลไก
นโยบายในการเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
6. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี ก ารวางแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อการพัฒนาความสมดุล
ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ บาลที่ เ อื้ อ ต่ อ งาน
บริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ในการวางแผนการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

+1

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00

รายการประเมิน
1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

IOC

199

2.

12. สภ าพเ ศร ษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ง านบริ การ วิ ช าก าร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ในการวางแผนการด าเนิ น งานด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การวางแผนการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการวางแผนการด าเนิ น งานด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การปลู ก ฝั ง การ
เรียนรู้ แนวคิดในการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วม สร้าง
เครื อ ข่ า ยในการเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการ
กลไก นโยบายในการเข้าถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัย มี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อการอนุรัก ษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การฟื้ น ฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัย มี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อ การพัฒนาคุณ ค่ า
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิท ยาลัย มี ก ารนาแผนไปปฏิ บัติ เพื่ อการพัฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นาแหล่ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิท ยาลั ย มี การนาแผนไปปฏิบั ติ เพื่อ การพัฒนาชุ มชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาความ
สมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยในการนาแผนไปปฏิบัติการดาเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภ าพเ ศร ษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ง านบริ การ วิ ช าก าร ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการนาแผนไปปฏิบัติ การดาเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การนาแผนไปปฏิบัติ การดาเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการน าแผนไปปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ นงานด้ า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้
แนวคิ ด ในการเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการมี ส่ ว นร่ ว ม สร้ า ง
เครื อข่า ยในการเข้า ถึง การแบ่ง ปันผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมี การประเมิน ผลการบริหารจัดการ กลไก
นโยบาย การเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
6. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้
ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาแหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี การประเมิ น ผล การพั ฒ นาชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ บาลที่ เ อื้ อ ต่ อ งาน
บริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลการด าเนิ นงานด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในการประเมินผลการดาเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลการด าเนิ นงานด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสาหรับสภาพปัจจุบัน
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
N of Items =144
Alpha = .9722

ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสาหรับสภาพที่พึงประสงค์
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9929

N of Items =144

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรายข้อ
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สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยจากการวิเคราะห์รายข้อ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
การวางแผน (Planning)
1. ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิด
ให้ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการเข้ า ถึ ง แบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาด้าน
การบริ หารจัด การ กลไก นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึง แบ่งปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ด้านการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย
4
7. มหาวิท ยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
ชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
11. สภาพการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ บาลที่ เ อื้ อ ต่ อ การวาง
แผนการจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการวางแผนการการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการวางแผนการจัดการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การวางแผนการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัตใิ นการจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการ
เรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ เรื่อง การเข้าถึง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเข้ า ถึ ง แบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมายการเข้าถึง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการพั ฒ นาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต
นักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้นิ สิต
นักศึกษาพัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต
นัก ศึ ก ษาพั ฒ นาชุม ชนศิ ลปวั ฒ นธรรมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต
นักศึกษาพัฒ นาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ มจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อ การนาแผนไป
ปฏิบัตกิ ารจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย



S.D.



S.D.

2.84

1.032

4.22

.861

2.93

1.044

4.26

.804

2.87

1.001

4.24

.827

2.80

.967

4.20

.847

2.91

.987

4.19

.809

2.80

1.007

4.15

.851

2.74

1.045

4.17

.835

2.83

1.053

4.21

.808

2.70

1.037

4.12

.859

2.85

1.069

4.17

.869

2.79

1.055

4.18

.846

2.73

.995

4.14

.885

2.67

.940

4.12

.835

2.79

.979

4.14

.809

2.79

1.052

4.22

.799

สภาพปัจจุบัน


S.D.

สภาพที่พึง
ประสงค์
S.D.


204
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้เรื่องการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นัก ศึ ก ษาให้ มี ส่ว นร่ วม การสร้ า งเครื อ ข่า ยในการเข้า ถึ ง แบ่ งปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช า เพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการพั ฒ นาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการประเมินผล
การจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิด
ให้ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการเข้ า ถึ ง แบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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2. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาด้าน
การบริ หารจัด การ กลไก นโยบาย กฎหมาย การเข้าถึง แบ่งปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
ความรอบรู้ด้านการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย
4
7. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
แหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
ชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาพัฒนา
ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการวางแผนการ
จัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการวางแผนการจัดการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อ การวางแผนการจัดการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยี ที่เ อื้ อต่ อ การวางแผนการจัด การศึ กษาด้ า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัตใิ นการจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการ
เรียนรู้ แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้ เรื่อง การเข้าถึง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเข้ า ถึ ง แบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย กฎหมายการเข้าถึง
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบตั ิในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อพัฒนานิสิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการพั ฒ นาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต
นักศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต
นักศึกษาพัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ ในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต
นัก ศึ ก ษาพั ฒ นาชุม ชนศิ ลปวั ฒ นธรรมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติในการจัดวิชาเพื่อให้นิสิต
นักศึกษาพัฒ นาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ มจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อ การนาแผนไป
ปฏิบัตจิ ัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัติการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการนาแผนไปปฏิบัตกิ ารจัดการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
แนวคิดให้กับนิสิตนักศึกษาให้มีความรอบรู้เรื่องการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นัก ศึ ก ษาให้ มี ส่ว นร่ วม การสร้ า งเครื อ ข่า ยในการเข้า ถึ ง แบ่ งปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษาให้มีความรอบรู้ด้านฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการพั ฒ นาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึ กษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาแหล่งพันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
พัฒนาความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการประเมินผล
การจัดการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการวิจัย
1. มหาวิ ทยาลั ยมี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ กษาการปลูก ฝั งการเรีย นรู้
แนวคิดในการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว ม สร้ า ง
เครือข่ายการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการบริหารจัดการ กลไก
นโยบาย การเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อศึกษาการฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
6. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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7. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อศึกษาการพัฒนาแหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมี การวางแผนเพื่อศึกษาการพัฒนาความสมดุล
ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานวิ จัยในการ
วางแผนการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานวิจัยในการวางแผนการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสั งคมที่ เ อื้ อต่ อ งานวิจั ย ในการวางแผนการศึก ษาด้ า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานวิจัยในการวางแผนการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการวิจัย
1.มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาการปลูกฝังการ
เรียนรู้ แนวคิ ดในการเข้าถึ ง การแบ่งปั นผลประโยชน์ จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2.มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว ม
สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการเข้ า ถึ ง การแบ่ งปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการบริหารจัดการ
กลไก นโยบาย การเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนาแหล่ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ

การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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9. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อศึกษาการพัฒนาความ
สมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานวิจัยในการ
นาแผนไปปฏิบัติการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการน าแผนไปปฏิ บั ติ
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานวิจัยในการนาแผนไปปฏิบัติการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ ต่ อ งานวิ จั ย ในการน าแผนไปปฏิ บั ติ
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการวิจัย
1. มหาวิทยาลั ยมีการประเมินผลการศึกษาการปลูกฝังการเรียนรู้
แนวคิดในการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการศึกษาการมีส่วนร่วม สร้าง
เครื อ ข่ า ยในการเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการบริหารจัดการ กลไก
นโยบาย การเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาการฟื้ น ฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาแหล่ ง
พันธุกรรมเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาความสมดุล
ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมืองและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่องานวิจัยในการ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานวิจัยในการประเมินผลการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานวิจัยในการประเมินผลการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานวิจัยในการประเมินผลการศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดใน
การเข้ า ถึ ง การแบ่ งปั น ผลประโยชน์ จ ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายใน
การเข้ า ถึ ง การแบ่ งปั น ผลประโยชน์ จ ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
ในการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ ฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาแหล่ งพั น ธุ ก รรม
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาความสมดุ ล ทาง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ บาลที่ เอื้ อ ต่ องานบริ ก าร
วิชาการของมหาวิทยาลัยในการวางแผนการดาเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การวางแผนการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการ
วางแผนการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในการวางแผนการด าเนิ น งานด้ า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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3.

ด้านการบริการวิชาการ
1. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้
แนวคิดในการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อการมีส่วนร่วม สร้า ง
เครื อ ข่ า ยในการเข้ า ถึ ง การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการ กลไก
นโยบายในการเข้าถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การฟื้ น ฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมี การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาแหล่งพันธุกรรม
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าแผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิทยาลัยมีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาความสมดุล
ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ บาลที่ เอื้ อ ต่ องานบริ ก าร
วิชาการของมหาวิทยาลัยในการนาแผนไปปฏิบัติการดาเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การน าแผนไปปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งานด้ า นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการ
นาแผนไปปฏิบัติการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการ
นาแผนไปปฏิบัตกิ ารดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปลูกฝังการเรียนรู้ แนวคิดใน
การเข้ า ถึ ง การแบ่ งปั น ผลประโยชน์ จ ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายใน
การเข้ า ถึ ง การแบ่ งปั น ผลประโยชน์ จ ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
การบริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารจัดการ กลไก นโยบาย
การเข้ า ถึ ง การแบ่ งปั น ผลประโยชน์ จ ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้เป็นปัจจัย 4
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว
จากความหลากหลายทางชีวภาพ
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการพั ฒ นาแหล่ ง พั น ธุ ก รรม
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
9. มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
10. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการพั ฒ นาความสมดุ ล ทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
11. สภาพการเมื อ งและนโยบายของรั ฐ บาลที่ เอื้ อ ต่ องานบริ ก าร
วิชาการของมหาวิท ยาลัย ในการประเมิน ผลการดาเนิ นงานด้า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ
12. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
การประเมินผลการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
13. สภาพสังคมที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
14. สภาพเทคโนโลยีที่เอื้อต่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในการประเมินผลการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
4. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัย

214
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
ศาสตราจารย์ประจา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ประจาคณะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
4. อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ศุภติมัลโร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
2.
3.
4.

5.

รองศาสตราจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เจนคุณานุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
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รายชื่อผู้ตรวจกลยุทธ์รอบที่ 1
อธิการบดี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ ชานาญกิจ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ
3) รองศาสตราจารย์ ดร ฤาเดช เกิดวิชัย
4) นางสาวนภัทร มังคละพฤกษ์
5) ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์
6) รองศาสตราจารย์ ดร. นายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองอธิการบดี
1) รองศาสตราจารย์ ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ
2) รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ ดวงเดือน
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท พิพิธสมบัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณบดี
1) รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชลาภิรมย์
2) ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
3) ดร.กนกกานต์ วีระกุล
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรักษ์ นวพรไพศาล
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ
รองคณบดี
1) ดร. วิลาสินี บุณยะศรี
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
3) รองศาสตราจารย์ดร วิลาศ นิติวัฒนานนท์
4) ดร. เฉลิมชัย หาญกล้า
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์

5. อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันสังคมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1) ดร. เพียงเพ็ญ จิรชัย
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลพ พรหมทอง
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เจนคุณานุวัฒน์
4) อาจารย์ ดร. สุนีย์ ชัยสุขสังข์
5) อาจารย์ ดร. ภารุจีร์ เจริญเผ่า
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริลกั ษณ์ หาญวัฒนานุกูล
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
8) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมมาภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันอาศรมศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองผู้อานวยการสานักงานทศสอบ
การศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม Focus group
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลพ พรหมทอง
คณะเทคโนโลยีและเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เจคุณานุวัฒน์
คณะเทคโนโลยีและเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
5. ดร. เพียงเพ็ญ จิรชัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
6. ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ดร. เฉลิมชัย หาญกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
8. ดร. กนกกานต์ วีระกุล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. อาจารย์ ดร. สุนีย์ ชัยสุขสังข์
สถาบันอาศรมศิลป์
9) อาจารย์ ดร. ภารุจีร์ เจริญเผ่า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10) ดร. วิลาสินี บุณยะศรี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกูล รองผู้อานวยการสานักงานทศสอบ
การศึกษาแห่งชาติ
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมมาภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางประทุ ม ทอง ไตรรั ต น์ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ประจ าคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(บริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และระดับปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ศิลปะและการออกแบบ) จากมหาวิทยาลั ยนเรศวร และกาลังศึกษาหลั กสู ตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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