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การศึกษาเรืองนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความตระหนักและการยอมรับของบุคลากรใน

การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ และเพือศึกษาถึงปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนัก

และการยอมรับการนําระบบฯ มาใช้ในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม (สผ.) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามบุคลากรของ สผ.ทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 224 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหารและตัวแทนคณะทํางาน ISO 14001 จํานวน 13 ท่าน สถิติที

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม คือ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่า ttest, Ftest การทดสอบเพือ

เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี LSD และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ทีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.1 มีช่วงระดับอายุ

ระหว่าง 2633 ปีมากทีสุดร้อยละ 46.4 จบการศึกษาปริญญาตรีขึนไปมากทีสุดร้อยละ 95.5 มีอายุ

งานน้อยกว่า 5 ปีมากทีสุดร้อยละ 36.6 สังกัดสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมมากทีสุดร้อยละ 

25.0 มีตําแหน่งงานเป็นข้าราชการมากทีสุดร้อยละ 45.5 กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการฝึกอบรมเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมในหลักสูตรลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม มากทีสุดคิดเป็นร้อยละ 59.4 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างรับรู้

ข้อมูลข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความตระหนัก

ต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีการยอมรับการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ในระดับค่อนข้างสูง 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิงแวดล้อม

มี 2 ปัจจัยคือ การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม และความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ISO 14001 มาใช้ในองค์การมี 3 ปัจจัยคือ อายุ ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 และความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001  

  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครังนี คือ 1)  ควรจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกสาย

งานอย่างทัวถึง เพือสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและการยอมรับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมแก่บุคลากร 2)  ผู้บริหารควรแสดงความใส่ใจและเป็นผู้นําในการจัดทําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมโดยสนับสนุนทังในด้านนโยบาย งบประมาณ และให้ความร่วมมือเพือเป็นขวัญ

กําลังใจให้แก่คณะทํางาน 3)  สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เห็นถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม เนืองจาก สผ. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในด้านสิงแวดล้อม  
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The purposes of this study were to investigate awareness and acceptance of personnel 

regarding the implementation of environmental management system (ISO 14001) and to examine 

factors related to the personnel’s awareness and acceptance in the Office of Natural Resources 

and Environmental Policy and Planning (ONEP). The samples in this study were 224 officers of 

ONEP. Data were collected by using questionnaires. Additional data were collected by 

interviewing 13 administrators and representatives of the ISO 14001 team. Statistics used for  

data analysis were frequency, mean, percentage, standard deviation, ttest, Ftest, pair wise 

comparisons using LSD and Pearson’s Correlation Coefficient, at significant level of 0.05. 

  The results showed that the majority of the samples were female (70.1%), 2633 years 

old (46.4%), earned a bachelor's degree or higher (95.5%), worked at the ONEP less than 5 years 

(36.6%), worked under the Office of Environmental Impact Assessment (25.0%), were 

government officers (45.5%), received trainings on the environmental management system in the 

course of environmental problems (59.4%). Their knowledge about environmental management 

were at moderate level as well as their level of information receiving about environmental 

management system. Their awareness of the environmental management system was at high level 

while their acceptances on the system were moderately high.  
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 The test of hypothesis revealed that 2 factors related to the environmental 

awareness were environmental trainings and knowledge and understanding of ISO 14001. Three 

factors significantly related to the acceptances of implementation of ISO 14001 were age,  

knowledge and understanding of ISO 14001, and awareness of the importance of ISO 14001. 

 Recommendations from this study are: 1) trainings and development for all staff to create 

knowledge, understanding and awareness about the environmental management system. 2) the 

administrators should pay attention and act as leaders in implying the system by issuing the 

policy, provide budget and cooperate with the working team. 3) create culture which the 

importance of the environmental management system is sustainably recognized.  
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 การทําวิทยานิพนธ์เรืองความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม  

(ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง  

โพธิบุญ ซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษาหลักในการทําวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่

จินดา อาจารย์ทีปรึกษาร่วมทีสละเวลาให้ความรู้ แนวคิด แนวทาง และความช่วยเหลือในการทํา

วิทยานิพนธ์ตังแต่เริมต้นจนเสร็จสินขันตอนการทําวิทยานิพนธ์ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์

ทุกท่านของหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม ทีประสิทธิประสาท

ความรู้ประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ์ในครังนี รวมถึงเจ้าหน้าทีของคณะพัฒนาสังคมและ

สิงแวดล้อมทุกท่านทีให้ความช่วยเหลือในการประสานงานต่างๆ ด้วยดีเสมอมา 

  ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมทีสละเวลาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการให้ข้อมูลทีใช้ในการศึกษา ซึงเป็น

ส่วนหนึงทีทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

  ขอขอบพระคุณบริษัททีปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ระบบ ISO 14001 

บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด ทีให้ข้อมูลประกอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี 

  ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ และน้องๆ การจัดการสิงแวดล้อม ภาคปกติ รุ่น14 และรุ่น15 ทีคอย

ให้ความช่วยเหลือและกําลังใจเสมอมา 

  สุดท้ายนีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่และขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ที

เป็นกําลังใจอย่างดียิงและให้การสนับสนุนตลอดมา 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

1.1ทีมาและความสําคัญของปัญหา 

  

 ปัญหาสิงแวดล้อมในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากยิงขึน เป็นผลสืบเนืองมาจากการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคม เพือสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์ การพัฒนาทีผ่านมาเป็นการนํา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยขาดการควบคุมและระมัดระวัง อันนํามาซึงปัญหาความ

เสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ประกอบกิจการ

โรงงานอุตสาหกรรม รวมทังองค์กรต่างๆมีความตระหนักถึงความสําคัญของสิงแวดล้อมจึงได้หัน

มาดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ซึงเป็นมาตรฐานสากลเกียวกับ

การดูแลรักษาสิงแวดล้อมในองค์กร 

  ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 เป็นมาตรฐานการจัดการสากล เพือให้องค์กรมี

ระบบการบริหารงานด้านสิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสามารถรวมเข้ากับการบริหารงาน

อืนๆ เพือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางสิงแวดล้อมและทางเศรษฐศาสตร์ โดยการจัดการ

สิงแวดล้อมด้วยมาตรฐานนีจะต้องไม่ใช้เสมือนเป็นการสร้างกําแพงการค้า หรือเพือเปลียนแปลง

ความรับผิดชอบทางกฎหมายขององค์กร โดยความสําเร็จของระบบการจัดการสิงแวดล้อมดังกล่าว

จะต้องพึงพาบุคลากรทุกระดับและทุกส่วนงานในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุด ระบบดังกล่าว

จะทําให้องค์กรสามารถสร้างและประเมินความมีประสิทธิภาพของนโยบาย วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายด้านสิงแวดล้อม การปฏิบัติงานด้านสิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือสนับสนุน

การรักษาสิงแวดล้อม โดยการลดมลพิษและการป้องกันมลพิษทีจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆในองค์กร 

โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรด้วย (สยาม อรุณศรีมรกต, 2549: 1) 
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  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีภารกิจเกียวกับการกําหนดนโยบายและ

แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมทังสนับสนุนการจัดการเพือนําไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการเงือนไข ผลกระทบสิงแวดล้อมตาม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม เพือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และ

สนับสนุนการพัฒนาทียังยืนและคุณภาพชีวิตทีดี ดังนันสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จึงมีนโยบายนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มา

ใช้โดยมีแผนดําเนินการตังแต่วันที 29 ก.ย. 2552 ถึง วันที 29 พ.ค. 2553 รวมระยะเวลาทังสิน 8 

เดือน เนืองจากมีความตระหนักในปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนในสังคม และให้ความสําคัญต่อการ

จัดการสิงแวดล้อมทีเกิดขึน และต้องการนําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มา

เป็นเครืองมือทีช่วยให้การจัดการสิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากทีสุด ซึงแนวคิดของระบบ

มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ สผ. ทีจะจัดการ

สิงแวดล้อมในหน่วยงาน ดังนี 

   ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบจัดการทีมีขันตอน สามารถ

ปรับให้เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของหน่วยงานได้ 

   ส่งเสริมให้องค์กรมีการเลือกใช้เทคโนโลยีทีดีทีสุดทีมีอยู่แล้ว (The Best Available 

Technology) ตามความเหมาะสมของผลทีจะได้รับ ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม และลดค่าใช้จ่าย

ในการใช้ทรัพยากร 

   ระบบการจัดการดังกล่าวไม่ได้ตังข้อกําหนดตายตัวให้องค์กรดําเนินการอย่างใดอย่าง

หนึง เกินเลยไปจากสภาพความเป็นจริงทีเป็นไปได้ แต่อยู่ภายใต้เหตุผลทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ 

และความมุ่งมันทีจะมีการพัฒนาระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง 

   การจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อมจะทําให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการประหยัดการ

ใช้ทรัพยากร การลดปริมาณของเสียทีต้องบําบัดและอืนๆ ก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว 

   ปัญหาประการหนึงทีองค์กรไม่สามารถรักษาระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ  

มีแนวคิดว่าระบบฯ การจัดการดังกล่าวเป็นอีกระบบหนึงนอกเหนือจากระบบการจัดการเดิม จึงทํา
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ให้พนักงานผู้รับผิดชอบต้องแบ่งเวลามาจัดทําระบบดังกล่าว ถ้าพนักงานผู้รับผิดชอบไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ก็จะทําให้ระบบล้มเหลว 

  จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม  

(ISO 14001) มาดําเนินการนัน มีส่วนในการกระตุ้นให้ สผ. สามารถจัดการด้านสิงแวดล้อมใน

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือเป็นการลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาด้าน

สิงแวดล้อมให้น้อยลง และไม่ต้องฝ่าฝืนข้อกําหนดกฎหมายด้านสิงแวดล้อมทีต้องปฏิบัติตาม 

รวมทังสร้างสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน นอกจากนียังก่อให้เกิดความชัดเจนของแนวทาง บทบาทของ

หน่วยงาน ซึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับระบบทีมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ โดยอยู่บนพืนฐาน

ของกระบวนการครบวงจร คือ การวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจวัดและประเมินผลสุดท้าย

คือการทบทวนเพือให้เกิดการจัดการทีมีการปรับปรุงให้ดีขึน (บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553) 

  การศึกษาถึงความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

มาใช้ใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จึงเป็นประโยชน์อย่าง

มากเนืองจากจะทําให้ทราบถึงระดับและปัจจัยทีมีผลต่อความตระหนักและการยอมรับของ

เจ้าหน้าทีและบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึง

สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความตระหนักและการยอมรับต่อระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมให้เกิดขึนกับบุคลากรขององค์การอย่างแท้จริง และจะส่งผลให้ระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเกิดประสิทธิผล

และมีความยังยืนต่อไป นอกจากนียังเป็นแนวทางสําหรับองค์การภาครัฐอืนๆในการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาดําเนินการในหน่วยงานด้วย 

 

1.2วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  
1)เพือศึกษาความตระหนักและการยอมรับของบุคลากรในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

2)เพือศึกษาถึงปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา  

 

การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเกียวกับความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ในองค์การภาครัฐ โดยประชากรทีศึกษา คือ บุคลากรของสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 

1.4  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 
1)ทําให้ทราบถึงระดับความตระหนักและการยอมรับของบุคลากรในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

2)ทําให้ทราบถึงปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนักและการยอมรับของบุคลากรใน

การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

3)นําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความตระหนักและการยอมรับของ

บุคลากรในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ใน สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐอืนๆ 

 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ระบบการจัดการสิงแวดล้อม หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 

Organization for Standardization) ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

 ความตระหนัก หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึงการเกิดความรู้สึก หรือการทีบุคคลแสดง

ความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ  ทีเกิดขึนของบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 



5 

 

 ความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อม    หมายถึง ความสํานึกถึงความสําคัญของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ของบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 การยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ หมายถึง การตัดสินใจของบุคลากร

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีจะนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ไปใช้ในองค์การอย่างเต็มทีเพราะคิดว่าระบบนีเป็นวิถีทางทีดี มีประโยชน์ 

 องค์การ หมายถึง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 



  

 

บทที 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

 การศึกษาเรือง ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้องดังนี 

1.การจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

2.แนวคิดทฤษฎีเกียวกับความตระหนัก 

3.แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการยอมรับ 

4.ข้อมูลทัวไปเกียวกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

5.การจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

6.ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1  การจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

  

 สถานการณ์ของสิงแวดล้อมในปัจจุบัน อยู่ในภาวะทีจะก้าวเข้าสู่ขันวิกฤติจําเป็นต้องต้องมี

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน การจัดการสิงแวดล้อมจึงเป็นสิงจําเป็นสําหรับทุก ๆ  คน ไม่เฉพาะกลุ่มใด

กลุ่มหนึงเท่านันทีจะต้องทราบและตระหนักถึงการจัดการปัญหาสิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง และเป็น

กระบวนการ ดังนันผู้ศึกษาจึงได้แบ่งหัวข้อของการศึกษาแนวคิดทางด้านการจัดการสิงแวดล้อม

ออกเป็นหัวข้อย่อย ดังนี  

 

 2.1.1  ความหมายของสิงแวดล้อม  

นักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความหมายเกียวกับสิงแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี 
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  กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม (2540: 8) ให้ความหมายสิงแวดล้อมว่า หมายถึง ทุกสิง

ทุกอย่างทีอยู่รอบตัวมนุษย์ทังทีมีชีวิต และไม่มีชีวิต รวมทังทีเป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและ

มองเห็นได้) และนามธรรม (เช่น วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเชือ) มีอิทธิพลเกียวโยงถึง

กัน เป็นปัจจัยในการเกือหนุนซึงกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึงจะมีส่วนเสริมสร้าง หรือ

ทําลายอีกส่วนหนึงอย่างหลีกเลียงมิได้ สิงแวดล้อมเป็นวงจรและวัฎจักรทีเกียวข้องกันไปทังระบบ 

  สิงแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆได้ 2 ส่วนคือ 

     สิงแวดล้อมทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน นํา อากาศ ทรัพยากร 

     สิงแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึน เช่น ชุมชนเมือง สิงก่อสร้างโบราณสถาน 

ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

  สัมฤทธิ ทองศรี (2540: 4) ให้ความหมายสิงแวดล้อมว่า หมายถึง สรรพสิงทังหลายในโลก

ทีอยู่รอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเกิดขึนเองตามกระบวนการธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึนมา ทังทีเป็น

รูปธรรมจับต้องได้ มองเห็น หรือทีเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น ทังมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

อาจเป็นคุณและโทษแก่มนุษย์ก็ได้ และสิงแวดล้อมเหล่านีมีความสัมพันธ์กัน 

  ดังนันสิงแวดล้อมจึงหมายถึงทุกสิงทุกอย่างบนโลกไม่เว้นแม้กระทังมนุษย์ ประกอบไป

ด้วยสิงทีมนุษย์สร้างขึน และสิงทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยที

สิงแวดล้อมเป็นสิงทีมีความสัมพันธ์กันเกียวเนืองกันเป็นระบบ 

 

 2.1.2  ความหมายของการจัดการสิงแวดล้อม 

 Boland (1992: 4 อ้างถึงใน สุธรรม ธาตุทอง, 2545: 2223) ให้คําจํากัดความของการจัดการ

สิงแวดล้อม(Environmental Management) ว่าหมายถึง การจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้

ความสามารถทีจํากัดในการปรับตัวเองของสิงแวดล้อม และคํานึงถึงปัจจัยทางนิเวศวิทยา เป็นการ

บริหารกิจกรรม เพือความอยู่รอด ผลกําไร ความก้าวหน้า และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้น

การป้องกันมากกว่าการแก้ไข 

  ประสิทธิ นิรัตศยกุล (2532: 7 อ้างถึงใน สุธรรม ธาตุทอง, 2545: 23) ให้ความหมายว่า การ

จัดการสิงแวดล้อม หมายถึง การจัดการทีเน้นความสําคัญของสภาพแวดล้อมภายนอก ทีมีผลต่อการ

จัดการภายใน ซึงจะต้องเตรียมแผนการดําเนินการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

สิงแวดล้อมทีเปลียนไป หรือตอบโต้ภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดการทรัพยากร

สิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550 อ้างถึงใน รัตนา เจริญเสียง, 2550: 89) ให้

ความหมายว่า การจัดการสิงแวดล้อม หมายถึง วิธีการดําเนินการ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างมีระบบต่อ

สิงแวดล้อม การพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพืนทีอย่างดีแล้วตัดสินใจว่าจะทําอะไรทีต้องการ

โดยมิให้เกิดอันตรายมากจนทําให้สิงแวดล้อมทีมนุษย์อาศัยมีเหลืออยู่น้อยนิดต้องเสียไป เพือให้

สิงแวดล้อมทีดีดํารงอยู่ได้นานทีสุด โดยป้องกัน การรักษา และแก้ไขปรับปรุง ให้สิงแวดล้อมคง

สภาพทีดีดังเดิมหรือดีขึนกว่าเดิม วิธีทีดีทีสุดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมก็คือ 

การป้องกัน เพราะการป้องกันย่อมจะดีกว่าการแก้ไข การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาย่อมจะดีกว่าการ

แก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน ซึงตรงกับสํานวนทีว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” แต่ถ้าจะมองในแง่ความเป็นจริง

ในปัจจุบันนี เป็นการแก้ไขมากกว่าการป้องกันเสียแล้ว เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ถูกทําลายไปมากกว่าทีจะป้องกันได้ แม้แต่การแก้ไขก็ทําได้ยากกว่าเดิม 

  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (2550 อ้างถึงใน รัตนา เจริญเสียง, 2550: 9) ให้ความหมาย

ว่า การจัดการสิงแวดล้อม หมายถึง เป็นการกําหนดกิจกรรมทีจะทําซึงจะเป็นกิจกรรมใดก็ได้ และ

กิจกรรมเหล่านันจะต้องไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อสิงแวดล้อมเมือดําเนินการไปแล้วสิงแวดล้อมทัง

ระบบนันสามารถเอืออํานวยให้มวลมนุษย์ พืช สัตว์ และสิงแวดล้อมอืนคงอยู่อย่างถาวรต่อไปโดย

ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม ในการจัดระบบการจัดการสิงแวดล้อมนันสามารถสรุปได้ดังนี 

  1. นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตามความจําเป็นเท่านัน และในการใช้ทรัพยากรควรยึด

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเข้มงวด 

  2. กระบวนการในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นัน ต้องมีการวางระบบและแบบแผนที

รัดกุมเมือใช้ดําเนินการแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรนันเอง หรือต่อทรัพยากรอืน หรือต่อ

ระบบสิงแวดล้อมนันๆอย่างเด็ดขาด แต่ถ้าหลีกเลียงไม่ได้ต้องพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยทีสุด

เพือไม่ให้เกิดพิษภัยต่อมนุษย์และสิงมีชีวิตอืนๆ 

  3. ออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายว่าด้วยสิงแวดล้อม ซึงรวมถึงกฎหมายผังเมือง 

กฎหมายอาหารและยา กฎหมายควบคุมคุ้มครองพืชผลเกษตรและปศุสัตว์ กฎหมายอนุรักษ์ศิลป

สถาน ฯลฯ 

  4. จัดตังสํานักงานสิงแวดล้อมทัวไปรวมทังสํานักงานเพือควบคุมตรวจตราเฉพาะด้าน เช่น 

สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ สํานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานอืน เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมโรงงาน ฯลฯ

  ทุกประเทศย่อมหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตน ในขณะเดียวกันก็

พยายามคงสภาพสิงแวดล้อมไว้ให้เสือมโทรมน้อยทีสุด ประเทศทีพัฒนาแล้วไม่ควรเน้นการ



9 

 

แก้ปัญหามลพิษเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องรับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัย หาวิธีใช้ทรัพยากรที

เหมาะสม ประเทศด้อยพัฒนาแม้จะมีส่วนทําให้สิงแวดล้อมเป็นพิษน้อยก็ตาม ก็ควรจะมีบทบาทใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาของทรัพยากรและสิงแวดล้อมเช่นกัน เพราะถ้าปล่อยให้มลพิษ

แพร่กระจายไปในสิงแวดล้อมโดยไม่มีการควบคุมจะมีผลโดยตรงต่อสภาวะแวดล้อม ดังนันในการ

พัฒนาจึงควรผสมผสาน (Integrate) หลักการอนุรักษ์เข้าไปด้วยรวมทังนําปัญหาของสิงแวดล้อม

และผลกระทบอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรมาประกอบในการกําหนดนโยบายการพัฒนาเพือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและในการพัฒนาไม่ควรคํานึงถึงแต่การแสวงหาประโยชน์สูงสุด 

(Maximize Returns) แต่เพียงอย่างเดียว เนืองจากการพัฒนาต้องพึงทรัพยากรและทรัพยากรก็เป็น

องค์ประกอบของสิงแวดล้อม สิงแวดล้อมและการพัฒนาจึงมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน (Inter

Relationship) ดังนันจึงจําเป็นต้องเลือกแนวทางในการพัฒนาทีเหมาะสมทีสุด (Optimization) 

เพือให้เกิดสมดุลแก่สิงแวดล้อม 

 

 2.1.3  ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

 ปัจจุบันเรืองราวสิงแวดล้อมมิได้ถูกจํากัดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึง และมิได้จํากัด

พืนทีส่วนใดส่วนหนึงของโลก ผลกระทบจากสิงแวดล้อมได้แผ่ขยายไปทัวโลกจนกลายเป็นปัญหา

ระดับโลก ในทุกวันนีการรักษาสภาพแวดล้อมนับวันจะซับซ้อนมากขึนจนกลายเป็นแรงกดดันต่อ

องค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก  ดังนันองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO 

(International Organization for Standardization) จึงได้กําหนดกฎเกณฑ์สําหรับอนุกรมมาตรฐาน

ด้านสิงแวดล้อมขึน ได้แก่ ระบบการจัดการสิงแวดล้อม การตรวจประเมินการจัดการสิงแวดล้อม 

การประเมินความสามารถในการจัดการสิงแวดล้อม การแสดงฉลากรับรอง เป็นต้น 

  โดยทีทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการ ต่างก็มีกิจกรรมทีมีผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมทังสิน สําหรับองค์กรทีเป็นผู้ผลิต นอกจากจะได้สินค้า หรือผลิตภัณฑ์แล้วในระหว่าง

กระบวนการผลิต อาจจะมีผลทีไม่พึงประสงค์อืน ๆ ตามมา เช่น เสียง ฝุ่น ของเสีย สารปนเปือน ถ้า

เป็นองค์กรทีเป็นผู้ให้บริการ ก็จะอยู่ในรูปของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างไม่คุ้มค่า และไม่มี

ประสิทธิภาพ ซึงล้วนเป็นผลกระทบต่อสิงแวดล้อม หากมีการจัดการทีเหมาะสมก็จะสามารถ

ควบคุม และลดผลกระทบเหล่านันได้อย่างดี ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศทัวโลก จะมีข้อบังคับ และ

กฎระเบียบเกียวกับสิงแวดล้อมแล้วก็ตาม องค์กรต่าง ๆ สามารถนําอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 

ไปประยุกต์ใช้กับระบบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสมัครใจซึงประโยชน์ทีได้จาก

การนําไปปฏิบัติก็เป็นขององค์กร และสังคมโดยส่วนรวม 
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2.1.3.1  ความหมายของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

    มาตรฐาน ISO 14001 ถูกประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2539     พร้อมกับมาตรฐานอืน 

อาทิเช่น ISO 14004 ISO 14010 ISO 14011 ISO 14012 โดยมาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานที

สําคัญทีสุดเพราะเป็นข้อกําหนด (Requirements) ทีจําเป็นต้องจะปฏิบัติตามเพือให้ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ส่วน ISO อืน ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะ (Guidelines) เท่านันจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ แต่

เสนอเพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการรวม

มาตรฐานด้านการประเมินทังของระบบการจัดการสิงแวดล้อม และระบบคุณภาพเข้าเป็นมาตรฐาน

ฉบับเดียวกัน คือ ISO 19011 และยกเลิก ISO 14010 ถึง 12 และในปี พ.ศ. 2547ได้ประกาศใช้

มาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 14004 ฉบับใหม่ โดยแก้ไขฉบับเดิมเล็กน้อย (ปราณี พันธุมสินชัย, 

2548: 3 อ้างถึงใน วีระชน ขาวผ่อง, 2551: 1213) นักวิชาการหลายคนได้ให้คํานิยามของอนุกรม

มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14000 ไว้ดังต่อไปนี 

    สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 6970) ได้กล่าวว่า   ระบบมาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบการบริหารงานซึงมีโครงสร้างขององค์กรความรับผิดชอบในการ

ทํางานขันตอนกระบวนการทรัพยากร การกําหนดนโยบายสิงแวดล้อมขององค์กรนัน ๆ ไปปฏิบัติ

โดยมุ่งทีจะปรับปรุงผลการดําเนินงานทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง มาตรฐานนีเป็น

มาตรฐานทีกําหนดขึนเพือให้มีการนําไปใช้โดยสมัครใจ เป็นการถือปฏิบัติโดยสถานประกอบการ 

และคู่ค้าโดยความสมัครใจเอง 

    นพมณี นวลมณี (2543: 46 อ้างถึงใน วีระชน ขาวผ่อง, 2551: 13) ได้สรุป

ความหมายของมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14000 ไว้ว่าเป็นระบบมาตรฐานทีพัฒนาขึน

มาเพือใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการธุรกิจทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้น

ให้องค์กรมีระบบการจัดการสิงแวดล้อมในการควบคุม และปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนืองโดยครอบคลุมตังแต่การออกแบบ การตลาด 

การผลิต โดยมาตรฐานทีกําหนดขึนเพือรักษาสิงแวดล้อมมี 2 รูปแบบ คือ มาตรฐานการจัดการ

คุณภาพสิงแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับสิงแวดล้อม 

    วีระชน ขาวผ่อง (2551: 13) ได้สรุปความหมายของมาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14000 ไว้ว่า มาตรฐานทีเป็นส่วนหนึงของระบบการจัดการขององค์กรสําหรับใช้

ในการพัฒนาระบบการจัดการสิงแวดล้อมเพือจัดการลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการจัดการ และป้องกันมลพิษทีอาจเกิดขึนจากผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร 
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    จากการศึกษาเกียวกับความหมายของมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

สามารถสรุปได้ว่ามาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 หมายถึง ระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีจัดการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยเป็นระบบบริหารงานซึงมี

โครงสร้างขององค์กรในการรับผิดชอบการทํางาน โดยปฏิบัติเพือมุ่งเน้นทีจะปรับปรุงลด

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง  

   2.1.3.2  หลักการของระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

    จําลอง โพธิบุญ (2549: 4166) ได้กล่าวถึงหลักการ และข้อกําหนดของมาตรฐาน        

ISO 14001 ไว้ว่า ระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มีพืนฐานของขันตอนการ

ดําเนินการตามวงจรของ Deming (PDCA) ซึงเริมจากการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การ

ตรวจสอบ (Check) และการเปลียนแปลง (Change/Act) ดังภาพที 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 Deming Cycle 

แหล่งทีมา : จําลอง โพธิบุญ, 2549: 41 

 

  ขันตอนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิงแวดล้อม(Environmental  management 

systemEMS) เป็นไปตามวงจรของ Deming ดังกล่าวโดยเริมจากนโยบายสิงแวดล้อม 

(Environmental Policy) การวางแผน (Planning) การนําไปปฏิบัติ และดําเนินการ (Implementation 

and Operation) การตรวจสอบ (Checking) และการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) 

โดยจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือง (Continual Improvement) ดังภาพที 2.2 

 

(Action) 

Change 

Check Do 

Plan 
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ภาพที 2.2 ระบบการจัดการสิงแวดล้อม และปรับปรุงอย่างต่อเนือง 

แหล่งทีมา : จําลอง โพธิบุญ, 2549: 42 

   

  มาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 เป็นเอกสารทีกําหนดหลักการต่าง ๆ 

เกียวกับการดําเนินทางปฏิบัติเพือสิงแวดล้อมทีดีมีความยืดหยุ่นและใช้ได้กับทุกองค์กรโดยระบุสิง

ทีองค์การต้องดําเนินการ วัตถุประสงค์หลักของ ISO 14001 ในการดําเนินการคือ 

  1) การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดต่าง ๆ (Legal compliance) 

  2) การพัฒนาอย่างต่อเนือง (Continual Improvement) 

  3) การดําเนินการให้บรรลุพันธะทีกําหนดไว้ในนโยบาย (Meet commitment in the policy) 

  ISO 14001 เป็นการดําเนินการควบคุมมลพิษทีเกิดจากแหล่งกําเนิดในกรณีผิดปกติโดย

เร่งด่วนหรือในทันทีและปรับปรุงแก้ไขแหล่งมลพิษทีเกิดขึนตามปกติจากแหล่งมลพิษทีเกิดขึนตาม

ลักษณะของประกอบกิจการ 

  สิงทีควรจัดทําเป็นอย่างน้อยสําหรับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ได้แก่ 

  1) กําหนดนโยบายสิงแวดล้อมต่าง ๆ และผลกระทบสิงแวดล้อมทีสําคัญ ๆ (Establish 

appropriate environmental policy) 

  2) ระบุลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับองค์กร (Identify environmental 

aspects and significant environmental impacts) 
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  3) ระบุข้อกําหนด กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับองค์กร (Identify 

relevant requirements, legislative and regulatory) 

  4) จัดลําดับความสําคัญของลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ทีเหมาะสมในการจัดการกับปัญหาสิงแวดล้อมเหล่านัน (Identify priorities appropriate 

environmental objectives and targets) 

  5) กําหนดโครงสร้างกระบวนการในการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์

และบรรลุเป้าหมายทีตังไว้ (Establish a structure process to implement policy to achieve 

objectives and targets) 

  6) วางแผน ควบคุม เฝ้าระวัง และทบทวนการดําเนินการตามนโยบายเพือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือง (Plan, control, monitor and review policy implementation for continuous improvement) 

  7) ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทีเปลียนไป (Adapt to changing circumstances) 

 

 2.1.4  ขันตอนการจัดทํา ISO 14001 

  สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 557) ได้สรุปขันตอนการจัดทําระบบมาตรฐานซึงประกอบด้วย

การกําหนดนโยบายสิงแวดล้อม การระบุและประเมินปัญหาสิงแวดล้อม กฎหมาย และกําหนด

ต่างๆ ทีเกียวข้อง การจัดทําวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทําโครงการด้านสิงแวดล้อม การ

กําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การสือสารโครงสร้างเอกสารและการ

ควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การตรวจ

ติดตามและการตรวจวัด การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 

การควบคุมบันทึก การตรวจติดตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายใน และการทบทวนของฝ่าย

บริหาร ซึงข้อกําหนดของ ISO 14001 นันจะต้องดําเนินการทุกข้อไม่สามารถยกเว้นได้ 

  จําลอง โพธิบุญ (2549: 46410) ได้อธิบายขันตอนการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ดังต่อไปนี 

  1) นโยบายสิงแวดล้อม (Environmental Policy) 

  ในขันต้น ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรมีความมุ่งมัน และกําหนดนโยบายสําหรับระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมซึงใช้เพือเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติและปรับปรุงระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม 

  2) การวางแผน (Planning) 

  เพือบรรลุนโยบายด้านสิงแวดล้อม อย่างน้อยทีสุด องค์กรควรจะ 
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    2.1) ระบุปัญหาสิงแวดล้อมของกิจกรรมต่าง ๆ และบ่งชีนัยสําคัญของผลกระทบ 

ต่อสิงแวดล้อมของปัญหาเหล่านัน 

    2.2) ระบุข้อกําหนดกฎหมาย และระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้องกับองค์กร 

    2.3) กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อม 

    2.4) จัดทําแผนสิงแวดล้อมเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

  3) การนําไปปฏิบัติ และดําเนินการ (Implementation and Operation) 

  เพือทีจะบรรลุแผนงานด้านสิงแวดล้อมอย่างทีสุด องค์กรควรจะ 

    3.1) กําหนดบทบาท ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที เพือผลักดันให้ระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมเกิดประสิทธิผล 

    3.2) สือสารกับทีมงานทุกระดับเพือให้ปฏิบัติตามนโยบายสิงแวดล้อมจัดฝึกอบรม

บุคลากรทีเกียวข้องให้มีความรู้และความสามารถ 

    3.3) จัดทําและควบคุมเอกสารทีเกียวข้องกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

    3.4) ควบคุมกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพือให้ได้ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 

    3.5) ระบุสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุทีอาจจะเกิดขึนได้เพือหาทางป้องกัน

และลดผลกระทบทีมีต่อสิงแวดล้อม และทําการทดสอบขันตอนการปฏิบัติเพือตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสมําเสมอ 

  4) การตรวจสอบ (Checking) 

  เพือทําให้แน่ใจว่าการดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามแผนงานของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม อย่างน้อยทีสุดองค์กรควรจะ 

    4.1) ตรวจวัดและวัดผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบกับแผน

ขององค์กร 

    4.2) ระบุข้อบกพร่องและดําเนินการแก้ไขเพือลดต้นเหตุใดๆ ทีก่อให้เกิด

ผลกระทบ 

  5) การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) 

  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรจะทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่าง 

ต่อเนือง โดยมีวัตถุประสงค์เพือปรับปรุงผลการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมในภาพรวม 
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  รายละเอียดขันตอนดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามแนวทาง และ

ข้อกําหนดของ ISO 14001 แสดงไว้ดังภาพที 2.3 

 

 

 

 

ภาพที 2.3 ขันตอนการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

แหล่งทีมา : จําลอง โพธิบุญ, 2549: 410 
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2.1.5  ผลประโยชน์ทีได้จากการพัฒนาระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

  สยาม อรุณศรีมรกต (2551: 6566) ได้รวบรวมและสรุปประโยชน์ในเรืองของระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมไว้ดังนี คือ 

  1) ลดค่าใช้จ่ายเนืองจากของเสียในระบบลดลง และมีระบบการป้องกันของเสียนอกจากนี 

ยังมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) ก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหารงานด้านการจัดการ

สิงแวดล้อม เช่น การจัดเก็บสารเคมี หรือวัตถุอันตราย และอืน ๆ เป็นต้น 

  3) ป้องกันการเกิดปัญหาสิงแวดล้อม ซึงทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตามแก้ไขปัญหา 

หรือเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาน้อยลง ตลอดจนประหยัดการใช้ทรัพยากร หรือวัตถุดิบอย่างมี

คุณค่าในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 

  4) สร้างโอกาส และเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าทังในประเทศ และระหว่าง

ประเทศ ทําให้การเจรจาทางการค้าสะดวกยิงขึนเป็นผลทําให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

ไว้ได้ โดยเฉพาะลูกค้าทีต้องการให้องค์กรมีระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อมในการ

บริหารงาน 

  5) สร้างความสัมพันธ์ทีดีกับหน่วยควบคุมภาครัฐ เนืองจากปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ และข้อกําหนดต่าง ๆ รวมทังเกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดีรวมทังมีการป้องกันใน

กรณีทีมีอุบัติเหตุเกิดขึน 

  6) สร้างความน่าเชือถือต่อสถานบันการเงิน และการประกันภัย เนืองจากมีระบบการ

ป้องกัน และควบคุมความเสียง และอันตรายทีคาดว่าจะเกิดขึนได้ 

  7) สร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กับองค์กรในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา

สิงแวดล้อม ซึงเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผลให้ภาพพจน์ขององค์กรเป็นทียอมรับของ

สังคม 

  8) ได้รับเครืองหมายรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้อม องค์กรทีนําระบบมาตรฐาน ISO 

14001 ไปปฏิบัติสามารถขอหน่วยงานรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้อมซึงจะทําให้องค์กร

สามารถนําไปใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เพือส่งเสริม และสนับสนุนภาพลักษณ์ของ

องค์กรให้ดีขึนได้ 
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2.2  แนวคิด ทฤษฎี เกียวกับความตระหนัก  

 
 แนวคิดเกียวกับความตระหนัก (Awareness) เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา (Psychological 

Approach) ผสมผสานกับแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior science) ซึงหลายท่านได้ให้

ความเห็นทีแตกต่างกันออกไป ดังนี 

 

 2.2.1  ความหมายเกียวกับความตระหนัก 

 ประพล มิลินทจินดา (2542: 19) กล่าวว่า “ความตระหนัก” หมายถึง การแสดงออกซึง

ความรู้สึก ความคิดเห็น ความสํานึก เป็นภาวะทีบุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ทีเกิดขึน

เกียวกับตนเองได้โดยอาศัยระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยทําให้

คนเกิดความตระหนัก 

  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 14 อ้างถึงใน สมพงษ์ ใหญ่วงค์, 2550: 42) กล่าวว่า “ความ

ตระหนัก” หมายถึง การทีบุคคลฉุกคิดได้หรือการเกิดขึนในความรู้สึกว่ามีส่วนหนึง เหตุการณ์หนึง

หรือสถานการณ์หนึง ซึงการรู้สึกว่ามีหรือการได้ฉุกคิดถึงสิงใดสิงหนึงเป็นความรู้สึกที เกิดใน

สภาวะของจิตใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนันสามารถจําได้หรือระลึกได้ถึงลักษณะบางอย่าง

ของสิงนัน 

  สมหมาย วันสอน (2522: 4 อ้างถึงใน โอภาส นามนคร, 2550: 13) กล่าวว่า “ความ

ตระหนัก” เกือบคล้ายความรู้สึกแตกต่างกันตรงทีความตระหนักไม่เกียวข้องกับการจําหรือ

ความสามารถทีจะระลึกได้ แต่ความตระหนักเป็นเรืองของการรับรู้ฉุกคิดหรือมีความรู้สึกต่อ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง  

  Bloom (1971: 271 อ้างถึงใน สุพัตรา ถนอมวงค์, 2551: 10) กล่าวว่า “ความตระหนัก” ใน

ความหมายทีค่อนข้างกว้าง ว่า ความตระหนักเป็นภาคตําสุดทางภาคอารมณ์ ความตระหนักเกือบ

คล้ายอารมณ์ และความรู้สึก (Affective Domain) ความตระหนักต่างกับความรู้ตรงทีความตระหนัก

ไม่จําเป็นต้องเน้นปรากฏการณ์ หรือ สิงหนึงสิงใด ความตระหนักจะเกิดขึนเมือมีสิงเร้าให้เกิดความ

ตระหนัก 

  วีระชน ขาวผ่อง (2551: 42) กล่าวว่า “ความตระหนัก” หมายถึง สภาวการณ์มีผลให้เกิด

ความรู้สึก การรับรู้มุ่งสู่สภาวะจิตแห่งตน คือ ทัศนคติ ความคิด ความเชือ ความสนใจ อันจะ

ก่อให้เกิดความตระหนัก และจิตสํานึก  
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  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534: 24 อ้างถึงใน ธนารักษ์ รัตนโมรา, 2551: 65)

กล่าวว่า “ความตระหนัก” หมายถึง ความรู้ตัวอยู่แล้ว คือ การทีรู้ว่าสิงนีมีอยู่หรือเป็นอยู่ แต่ไม่รู้

อย่างละเอียดถ่องแท้ 

  พงษ์ชัย เฉลิมกลิน (2551: 50) กล่าวว่า “ความตระหนัก” หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึง

ความรับผิดชอบต่อสิงใดสิงหนึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง ทีเป็นอารมณ์ความรู้สึกด้าน

ทัศนคติ ค่านิยม ความชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ทีได้จากการประเมินสิงเร้าต่างๆของบุคคลนัน 

  จากความหมายของความตระหนัก (Awareness) ทีนักวิชาการข้างต้นกล่าวมาแล้วนันพอ

สรุปได้ว่า ความตระหนัก คือ การรับรู้แบบฉุกคิดขึนมากะทันหัน ซึงการฉุกคิดนีจะเป็นสิงทีคล้าย

กับความรู้สึกจนบางครังไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นการตระหนักถึงหรือเป็นอารมณ์และความรู้สึกที

เกิดขึนแบบกะทันหัน  ทังนีความตระหนักจะเกิดขึนได้นัน ต้องอาศัยองค์ประกอบจาก สิงแวดล้อม

รอบตัว การกระทําในอดีต และสิงทีส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกเป็นต้น โดยทังหมดทีเป็น

องค์ประกอบจะเป็นผลของการกระทําทีเกิดขึน ซึงเรียกได้ว่า “ความตระหนัก” 

   

 2.2.2  การเกิดความตระหนัก 

 พจนานุกรมทางการศึกษาของ Good (1973: 54 อ้างถึงใน วีระชน ขาวผ่อง, 2551: 42) 

กล่าวถึง กระบวนการเกิดความตระหนักว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive 

process) กล่าวคือ เมือบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิงเร้า หรือรับสัมผัสจากสิงเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้ 

เมือรับรู้ ขันต่อไปก็จะเข้าใจในสิงเร้านัน คือ เกิดความคิดรวบยอด และนําไปสู่การเรียนรู้ คือ มี

ความรู้ในสิงนัน และนําไปสู่การเกิดความตระหนักในทีสุด ซึงความรู้ และความตระหนักต่างก็จะ

นําไปสู่การกระทํา หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิงเร้านันๆ ดังภาพที 2.4 
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ภาพที 2.4 แสดงขันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักของ Good 

แหล่งทีมา : Good, 1973: 54 อ้างถึงใน วีระชน ขาวผ่อง, 2551: 43 

 

2.2.3  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความตระหนัก 

  Brackher (1986: 250 อ้างถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536: 15) กล่าวว่า ความตระหนักเกิด

จากทัศนคติทีมีต่อสิงเร้าอันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิงต่างๆ ทีโน้มเอียงหรือ

พร้อมทีจะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เป็นสิงทีเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ 

1)องค์ประกอบสําคัญทีก่อให้เกิดความตระหนักมี 3 ประการ คือ 

1.1) พุทธิปัญญา หรือความรู้ความเข้าใจ (Cognitive or belief component) ความรู้ หรือ

ความเข้าใจจะเริมต้นจากระดับงานและมีการพัฒนาขึนตามลําดับ 

1.2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม 

ความตระหนักชอบ หรือไม่ชอบ ดี หรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการประเมินสิงเร้าต่างๆ 

1.3) พฤติกรรม (Behavioral component) เป็นการแสดงออกทังวาจา กิริยา ท่าทาง ทีมี

ต่อสิงเร้าหรือแนวโน้มทีบุคคลจะกระทํา ดังนัน บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ จึงเป็นปัจจัยทีมีผลต่อความตระหนัก โดยมีความรู้ความเข้าใจความรู้สึก และ

พฤติกรรมเป็นองค์ประกอบทีก่อให้เกิดความตระหนัก 

บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และประสบการณ์เป็นปัจจัยทีมีผลต่อความ

ตระหนัก โดยความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบทีก่อให้เกิดความ

ตระหนัก การจะให้บุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางทีพึงปรารถนานันจําเป็นทีจะต้องให้บุคคลเกิด

ความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซึงบุคคลจะเกิดความตระหนักได้ก็ต้องมีการรับรู้สิงนัน 

 

การสัมผัส การรับรู้ 
ความคิด

รวบยอด 

การเรียนรู้ 

ความรู้ 

ความ

ตระหนัก 

พฤติกรรม 
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2.3  แนวคิด ทฤษฎี เกียวกับการยอมรับ  

 

ผู้ศึกษาได้แบ่งแนวทางการศึกษาเกียวกับแนวคิดด้านการยอมรับออกเป็น 4 หัวข้อดังนี 

 2.3.1 ความหมายเกียวกับการยอมรับ 

 ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2542: 38) กล่าวว่า “การยอมรับ” หมายถึง การตัดสินใจใช้นวัตกรรม

ทังทีเป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนันไม่มีกําหนดแน่นอน

ตายตัวขึนอยู่กับคุณลักษณะของนวัตกรรมนันๆ 

  Foster (1973: 146147 อ้างถึงใน สุพัตรา ถนอมวงค์, 2551: 6) กล่าวว่า “การยอมรับ” 

หมายถึง การทีประชาชนได้เรียนรู้โดยผ่านการศึกษา สามารถบรรยายได้โดยผ่านขันการรับรู้ การ

ยอมรับจะเกิดได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้นันจะได้ผลก็ต่อเมือบุคคลนันได้

ทดลองปฎิบัติ เมือเขาแน่ใจว่าสิงประดิษฐ์นันสามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอนจึงกล้าลงทุนซือ

สิงประดิษฐ์นัน 

  Rogers and Shoemaker (1983: 172 อ้างถึงใน นัยนา กรุดนาค, 2549: 6) กล่าวว่า “การ

ยอมรับ” หมายถึง การตัดสินใจทีจะนํานวัตกรรมนันไปใช้อย่างเต็มที เพราะนวัตกรรมนันเป็น

วิถีทางทีดีกว่า และมีประโยชน์กว่า การยอมรับนวัตกรรมของบุคคลทีเกิดขึนเป็นกระบวนการเริม

ตังแต่ ได้สัมผัสนวัตกรรม ถูกชักจูงให้ยอมรับนวัตกรรม ตัดสินใจยอมรับหรือปฎิเสธ ปฎิบัติตาม

การตัดสินใจ และยืนยันการปฎิบัตินัน กระบวนการนีอาจกินเวลาช้าหรือเร็วขึนอยู่กับปัจจัยสําคัญ 

คือ ตัวบุคคลและลักษณะของนวัตกรรม 

  Klonglan and Coward (1970 อ้างถึงใน ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง, 2547: 1617) ได้ให้

ความหมายของการยอมรับว่า เป็นสัญลักษณ์ (Symbol Adoption) เป็นการยอมรับทางจิตใจซึงเป็น

ส่วนหนึงของกระบวนการยอมรับ ดังนันการยอมรับความคิดเกียวกับนวัตกรรมหลังจากประเมิน

แล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติการเริมนําความรู้ไปใช้การยอมรับการปฏิบัติหรือหลังจากได้ทดลองใช้สิง

เหล่านีเป็นกระบวนการยอมรับ 

  การรับสิงใหม่หรือการรับของใหม่ (Innovation) มีความหมายถึงวัตถุในด้านทีเกียวกับ

เทคโนโลยี และทีไม่ใช่วัตถุอันได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และอุดมการณ์ในชุมชนหนึงๆจะมี

สิงใหม่ๆเกิดขึนได้นันจะต้องมีแหล่งทีมาอยู่ 3 ประการ คือ 

  1. การค้นพบ (Discovery) คือการทีชาวบ้านได้ค้นพบทรัพยากร หรือการค้นพบพืชผลทาง

เกษตรสมัยใหม่ ทําให้ชาวบ้านได้เปลียนอาชีพหรือมีรายได้ดีกว่าเดิม เช่น การค้นพบพืชพันธ์ุใหม่ที
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ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ทําให้ประชาชนได้หันมาทําการเพาะปลูกพืชพันธ์ุใหม่ ประชาชนก็มีรายได้

สูงขึน 

  2. การคิดค้นประดิษฐ์ (Invention) คือการทีมีผู้คิดค้นประดิษฐ์สิงใหม่ขึน และมีประโยชน์

ต่อชุมชน ประชาชนก็จะหันมารับสิงใหม่ๆ นันมาใช้กันมากขึนเรือยๆ เช่น มีผู้ประดิษฐ์คิดค้น

รถยนต์เล็กๆ โดยนําเครืองสูบนํามาใช้แทนเครืองจักร ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์หลายๆ อย่าง 

  3. การแพร่กระจาย (Diffusion) คือการยอมรับสิงใหม่ๆ จากสังคมอืน หรือสังคมภายนอก

เรียกได้ว่าเป็นการแพร่กระจายจากสังคมหนึงไปสู่อีกสังคมหนึง เช่น การทีชาวบ้านได้รับความรู้

เทคนิคใหม่ๆ ในการทําการเกษตรก็ได้รับจากเทคนิคทางประเทศตะวันตก 

  ผู้ศึกษาให้ความหมายของคําว่า การยอมรับ หมายถึง การนําการยอมรับมาเพือใช้ในการ

ตัดสินใจทีจะใช้การรับรู้ทีเกิดขึนไม่ว่าจากการศึกษาหรือปฏิบัติ เพือให้เกิด “นวัตกรรม” ใหม่ๆ 

โดยทีไม่ได้คํานึงถึงระยะเวลาของขันตอนในการนําการรับรู้นันมาปฏิบัติจริง ซึงการยอมรับ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  “การยอมรับทีเกิดการปฏิบัติได้จริง”  คือ การนําการยอมรับมาปฏิบัติเพือก่อให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ ซึงเมือแน่ใจแล้วว่า นวัตกรรม ทีเกิดขึนจากการยอมรับนันเป็นไปได้สิงทีตามมาคือ 

ก่อให้เกิดการลงทุน กับการยอมรับนันๆ 

2.  “การยอมรับทีก่อให้เกิดเพียงแนวความคิด” คือ เมือได้นําการยอมรับนันมาปฏิบัติจริง

แล้วคนในสังคม เกิดการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับแนวความคิดนัน แนวความคิดดังกล่าวก็จะไม่

ก่อให้เกิด นวัตกรรมใหม่ การยอมรับนันจะเป็นเพียงส่วนของแนวความคิด ซึงแนวความคิดนี

สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาเพือให้การยอมรับนันก่อให้เกิด “นวัตกรรมใหม่” ได้จริง  

 2.3.2  ทฤษฎีการยอมรับ 

 Roger (1968 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2529) ได้แบ่งกระบวนการยอมรับ

นวัตกรรมหรือสิงใหม่ ออกเป็น 5 ขันตอน คือ 

  1.  ขันของการรับรู้ หรือขันของการทราบข่าว (Awareness Stage) เป็นขันทีทราบว่าสิง

ใหม่ๆเกิดขึน แหล่งทีทราบข่าวจะมาจากเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องจากพ่อแม่ ญาติพีน้อง เพือนฝูง และ

สือมวลชนต่างๆ ขันรับรู้เป็นขันทีบุคคลได้รับรู้ว่ามีแนวคิดหรือนวัตกรรม แต่ยังไม่มีความรู้สึกซึง

เกียวกับเนือหา และ รายละเอียดต่างๆ การรับรู้ทีสําคัญทีเกียวกับกระบวนการยอมรับ ได้แก่ การ

รับรู้ทีสามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจทีจะศึกษาหาความรู้เกียวกับนวัตกรรมเพิมเติม หรือการ

รับรู้ทีจะนําไปสู่ขันต่อไปของกระบวนการยอมรับเพราะการรับรู้แต่ละครังไม่จําเป็นจะต้องมี
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กระบวนการยอมรับขันอืนๆ ตามมาเสมอไป การรับรู้เรืองทีตรงปัญหาความต้องการของประชากร

หรือเป็นสิงทีสามารถมองเห็นประโยชน์ทีตามมาได้อย่างเด่นชัด (Perceived Advantage) เหล่านี

ย่อมจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจได้ง่ายกว่าการรับรู้ในเรืองทัวๆไป Hassinger (1959 อ้างถึงใน 

Rogers) ได้ชีให้เห็นว่าบ่อยครังทีข้อมูลเกียวกับนวัตกรรมไม่ทําให้เกิดการรับรู้ แม้ว่าบุคคลนัน

อาจจะได้เสาะแสวงหานวัตกรรมอยู่ นอกจากนวัตกรรมนันจะตรงกับความต้องการ หรือสามารถ

แก้ปัญหาได้ การรับรู้จะเกิดขึน Rogers ค่อนข้างเชือว่าการรับรู้เกียวกับนวัตกรรม จะทําให้เกิดความ

ต้องการตามมามากกว่าจะมีความต้องการแล้วเสาะแสวงหานวัตกรรม 

  2.  ขันของความสนใจ (Interest Stage) เป็นขันทีผู้ทีจะรับสิงใหม่ได้สนใจในรายละเอียด

อย่างมาก และคิดว่าสิงใหม่นีคงจะเป็นประโยชน์ จึงเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าที จาก

ผู้นํา หรือจากหลักฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับสิงใหม่ในขันนีจะเกิดความสนใจทีจะศึกษาหาความรู้

เกียวกับนวัตกรรม ขันนียังไม่มีการประเมินนวัตกรรมเข้ากับสถานการณ์ทีแท้จริงของแต่ละบุคคล

เพียงแต่ต้องการความรู้เพิม ฉะนันสิงสําคัญทีสุดสําหรับขันนี ได้แก่ ความรู้ (Cognitive or 

Knowing) เกียวกับนวัตกรรม การแสวงหาข้อมูลในขันนีมีจุดมุ่งหมายทีแน่นอนมากกว่าขันที 1 การ

เพิมความรู้ยิงทําได้มากเท่าใด ความรู้สึกว่าจะต้องเสียงของประชากรจะลดลงมากเท่านัน ซึงจะมีผล

ต่อขันประเมินทีกําลังจะตามมาด้วย ความรู้สึกยังขึนอยู่กับจิตลักษณะบางประการของประชากร 

เป็นต้นว่า ความทันสมัย การชอบเปลียนทัศนคติ และปทัสถานของระบบสังคม (Social System 

Norms) ทีทันสมัย มีระบบสือสารมวลชนทีดีและเปิดโอกาสให้สิงแปลกๆใหม่ๆเข้าสู่ชุมชนเพือจะ

ช่วยกระตุ้นการแสวงหาความรู้ในขันนีได้เป็นอย่างดี 

  3.  ขันของการประเมินผล หรือประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขันของการตัดสินใจ ใน

การคิดว่าสิงใหม่นันดีแค่ไหนเพียงไร มีอะไรเป็นผลดี และผลเสียบ้าง บุคคลใช้ความสามารถทาง

สมองเพือจะประเมินนวัตกรรมเข้ากับนวัตกรรมของตน ขันนีเป็นการทดลองในระดับความคิด 

(Mental Trial) ถ้าประชากรมีความรู้สึกว่านวัตกรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์ ก็จะลงมือทดลองทําดู

ในขันที 4 ซึงเป็นการทดลองในภาคปฏิบัติ 

  ประชากรแต่ละคนย่อมมีความไม่แน่ใจในผลทีจะได้รับจากนวัตกรรมเขาจะมีความรู้สึกว่า

จะต้องเสียงเนืองจากความไม่รู้จริงและไม่เคยมีประสบการณ์ขันนีประชากรต้องการแรงกระตุ้นจาก

เพือน หรือผู้ทีเกียวข้อง ความสําคัญของขันนี คือการสร้างความรู้สึก (Affective) ทีดีต่อนวัตกรรม 

ฉะนัน ความรู้และข้อมูลต่างๆ ในขันที 2 จะเป็นรากฐานสําคัญทีทําให้ขันนีประสบผลสําเร็จและ

ต่อเนืองไปยังกระบวนการในขันที 4 
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  4.  ขันของการทดลอง (Trial Stage) เป็นขันสําคัญทีได้ตัดสินใจลงไปว่าจะพิจารณาทดลอง

ถ้าได้ผลดีก็จะนําไปปฏิบัติจริงๆ ต่อไป เป็นขันทีได้ลงมือทดลองทํา ดูเพียงบางส่วนในสถานการณ์

จริงของเขาเอง เป็นการยําความไม่แน่ใจว่าผลจะดีจริงอย่างทีเขาคิดในประเมินหรือไม่ในขันนีมี

ความรู้เกียวกับวิธีทํา (How to Knowledge) มีความสําคัญมากในขันนี ตัวแปรทางเศรษฐกิจจะ

สามารถอธิบายได้ดีกว่าตัวแปรอืนๆ ฉะนันการดําเนินงานทดลองต้องระมัดระวังให้ถูกต้องอย่างถูก

หลักวิชา เพือให้ผลงานทีได้มีประสิทธิภาพมากพอทีจะเกิดเป็นแรงจูงใจทีจะยอมรับในโอกาส

ต่อมา 

  5.  ขันการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขันทีตัดสินใจว่าจะยอมรับสิงใหม่หรือมีการ

ประเมินผลมาก่อน แล้วจะตกลงใจว่าจะยอมรับหรือไม่ ระยะนีอาจต้องใช้เวลาบ้างในการรับสิง

ใหม่ เป็นขันสุดท้ายของกระบวนการยอมรับเอาสิงใหม่ไปใช้อย่างเต็มที ไม่ใช่ทําเพียงเล็กน้อย

เหมือนในขันทดลองขันนีเกียวกับพฤติกรรม (Behavior) ความสําคัญของขันนีอย่างหนึงคือ เป็น

การพิจารณาผลการทดลองในขันที 4 

  Roger (1962: 306) ได้แบ่งโครงสร้างการยอมรับออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ สิงทีมีอยู่เดิม 

(Antecedents) กระบวนการ (Process) และผล (Results) 

1)สิงทีมีอยู่เดิม (Antecedents) 

  ในส่วนนี คือ สิงทีเกียวข้องกับตัวแปรซึงมีอยู่เดิมก่อนการเผยแพร่นวัตกรรมแบ่งเป็น 2 

กลุ่ม ดังนี 

    (1) ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชือมัน 

ความสามารถทางสมอง ทักษะความคิดรวบยอด สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ ฯลฯ ตลอดจนการติดต่อกับโลกภายนอก และการเป็นผู้นําทางความคิดซึง Rogers 

เชือว่ามีผลทําให้เกิดความแตกต่างในการยอมรับ 

    (2) การรับรู้เกียวกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปทัสถานของระบบสังคมในด้านความ

ไวในการยอมรับ การได้มีโอกาสติดต่อเกียวข้องกับบุคคลอืนในวงสังคมอืนๆ ความรู้สึกว่าต้องการ

นวัตกรรม บรรทัดฐานของสังคม นับเป็นสิงจูงใจทีสําคัญในขณะเดียวกันก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการ

ยอมรับได้ 
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  2) กระบวนการ (Process) 

  ส่วนนีกล่าวถึงการพัฒนาด้านความคิดตังแต่การรับรู้ ความสนใจ ประเมินค่า และทดลอง 

จนถึงการยอมรับ ซึงเป็นขันสุดท้ายของกระบวนการ สิงสําคัญทีช่วยกระตุ้นให้กระบวนการนี

ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพหรือยับยังให้ช้าลง และมีผลในทางตรงข้ามนันมีหลาย

อย่าง เช่น  

       ส่วนทีเกียวกับตัวของบุคคลคนนันเอง 

       แหล่งให้ความรู้       

       การรับรู้เกียวกับคุณลักษณะของวิทยากรแผนใหม่ ได้แก่ ประโยชน์ 

ความซับซ้อน ความสอดคล้องกับวิธีการทีทําอยู่เดิม ผลผลิตสูงกว่าเดิม และสามารถทดลองดูได้ 

  3) ผล (Results) 

  ผลของนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของการเปลียนแปลงสังคมทีเกิดขึนหลังจากมี

สิงประดิษฐ์ คือ นวัตกรรมทีการเผยแพร่นวัตกรรมและผ่านกระบวนการยอมรับนวัตกรรมไปจนถึง

ขันการยืนยัน ได้แก่ การยอมรับ (Adoption) หรือเลิกใช้นวัตกรรม (Discontinue) ส่วนผลทีเกิดขึน

เป็นไปในทางด้านบวก หรือทางด้านลบย่อมขึนอยู่กับการทีนวัตกรรมสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการได้ดีเพียงใด ผลทีเกิดจากนวัตกรรมอาจก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทีเห็นได้ง่ายชัดเจน หรือ

เป็นไปได้โดยทางอ้อมแฝงอยู่ โดยทีสมาชิกในสังคมไม่อาจทราบถึงผลได้ชัดเจนระยะเวลาทีเกิดผล

นวัตกรรมจะเห็นได้ช้าหรือเร็วย่อมขึนอยู่กับประเภทของสมาชิกสังคม และปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ

การยอมรับนวัตกรรมเข้าเกียวข้อง 

  Roger (1971: 102) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมมี 4 ขันตอนใหญ่ๆ 

ดังนีคือ 

    (1) ขันรับรู้ เริมจากการทีบุคคลทราบถึงนวัตกรรมและพอเข้าใจถึงหน้าที ช่วย

กระตุ้นให้เกิดความตืนตัว นับเป็นความรู้ทีช่วยส่งเสริม ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมได้ ถ้าหาก

ได้มีความรู้ถึงสิงจําเป็นในการใช้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยละเอียดมากยิงขึนตาม

ความยุ่งยากสลับซับซ้อนของนวัตกรรมนันๆ อีกทังการมีความรู้เกียวกับหลักการ เช่นการมีความรู้

เบืองต้นเกียวกับระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์ ช่วยทําให้เข้าใจวิธีการคุมกําเนิดดียิงขึน นอกจากนีการที

บุคคลมีทัศนคติ และความเชือเกียวกับนวัตกรรมเป็นสิงสําคัญต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมได้

กล่าว คือถ้าหากเห็นว่านวัตกรรมนันไม่เกียวข้อง หรือมีประโยชน์ต่อตนแล้วความคิดเกียวกับ

นวัตกรรมนันจะหยุดอยู่แค่ขันความรู้นีเท่านัน การรับทราบนวัตกรรมเร็วหรือช้าก็เป็นการยอมรับ
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นวัตกรรมส่วนหนึง ทังนีการทีบุคคลได้รับการศึกษาสูง อยู่ในสถานะของสังคมสูง การได้มีโอกาส

รับการติดต่อคนภายนอกสังคมมากกว่า ช่วยทําให้มีโอกาสรับการติดต่อภายนอกสังคมมากกว่า 

ช่วยทําให้มีโอกาสได้รับความรู้เกียวกับนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเกิดได้ง่าย และรวดเร็วกว่า

บุคคลอืนๆ 

    (2) ขันจูงใจบุคคลมีความรู้สึกผูกพันกับนวัตกรรมมากขึนโดยการแสวงหา

ข่าวสารเพิมเติมด้วยวิธีการต่างๆ กัน เพือนํามาสนับสนุนทัศนคติ และความเชือของตนทีมีต่อ

นวัตกรรม เช่น การได้พบปะเพือนทีมีคุณลักษณะเหมือนๆกัน ช่วยทําให้ได้ข่าวสารเกียวกับ

นวัตกรรมน่าเชือถือยิงขึน ประกอบกับการพิจารณาถึงผลดีผลเสียของการใช้นวัตกรรม เช่น เรือง

ความเข้ากันได้ความยุ่งยากสลับซับซ้อน และการสามารถสังเกตเห็นผลของนวัตกรรมได้ เป็นต้น

    (3) ขันตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจเลือกได้เพียงทางเดียวเท่านัน คือการยอมรับ

นวัตกรรมหรือการปฎิเสธนวัตกรรม โอกาสทีบุคคลจะตัดสินใจเลือกยอมรับนวัตกรรมใดๆ เพิม

มากขึน ถ้าหากได้มีการทดลองใช้นวัตกรรม ถึงแม้จะเป็นการทดลองเพียงส่วนย่อยๆ ก็ตาม หรือ

จากการเห็นผลทีผู้อืนทดลองนวัตกรรม 

    (4) ขันยืนยัน หลังจากทีบุคคลยอมรับนวัตกรรมแล้วเพือให้เป็นการยืนยัน หรือ

สนับสนุนในการตัดสินใจของตนเอง จึงเกิดการแสวงหาข่าวสารเกียวกับนวัตกรรมนันเพิมเติมการ

ได้รับข่าวสารทีดีเกียวกับนวัตกรรมในภายหลังเป็นสิงทีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ความเชือ และ

ทัศนคติทีดีต่อนวัตกรรมทําให้การยอมรับนวัตกรรมเป็นไปด้วยดี ในทํานองเดียวกันถ้าหากข่าวสาร

ทีผู้ใช้นวัตกรรมได้รับภายหลังชีให้เห็นถึงความไม่เหมาะสม ไม่เกิดผลดีไปกว่าสิงทีเคยใช้แต่เดิม

ใช้แล้วเกิดผลเสีย เป็นสาเหตุทีทําให้เลิกการยอมรับนวัตกรรมได้ รวมไปถึงการเปลียนไปใช้

นวัตกรรมใหม่ทีเห็นว่าดีกว่าเดิม 

 2.3.3  คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผู้ยอมรับ 

 Roger (1983 อ้างถึงใน อรพรรณี ลิมเจริญ, 2537: 16) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะและ

พฤติกรรมของผู้ยอมรับนวัตกรรมในระดับต่างๆ ซึงพิจารณาได้จากค่านิยม คุณลักษณะส่วนตัวและ

ความสัมพันธ์ทางสังคม สามารถแบ่งประเภทบุคคลออกได้เป็น 5 ประเภท และยังชีได้ว่าความไว

ในการยอมรับเป็นตัวแปรทีมีความต่อเนืองและมีเพียงมิติเดียว แต่เพือประโยชน์ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ก็พอทีจะใช้เป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มผู้ยอมรับในชุมชนหนึงๆออกเป็น 5 กลุ่มตามลําดับ

การยอมรับนวัตกรรมดังนี 
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    1) ผู้นําการยอมรับ (Innovators: Venturesome) คุณสมบัติของบุคคลกลุ่มนีคือ 

ความกล้าเสียงและกระหายทีจะทดลอง อันเป็นเหตุให้ต้องขวนขวายหาความรู้และพบปะกับบุคคล

อยู่เสมอ มีสถานทางเศรษฐกิจดี มีรายได้สุทธิสูง และมีทรัพย์สินพอทีจะเสียงกับการได้เสียอัน

เนืองจากการทดลองทํา และกล้าทีจะยอมรับความล้มเหลว อันอาจเกิดมีขึนได้ มีความสามารถและ

ความรู้ดีพอทีจะเข้าใจและตามทันแนวคิดนวัตกรรมมีความกระตือรือร้นคล่องแคล่ว ชอบสังคมกับ

พวกเดียวกันแม้จะอยู่คนละแห่งและห่างไกลก็ตาม กลุ่มนีมักจะถูกหาว่าเป็น พวกก้าวหน้า และไม่

ยอมตามสังคม 

    2) ผู้ยอมรับเร็ว (Early adoptors: Respectable) กลุ่มนีจะช่วยพัฒนาสังคมได้ดีกว่า

กลุ่มแรก เป็นทียอมรับของสมาชิกในกลุ่ม เป็นตัวอย่างทีดีในด้านการยอมรับนวัตกรรม เพราะเป็น

กลุ่มทีไม่ก้าวหน้าเกินไปในด้านความคิดจนคนอืนตามไม่ทันเหมือนกลุ่มแรก ผลงานของกลุ่มนี

มักจะประสบความสําเร็จเสมอ เพราะได้กระทําด้วยความระมัดระวัง และไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

ทังนีเพือรักษาไว้ซึงการยอมรับนับถือของบุคคลในชุมชน ผู้ทีอยู่ในกลุ่มนีเป็นผู้ทีมีการศึกษาดี 

ฉลาดชอบแสดงความคิดเห็นและชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 

    3) ผู้รับรู้ปานกลาง (Early majority: Deliberate) กลุ่มนีมักจะพิจารณาอย่าง

รอบคอบก่อนทีจะยินยอมรับวิทยาการแผนใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ หรือนวัตกรรมใดๆ การ

ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของคนกลุ่มนีใช้เวลานานกว่า 2 กลุ่มแรก แต่ก็ยังเป็นกลุ่มทียอมรับ

วิทยาการแผนใหม่ เร็วกว่าบุคคลทีจัดอยู่ในกลุ่มยอมรับระดับค่อนข้างช้า ลักษณะของบุคคลกลุ่มนี

เป็น ผู้มีความสัมพันธ์สูงกับสมาชิกในกลุ่มแต่ไม่ได้เป็นผู้นํากลุ่ม 

    4) ผู้ยอมรับค่อนข้างช้า (Late majority: Skeptical) กลุ่มนีจะยอมรับนวัตกรรมก็

ต่อเมือจํานวนคนมากกว่าครึงหนึงได้ยอมรับไปแล้ว นันคือวิทยาการแผนใหม่หรือนวัตกรรมได้รับ

การทดลองและประเมินผลจากสังคมเดียวกันแล้วว่าจริง การยอมรับของคนกลุ่มนี ส่วนหนึงมาจาก

ปัญหาทางเศรษฐกิจ อีกส่วนหนึงมาจากแรงผลักดันทางสังคม ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น 

 2.3.4  องค์ประกอบของการยอมรับ 

 Rogers and Shoemaker (1971 อ้างถึงใน เพ็ญพิมล กีรติขจร, 2545: 16) ได้อธิบาย

องค์ประกอบของการยอมรับ 3 องค์ประกอบดังนี 

  1)  คุณลักษณะของนวัตกรรมทีมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการยอมรับมี 5 ประการ 
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    1.1  ความได้เปรียบเชิงเทียบ (Relative advantage)  หมายถึง การทีผู้ได้รับ

นวัตกรรมดีกว่า  มีประโยชน์กว่าความคิดเก่า สิงเก่า หรือวิธีปฏิบัติเดิม 

    1.2   ความเข้ากันได้หรือความไปกันได้ (Compatibility) คือ  การทีผู้ยอมรับ

นวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่านวัตกรรมนันไปด้วยกันได้ หรือเข้ากันได้กับค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต 

จนความต้องการของผู้รับความคิดใหม่ วิธีปฏิบัติใหม่ หรือสิงใหม่เข้ากับค่านิยมหรือบรรทัดฐาน

ของสังคม นวัตกรรมทีไม่สอดคล้องถูกยอมรับได้ช้ากว่านวัตกรรมทีเข้ากับสิงต่างๆได้ดี 

    1.3  ความยุ่งยากหรือความสลับซับซ้อน (Complexity) คือ การทีผู้รับนวัตกรรม

เห็นหรือรู้สึกว่านวัตกรรมนันยากแก่การเข้าใจและนําไปใช้ หากยุ่งยากมากก็ยากแก่การยอมรับ  

     1.4  ความสามารถในการนําไปทดลองใช้ (Trainability) คือผู้รับนวัตกรรม

สามารถนํานวัตกรรมไปทดลองใช้ในปริมาณเล็กๆ จะถูกยอมรับได้เร็วกว่านวัตกรรมทีไม่สามารถ

แบ่งเป็นส่วนเล็กๆได้ 

    1.5  ความสามารถในการสังเกตได้ (observability)  คือผลของนวัตกรรมเป็นสิงที

สามารถมองเห็นได้โดยสมาชิกภายในระบบของสังคม  ยิงมองเห็นได้ง่ายเพียงใด  นวัตกรรมนันก็

จะได้รับยอมมากเพียงนัน 

  2)  โครงสร้างทางสังคม (Social structure)  เกิดขึนจากสมาชิกของสังคมมีฐานะหรือ

ตําแหน่งทางสังคมแตกต่างกัน โครงสร้างของสังคมสามารถส่งเสริมหรือขัดขวางการยอมรับของ

สมาชิกภายในสังคม โดยอิทธิพลของสิงทีเรียกว่า อิทธิพลของระบบ ซึงหมายถึง  บรรทัดฐานหรือ

สถานภาพของสังคม ขันของสังคม และสิงอืนๆ ในระบบสังคมทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

สมาชิกในระบบสังคม และมีความสําคัญต่อความเร็วหรือความล่าช้าในการยอมรับนวัตกรรม 

  3)  บรรทัดฐานของระบบสังคม  คือ แบบอย่างของพฤติกรรมทีเป็นทียอมรับของสมาชิก

ภายในระบบสังคม  และเป็นเครืองกําหนดขอบเขตพฤติกรรมของสมาชิกภายในสังคม บรรทัดฐาน

ของสังคมทีมีผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม มี 2 ประเภท คือ  บรรทัดฐานตามประเพณี

และบรรทัดฐานตามแบบทันสมัย  บุคคลทีอยู่ในสังคมทีมีบรรทัดฐานแบบทันสมัยจะมีทัศนคติต่อ

การเปลียนแปลง  และแนวโน้มทีจะยอมรับนวัตกรรมได้เร็วกว่าทีมีอยู่ในสังคมทีมีบรรทัดฐานแบบ

ประเพณี 
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  ดังนัน ทฤษฎีการยอมรับแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสิงใหม่ ซึงเป็นสัญลักษณ์ทีนําไปสู่การ

เปลียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม เป็นการพิจารณาถึงลักษณะหรือบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล 

หรือกลุ่มในชุมชนทีนําไปสู่การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในสังคม 

 

2.4  ข้อมูลทัวไปเกียวกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

(บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 121) 

 

 2.4.1 ความเป็นมา 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีภารกิจเกียวกับการกําหนดนโยบายและแผนการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมทังสนับสนุนการจัดการเพือนําไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการเงือนไข ผลกระทบสิงแวดล้อมตามรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม เพือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุน

การพัฒนาทียังยืนและคุณภาพชีวิตทีดีโดยพัฒนาการของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมีดังนี 
   

พ.ศ. 2515 – 2518 

 ก่อนปี พ.ศ. 2518 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยเสือมโทรมลง เนืองจากปัญหาการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงความเน่าเสียของแม่นําแม่กลอง 

ส่งผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรง รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2518 และให้มีการจัดตังคณะกรรมการ

ระดับชาติขึน คือ คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

กรรมการ และมีสํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ทําหน้าทีเป็นสํานักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการ เพือดูแลรักษาและกําหนดนโยบายด้านการสิงแวดล้อม ในระยะแรก สํานักงาน

คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี 
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  พ.ศ. 2521– 2522 

  ปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิงแวดล้อมแห่งชาติ 2 

ครัง ในปี พ.ศ. 2521 และ 2522 และสํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ย้ายมาสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน  

  พ.ศ. 2535 

  รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายสิงแวดล้อมใหม่ โดยตราเป็น พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพือขยายขอบเขตงานด้านสิงแวดล้อมให้กว้างขวาง

ขึนทังในระดับ ท้องถิน ระดับประเทศ และการประสานงานกับต่างประเทศ และมีผลให้เกิด

หน่วยงานด้านสิงแวดล้อมขึน 3 หน่วยงาน คือ สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม (สผ.) กรม

ควบคุมมลพิษ (คพ.) และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม (สส.) ทําหน้าทีแทนสํานักงาน 

คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ เพือให้สามารถผลักดันนโยบายและมาตรการทีกําหนดไว้ให้มี

ผลเป็นรูปธรรมยิงขึน รวมทังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรืองการกระจายอํานาจ การบริหาร

และงบประมาณด้านสิงแวดล้อมไปสู่ท้องถินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลียนชือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิงแวดล้อม 

  พ.ศ. 2545 

  จากนโยบายปฏิรูประบบราชการ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไข

บทบัญญัติให้สอดคล้องกับ  การโอนอํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ขึนบังคับใช้ จึงมีการก่อตังกระทรวงใหม่ ชือ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และสํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม  (สผ.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม โอนไปเป็นสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตังแต่ 8 ตุลาคม

พ.ศ.2545 

                            

 2.4.2  วิสัยทัศน์ 

 มุ่งมันพัฒนาการบริหารจัดการสิงแวดล้อม เพือคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน  
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  2.4.3  พันธกิจ 

  จัดทํานโยบายและแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วน

ร่วม และประสานการนําไปปฏิบัติอย่างต่อเนือง 

 

 2.4.4  จุดมุ่งหมาย 

 1.สร้างระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบบูรณาการ ทัง

ในประเด็นพืนที ภารกิจ และการมีส่วนร่วม 

  2.เพือให้เกิดสมดุลระหว่างการสงวนฟืนฟูอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประสานการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพือการ

พัฒนาทียังยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

  3.เพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้ด้วยตนเอง 

  

  2.4.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทียังยืนด้วยการมีส่วนร่วมของภาคี 

  2. การบริหารจัดการเพือให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยืนและ

เป็นธรรม 

 

 2.4.6  อํานาจหน้าที 

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม พ.ศ. 2545 

  1. จัดทํานโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม

 2. ประสานและจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอืนทีเกียวข้อง 

รวมทังประสานการจัดการให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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  3. ศึกษา วิเคราะห์ประสานและกําหนดมาตรการเพือดําเนินการประกาศเขตพืนทีคุ้มครอง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

  4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการและ

จัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิงแวดล้อม

  5. ดําเนินการเกียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ทีอาจเกิดขึนจากโครงการหรือ

กิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึงมีแนวโน้มทีจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิงแวดล้อม  

บริหารงานกองทุนสิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพือสนับสนุนนโยบาย แผน และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทุกภาคส่วน  

  6. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารทีดิน 

การวางแผนการถือครองทีดินการสงวนและพัฒนาทีดินเพือจัดให้แก่ประชาชน การสงวนหรือ

หวงห้ามทีดินของรัฐประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการ

ดําเนินการร่วมด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

  7. ปฏิบัติงานอืนใดตามทีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีของสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือตามทีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

2.4.7  โครงสร้างองค์กร 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) มีผู้บริหารสูงสุด คือ 

เลขาธิการสํานักงานฯ  หน่วยงานระดับสํานัก/กอง จํานวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ 

1.สํานักงานเลขานุการกรม 

2.สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

3.สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

4.สํานักงานกองทุนสิงแวดล้อม 

5.กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

6.กองสิงแวดล้อมชุมชน 

7.กองอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

8.กองบริหารจัดการทีดิน 

9.กองติดตามประเมินผล 

10.สํานักประสานการจัดการการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

11.สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ 
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  และมีหน่วยงานทีขึนตรงกับเลขาธิการฯ อีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มนิติการ โดยมีรายละเอียดดังภาพที 2.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : *  คือ หน่วยงานทีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดตัง 

ภาพที 2.5 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

แหล่งทีมา :  บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 6 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

เลขาธิการ

รองเลขาธิการ
กลุ่มพัฒนา

ระบบ

กลุ่มงานนิติการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้เชียวชาญด้านสิงแวดล้อม 

สํานักความหลากหลาย      

ทางชีวภาพ * 

สํานักประสานการจัดการ           

การเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  * 

กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม

กองอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

ธรรมชาติและศิลปกรรม

กองบริหาร

จัดการทีดิน

สํานักวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดล้อม

สํานักงาน 

เลขานุการกรม

สํานักงานคณะกรรมการ

สิงแวดล้อมแห่งชาติ

สํานักงานกองทุน

สิงแวดล้อม 

กองสิงแวดล้อม

ชุมชนและพืนที

เฉพาะ

กองติดตาม

ประเมินผล
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           2.4.8  อัตรากําลัง 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) มีอัตรากําลังในการ

ขับเคลือนการดําเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น (1) ส่วนบริหารงานและปฏิบัติการ จํานวน 496 คน และ 

(2) ส่วนลูกจ้าง จํานวน 28 คน รวมทังสิน 524 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที 2.1 

ตารางที 2.1 อัตรากําลังของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) 

ประเภท จํานวน(คน) 

ส่วนบริหารและปฏิบัติการ  

ข้าราชการ 236 

พนักงานราชการ 122 

ลูกจ้างประจํา 27 

ลูกจ้างโครงการ 3 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 84 

พนักงานกองทุนสิงแวดล้อม 24 

รวม 496 

ส่วนลูกจ้าง  

แม่บ้าน  3 

พนักงานทําความสะอาด   12 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 

คนสวน   3 

รวม 28 

รวมทังสิน 524 

 

แหล่งทีมา : บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 20 
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 2.4.9  อาคารและสถานที 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) มีอาคารสํานักงาน  

2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารตึกหน้าขนาด 4 ชัน และอาคารตึกหลังขนาด 7 ชัน พืนทีใช้สอย

ทังหมด 9,542 ตารางเมตร และพืนทีทีมีการปรับอากาศ รวมทังสิน 8,232 ตารางเมตร ดังนี  

ห้องผู้บริหาร จํานวน 4  ห้อง รวมพืนที  385  ตารางเมตร 

ห้องทํางาน จํานวน 7  ชัน รวมพืนที  7,003   ตารางเมตร 

ห้องประชุม จํานวน 8  ห้อง รวมพืนที  981   ตารางเมตร 

  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) ตังอยู่ที 

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 (ซอยพระรามทีหก 32) ถนนพระรามที 6 แขวงสามเสนใน พญาไท 

กรุงเทพมหานคร ดังภาพที 2.6 

ภาพที 2.6 แผนทีตังของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) 

แหล่งทีมา : บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 21 



35 

 

2.5  การจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 3940) 

 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหนึง

ของรัฐทีมีความตระหนักในปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนในสังคม และให้ความสําคัญต่อการจัดการ

สิงแวดล้อมทีเกิดขึน  และต้องการนําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มาเป็น

เครืองมือทีช่วยให้การจัดการสิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากทีสุด ซึงแนวคิดของระบบมาตรฐาน

การจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) มีความสอดคล้องกับแนวคิด สผ. ทีจะนําจัดการสิงแวดล้อมใน

หน่วยงาน มีดังนี 

  1. ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบจัดการทีมีขันตอน มีการ

ปรับปรุงตามสภาพวัฒนธรรมของหน่วยงานนันๆ อย่างเหมาะสม  

  2. ส่งเสริมให้องค์กรมีการเลือกใช้เทคโนโลยีทีดีทีสุดทีมีอยู่แล้ว (The Best Available 

Technology) ตามความเหมาะสมของผลทีจะได้รับ ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม และลดค่าใช้จ่าย

ในการใช้ทรัพยากร 

  3. ระบบการจัดการดังกล่าวไม่ได้ตังข้อกําหนดตายตัวให้องค์กรดําเนินการอย่างใดอย่าง

หนึง เกินเลยไปจากสภาพความเป็นจริงทีเป็นไปได้ แต่อยู่ภายใต้เหตุผลทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ 

และความมุ่งมันทีจะมีการพัฒนาระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง 

  4. การจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อมจะให้เกิดประโยชน์ ในแง่ของการประหยัดการใช้

ทรัพยากร การลดการบําบัดของเสียจากกระบวนการผลิตและอืนๆ ก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายได้ใน

ระยะยาว 

  5. ปัญหาประการหนึงทีองค์กรไม่สามารถรักษาระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ มี

แนวคิดว่าระบบฯ การจัดการดังกล่าวเป็นอีกระบบหนึงนอกเหนือจากระบบการจัดการเดิม จึงทําให้

พนักงานผู้รับผิดชอบต้องแบ่งเวลามาจัดทําระบบดังกล่าว ถ้าพนักงานผู้รับผิดชอบไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ก็จะทําให้ระบบล้มเหลว 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 

14001) นัน มีส่วนในกระตุ้นให้ สผ. สามารถนําระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมไปปฏิบัติใช้ใน

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือเป็นการลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาด้านสิงแวดล้อม

ให้น้อยลง ในขณะทีได้รับผลตอบแทนมากขึน และไม่ต้องฝ่าฝืนข้อกําหนดกฎหมายด้านสิงแวดล้อม

ทีต้องปฏิบัติตาม รวมทังสร้างสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน นอกจากนียังก่อให้เกิดความชัดเจนของแนวทาง 
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บทบาทของหน่วยงาน ซึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับระบบทีมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ โดยอยู่

บนพืนฐานของกระบวนการครบวงจร คือ การวางแผนการนําไปปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินผล

สุดท้ายคือการทบทวนเพือให้เกิดการจัดการทีมีการปรับปรุงให้ดีขึน ดังนันสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จึงมีนโยบายนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม (ISO 14001) 

มาใช้โดยมีแผนดําเนินการตังแต่วันที 29 ก.ย. 2552 ถึง วันที 29 พ.ค. 2553 รวมระยะเวลาทังสิน 8 

เดือน 
 

 2.5.1  การประเมินสถานะด้านสิงแวดล้อมเบืองต้น 

จากการใช้ Checklist ในการประเมินลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมและการจัดการด้าน

สิงแวดล้อมเบืองต้นของ สผ. สรุปได้ดังนี (บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 4042) 

1)การจัดการขยะ  

ขยะทีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ใน สผ. แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ (1)  ขยะ

ทัวไป (General waste) หมายถึง ขยะต่าง ๆ ทีเกิดขึนไม่เป็นพิษหรืออันตรายร้ายแรง ได้แก่ วัสดุ

หรือเศษวัสดุทีไม่ใช้แล้ว เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ ถุงพลาสติก เป็นต้น (2) ขยะรีไซเคิล 

(Recyclable waste) หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ซึงสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ได้ โดยนํามาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครืองดืม เศษ

พลาสติก เศษโลหะ เป็นต้น และ (3)  ขยะอันตราย ( Hazardous waste) หมายถึง ขยะหรือเศษวัสดุ

อุปกรณ์ทีไม่ใช้แล้ว ทีมีองค์ประกอบหรือปนเปือนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆเช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟู

ออเรสเซนต์ แบตเตอรีชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน สผ. ยังไม่มีการแยกประเภทขยะอย่าง

ชัดเจน ซึงมีสถานทีรวบรวมขยะ 1 จุด บริเวณด้านหลังอาคารติดกับประตูทางออก  

2)การจัดการนําเสีย 

 สผ. มีระบบบําบัดนําเสีย โดยเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)  

ซึงจะมีการนํานําเสียทีปล่อยจากห้องนํา รวมถึงนําเสียทีเกิดจากการชะล้างกิจกรรมต่างๆ เข้าสู่

ระบบบําบัด และแนวทางทีจะนํานําทีผ่านการบําบัดกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมรดนําต้นไม้และบ่อ

นําพุในสวนหย่อม แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการดังกล่าว เนืองจากอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

ระบบบําบัดจากผู้รับเหมา  

3)การใช้ไฟฟ้า 

 สผ. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบ Ereport ของสํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ และมีการกําหนดเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า
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และมาตรการควบคุมการใช้ไฟฟ้า คือ (1) เปิดแอร์ ในช่วงเวลา 09.00 น.11.00 น. และ 13.00 น.

16.00 น. และ (2) เปิดไฟเฉพาะจุดทีใช้งานเท่านัน โดยเป็นการขอความร่วมมือจากทุกๆ คนให้

ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 

4)การใช้นํา 

 สผ. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้นําในรูปแบบ Ereport ของสํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ โดยมีสํานักเลขานุการกรม เป็น

ผู้รับผิดชอบ และมีการกําหนดเป้าหมายการใช้นําและมาตรการควบคุมการใช้นํา คือ (1) ใช้นําอย่าง

ประหยัด หมันตรวจสอบการรัวไหลของนํา และแจ้งซ่อมเมือพบความชํารุด และ (2) ไม่เปิด ปล่อย 

นําให้ไหลตลอดเวลาในขณะทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ล้างรถ ล้างมือ หรือทําความสะอาดต่างๆ เป็น

ต้น โดยเป็นการขอความร่วมมือจากทุกๆ คนให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 

5)การใช้นํามันเชือเพลิง 

 สผ. ธุรการของแต่ละสํานัก/กอง เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการใช้นํามัน โดยมีการ

กําหนดเป้าหมายและมาตรการควบคุมการใช้นํามัน คือ (1) ใช้รถร่วมกันหรือคาร์พูล (Car Pool) ใน

การไปในเส้นทางเดียวกันหรือช่วงเวลาเดียวกัน และเท่าทีจําเป็น และ (2) สร้างจิตสํานึกให้แก่ 

ผู้ขับขี 
 

6)สภาพแวดล้อมภายในทีทํางาน  

สผ. มีการจัดวางผังสํานักงานฯ  เช่น โต๊ะทํางาน ตู้เก็บเอกสาร ให้มีความเป็น

ระเบียบสวยงาน และมีการดูแลปรับปรุงสภาพสํานักงานฯ (กอง/สํานัก)ให้สะอาด เรียบร้อยอยู่

เสมอ  ตลอดจนมีการจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ 

7)สภาพแวดล้อมบริเวณพืนทีรอบอาคารสํานักงาน 

 สผ. มีการรักษาดูแลพืนทีรอบๆ อาคารสํานักงานฯ ให้มีความสะอาด เป็น

ระเบียบเรียบร้อย รวมถึงมีพืนทีสีเขียวหรือสวนหย่อมอย่างเพียงพอ เพือการพักผ่อนหย่อนใจของ

บุคลากร และรักษาทัศนียภาพให้สวยงามอยู่เสมอ 

 

 2.5.2  นโยบายสิงแวดล้อม 

นโยบายสิงแวดล้อม (Environment Policy) คือแถลงการณ์ขององค์กรทีแสดงถึงความตังใจ

มุ่งมัน และหลักการในการทํางานด้านการจัดการสิงแวดล้อมโดยรวมเพือสภาพแวดล้อมทีดีของ
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สังคม นโยบายจึงเป็นกรอบสําหรับการดําเนินการขององค์กร และเพือการจัดตังวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายสิงแวดล้อม (บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 4849) 

ดังนัน คณะทํางานการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จึงได้

จัดทําร่างนโยบายเพือกําหนดทิศทางและแสดงความมุ่งมันในการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมของ 

สผ. ดังนี 

 

(ร่าง) นโยบายสิงแวดล้อม 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการ

จัดทํานโยบายและแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประเทศ มีความมุ่งมันใน

การจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนือง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี 

1.ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

2.ป้องกันและลดมลพิษสิงแวดล้อมทีเกิดขึนจากการปฏิบัติงาน 

3.ลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพมากขึน 

4.รณรงค์ สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิงแวดล้อม โดย

มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ  

5.ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนือง    

 

(นางมิงขวัญ วิชยารังสฤษฏ์) 

เลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) 

วันที.........เดือน....................พ.ศ. 2553 
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ซึงหลังจากทีผู้บริหารระดับสูงได้เห็นชอบให้จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรมีการลงนามโดย

ระดับผู้บริหารระดับสูง รวมทังลงวัน เดือน ปี ทีมีผลบังคับใช้ จะต้องมีการเผยแพร่นโยบาย

สิงแวดล้อมให้รับทราบเพือให้ผู้ทีเกียวข้องกับ สผ. ได้รับทราบโดยทัวกัน ซึงแบ่งออกเป็น  

2 ส่วน คือ  

   การเผยแพร่ภายในองค์กร โดยต้องทําความเข้าใจนโยบายสิงแวดล้อมให้แก่

บุคลากรทุกระดับของ สผ. รับทราบ รวมทังผู้รับเหมาทีเข้ามาทํางานในพืนทีของ สผ. ด้วยแล้วนํา

นโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสมําเสมอ  

   การเผยแพร่ภายนอกองค์กร สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนทัวไป และเผยแพร่

ต่อชุมชนโดยรอบ  

 

  2.5.3  การจัดทําโครงการด้านสิงแวดล้อม (บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 4951) 

โครงการด้านสิงแวดล้อมเป็นเครืองมือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึนอย่าง

ต่อเนืองโดยจะต้องควบคู่ไปกับการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  

วัตถุประสงค์ คือ ผลทีเกิดต่อสิงแวดล้อมโดยรวมอันเกิดจากนโยบายและแผนงานด้าน

สิงแวดล้อม ซึงองค์กรจัดทําขึนและสามารถวัดผลได้ 

เป้าหมาย คือ ความต้องการผลการทํางานทีชัดเจนและสามารถวัดผลเชิงปริมาณ  

ดังนันเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิงแวดล้อมทีได้กําหนดไว้ องค์กรต้อง

จัดทําแผนงาน/โครงการในการดําเนินงาน โดยต้องมีสิงพิจารณา คือ 

   รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลในเรืองทีเกียวข้องทีจะส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เช่น มีสาเหตุมาจากอะไร ใครเกียวข้องบ้าง และนํามาวิเคราะห์เพือ

จัดทําแผนงาน/โครงการ 

   กําหนดวิธีการดําเนินงานโดยละเอียด ทีจะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายนัน 

   กําหนดเวลาแล้วเสร็จของแผนงาน/โครงการและระยะเวลาในการดําเนินงานแต่

ละขันตอน 

   จัดเตรียมทรัพยากรทีจําเป็นต้องใช้ เช่น เครืองจักร อุปกรณ์ งบประมาณ 

บุคลากร ให้เพียงพอต่อการดําเนินโครงการทีได้กําหนด 

   เมือจัดทําแผนงาน/โครงการแล้วเสร็จให้มีการอนุมัติโดยผู้มีอํานาจ 
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ซึงจากผลการบ่งชีและประเมินประเด็นปัญหาและผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีเกียวข้อง

กับกิจกรรมของ สผ. สรุปได้ว่าปัญหาสิงแวดล้อมของ สผ. ทีสมควรนํามาจัดทําแผนงานโครงการ

ด้านสิงแวดล้อม มีทังสิน 4 โครงการ คือ  (1) โครงการจัดการการใช้นําใน สผ. (2) โครงการลดการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า สผ. (3) โครงการลดการใช้เชือเพลิงสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง สผ.   และ 

(4)โครงการลดปริมาณขยะใน สผ.   

โดยจากการจัดทํา Focus Group ของคณะทํางานฯ เพือจัดทํารายละเอียดการดําเนิน

แผนงานโครงการสิงแวดล้อมทัง 4 โครงการ ซึงประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรม

การดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในแต่ละโครงการ ซึงสรุปสาระสําคัญได้

ดังนี 

   2.5.3.1  โครงการจัดการการใช้นําใน สผ. 

     1) วัตถุประสงค์ : เพือลดการใช้นําและบําบัดนําเสียจากกิจกรรมใน

สํานักงาน 

     2) เป้าหมาย  : 

       ลดปริมาณการใช้นํา 5% เฉลียต่อคนภายใน 1 ปี   

       คุณภาพนําทิงจากสํานักงานได้ตามมาตรฐานคุณภาพนําทิง        

      3) ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ :  

       ประหยัดค่าใช้จ่าย เนืองจากใช้นําลดลง และมีการนํานําเสียทีผ่านการ

บําบัดไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอืนๆ  เช่น รดนําต้นไม้ 

       ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรนํา ลดการปล่อยนําเสียออกสู่ภายนอก   

       บุคลากรของสํานักงานฯ ปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้นํา   

    2.5.3.2  โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สผ. 

     1) วัตถุประสงค์ :  เพือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน สผ.  

      2) เป้าหมาย  :   

       ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 2 เฉลียต่อคนภายใน 1 ปี  : เดือน โดย

เทียบกับปีงบประมาณทีผ่านมา 

      3) ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ : 

       สผ. มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 

       ประหยัดงบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า  
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   2.5.3.3  โครงการลดการใช้เชือเพลงส่วนกลางสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง สผ. 

     1) วัตถุประสงค์ :  เพือลดปริมาณการใช้เชือเพลิง และเพิมประสิทธิภาพ

การใช้นํามันของรถยนต์    

      2) เป้าหมาย :  รถยนต์ของ สผ. อย่างน้อย 10 คัน (จาก 30 คัน) มีอัตราการ

ใช้นํามันเฉลียลดลงร้อยละ 3  

      3) ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ : 

       สามารถลดค่าใช้จ่ายของสํานักงานฯ    

 รถยนต์ได้รับการดูแลรักษา  

2.5.3.4  โครงการลดปริมาณขยะใน สผ. 

   1) วัตถุประสงค์ : เพือคัดแยกและลดปริมาณขยะภายใน สผ.ทีต้องนําไป

ทิง  

    2) เป้าหมาย :   

     ขยะทีเกิดขึนภายในพืนทีของ สผ.ถูกคัดแยกเป็น 4 ประเภท โดยยอมรับ

ให้ทิงผิดได้ร้อยละ 20 ของจํานวนทังหมด โดยการประเมินทางสายตา 

     ปริมาณขยะภายใน สผ. ทีต้องนําไปทิง ลดลงร้อยละ 10 ต่อคน เมือ

เปรียบเทียบกับปริมาณขยะก่อนเริมโครงการ 

    3) ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ :  

     ปริมาณขยะทีต้องทิงภายใน สผ. ลดลงตามเป้าหมายทีกําหนด 

     บุคลากร สผ. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการแยกขยะก่อนทิง  

     ลดภาระค่าใช้จ่ายของ สผ. ในเรืองการจัดซือกระดาษ เนืองจากการมี

การใช้ประโยชน์ซํา (Reuse)   

 

 2.5.4  การออกแบบและเสนอกลไกขับเคลือน (บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 5571) 

  กลไกสําคัญในการขับเคลือนระบบการจัดการสิงแวดล้อมของ สผ. ประกอบด้วย  

1)การกําหนดทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ 

2)การฝึกอบรม 

3)การสือสาร 

4)การจัดทําและควบคุมเอกสาร 

5)การควบคุมการปฏิบัติงาน 



42 

 

6)การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

7)การติดตามและวัดผลด้านสิงแวดล้อม 

8)การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด 

9)การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง 

10)การควบคุมบันทึก 

11)การตรวจประเมิน 

12)การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

  โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี 

 

  2.5.4.1  การกําหนดทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ 

  ผู้บริหารสูงสุดจะต้องดําเนินการแต่งตังบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเพือเข้า

ร่วมการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยแบ่งออกเป็นดังนี 

1)คณะกรรมการบริหาร  

อํานาจหน้าที : กําหนดทิศทางนโยบายสิงแวดล้อมขององค์กร  ส่งเสริม

สนับสนุนการดําเนินการทีเกียวข้องกับการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐานการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 พิจารณากลันกรองให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ

คณะทํางาน ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของคณะทํางาน และพิจารณาทบทวน

การดําเนินงานตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมเพือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือง 

2)ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิงแวดล้อม (EMR) 

 อํานาจหน้าที : กํากับดูแลและประสานงานในการจัดการะบบการจัดการ

สิงแวดล้อม กํากับดูแลการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมไปปฏิบัติและรักษาระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม รายงานผลการดําเนินงานระบบการจัดการสิงแวดล้อมต่อคณะกรรมการบริหาร 

3)คณะทํางาน  

อํานาจหน้าที : ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพองค์กร ตามระบบ

มาตรฐาน ISO 14001  จัดทําแผนการดําเนินงานการจัดระบบการจัดการสิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน 

ISO 14001 รวมทังเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา อุปสรรคและกลไกในการดําเนินงาน และ

ดําเนินการในเรืองต่างๆทีเกียวข้องกับการจัดระบบการจัดการสิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน  ISO 

14001 และตามทีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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4)คณะตรวจประเมินภายใน 

อํานาจหน้าที :  ตรวจสอบระบบการจัดการสิงแวดล้อมว่าได้ดําเนินการสอดคล้องกับข้อกําหนด

หรือระเบียบปฏิบัติและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ระบบมีความเหมาะสมหรือไม่ในการควบคุมปัญหา

สิงแวดล้อมของ สผ. ตรวจสอบว่า สผ. ได้มีการปฏิบัติตามกลไกการควบคุมปัญหาสิงแวดล้อมที

กําหนดโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 

 

  2.5.4.2  การฝึกอบรม 

 สผ. ต้องทําการระบุถึงความต้องการในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับปัญหา

สิงแวดล้อมและระบบการจัดการสิงแวดล้อม ซึงหน่วยงานต้องจัดเตรียมและรักษาไว้ซึงระเบียบ

ปฏิบัติในการฝึกอบรมให้กับบุคลากร โดยในการดําเนินงานการฝึกอบรมมีขันตอนดังนี 

1)ระบุความสามารถบุคลากร  

พิจารณาความสามารถทีต้องการ เพือใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

รวมถึงผู้รับเหมาทีเข้ามาปฏิบัติงานทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  

ความสามารถพิจารณาจากการฝึกอบรม การศึกษา ประสบการณ์ทํางาน 

และ/หรือทักษะ 

2)ความจําเป็นในการฝึกอบรม   

พิจารณาในการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งว่ามีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

อย่างไร โดยอาจพิจารณาจากแบบกําหนดหน้าทีงาน พืนฐานการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน 

ขันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สังเกตจากการปฏิบัติจริง 

กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมทีเหมาะสมของแต่ละหน้าทีงานทีเกียวข้อง

กับการควบคุมปัญหาสิงแวดล้อม 

3)จัดทําแผนการฝึกอบรม 

พิจารณาตามความสามารถของบุคลากรในปัจจุบันเทียบกับความจําเป็น

ในการฝึกอบรมตามตําแหน่งงาน 

จัดทําแผนการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรทีจําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม

เพิมเติมรายละเอียดของแผนการฝึกอบรม ประกอบด้วย ชือหลักสูตร วัตถุประสงค์ หัวข้อการ

ฝึกอบรม กําหนดการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ผู้สอน ผู้เข้าอบรม วิธีการประเมินผลและการ

บันทึกผล 
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นอกเหนือการฝึกอบรมตามความจําเป็นทีได้มีการจัดทําแผนไว้แล้ว ควร

มีการจัดฝึกอบรมเพิมเติมในกรณีเมือมีบุคลการใหม่เข้ามาทํางาน มีการโยกย้าย/สับเปลียนตําแหน่ง 

เป็นต้น 

4)ดําเนินการฝึกอบรม 

กําหนดฝึกอบรมทีเหมาะสม เช่น การจัดการสอน (Classroom Training)  

ซึงเหมาะสมสําหรับการฝึกอบรมพนักงานจํานวนมากในเรืองเดียวกัน โดยจัดอบรมในหน่วยงาน

หรือส่งไปฝึกอบรมภายนอก และการสอนงาน (On the Job Training) ซึงเหมาะสําหรับการ

ฝึกอบรมเฉพาะด้านทีจําเป็นต้องติดตาม ชีแนะ สาธิตและประเมินผลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล 

สรรหาผู้สอนทีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเนือหาของหลักสูตร  

จัดฝึกอบรมตามแผนทีตังไว้หากไม่สามารถจัดได้ควนพิจารณาแก้ไข

ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม 

5)ประเมินผลการฝึกอบรม 

 เมือมีการฝึกอบรมแล้วต้องมีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกครัง ซึงการ

ประเมินผลควรจะมีทังการประเมินหลักสูตร ประเมินผู้สอน และประเมินความเข้าใจ ความรู้

ความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรม สําหรับการประเมินสามารถทําได้หลายรูปแบบดังนี 

แบบสอบถาม 

ดูจากการปฏิบัติจริง 

ผลการปฏิบัติงาน 

สอบถามความเข้าใจ 

ระยะเวลาการเข้าชันเรียน 

6)จัดเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรม 

 ต้องมีการบันทึกประวัติการฝึกอบรม (Training records) ไว้เพือเป็นประโยชน์

ในการทวนสอบและเพือพิจารณาตามความจําเป็นในการฝึกอบรมในอนาคตการฝึกอบรม

ประกอบด้วย 

รายละเอียดของผู้ได้รับการฝึกอบรม เช่น ชือนามสกุล ตําแหน่ง สํานัก/

กอง เป็นต้น 

ผู้สอน 

เวลา และระยะเวลาในการฝึกอบรมผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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2.5.4.3การสือสาร 

  สผ. ต้องจัดทําช่องทางการสือสารภายในระหว่างบุคลากรในระดับและหน้าที

ความรับผิดชอบต่างๆ ในหน่วยงาน และต้องมีการรับการสือสาร เอกสารและการตอบสนองต่อการ

ติดต่อสือสารจากหน่วยงานภายนอก โดยมีขันตอนดังนี 

1)กําหนดข้อมูลทีต้องการสือสาร  

นโยบายสิงแวดล้อม 

กฎหมายและข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อม 

ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิงแวดล้อม 

โครงการด้านสิงแวดล้อม 

ขันตอนการปฏิบัติงาน 

ผลการตรวจวัดด้านสิงแวดล้อม 

ผลการตรวจติดตามประเมินระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

อืนๆ  

2)กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดต่อสือสาร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

ภายในองค์กร ได้แก่ บุคลากรทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมาที

ปฏิบัติงานภายในองค์กรด้วย 

ภายนอกองค์กร ได้แก่ ชุมชนภายนอก หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง 

สือมวลชน เป็นต้น 

นอกจากนีทิศทางการสือสารทางด้านสิงแวดล้อมเป็นสิงสําคัญ ซึง 

การสือสารอาจมาจากหลายๆ ทางดังนี 

ผู้บริหารสู่บุคลากรระดับปฏิบัติการ 

บุคลากรระดับปฏิบัติการสู่ผู้บริหารระดับสูง 

บุคคลทีได้รับมอบหมายสู่บุคคลภายนอกทังทีเป็นหน่วยงานราชการและ

ไม่เป็นหน่วยงานราชการ 

3)กําหนดช่องทางและวิธีการสือสาร 
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 การสือสารหรือช่องทางทีเหมาะสมสําหรับการสือสารกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

ประเภทนันขึนอยู่กับชนิดของข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

การสือสารภายในองค์กร เช่น การฝึกอบรม ประชุมชีแจ้ง รายงาน 

เอกสารเวียน ติดประกาศ วารสาร แผ่นพับ/โปสเตอร์ เสียงตามสาย Email Video เป็นต้น 

การสือสารภายนอกองค์กร เช่น รายงานประจําปี สิงตีพิมพ์ทางโฆษณา 

แผ่นพับ การจัดนิทรรศการ จดหมาย เป็นต้น 

ทังนีการสือสารดังกล่าวต้องครอบคลุมจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง และ

จากระดับล่างขึนสู่ระดับบน และข้ามไปมา ระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม

ความเหมาะสมนันๆ  

4)ดําเนินการสือสาร  

ดําเนินการสือสารตามข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายทังภายในและภายนอก ตาม

ช่องทางและวิธีการสือสารทีกําหนดไว้ และในกรณีมีการเปลียนแปลงเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม จะต้องมีการระบุลงในบันทึกสรุปข้อมูลการสือสารภายในและภายนอกประจําปี 

5)ประเมินผลการสือสาร 

    ดําเนินการประเมินประสิทธิผลการสือสารทังภายในและภายนอกหน่วยงาน ตาม

ระยะเวลาทีกําหนดไว้ เพือนํามาปรับปรุงข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และช่องทางการสือสารให้มี

ประสิทธิภาพมากขึนต่อไป 

 

  2.5.4.4  การจัดทําและควบคุมเอกสาร 

 การจัดทําเอกสาร  ประกอบด้วย 5 ขันตอนดังนี 

1)กําหนดโครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วย 

คู่มือสิงแวดล้อม 

ระเบียบปฏิบัติ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

เอกสารอืนๆ เช่น แบบฟอร์ม ข้อกําหนด เกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น 

2)กําหนดชือ รหัส และสถานะเอกสาร 

ชือ รหัส และสถานะของเอกสารทําให้การใช้และควบคุมการใช้เอกสาร

สะดวก เป็นทีเข้าใจง่ายและชัดเจน  โดยมีการกําหนดรูแบบเอกสารดังนี 
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การกําหนดชือของเอกสาร จะขึนต้นด้วยประเภทของเอกสารและตาม

ด้วยชือเรืองของเอกสารนันๆ  

การกําหนดรหัสเอกสาร ทําได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ตัวอักษรและตัวเลข

แสดงสถานะของเอกสาร  

การแสดงสถานะของเอกสาร ทําได้หลายรูปแบบ เช่น การแสดงถึงการ

ปรับปรุงเอกสารครังที วันทีเอกสารมีผลบังคับใช้ เป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนา  

3)จัดทําคู่มือสิงแวดล้อม 

คู่มือสิงแวดล้อมเป็นเอกสารทีอธิบายภาพรวมของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีได้จัดทําขึน โดยสะท้อนให้เห็นถึงความครบถ้วนตามข้อกําหนด และในแต่ละหัวข้อ

ควรอ้างถึงขันตอนการปฏิบัติงานทีเกียวข้องไว้ด้วย โดยประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี 

บทนํา (แนะนําองค์กร ขอบข่ายการจัดการสิงแวดล้อม โครงสร้างองค์กร 

หน้าทีความรับผิดชอบ เป็นต้น) 

 นโยบายสิงแวดล้อม 

 การวางแผนสิงแวดล้อม 

 การนํานโยบายไปปฏิบัติและการดําเนินงาน 

 การตรวจสอบและปฏิบัติ การแก้ไข 

4)จัดทําขันตอน/ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

มีไว้เพือให้เกิดผลงาน หรือกิจกรรมทีสมําเสมอเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึง

ขันตอนการปฏิบัติงานจะกล่าวถึงการทํางานแต่ละขันตอนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการทําอะไร  

ไหน เมือไร โดยขันตอนปฏิบัติงานสามารถทําได้หลายวิธี เช่น มอบหมายให้บุคลากรคนใดคน

หนึงหรือหน่วยงานทีเกียวข้องรับไปทําฉบับร่างและนําเสนอต่อคณะทํางานพิจารณา โดยสิงทีควร

มีในขันตอน/ระเบียบปฏิบัติ  

5)จัดทําวิธีการปฏิบัติงาน  

เป็นวิธีการทํางานโดยละเอียดของงาน การจัดทําต้องคํานึงถึงความเข้าใจของ

บุคลากรผู้ปฏิบัติเป็นสําคัญ ควรทําให้เข้าใจง่ายชัดเจน นําไปปฏิบัติได้ สามารถจัดทําได้หลาย

รูปแบบทังทีเป็นตัวอักษร รูปภาพ รูปถ่าย วีดีโอ หรือสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ วิธีการปฏิบัติงาน

สามารถจัดทําได้หลายวิธี เช่น มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานนันหรือผู้ทีเกียวข้องรับไปทําฉบับ

ร่าง แล้วนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณา  
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การควบคุมเอกสาร ประกอบด้วย 

1)การจัดทํา แก้ไข และยกเลิก 

 เอกสารทีใช้อยู่ในระบบการจัดการสิงแวดล้อมจะต้องมีการทบทวนเพือ

ปรับปรุงเอกสารอยู่เสมอ ถ้ามีกิจกรรมใดในระบบเปลียนแปลงก็ควรจะมีการทบทวนเอกสาร แต่ถ้า

ไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ ก็ควรจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

2)การครอบครอง การแจกจ่าย และเรียกคืน 

 หลังจากทีมีการจัดทําเอกสารแล้ว จะต้องมีการแจกจ่ายเอกสารไปสู่

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทีเกียวข้อง  

3)การจัดเก็บและการทําลาย 

          เอกสารทีไม่ใช้แล้ว จะต้องมีการจัดเก็บตามระบบการควบคุมเอกสารโดยการ

เก็บคืน และจัดทําลายเอกสารให้เหมาะสมกับลักษณะเอกสารนัน เช่น ถ้าเป็นเอกสารลับ จะต้อง

ทําลายโดยการตัดเป็นชินๆ เป็นต้น 

 

  2.5.4.5  การควบคุมการปฏิบัติงาน 

  เป็นการดําเนินกิจกรรมเพือทําให้ระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีหน่วยงานได้

กําหนดไว้นันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ โดยถูกต้องตามหลักการและแนวทาง

ปฏิบัติทีได้วางไว้  โดยมีแนวทางการควบคุมการปฏิบัติดังนี 

1)ต้องบ่งชีถึงการดําเนินงาน กิจกรรมของลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีมี

นัยสําคัญทีระบุไว้ในนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

2)ต้องกําหนดแผนกิจกรรมและแผนการบํารุงรักษา เพือให้การปฏิบัติงานอยู่

ภายใต้เงือนไขทีกําหนด 

3)จัดทําระเบียบปฏิบัติเป็นเอกสารป้องกันการเบียงเบน 

4)กําหนดค่าเกณฑ์ของการปฏิบัติลงในระเบียบปฏิบัติดังกล่าว 

5)จัดทําระเบียบปฏิบัติทีเกียวข้องกับลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ 

 

2.5.4.6การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

  สผ. จะต้องจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไว้ซึงระเบียบปฏิบัติในการระบุปัญหาใน

สภาวะฉุกเฉินหรือโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทีอาจมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและเตรียมพร้อม

ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยมีขันตอนดังนี 
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1)ระบุสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 ทําการระบุสถานการณ์ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุทีมีโอกาสเกิดขึนได้ และทําให้เกิดผล

กระทบต่อสิงแวดล้อม โดยพิจารณาจากลักษณะปัญหาสิงแวดล้อมทีระบุไว้  ขันตอนการ

ดําเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน  เหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุทีเคยเกิดขึนในอดีตหรือกับหน่วยงานอืน 

ระดับความรุนแรง ควรแบ่งระดับความรุนแรงและความเสียหายอย่างชัดเจน 

2)จัดทําขันตอนการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ 

กําหนดโครงสร้างและหน้าทีความรับผิดชอบต่างๆ ในสถานการณ์

ฉุกเฉิน 

จัดทํารายชือบุคลากรทีต้องติดต่อกรณีฉุกเฉิน รวมทังหาช่องทางที

สามารถติดต่อได้รวดเร็วทังหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินทีสามารถติดต่อได้ จัดทํารายชือหน่วยงาน

ภายนอกทีจะต้องติดต่อกรณีฉุกเฉิน มีรายละเอียดของชือหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ สถานที

ติดต่อ 

วิธีการสือสารภายในและภายนอกองค์กร 

วิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินประเภทต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิงการดําเนินการกับผลกระทบสิงแวดล้อมทีเกิดขึน 

แผนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อม 

รายงายลําดับขันของความรุนแรงต้องมีความชัดเจน 

3)ฝึกซ้อมขันตอนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ฝึกซ้อมแผน มีการจําลองสถานการณ์ เพือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

บันทึกและสรุปผลการฝึกซ้อม 

4)ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขขันตอนหลังเกิดเหตุจริง 

 

2.5.4.7การติดตามและวัดผลด้านสิงแวดล้อม 

1)กําหนดสิงทีต้องมีการเฝ้าติดตาม/ตรวจวัด ได้แก่ 

คุณภาพสิงแวดล้อมทีเกิดขึนจากการดําเนินงานของหน่วยงาน  เช่น 

คุณภาพนําทิง  ปริมาณการใช้พลังงาน เป็นต้น 
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การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และผลการปรับปรุงประสิทธิผล

ด้านสิงแวดล้อม 

ความคืบหน้าของแผนงานด้านสิงแวดล้อม (Environmental management 

program EMP) 

2)จัดทําแผนการเฝ้าติดตามและตรวจวัด รายละเอียดในแผนการติดตามและ

ตรวจวัดควรประกอบด้วย 

สิงทีต้องเฝ้าติดตามและตรวจวัด 

ความถีในการเฝ้าติดตามและตรวจวัด 

ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์กําหนด 

3)ดําเนินการเฝ้าติดตามและตรวจวัดตามแผนทีได้กําหนดไว้ โดยบริษัทสามารถ

ดําเนินการตรวจวัดเอง หรือว่าจ้างองค์กรภายนอก ซึงมีความสามารถในการตรวจวัด เช่น เป็น

หน่วยงานทีขึนทะเบียนกับหน่วยงานราชการ หรือได้รับการรับรองความสามารถในเรืองของการ

ตรวจสอบ 

4)รายงานผลการเฝ้าติดตามและตรวจวัดให้ผู้เกียวข้อง 

5)วิเคราะห์ผลการเฝ้าติดตามและตรวจวัดเพือดูแนวโน้มและจุดทีจะต้อง

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 

2.5.4.8การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด 

  เพือให้หน่วยงานมันใจได้ว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีปฏิบัติอยู่มีความสอดคล้อง 

กับกฎหมายและข้อกําหนดและปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วนตามนโยบายทีวางไว้ โดยมีขันตอนดังนี 

1)กําหนดขันตอนการดําเนินงานทีระบุถึงความถีและวิธีการสําหรับประเมิน

ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้อง วิธีการประเมินความสอดคล้องทําได้

หลายวิธี เช่น 

การตรวจประเมิน 

การทบทวนเอกสาร และ/หรือบันทึก 

การทบทวนโครงการหรือการปฏิบัติงาน 

การสํารวจหรือการสังเกตการณ์  

2)ประเมินความสอดคล้องและรายงานผล 
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ดําเนินการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ตาม

ระยะเวลาและวิธีการทีกําหนดไว้ และบันทึกผลการประเมินความสอดคล้อง 

รายงานผลการประเมินความสอดคล้อง 

3)ทบทวน ประเมินผลความสอดคล้อง และแก้ไขรายการทางกฎหมายและ

ข้อกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

2.5.4.9การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง 

  มีวัตถุประสงค์เพือแก้ไข ข้อบกพร่อง/ข้อผิดพลาดทีเกิดขึน และป้องกันไม่ให้

ข้อบกพร่องเกิดขึนซํา รวมทังป้องกันข้อบกพร่องทีมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึน โดยมีขันตอนดังนี 

1)การแจ้งให้มีการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง 

    กําหนดให้มีการแจ้งหรือสือสาร ข้อบกพร่องให้กับผู้รับผิดชอบทราบ

โดยเร็วทีสุด ตัวอย่างผู้แจ้งข้อบกพร่องในแต่ละประเภท เช่น 

ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน ผู้แจ้ง คือ ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) 

ผลการเฝ้าติดตามและตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ผู้แจ้ง คือ 

ผู้รับผิดชอบการตรวจวัด 

ผลการดําเนินงานตามแผนงานสิงแวดล้อมไม่เป็นไปตามแผน ผู้แจ้ง คือ 

ผู้รับผิดชอบติดตามแผนงานสิงแวดล้อม 

ข้อร้องเรียน ผู้แจ้ง คือ เจ้าหน้าทีทีได้รับข้อร้องเรียน 

2)การดําเนินการเบืองต้นกับข้อบกพร่อง ดังนี 

ประเมินลักษณะของข้อบกพร่อง 

ระบุปริมาณและแหล่งทีเกิดข้อบกพร่อง 

พิจารณาวิธีดําเนินการ/จัดการ และควบคุมข้อบกพร่อง  

3)ค้นหาสาเหตุทีแท้จริง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ผังก้างปลา แผนภูมิควบคุม ผัง

การกระจาย เป็นต้น  

4)ดําเนินการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซํา โดยการติดตามและตรวจสอบ

ประสิทธิผลของการแก้ไขและป้องกันเพือให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนือง และควรมีการติดตามเป็น

ระยะๆ เพือให้มันใจว่าข้อบกพร่องนันจะไม่กลับมาอีก 
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5)ทบทวนและปรับปรุงสิงทีเกียวข้อง  

6)บันทึกและรายงานให้กับผู้เกียวข้องรับทราบ เพือนําไปพิจารณาในการ

ประชุมทบทวนการบริหารงานต่อไป 

 

2.5.4.10การควบคุมบันทึก 

  ต้องจัดให้มีและรักษาบันทึกทีจําเป็น เพือเป็นหลักฐานการดําเนินงานได้

สอดคล้องกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมและข้อกําหนดทีเกียวข้องและสามารถบรรลุผล โดย

บันทึกต้องสามารถอ่านง่าย ชีบ่ง และสอบกลับได้ ซึงขันตอนดังนี 

1)ระบุรายการบันทึก เช่น การฝึกอบรม ผลการตรวจประเมินภายใน  บันทึก

ประชุมทบทวนผู้บริหาร ผลการประชุมเรืองสิงแวดล้อม เป็นต้น ซึงบันทึกทีจัดทําขึน มีได้หลาย

รูปแบบ เช่น เอกสาร รูปถ่าย วีดีโอ สืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

2)การจัดเก็บและดูแลรักษา ควรพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี 

การรวบรวมบันทึกทีต้องจัดเก็บ (Collection) 

การจัดทําสารบัญบันทึกทีต้องจัดเก็บ 

การค้นหาบันทึกทีจัดเก็บไว้ (Access) 

การจัดเก็บบันทึกเข้าแฟ้ม (Filling) 

การกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ (Retention time) 

การเก็บและดูแลรักษา (Storage & Maintenance) 

3) การทําลายบันทึก ต้องมีการกําหนดวิธีการและผู้มีอํานาจในการยกเลิกและ

กําจัดบันทึกต่างๆ เมือถึงอายุการจัดเก็บบันทึก เพือป้องกันการทําลายหรือการทิงก่อนครบอายุการ

จัดเก็บ อีกทังยังเป็นการลดจํานวนบันทึกทีต้องการจัดเก็บไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป 

  

2.5.4.11การตรวจประเมิน 

  ขันตอนในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิงแวดล้อมภายในมีขันตอนในการ

ดําเนินการหลัก 7 ขันตอน ดังนี 
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1)จัดเตรียมผู้ตรวจประเมิน โดยต้องมีการกําหนดระดับการตรวจประเมิน

ออกเป็น 2 ระดับ คือ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead auditor) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ซึง

คุณสมบัติดังนี 

ต้องเป็นอิสระในการตรวจ คือ ไม่ตรวจหน่วยงานทีตนรับผิดชอบ 

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 14001 และกฎหมาย/

ข้อกําหนดทีเกียวข้อง 

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ในทีมผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านผลกระทบทางด้าน

สิงแวดล้อม 

2)จัดทําแผนการตรวจประเมิน ควรพิจารณาสิงต่างๆ ดังนี 

หน่วยงานทีจะถูกตรวจประเมินทุกหน่วยงานต้องได้รับการตรวจประเมิน

ครบทุกกิจกรรมทีอยู่ในขอบข่ายของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ความถีในการตรวจประเมินทีเหมาะสมสําหรับองค์กร ควรกําหนด

ความถีบ่อยครังในช่วงแรกของการนําระบบไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามไม่ควร Audit น้อยกว่า 2 ครัง

ต่อปี  

รายละเอียดทีควรระบุไว้ในแผนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 

หน่วยงานทีถูกประเมิน ผู้รับผิดชอบ วัน เวลา สถานที ระยะเวลาทีจะตรวจประเมินแต่ละหน่วยงาน 

ข้อกําหนดต่างๆ ของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีจะตรวจ รายชือคณะผู้ตรวจประเมิน  

3)เตรียมการก่อนตรวจประเมิน ควรดําเนินการดังนี 

ผู้แทนฝ่ายบริหารจะต้องนัดประชุมผู้ทีเกียวข้องเพือให้รับทราบข้อมูลการ

วางแผนการตรวจประเมิน และเตรียมพร้อมสําหรับการตรวจประเมิน 

แจ้งกําหนดการตรวจให้แก่ผู้รับการตรวจ 

ผู้ตรวจประเมินอ่านเอกสารทีเกียวข้องเพือทําความเข้าใจในการ

ดําเนินงาน 

ผู้ตรวจประเมินอ่านเอกสารทีเกียวข้องเพือทําความเข้าใจในการ

ดําเนินงาน 

ผู้ตรวจประเมินจัดทํารายการตรวจประเมิน (Check list) จากเอกสารทีได้

อ่านเพือใช้ในการตรวจประเมิน 
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ให้หัวหน้าในการตรวจประเมินทําการตรวจประเมินรายการตรวจก่อนที

นําไปใช้จริง 

4)การตรวจประเมิน มีขันตอนดังนี 

การประชุมก่อนการตรวจประเมินภายใน ควรมีการประชุมชีแจงกับผู้รับ

การตรวจประเมินภายในเพือ แนะนําสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งขอบข่าย วัตถุประสงค์ 

แผนการตรวจ ขันตอน วิธีการตรวจประเมินภายใน แจ้งวัน เวลาทีจะทําการประชุมหลังการตรวจ

ประเมินภายใน 

รวบรวมหลักฐาน คณะผู้ตรวจประเมินภายในจะใช้ Checklist เป็น

แนวทางในการตรวจประเมินภายใน โดย สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจเอกสาร ตรวจการปฏิบัติงาน

และสถานทีจริง  

ออกใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Request : CAR) 

ในกรณีทีมีประเด็นไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีกําหนดไว้ตาม ISO 14001 

ประชุมหลังการตรวจประเมินภายใน  หลังจบการตรวจประเมินแล้ว 

ผู้ตรวจประเมินจะต้องประชุมชีแจงร่วมกับผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Auditee ทังหมด ให้ทราบ

และให้เข้าใจถึงความไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดทีได้ตรวจพบ 

5)รายงานการตรวจประเมิน  โดยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจะต้องมีหน้าทีใน

การจัดทํารายงานการตรวจประเมิน ซึงจะต้องส่งให้คณะกรรมการบริหาร ผู้ถูกตรวจ และผู้แทน

ฝ่ายบริหาร โดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี 

หน่วยงานผู้ถูกตรวจประเมิน/ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ ขอบข่ายการตรวจประเมิน 

เวลาและวันทีตรวจประเมิน 

รายชือคณะผู้ตรวจประเมิน 

สรุปความสอดคล้องทีพบโดยแสดงถึงหลักฐานในการตรวจประเมินด้วย 

สรุปความไม่สอดคล้องหรือข้อบกพร่องทีพบ 

สรุปข้อสังเกตเพือใช้ในการปรับปรุงระบบ 

สรุปความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมินทีเกียวกับประสิทธิผลของการ

ดําเนินงาน และควรจัดส่งรายงานการตรวจประเมินให้กับหน่วยงานผู้ถูกตรวจประเมินและผู้แทน

ฝ่ายบริหารได้รับทราบ 

6)การแก้ไขและป้องกัน 
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   ภายหลังจากทีแต่ละหน่วยงานได้รับ CAR แล้ว ต้องระบุรายละเอียดแนวทาง

ในการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง พร้อมทังกําหนดวันแล้วเสร็จส่งกลับมาให้กับผู้ตรวจประเมิน

ภายในเวลาทีกําหนด เมือถึงกําหนดวันแล้วเสร็จตามทีระบุไว้ใน CAR คณะผู้ตรวจประเมินภายใน

จะต้องนํา CAR ไปติดตามผลการดําเนินการแก้ไขและป้องกัน โดยในการไปติดตามผลนัน 

นอกจากตรวจสอบประเด็นทีระบุไว้ใน CAR แล้ว จะต้องตรวจสอบประสิทธิผลของระบบ ซึงหาก

การแก้ไขมีประสิทธิผลแล้ว ควรบันทึกรายละเอียดการติดตามผลไว้ และถือว่าข้อบกพร่องได้รับ

การแก้ไขแล้ว (ปิด CAR) 

ในกรณีทีไม่สามารถปิด CAR ได้ ให้บันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ด้วยเพือ

ติดตามผลอีกต่อไปซึงอาจทําได้โดย 

ระบุในใบ CAR เดิมว่าการปฏิบัติการแก้ไขยังไม่สมบูรณ์ (ยังไม่มีประสิทธิผล) 

ออก CAR ใหม่ (ควรอ้างถึง CAR เดิมไว้ด้วย) 

หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินภายในควรจัดทํารายงานการติดตามการแก้ไข

และป้องกัน (Follow up report) ส่งให้หน่วยงานทีรับการตรวจประเมินภายในและ MR 

7)สรุปเพือทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

MR นํารายงานการตรวจประเมินภายใน และรายงานการตรวจติดตามเข้าไป

รายงานในทีประชุมฝ่ายบริหาร เพือพิจารณาทบทวนระบบการจัดการสิงแวดล้อมขององค์กรและ

กําหนดแนวทางการดําเนินการทีเหมาะสมต่อไป 

 

2.5.4.12การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

  เป็นกระบวนการสําคัญทีทําให้ฝ่ายบริหารทราบปัญหาและช่วยให้คําแนะนําแก้ไข

เป็นการประชุมของผู้บริหารทีมีผลสําคัญต่อการจัดการสิงแวดล้อมของหน่วยงานอย่างต่อเนือง 

โดยมีขันตอนดังนี 

1)กําหนดองค์ประชุมของการทบทวนการบริหารงาน 

สผ. ต้องกําหนดคณะบุคคลทีเป็นเจ้าหน้าทีระดับบริหาร ซึงมีอํานาจในการ

ตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขหรือเปลียนแปลงระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยทัวไปจะมีการประชุม

ผู้บริหารขององค์กรเป็นประจําตามวาระทีกําหนด เพือวางแผนติดตามและทบทวนผลการ

ดําเนินงานทุกด้านอยู่แล้ว หรือกรณีทีองค์กรมีการจัดทําระบบการจัดการมาตรฐานอืนๆ ด้วย ก็
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สามารถรวบการทบทวนการบริหารงานไว้ในคราวเดียวกันได้ ทังนีเพือลดความซําซ้อนต่างๆ และ

เพือให้องค์กรสามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิผลยิงขึน ไม่ใช่เป็นเพียงจัดให้มีการ

ประชุมเพียงเพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดเท่านัน ดังนันการประชุมทบทวนการบริหารงานใน

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม จึงสามารถใช้องค์ประชุมและดําเนินการเช่นเดียวกับการประชุม

ผู้บริหารขององค์กรได้ โดยผู้บริหารสูงสุดทําหน้าทีประธานและอาจให้ MR ทําหน้าทีเลขานุการได้

เข้าร่วมในการติดตาม ดูแลและทบทวนระบบฯ 

การกําหนดคณะบุคคลดังกล่าว อาจทําได้หลายวิธี เช่น ประกาศแต่งตังหรือ

กําหนดไว้ในคู่มือสิงแวดล้อม/ขันตอนการดําเนินงาน 

2)กําหนดความถีในการประชุม 

ต้องกําหนดความถีในการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ซึงอาจจะเป็นเดือน

ละครังหรือไตรมาศละครังก็ได้ ขึนอยู่กับความเหมาะสมและแนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร

สูงของแต่ละองค์กร โดยทัวไปการกําหนดความถีในการประชุม ควรจัดทําเป็นแผนประจําปีไว้ 

ทังนี ในช่วงทีเริมนําระบบมาใช้ควรจัดให้มีการประชุมบ่อยครัง เนืองจากใน

ช่วงแรกระบบยังไม่เข้าทีจึงอาจต้องมีการเปลียนแปลงบ่อย 

3)เตรียมการประชุม  

3.1)กําหนดวาระการประชุม ซึงต้องครอบคลุมถึง 

ทบทวนและติดตามผลจากการประชุมครังทีผ่านมา 

ผลการประเมินสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง 

ผลการตรวจประเมินภายใน 

ข้อร้องเรียนต่างๆ 

สมรรถนะด้านสิงแวดล้อม 

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านสิงแวดล้อม 

สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 

การเปลียนแปลงต่างๆ เช่น การเปลียนแปลงกฎหมายและ

ข้อกําหนดอืนทีเกียวข้อง 

คําแนะนําสําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนืองด้านสิงแวดล้อม เช่น

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายสิงแวดล้อมและความจําเป็นในการเปลียนแปลง  ความ
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คาดหวังและข้อกําหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที

เกิดขึน 

3.2)การเชิญประชุม ควรออกหนังสือเชิญประชุมซึงประกอบด้วย วาระการ

ประชุม วัน เวลา และสถานที ส่งให้ผู้เกียวข้องก่อนการประชุม 

3.3)การเตรียมข้อมูลเพือการทบทวนเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน

ในระบบการจัดการสิงแวดล้อม ในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องเพือ

ประกอบการพิจารณาทบทวน โดย EMR อาจรวบรวมและนําเสนอในทีประชุม 

4)ดําเนินการประชุม 

4.1)ประชุมตามวาระทีกําหนด 

4.2)พิจารณาและตัดสินใจเรืองต่างๆ ซึงอาจมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการ ซึงควรมีการกําหนดเวลาแล้วเสร็จและวิธีการในการติดตามผลด้วย ผลการทบทวนการ

บริหารงานต้องนําไปสู่การตัดสินใจและการดําเนินการเกียวกับ 

การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการจัดการสิงแวดล้อมและ

กระบวนการ 

นโยบายสิงแวดล้อม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิงแวดล้อม 

ทรัพยากรทีต้องใช้ 

ผลจากการประชุม ซึงนําไปสู่การตัดสินใจและดําเนินการในเรืองทีเกียวข้อง

ดังกล่าว จะทําให้องค์กรเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินการอย่างต่อเนือง 

5)บันทึกผลการประชุม 

บันทึกผลการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีผลสรุปทีชัดเจนและแจ้งให้

ผู้เกียวข้องเพือรับทราบปละดําเนินการตามมติทีประชุม 

6)ติดตามผลการประชุม 

    ให้ผู้บริหารของหน่วยงานทีได้รับมอบหมายตามมติทีประชุม ต้องมีการติดตาม

เรืองตามมติทีประชุมมอบหมายไว้ และนํามารายงานในทีประชุมครังต่อไป และ EMR ต้องติดตาม 

ชีแนะให้ข้อแนะนํากระตุ้น เพือให้มีการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาทีกําหนดถ้า

การดําเนินการได้ผลเป็นทีน่าพอใจ ให้พิจารณาขยายผลไปยังจุดอืนๆ ด้วย 
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2.5.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (บริษัท เอ็นเนอร์วิชัน จํากัด, 2553: 7274) 

  จากการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ระบบ ISO 14001 ทีปรึกษาฯ 

ได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค พร้อมทังแนวทางแก้ไข ตลอดจนจัดทําข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์

ต่อ สผ. ได้ดังนี 

 

 2.5.5.1  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

1)   การกําหนดนโยบายด้านการจัดการสิงแวดล้อมขององค์กรไม่ชัดเจน รวมถึง

การถ่ายทอด และการสือสารรายละเอียดของนโยบาย เป้าหมายในการดําเนินงานขององค์กรไปสู่

เจ้าหน้าทีระดับปฏิบัติ ไม่เพียงพอทีจะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

   แนวทางแก้ไข 

 การกําหนดนโยบายด้านการจัดการสิงแวดล้อม โดยผู้บริหารระดับส่วน

ขององค์กร โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการสิงแวดล้อมทีชัดเจน เพือ

นําไปสู่การพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนือง และมี

ประสิทธิภาพ 

 การถ่ายทอดนโยบาย การสือสาร และการประสานงานไปสู่เจ้าหน้าที

ระดับปฏิบัติอย่างทัวถึงและต่อเนือง 

 การกํากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารทุกระดับ 

(ผู้บริหารระดับต้น : ผอ.สํานัก/กอง, ผู้บริหารระดับสูง : รองเลขาธิการ สผ.เลขาธิการ สผ.) 

2) การทีบุคลากรมีภาระงานเพิมขึนจากภารกิจหลักทีต้องรับผิดชอบ เนืองจาก

การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมไปพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กร อาจจะต้องมีการจัดเตรียม

เอกสารรายงานมีการปรับเปลียนพฤติกรรม หรือลักษณะการทํางานทีเคยปฏิบัติอยู่เป็นประจําจึง

มักจะเกิดปัญหาความขัดแย้ง หรือเกิดการต่อต้านจากเจ้าหน้าทีระดับปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

แนวทางแก้ไข 

 การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในความร่วมมือ 

ในการดูแลรักษาสิงแวดล้อมเป็นเรืองสําคัญมาก เนืองจากความสําเร็จของระบบมาตรฐานการ

จัดการสิงแวดล้อม เกิดขึนได้จากความรับผิดชอบต่อหน้าทีของบุคลากรทุกคนในองค์กร ดังนันจึง
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จําเป็นต้องเตรียมบุคลากรทุกคนให้เกิดจิตสํานึก ให้การอบรม สร้างทักษะและความรู้ เพือ

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การได้รับการสนับสนุน และผลักดัน รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นสิงสําคัญมาก ซึงจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุก

ฝ่ายในองค์กร 

3) ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง เพือนําผลทีได้มาปรับปรุงการ

ดําเนินงานตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมไม่มีความต่อเนือง 

    แนวทางแก้ไข 

 การกําหนดและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ

ภายในองค์กรทีชัดเจน และให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนืองเป็นประจํา 

 ผลทีได้จากการติดตามตรวจสอบ จะใช้เพือการวิเคราะห์ และนําเสนอให้

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรรับทราบ และตัดสินใจในการกําหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในด้าน

ต่างๆ 

 

2.5.5.2ข้อเสนอแนะเพือนําไปสู่การได้การรับรองมาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อมของ สผ. 

1) ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นํา ทังการสนับสนุน 

ผลักดัน และร่วมลงมือปฏิบัติด้วย เริมจากการกําหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการสิงแวดล้อมของ

องค์กร ถือเป็นคําปฏิญาณขององค์กรทีจะดําเนินงานด้านการจัดการสิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

2) ต้องมีการกําหนดหรือมอบหมายหน้าทีรับผิดชอบให้แก่ผู้มีส่วนเกียวข้อง

อย่างเป็นทางการ ซึงควรเป็นการกําหนดหรือมอบหมายโดยตําแหน่ง เพือความต่อเนืองในการ

ดําเนินงาน พร้อมทังมีการกํากับ ดูแล และติดตามงานอย่างสมําเสมอ  

3) บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ เนืองจาก

ความสําเร็จของระบบ ISO 14001 เกิดขึนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าทีของทุกคน 

4) สผ. ควรมีการกําหนดวันทีจะได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบโดยทัวกัน เพือทีจะได้เป็นการ

กระตุ้นเตือนและเน้นยําให้ผู้มีส่วนเกียวข้องได้วางแผนและปฏิบัติงานได้ชัดเจนและรวดเร็วยิงขึน 

    ต้องมีการสร้างกลไกขับเคลือนการจัดทําระบบทีชัดเจน และมีการส่งเสริม ดูแล 

และปรับปรุงกลไกขับเคลือนดังกล่าวให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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2.6 ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 สยาม อรุณศรีมรกต (2545) ได้ทําการวิจัยเรืองความคิดเห็นของอาจารย์และข้าราชการของ

มหาวิทยาลัยมหิดลต่อระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 โดยผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 4150 ปี โดยมีอายุเฉลีย 40.53 ปี ส่วนใหญ่มี

สถานภาพเป็นข้าราชการ ซึงรู้จักระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ โดยเข้าใจว่า ระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม 

ซึงเน้นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษมากกว่าการแก้ไข นอกจากนันผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกียวกับระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 และ

หน่วยงานของตนก็ไม่เคยจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 โดยทีตนเองไม่

เคยมีส่วนร่วมในการจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

  หน่วยงานทีเหมาะสมกับระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 คือ โรงงาน

อุตสาหกรรม สถานบริการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และทุกหน่วยงาน โดยระบบ

มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 สามารถเพิมประสิทธิภาพการจัดการสิงแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทียังยืน และสร้างความได้เปรียบทางการค้า นอกจากนันยังมีความเห็นว่า 

ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มีความเหมาะสมกับประเทศไทย 

  การเปรียบเทียบความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกียวกับระบบมาตรฐานการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ของอาจารย์สถาบันราชภัฏและอาจารย์มหาวิทยาลัย พบว่าอาจารย์

สถาบันราชภัฏและอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดเห็น

ตรงกันในทุกเรือง และเมือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับความเหมาะสมของระบบมาตรฐาน

การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 กับประเทศไทย ของอาจารย์สถาบันราชภัฏและอาจารย์

มหาวิทยาลัย พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

  การเปรียบเทียบความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกียวกับระบบมาตรฐานการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ของอาจารย์และข้าราชการ พบว่า อาจารย์และข้าราชการส่วนใหญ่มี

ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความคิดเห็นตรงกันในทุกเรือง และเมือเปรียบเทียบความคิดเห็น

เกียวกับความเหมาะสมของระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 กับประเทศไทย ของ

อาจารย์และข้าราชการ พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

  สยาม อรุณศรีมรกต และ วรพร สังเนตร (2544ก: 111) ได้ทําการวิจัยเรือง การศึกษา

ทัศนคติทีมีต่อระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ของบุคลากรในสถาบันราชภัฏ



61 

 

  จากการวิจัยพบว่า อาจารย์และนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักระบบมาตรฐาน 

ISO 14001 แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยเข้าใจว่าระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบ

มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ซึงมีหลักในการเน้นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษมากกว่าการ

แก้ไข ทังนีอาจารย์และนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกียวกับ

ระบบมาตรฐาน ISO 14001 ในขณะทีหน่วยงานทีสังกัดส่วนใหญ่ไม่เคยจัดทําระบบมาตรฐาน ISO 

14001เลย โดยมีหน่วยงานทีสําคัญทีเหมาะสมในการใช้ระบบมาตรฐาน ISO 14001 คือ โรงงาน

อุตสาหกรรม สถานบริการ และสถาบันการศึกษา โดยระบบมาตรฐาน ISO 14001 มีประโยชน์ที

สําคัญคือ เป็นการเพิมประสิทธิภาพการจัดการสิงแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทียังยืน และ

สร้างความได้เปรียบทางการค้า 

  ประพล มิลินทจินดา (2542) ได้ทําการวิจัยเรืองความตระหนักในปัญหาสิงแวดล้อมของ

สมาชิกองค์กรบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าระดับความตระหนักในปัญหา

สิงแวดล้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับสูง อายุ การศึกษา ตําแหน่ง อาชีพ 

การรับรู้ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจในปัญหาสิงแวดล้อม มีผลต่อความตระหนักอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ส่วน เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์ในปัญหา

สิงแวดล้อม ไม่มีผลต่อความตระหนัก ผลการทดสอบถดถอยพหุคูณ แสดงว่าความตระหนักใน

ปัญหาสิงแวดล้อม ขึนอยู่กับความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ข่าวสาร ทีค่าเบียงเบนมาตรฐานร้อยละ 

31.6 

  อมรศักดิ วงศาวณิชย์กิจ (2546) ได้ทําการวิจัยเรืองความตระหนักในปัญหาสิงแวดล้อมและ

พฤติกรรมประหยัดพลังงานหารสอง โดยผลการวิจัยพบว่าในจํานวนพฤติกรรมทีกลุ่มตัวอย่าง

ปฏิบัติในระดับสูงมากเกือบร้อยละ 80 มี 22 พฤติกรรม สําหรับระดับความตระหนักในปัญหา

สิงแวดล้อมในภาพทัง 4 ด้าน พบว่ามีค่าเฉลีย 3.93 จากคะแนนเต็ม 5 ระดับความตระหนักต่อ

ประเด็นปัญหาสิงแวดล้อมเรียงจากมากไปหาน้อยดังนีคือ นํา อากาศ เสียง และขยะ 

  ผลการวิจัยปฏิเสธสมมติฐาน ทีว่าความตระหนักในปัญหาสิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมประหยัดพลังงานหารสอง ถึงแม้ว่าลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสารจะ

ต่างกัน คงไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและพฤติกรรมดังกล่าว ตัวแปรทีพบว่ามีผล

ต่อพฤติกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ การรับรู้ติดตามข่าวสารด้านสิงแวดล้อม 

  ปนัดดา อินทราวุธ (2543) ได้ทําการวิจัยเรืองการยอมรับมาตรฐาน ISO 14001 ของ

พนักงาน: กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์เนชันแนล คิวริตี ฟุตแวร์ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงาน

ส่วนใหญ่มีการยอมรับมาตรฐาน ISO 14001 ในระดับสูง 2. พนักงานทีมีเพศ อายุ อายุงาน รายได้ 



62 

 

และตําแหน่งต่างกันมีการยอมรับมาตรฐาน ISO 14001  ไม่แตกต่างกันแต่พนักงานทีมีสถานภาพ

สมรสและระดับการศึกษาต่างกันมีการยอมรับมาตรฐาน ISO 14001 ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ 3. ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับมาตรฐาน ISO 

14001 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (r = .160)  4. ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

ยอมรับมาตรฐาน ISO 14001 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (r = .692) 5. พฤติกรรมการ

เปิดรับสือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับมาตรฐาน ISO 14001 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .01 (r = .248) 

  ศศิธร ธรรมจํานงค์ (2547) ได้ทําการวิจัยเรืองการยอมรับมาตรฐาน HACCP ของพนักงาน

บริษัทผลิตนํามันพืชแห่งหนึง ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้และการยอมรับ

มาตรฐาน HACCP อยู่ในระดับ “มาก” 2) พนักงานทีมีอายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งต่างกัน มี

ความรู้เกียวกับมาตรฐาน HACCP แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 .001 และ .001 

ตามลําดับ แต่พนักงานทีมีอายุงานต่างกัน มีความรู้เกียวกับมาตรฐาน HACCP ไม่แตกต่างกัน 3) 

พนักงานทีมีอายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และอายุงานต่างกัน มีการยอมรับมาตรฐาน 

HACCP ไม่แตกต่างกัน 4) ความรู้เกียวกับมาตรฐาน HACCP มีความสําคัญทางบวกกับการยอมรับ

มาตรฐาน HACCP โดยรวมของพนักงานในระดับน้อย (r = .265) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.01 

  ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2542) ได้ทําการวิจัยเรืองการยอมรับมาตรฐาน ISO 9000 ของ

พนักงานโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ: กรณีศึกษาบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จํากัด ผลการวิจัยพบว่า

พนักงานส่วนใหญ่มีการยอมรับมาตรฐาน ISO 9000 ในระดับดี มีพฤติกรรมการติดต่อสือสารใน

ระดับปานกลาง มีความรู้ในระดับสูง และมีทัศนคติอยู่ในระดับดี นอกจากนียังพบว่า ความรู้และ

ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการยอมรับมาตรฐาน ISO 9000 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ 0.001 และพบว่าพนักงานทีมีพฤติกรรมการติดต่อสือสารต่างกัน มีการยอมรับมาตรฐาน ISO 

9000 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.001 ส่วนพนักงานทีมีลักษณะทัวไป เช่น อายุ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานไม่พบว่ามีการยอมรับมาตรฐาน ISO 9000 แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  วีระชน ขาวผ่อง (2551) ได้ทําการวิจัยเรืองความรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนักต่อ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) : ศึกษากรณีบริษัทจันทบุรีซีฟู้ดส์ จํากัด และบริษัทจันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ด 

จํากัด ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.5 จบการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้นถึงอนุปริญญาร้อยละ 46.9 สังกัดหน่วยงานฝ่ายผลิตร้อยละ 74.5 มีตําแหน่งงาน

เป็นพนักงานปฏิบัติการร้อยละ 92.1 และมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปีมากทีสุดคิดเป็นร้อยละ67.9 กลุ่ม

ตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมในระดับปานกลางได้รับการ

ฝึกอบรมเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมในระดับสูง มีหัวหน้างานเป็นตัวแบบทีดีในการอนุรักษ์

สิงแวดล้อม และการปฏิบัติตามหน้าทีและระเบียบปฏิบัติด้านสิงแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ

เกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมในระดับปานกลาง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆตาม

กระบวนการจัดการมาตรฐานสิงแวดล้อมในระดับปานกลาง มีความตระหนักต่อระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมในระดับสูง 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการมีส่วนร่วม ตัวแบบ การรับรู้ข่าวสาร และระดับ

การศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ

ทีระดับ 0.05 และพบว่า ความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.01 สําหรับปัจจัยด้านเพศ อายุ

งาน ตําแหน่งงาน และหน่วยงานทีสังกัด พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม 

  กรรณิกา ทิพยจันทร์ (2548) ได้ทําการวิจัยเรืองการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 กรณีศึกษา บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย

พบว่าพนักงานในกลุ่มตัวอย่างทีทําการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 

หรือ สูงกว่าปริญญาตรี ทํางานอยู่ในแผนกทีเกียวข้องกับการผลิต บรรจุและจัดเก็บ ควบคุมคุณภาพ  

สาธารณูปโภค และการซ่อมบํารุง ซึงเป็นการปฏิบัติงานทีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ทัง

ด้านมลภาวะทางอากาศ และทางนําได้มากทีสุด พนักงานส่วนใหญ่ในกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน

โดยตรง และมีระยะเวลาการทํางานมากกว่า 10 ปี เมือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท 

ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ตามข้อกําหนดในระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในด้านของการคิด 

หรือตัดสินใจ และด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการมีส่วนร่วมในด้านการ

ปฏิบัติ และด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคลด้านการศึกษาตําแหน่งงานระยะเวลาปฏิบัติงานไม่มีผลทําให้การมีส่วน

ร่วมทังโดยภาพรวมและเป็นรายด้านในระบบการจัดการสิงแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติส่วนปัจจัยด้านแผนกงานโดยภาพรวมจะไม่มีผลทําให้การมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ แต่เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในด้านของการติดตามประเมินผล 
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และด้านการรับผลประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  ปัจจัยด้านความรู้ความ

เข้าใจโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  ส่วนของปัจจัยด้านการฝึกอบรม ในหลักสูตรทีเกียวข้องกับการดําเนินการในระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมพบว่าระดับความสัมพันธ์โดยภาพรวมและเป็นรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติในระดับปานกลางเป็นความสัมพันธ์ทางบวกไปในทิศทางเดียวกัน 

 



บทที 3 

 

กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา 

 
  การศึกษาเรือง ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และวิธีการศึกษาดังนี 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  การศึกษาครังนีได้ศึกษาถึงความตระหนัก และการยอมรับการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 และศึกษาปัจจัยต่างๆทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนัก และการยอมรับ

การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ซึงกรอบแนวคิดในการศึกษาครังนีได้พิจารณาจาก

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี 

  

 3.1.1  ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงาน การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 

 

 3.1.2  ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม และการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

  กรอบแนวคิดในการศึกษาครังนีแสดงได้ดังภาพที 3.1
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ภาพที 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อายุงาน 

5. หน่วยงานทีสังกัด 

6. ตําแหน่งงาน 

 
การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม 

ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ISO 14001 

ความตระหนักถึงความสําคัญ

ของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม 

การรับรู้ข้อมูลเกียวกับ

การจัดการสิงแวดล้อม 

การยอมรับในการนํา

ระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ 
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3.2  สมมติฐานการวิจัย 

 
  การศึกษาวิจัยครังนี ผู้ศึกษาได้ตังสมมติฐานการวิจัยไว้ 9 สมมติฐานดังนี 

  สมมติฐานที 1 บุคลากรทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงานทีต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมต่างกัน 

  สมมติฐานที 2 บุคลากรทีมีการได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมต่างกัน 

  สมมติฐานที 3 ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

  สมมติฐานที 4 บุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมต่างกัน 

  สมมติฐานที 5 บุคลากรทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงานทีต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้

ต่างกัน 

  สมมติฐานที 6 บุคลากรทีมีการได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีการยอมรับ

ในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ต่างกัน 

  สมมติฐานที 7 ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

  สมมติฐานที 8 บุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีการ

ยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ต่างกัน 

  สมมติฐานที 9 ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 
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3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
 3.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการสอบถาม 

 ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าทีและบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 514 คน (ข้อมูลจํานวนเจ้าหน้าทีและบุคลากรของ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ณ วันที 22 มีนาคม 2553) 

  การกําหนดจํานวนตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่างดําเนินการดังนี 

  1) ทําการกําหนดตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: อ้างถึงใน 

สุวิมล ติรกานันท์, 2546: 164) ทีระดับความเชือมัน 95% และความคลาดเคลือน 5% ดังนี 

      n = N/1+Ne2 

    เมือ n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

      N  แทน  ขนาดของประชากร 

      E  แทน  ความคลาดเคลือนของกลุ่มตัวอย่าง 

  แทนค่าจากสูตร   n  =  514/1+ (514) (0.05)2 

  ดังนันขนาดของกลุ่มตัวอย่าง =  224 คน 

  2) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตาแบบเป็นสัดส่วน เพือให้ได้ตัวแทนจากทุกสํานัก/กอง และ

ทุกตําแหน่งงานโดยการหาอัตราส่วนระหว่างจํานวนกลุ่มตัวอย่างต่อจํานวนประชากร (224/514) 

ซึงได้อัตราส่วนเท่ากับ 0.438 ดังนันจํานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสม แสดงตามตาราง

ที 3.1 
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ตารางที 3.1 จํานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสม 

 

การแบ่งส่วนราชการ 

ปัจจุบัน 

จํานวนอัตรากําลัง   (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้างเงิน

นอก 

งบประมาณ 

ลูกจ้างเงิน

นอก 

ระบบ 

(จ้างเหมา) 

รวม 

1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2    2     4 

จํานวนตัวอย่าง  1    1     2 

2.กลุ่มงานนิติการ 3  5   8 

จํานวนตัวอย่าง 2  2   4 

3.กลุ่มตรวจสอบภายใน 2    1 3 

จํานวนตัวอย่าง 1     1 

4. สํานักงานเลขานุการกรม 24 11 21  21 77 

จํานวนตัวอย่าง 10 5 9  9 33 

5. กองติดตามประเมินผล 15  9  7 31 

จํานวนตัวอย่าง 7  4  3 14 

6.กองบริหารจัดการทีดิน 16  2  2 20 

จํานวนตัวอย่าง 7  1  1 9 

7.กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
23  4  15    9  51 

จํานวนตัวอย่าง 10 2 7  3 22 

8.กองสิงแวดล้อมชุมชนและพืนทีเฉพาะ 19 1 13  1 34 

จํานวนตัวอย่าง 8 1 6  1 16 

9.กองอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

ธรรมชาติและศิลปกรรม 
19  1  10    1  31 

จํานวนตัวอย่าง 8 1 4  1 14 

10.สํานักวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อม 
67  5  23  7  28  130 

จํานวนตัวอย่าง 28 3 10 3 12 56 
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ตารางที 3.1 (ต่อ) 

 

การแบ่งส่วนราชการ 

ปัจจุบัน 

จํานวนอัตรากําลัง   (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจ้างเงิน

นอก 

งบประมาณ 

ลูกจ้างเงิน

นอก 

ระบบ 

(จ้างเหมา) 

รวม 

11.สํานักงานคณะกรรมการ 

สิงแวดล้อมแห่งชาติ 
30  3  11  3  3  50 

จํานวนตัวอย่าง 13 1 6 1 1 22 

12.สํานักงานกองทุนสิงแวดล้อม 19 2 1 24  46 

จํานวนตัวอย่าง 8 1  11  20 

13.ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 5  17  2 24 

จํานวนตัวอย่าง 2  8  1 11 

 

แหล่งทีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2553                               

 

 3.3.2  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ( Key Informants ) 

 

  การศึกษาครังนีได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องด้วย ซึงผู้ให้ข้อมูล

หลักในการสัมภาษณ์คือ ผู้บริหารและคณะทํางานการจัดทําระบบการจัดการสิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิงแวดล้อม จํานวน 

13 ท่านดังรายชือต่อไปนี 

  1.นายสันติ  บุญประคับ     รองเลขาธิการ 

  2.นางอุษณีย์  ศิวาวุธ     เลขานุการกรม 

  3.นางณัฐิยา  ลาภเลิศสุข     หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

  4.นางสาววรนิจ  ไกรพินิจ    นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ 

  5.นายธวัช  เผ่าสุวรรณ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

  6.นางศรีนวล  ร่วมเจริญรักษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

  7.นางสาวนารีรัตน์  พันธ์ุมณี   นักวิชาการสิงแวดล้อมชํานาญการ 
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  8.นางอุไรวรรณ  ธาระวานิช   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ 

  9.นางสาวปัทมา  สุระสินธ์ุอนันต์   นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ 

  10.นางจริยา  สงวนญาติ     นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ 

  11.นายปิยบุตร  วิเชียรเพริศ    นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ 

  12.นายวิทยา  ตังพิทยาเวทย์   นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ 

  13.นายธนัญพนธ์  เทศบํา     เจ้าหน้าทีประสานงานโครงการ 

 

3.4  เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 
 3.4.1  แบบสอบถาม 

 เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครังนีคือ แบบสอบถามโดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด

ซึงกําหนดตัวแปรต่างๆทีเกียวข้องมาสร้างเป็นแบบสอบถามทังคําถามปลายปิด (Closeended 

Question) และคําถามปลายเปิด (Openended Question) แบ่งออกเป็น 7 ตอนดังนี 

  ตอนที 1 คําถามทีเป็นปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคล จํานวน 6 ข้อได้แก่ 

    1) เพศ 

    2) อายุ 

    3) ระดับการศึกษา 

    4) อายุงาน 

    5) หน่วยงานทีสังกัด 

    6) ตําแหน่งงาน   
 ตอนที 2 คําถามเกียวกับการได้รับการฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

  ตอนที 3 ความรู้ และความเข้าใจด้านสิงแวดล้อม เป็นคําถามเพือวัดระดับความรู้ความ

เข้าใจของพนักงานต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

  ตอนที 4 คําถามเกียวกับการรับรู้ข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมเป็นคําถาม

แบบประประเมินค่า คือ บ่อยมาก/สมําเสมอ นานๆครัง ไม่เคยเลย 

  ตอนที 5 คําถามเกียวกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

  ตอนที 6 คําถามเกียวกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

  ตอนที 7 เป็นคําถามปลายเปิดเกียวกับความคิดเห็นเพิมเติมและข้อเสนอแนะอืนๆ 
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 การศึกษาครังนีได้กําหนดนิยาม ตัวแปรและข้อคําถามสําหรับนํามาวิเคราะห์เพือมากําหนด

ข้อคําถามสําหรับแบบสอบถามดังตารางที 3.2 

ตารางที 3.2  นิยาม ตัวแปรและข้อคําถาม 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

 

 

2.อายุ 

 

 

 

3.ระดับการศึกษา 

 

 

1. เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มได้แก่ เพศชายและเพศหญิง 

2. อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบ

แบบสอบถาม นับเป็นจํานวนปีโดย

นับตังแต่ปีทีเกิดจนถึงปีทีตอบแบบ 

สอบถาม 

3. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับ

การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1. เพศ 

 

 

2.อายุ 

 

 

 

3.ระดับการศึกษาของท่าน 

ปัจจัยด้านการทํางาน 

1.อายุงาน 

 

 

 

 

2.หน่วยงานทีสังกัด 

 

 

 

3.ตําแหน่งงาน 

 

1.อายุงาน หมายถึง ระยะเวลาของ

การทํางานร่วมกับองค์การ ซึง

นับเป็นจํานวนปีโดยนับตังแต่วันที 

เริมปฏิบัติงานจนถึงวันทีตอบ

แบบสอบถาม 

2.หน่วยงานทีสังกัด หมายถึง 

หน่วยงานทีผู้ตอบแบบสอบถาม

ปฏิบัติงานตามทีได้รับมอบหมาย

จากองค์การ 

3.ตําแหน่งงาน หมายถึง ตําแหน่งที 

 

1.ท่านมีอายุงานมาแล้วกีปี 

 

 

 

 

2.ท่านปฏิบัติงานอยู่หน่วยงานใด 

 

 

 

3.ปัจจุบันท่านทํางานในตําแหน่งใด 

 ได้รับการแต่งตังจากองค์การของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

ปัจจัยด้านการฝึกอบรม 

1.การฝึกอบรมด้านส่งแวดล้อม 
 

1.การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม 

หมายถึง การได้รับการฝึกอบรม

ความรู้ด้านสิงแวดล้อมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 

1.ความรู้เกียวกับข้อกําหนด ISO 

14001 

2.กฎหมายสิงแวดล้อม 

3.ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม 

4.ความตระหนักต่อสิงแวดล้อม 

5.การตรวจติดตามภายในด้าน

สิงแวดล้อม 
6.ระเบียบปฏิบัติด้านการจัดการ

สิงแวดล้อม 

7.แผนฉุกเฉิน 

8.นโยบาย และวัตถุประสงค์

สิงแวดล้อม 

9.โปรแกรมการจัดการสิงแวดล้อม 

(EMP) 

10.หน้าที และความรับผิดชอบด้าน

สิงแวดล้อม 

11.การติดตาม และการปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาสิงแวดล้อม 

12.อืนๆระบุ........................... 

ปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจ 

1.ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 

 

1.ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 หมายถึง การรับรู้และความ

เข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 

1. ISO 14001 เป็นระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีองค์การทําด้วยความ

สมัครใจ 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดการ

สิงแวดล้อม คือการนําของเสีย

กลับมาใช้ใหม่ 

3.การจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 ช่วยเพิมผลผลิตให้กับ

องค์กร 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

  4.ระบบ ISO 14001 เป็นมาตรการ 

กีดกันทางการค้าอย่างหนึง 

5.นโยบายด้านสิงแวดล้อมกําหนด

ขึนเองตามความต้องการของ

ผู้บริหาร 

6.การค้นหาปัญหาสิงแวดล้อม เป็น

ขันตอนหนึงของการทํา ISO 14001 

7.การจัดการสิงแวดล้อมเป็นการ

พัฒนาเทคโนโลยี 
8.นโยบายด้านสิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ถือเป็น

ความลับขององค์กร 

9.ผ่ายบริหารมีหน้าทีในการ

ทบทวนผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐาน 

10.ระบบ ISO 14001 ช่วยลด

อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในการ

ทํางานได้ 

11.ระบบ ISO 14001 สามารถใช้จูง

ใจนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ 

12.ระบบ ISO 14001 เพิมความ

น่าเชือถือขององค์กรต่อธนาคาร

และแหล่งเงินทุน 

13.การทํา ระบบ ISO 14001 ของ

องค์กรมีเป้าหมายหลักเพือป้องกัน

ปัญหาข้อร้องเรียน 

14.ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมที

สําคัญในหน่วยงานจะต้องนํามา

กําหนดเป็นโครงการ/แผนการ 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

  15.มาตรฐาน ISO 14001 กําหนด

ขึนมาเพือใช้ในภาคอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูล 

1.การรับรู้ข้อมูลเกียวกับระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

 

1.การรับรู้ข้อมูลเกียวกับระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 

1.หัวหน้างาน 

2.เพือนร่วมงาน 

3.ป้ายประกาศ/โปสเตอร์ 

4.แผ่นพับ 

5.เสียงตามสาย 

6.เว็บไซต์ 

7.แหล่งอืนๆ 

ปัจจัยด้านความตระหนัก 

1.ความตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

1.ความตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

หมายถึง การทีผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีความรู้สึก สํานึก ระลึกถึง 

ความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ 

1) ความตระหนักด้านผลกระทบที

มีโอกาสเกิดขึนในกิจกรรมการ

ทํางาน 

2) ความตระหนักด้านความสําคัญ

ของการปฏิบัติตามนโยบาย

สิงแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของระบบมาตรฐานการ

จัดการสิงแวดล้อม 

3) ความตระหนักด้านบทบาท

หน้าทีและความรับผิดชอบ 

 

ความตระหนักด้านผลกระทบทีมี

โอกาสเกิดขึนในกิจกรรมการ

ทํางาน 

1.การปฏิบัติงานของท่านจะ

หลีกเลียงการสร้างปัญหา

สิงแวดล้อมให้มากทีสุด 

2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจทีเห็นเพือน

ร่วมงานของท่านปฏิบัติงานโดยไม่

คํานึงถึงปัญหาสิงแวดล้อม 

3.ท่านมีความวิตกกังวลต่อปัญหา

สิงแวดล้อมทีเกิดขึนในปัจจุบัน 

และผลกระทบต่อองค์การของท่าน 

ความตระหนักด้านความสําคัญของ

การปฏิบัติตามนโยบายสิงแวดล้อม

และระเบียบปฏิบัติตามข้อกําหนด

ของระบบมาตรฐานการจัดการ

สิงแวดล้อม 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

 4) ความตระหนักด้านปัญหา
สิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการไม่

ปฏิบัติตามระเบียบทีกําหนดไว้ 

4.ท่านคิดว่านโยบายสิงแวดล้อม

เขียนขึนเพือให้ได้รับการรับรองไม่

ต้องนําไปปฏิบัติจริง 

5.ท่านปฏิบัติตามคู่มือขันตอนการ

ทํางานด้านสิงแวดล้อมทุกครังเพือ 
ไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิงแวดล้อม 

6.การติดตามตรวจสอบภายในด้าน

สิงแวดล้อม (Internal audit) เป็น

การจับผิดการทํางาน 

ความตระหนักด้านบทบาทหน้าที

และความรับผิดชอบ 

7.ท่านคิดว่าการแก้ไขข้อบกพร่อง

ของระบบการจัดการสิงแวดล้อม

เป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของ 

หน่วยงานสิงแวดล้อมเท่านัน 

8.ท่านคิดว่าระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีมีประสิทธิผลต้องเริม

จากตัวท่านเองก่อน 

9.ในการทํางานของท่านๆจะทํางาน

ตามทีได้รับมอบหมายให้เสร็จโดย

ไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึน 

ความตระหนักด้านปัญหา

สิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการไม่

ปฏิบัติตามระเบียบทีกําหนดไว้ 

10.การทิงนํามันโดยไม่ผ่านการ

บําบัดลงท่อระบายนําสาธารณะ

ช่วยรักษาสิงแวดล้อมในสถานที

ทํางานของท่าน 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

  11.การไม่ปฏิบัติตามขันตอน และ

วิธีการทํางานทีกําหนดไว้จะ

ก่อให้เกิดปัญหาสิงแวดล้อม 

12.การนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ทําให้

ภาพลักษณ์ขององค์การดีขึน 

ปัจจัยด้านการยอมรับ 

1.การยอมรับในการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

1.การยอมรับในการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ หมายถึง 

การทีผู้ตอบแบบสอบถามเห็น

ประโยชน์และยินดีกับการนําระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ใน

องค์กร 

 
1.ระบบ ISO 14001 จะทําให้ท่านมี

ความรู้และความเข้าใจถึงถึงปัญหา

สิงแวดล้อมมากขึน 

2.ควรนําระบบ ISO 14001 มาใช้

เฉพาะกับโรงงานทีมีปัญหาด้าน

สิงแวดล้อมและความปลอดภัย

ค่อนข้างรุนแรง 

3.การทําระบบ ISO 14001 จะต้อง

ได้รับการร่วมมือจากทุกคน 

4.การทําระบบ ISO 14001 เป็นการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถของ

บุคลากร 

5.การจัดทําระบบ ISO 14001 เป็น

การเพิมภาระให้แก่บุคลากรโดยไม่

จําเป็น 

6.องค์การไม่จําเป็นต้องทําระบบ 

ISO 14001 เพือควบคุมผลกระทบ

ด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

เนืองจากในปัจจุบันมีการดูแลเป็น

อย่างดี 

7.องค์การภาครัฐทีมีระบบ PMQA 

เพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างความ

เชือถือให้เป็นทียอมรับได้ 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 

ตัวแปร คํานิยาม ข้อคําถาม 

  8.ท่านพึงพอใจทีองค์การจะมี

นโยบายทีส่งเสริมด้านสิงแวดล้อม

และความปลอดภัย 

9.ท่านพึงพอใจทีจะเป็นส่วนหนึง

ในความสําเร็จขององค์การทีได้รับ

การรับรองระบบ ISO 14001 

10.ในภาพรวมท่านเห็นด้วยว่าควร

มีการนําระบบ ISO 14001 มาใช้ใน

องค์การ 

 

3.5  การกําหนดค่าตัวแปร และเกณฑ์การวัด 

 

 การศึกษาความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มา

ใช้ในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมครังนีเครืองมือหลักในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึงมีรายละเอียดตัวแปรและเกณฑ์การวัดค่าตัวแปรดังนี 

  3.5.1 เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

    1) ชาย 

    2) หญิง 

  3.5.2 อายุ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ 

    1) 1825 ปี 

    2) 2633 ปี 

    3) 3441 ปี 

    4) 4249 ปี 

    5) 50ปีขึนไป  

  3.5.3 ระดับการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

    1) ระดับตํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

    2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอนุปริญญา 

    3) ระดับปริญญาตรีขึนไป 
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  3.5.4 อายุงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

    1) อายุงานน้อยกว่า 5 ปี 

    2) อายุงานระหว่าง 510 ปี 

    3) อายุงานมากกว่า 10 ปี 

  3.5.5 หน่วยงานทีสังกัดแบ่งออกเป็น 13 หน่วยงานดังนี 

    1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

    2) กลุ่มงานนิติการ 

    3) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

    4) สํานักงานเลขานุการกรม 

    5) กองติดตามประเมินผล 

    6) กองบริหารจัดการทีดิน 

    7) กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

    8) กองสิงแวดล้อมชุมชนและพืนทีเฉพาะ 

    9) กองอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

    10) สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

    11) สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

    12) สํานักงานกองทุนสิงแวดล้อม 

    13) ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 

  3.5.6 ตําแหน่งงานแบ่งออกเป็น 5 ตําแหน่งดังนี 

    1) ข้าราชการ 

    2) ลูกจ้างประจํา 

    3) พนักงานราชการ 

    4) ลูกจ้างเงินนอกราชการ 

    5) ลูกจ้างเงินนอกระบบ (จ้างเหมา) 

  3.5.7 การฝึกอบรมเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมวัดจากความถีในการได้รับการฝึกอบรม 

จํานวน 11 ข้อซึงมีเกณฑ์การวัดดังนี 

 ข้อความ          คะแนน 

 เคยอบรม          1  คะแนน 

  ไม่เคยอบรม         0  คะแนน 
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  เมือได้คะแนนรวม และคิดค่าเฉลียของการฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม

แล้วนํามาแบ่งระดับดังนี 

  คะแนน          03.66    มีการฝึกอบรมน้อย 

  คะแนน     3.677.33    มีการฝึกอบรมปานกลาง 

  คะแนน     7.3411     มีการฝึกอบรมมาก 

  3.5.8 ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมโดยวัดระดับความรู้

ความเข้าใจของพนักงานต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อม จํานวน 15 ข้อ ซึงมีเกณฑ์ดังนี 

คําถามทีต้องตอบว่า “ใช่”   ตอบว่าใช่  ได้ 1 คะแนน ตอบว่าไม่ใช่ได้ 0 คะแนน 

คําถามทีต้องตอบว่า “ไม่ใช่” ตอบว่าไม่ใช่ ได้ 1 คะแนน ตอบว่าใช่ได้ 0 คะแนน 

ตอบว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ      ได้ 0 คะแนน 

  ส่วนเกณฑ์ในการวัดตัวแปรปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจด้านสิงแวดล้อม แบ่งเป็น 3 

ระดับโดยใช้เกณฑ์ในการวัดค่ามีความรู้มาก และมีความรู้น้อย ดังนี 

  คะแนน     1115 คะแนน   หมายถึง  มีความรู้มาก 

  คะแนน     610 คะแนน   หมายถึง  มีความรู้ปานกลาง 

  คะแนน     05 คะแนน   หมายถึง  มีความรู้น้อย 

  3.5.9 การรับรู้ข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมวัดจากความถีในการรับรู้

ข่าวสารจํานวน 6 ข้อ ซึงมีเกณฑ์การวัดดังนี 

 ข้อความ          คะแนน 

 บ่อยมาก/สมําเสมอ       2  คะแนน 

  นานๆครัง          1  คะแนน 

  ไม่เคยเลย          0  คะแนน 

  เมือได้คะแนนรวม และคิดค่าเฉลียของการรับรู้ข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม แล้วนํามาแบ่งระดับดังนี 

  คะแนน        00.66    มีการรับรู้ข่าวสารระดับตํา 

  คะแนน   0.671.33    มีการรับรู้ข่าวสารระดับปานกลาง 

  คะแนน   1.342.00    มีการรับรู้ข่าวสารระดับสูง 

  3.5.10 ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมจํานวน 12 ข้อ ซึงมี

เกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี 
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  ข้อความ    ข้อความทีเป็นบวก    ข้อความทีเป็นลบ 

 เป็นจริงทีสุด   5  คะแนน     1  คะแนน 

  เป็นจริง     4  คะแนน     2  คะแนน 

  ไม่แน่ใจ    3  คะแนน     3  คะแนน 

  ไม่เป็นจริง   2  คะแนน     4  คะแนน 

  ไม่เป็นจริงทีสุด   1  คะแนน     5  คะแนน 

  เมือได้คะแนนรวม และคิดค่าเฉลียของความตระหนักแล้วนํามาแบ่งระดับดังนี 

  คะแนนเฉลีย   1.002.00  มีความตระหนักตํา 

  คะแนนเฉลีย   2.013.00  มีความตระหนักค่อนข้างตํา 

  คะแนนเฉลีย   3.014.00  มีความตระหนักค่อนข้างสูง 

  คะแนนเฉลีย   4.015.00  มีความตระหนักสูง 

 

  3.5.11 การยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ประกอบด้วย ทางเลือก 5 

ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง จํานวน 10 ข้อ โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี 

 ข้อความ          คะแนน 

 เห็นด้วยอย่างยิง         5  คะแนน 

  เห็นด้วย           4  คะแนน 

  ไม่แน่ใจ          3  คะแนน 

  ไม่เห็นด้วย         2  คะแนน 

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง        1  คะแนน 

  เมือได้คะแนนรวม และคิดค่าเฉลียของการยอมรับแล้วนํามาแบ่งระดับดังนี 

  คะแนนเฉลีย   1.002.00  มีการยอมรับตํา 

  คะแนนเฉลีย   2.013.00  มีการยอมรับค่อนข้างตํา 

  คะแนนเฉลีย   3.014.00  มีการยอมรับค่อนข้างสูง 

  คะแนนเฉลีย   4.015.00  มีการยอมรับสูง 
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3.6  การทดสอบคุณภาพเครืองมือ 

 

 เพือให้การศึกษามีความเทียงตรง และมีเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีมีคุณภาพ

จึงดําเนินการตรวจสอบเครืองมือตามขันตอนดังต่อไปนี 

  1) การหาความเทียงตรงทางด้านเนือหา (Validity) ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาขอรับ

คําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาในการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข เพือให้เกิดความถูกต้องในการ

ใช้ภาษา และความสมบูรณ์ของเนือหาทีกําหนด 

  2) การทดสอบความเชือมัน (Reliability) ของแบบวัด ผู้ศึกษานําแบบสอบถามดังกล่าวไป

ทําการทดสอบก่อนนําไปใช้จริง (PreTest) กับบุคลากรทีทํางานอยู่ในองค์การภาครัฐทีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างทีจะศึกษาโดยทําการทดสอบทีกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อมจํานวน 20 ชุด นําผลมา

ทดสอบความน่าเชือถือของเครืองมือ โดยคําถามเกียวกับระดับความรู้ และความเข้าใจเกียวกับ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมใช้วิธีการสอบครังเดียว และนําผลการทดสอบมาคํานวณหาค่าความ

เชือถือได้โดยวิธีการทดสอบของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน (KuderRichardson’s method) พบว่าค่าความ

เชือมันของคําถามด้านความรู้เท่ากับ 0.674 แสดงว่าคําถามนีมีระดับความเชือมันปานกลางค่อนข้าง

สูง สําหรับคําถามเกียวกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมและการ

ยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า ของ 

Cronbach พบว่าค่าความเชือมันของคําถามด้านความตระหนักคือ 0.7106 แสดงว่ามีระดับความ

เชือมันสูง และค่าความเชือมันของคําถามด้านการยอมรับคือ 0.6974 แสดงว่ามีระดับความเชือมัน

ค่อนข้างสูง 

 

3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

  1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทีสําคัญ 2 วิธีมีการแจก

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง

ทังหมด 224 ชุด จากนันนํามาลงคะแนนตามรหัสทีกําหนดและนําผลทีได้จากการเก็บข้อมูลไป

วิเคราะห์ผล สําหรับการสัมภาษณ์นันได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องจํานวน 13 ท่าน 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการรวบรวมเอกสารทีเกียวข้องในงานวิจัยที

เกียวข้องจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทังการค้นจากข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เพือรวบรวม

ข้อมูล สรุปผลเพือใช้อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือต่างๆ 
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3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 3.8.1  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามดําเนินการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์  

ประมวลผล และจัดทําตารางวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพือนําเสนอข้อมูลและสรุปผลวิจัย โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นหลัก ทังสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ดังรายละเอียดดังนี 

  1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงาน และการวิเคราะห์เนือหาใน

ส่วนทีเป็นคําถามปลายเปิด โดยใช้ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

  2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

    2.1) ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ความตระหนักและการยอมรับ ความรู้

ความเข้าใจ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังนี 

     1.00   หมายถึง มีความสัมพันธ์เต็มทีและมีทิศทางตรงกันข้าม 

    .76 ถึง .99  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมากและมีทิศทางตรงกันข้าม 

    .56 ถึง .75  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางตรงกันข้าม 

    .26 ถึง .55  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและมีทิศทางตรงกัน

ข้าม 

    .01 ถึง .25  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับตําและมีทิศทางตรงกันข้าม 

    .0.00    หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์เลย 

    .01 ถึง .25  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับตําและมีทิศทางเดียวกัน 

    .26 ถึง .55  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน 

    .56 ถึง .75  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน 

    .76 ถึง .99  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมากและมีทิศทางเดียวกัน 

    1.00    หมายถึง มีความสัมพันธ์เต็มทีและมีทิศทางเดียวกัน 

    2.2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความตระหนักและการยอมรับต่อระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมด้วยสถิติ ttest 
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    2.3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา อายุงาน หน่วยงานทีสังกัด 

ตําแหน่งงาน การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กับความตระหนักและการ

ยอมรับต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมด้วยสถิติ Ftest และเมือทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกันจึง

ทําการทดสอบเพือเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี Lead Statistics Deviation (LSD)  

 

 3.8.2  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 นําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 13 ท่านมาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ 

เพือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย   ประเด็นทีสําคัญ ได้แก่ ความคิดเห็นในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากการปฏิบัติงาน ความคาดหวังถึงผลทีจะ

เกิดหลังจากนําระบบมาใช้ ปัจจัยสําคัญทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลังจากนันได้สรุปผลในภาพรวมอีกครังหนึง 

 



บทที 4 

 

ผลการศึกษา 

 
  การศึกษาเรือง ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์และนําเสนอผลการศึกษาเป็น 9 ส่วน ดังนี 

1)ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2)การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม 

3)ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

4)การรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อม 

5)ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

6)การยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

7)ผลการทดสอบสมมติฐาน 

8)ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 

9)ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 

รายละเอียดผลการศึกษามีดังนี 

 

4.1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีและบุคลากรของสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 224 คน ประกอบด้วยข้อมูล

เกียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงานแสดงดังตารางที 4.1 
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ตารางที 4.1  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

    ปัจจัยส่วนบุคคล         จํานวน   ร้อยละ 

1.เพศ 

   ชาย            67   29.9 

    หญิง           157   70.1 

        รวม       224   100 

2.อายุ 

   1825 ปี            20    8.9 

    2633 ปี           104   46.4 

    3441 ปี            54   24.1 

    4249 ปี            33   14.7 

    50 ปีขึนไป          13    5.8 

        รวม       224   100 

3.ระดับการศึกษา 

   ตํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น      0    0   

    มัธยมศึกษาตอนต้นถึงอนุปริญญา     10   4.5 

    ปริญญาตรีขึนไป        214   95.5 

        รวม       224   100 

4.อายุงาน 

   น้อยกว่า 5 ปี         82   36.6 

    ระหว่าง 510 ปี         72   32.1 

    มากกว่า 10 ปี         70    31.3 

        รวม       224   100 
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ตารางที 4.1  (ต่อ) 

 

    ปัจจัยส่วนบุคคล         จํานวน   ร้อยละ 

5.หน่วยงานทีสังกัด 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร         2    0.9 

  กลุ่มงานนิติการ           4    1.8 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน         1    0.4 

  สํานักงานเลขานุการกรม         33   14.7 

  กองติดตามประเมินผล         14   6.3 

  กองบริหารจัดการทีดิน         9    4.0 

  กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม22   9.8 

  กองสิงแวดล้อมชุมชนและพืนทีเฉพาะ      16   7.1 

  กองอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม   14   6.3 

  สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม     56   25.0 

  สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ   22   9.8 

  สํานักงานกองทุนสิงแวดล้อม       20   8.9 

  ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ       11   4.9 

        รวม       224   100 

6.ตําแหน่งงาน 

   ข้าราชการ          102   45.5 

    ลูกจ้างประจํา         3    1.3 

    พนักงานราชการ         87   38.8 

    ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ      4    1.8 

    ลูกจ้างเงินนอกระบบ(จ้างเหมา)     28   12.5 

        รวม       224   100 
 

  จากตารางที 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัย

วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี และร้อยละ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 

157 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 มีช่วงระดับอายุระหว่าง 2633 ปี มากทีสุด จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อย

ละ 46.4 รองลงไป คือช่วงระดับอายุระหว่าง 3441 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ส่วนใหญ่
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มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึนไปมากทีสุด จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 และมีอายุงานน้อย

กว่า 5 ปีมากทีสุด จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาคืออายุงานระหว่าง 510 ปี จํานวน 

72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และมีหน่วยงานทีสังกัด คือ สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมมาก

ทีสุด จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ สํานักงานเลขานุการกรม จํานวน 33 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.7 โดยกลุ่มตรวจสอบภายในน้อยทีสุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .4 โดยส่วนใหญ่

เป็นข้าราชการ จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ พนักงานราชการ จํานวน 87 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.8 โดยทีลูกจ้างประจําน้อยทีสุดจํานวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.3 

 

4.2  การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมของเจ้าหน้าทีและ

บุคลากรทีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 224 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับการได้รับการฝึกอบรมของ

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหลักสูตรทีเกียวข้องกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมแสดงไว้ในตารางที 4.2 

 

ตารางที 4.2  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการ  

สิงแวดล้อม 

 

หลักสูตรการอบรม เคย ไม่เคย 

 จํานวน(%) จํานวน(%) 

1.ความรู้เกียวกับข้อกําหนด ISO 14001 129(57.6%) 95(42.4%) 

2.กฎหมายสิงแวดล้อม 123(54.9%) 101(45.1%) 

3.ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม 133(59.4%) 91(40.6%) 

4.ความตระหนักต่อสิงแวดล้อม 116(51.8%) 108(48.2%) 

5.การตรวจติดตามภายในด้านสิงแวดล้อม 69(30.8%) 155(69.2%) 

6.ระเบียบปฏิบัติด้านการจัดการสิงแวดล้อม 90(40.2%) 134(59.8%) 

7.แผนฉุกเฉิน 52(23.2%) 172(76.8%) 

8.นโยบาย และวัตถุประสงค์สิงแวดล้อม 116(51.8%) 108(48.2%) 

9.โปรแกรมการจัดการสิงแวดล้อม (EMP) 42(18.8%) 182(81.3%) 
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ตารางที 4.2  (ต่อ) 

    

หลักสูตรการอบรม เคย ไม่เคย 

 จํานวน(%) จํานวน(%) 

10.หน้าที และความรับผิดชอบด้านสิงแวดล้อม  95(42.4%) 129(57.6%) 

11.การติดตาม และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อม  100(44.6%) 124(55.4%) 

 

  จากตารางที 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในเรือง การฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมใน

หลักสูตรลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม มากทีสุดจํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมาคือ

หลักสูตรความรู้เกียวกับข้อกําหนด ISO 14001 จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และหลักสูตร

กฎหมายสิงแวดล้อม จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 โดยเคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร

โปรแกรมการจัดการสิงแวดล้อม (EMP) น้อยทีสุดจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 

  เมือนําจํานวนหลักสูตรการฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาจัดระดับ คือ

ระดับตํา ระดับปานกลาง และระดับสูงตามเกณฑ์ทีกล่าวไว้ในบทที 3 ปรากฏผลดังแสดงในตาราง

ที 4.3 
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ตารางที 4.3  จํานวนร้อยละ และค่าเฉลียระดับการฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

จํานวนหลักสูตรที

เคยอบรม 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

จํานวนคนทีเคย

อบรม 
35 17 20 20 13 23 27 17 16 11 2 23 224 

ระดับการอบรม  ตํา  ปานกลาง  สูง   

จํานวนคนทีได้รับ

การอบรมในแต่ละ

ระดับ 

92 80 52  224 

ร้อยละของแต่ละ

ระดับ 
41.1  35.7  23.2  100 

ค่าเฉลีย จํานวน

หลักสูตรทีเคยอบรม 
4.75 

ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 
3.48 

ระดับการฝึกอบรม

โดยรวม 
ปานกลาง 

 

  จากตารางที 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการอบรมเฉลีย 4.75 หลักสูตร ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (SD) = 3.48 กล่าวได้ว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการฝึกอบรมในระดับปาน

กลาง โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรมในระดับสูงร้อยละ 23.2 ระดับปานกลางร้อยละ 35.7 และใน

ระดับตํามากทีสุดทีร้อยละ 41.1 

 

 

 

 

 

 



91 

 

4.3  ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้และความเข้าใจด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อมของ

เจ้าหน้าทีและบุคลากรทีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 224 คน โดยวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจในแต่

ละเรืองทีเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 แสดงไว้ดังตารางที 4.4 
 

ตารางที 4.4  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความรู้ ความเข้าใจด้านสิงแวดล้อม 
 

ความรู้ความเข้าใจ ทราบ ไม่ทราบ 

 จํานวน(%) จํานวน(%) 

1.ISO 14001 เป็นระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีองค์การทํา

ด้วยความสมัครใจ 

159(71.0%) 65(29.0%) 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดการสิงแวดล้อม คือการนําของเสีย

กลับมาใช้ใหม่ 

72(32.1%) 152(67.9%) 

3.การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ช่วยเพิมผลผลิตให้กับ

องค์การ 

45(20.1%) 179(79.9%) 

4.ระบบ ISO 14001 เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างหนึง 111(49.6%) 113(50.4%) 

5.นโยบายด้านสิงแวดล้อมกําหนดขึนเองตามความต้องการ

ของผู้บริหาร 

56(25.0%) 168(75.0%) 

6.การค้นหาปัญหาสิงแวดล้อม เป็นขันตอนหนึงของการทํา 

ISO 14001 

174(77.7%) 50(22.3%) 

7.การจัดการสิงแวดล้อมเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี  47(21.0%) 177(79.0%) 

8.นโยบายด้านสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ถือเป็น

ความลับขององค์การ 

183(81.7%) 41(18.3%) 

9.ฝ่ายบริหารมีหน้าทีในการทบทวนผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐาน 

146(65.2%) 78(34.8%) 

10.ระบบ ISO 14001 ช่วยลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุใน

การทํางานได้ 

154(68.8%) 70(31.3%) 

11.ระบบ ISO 14001 สามารถทําให้องค์การเบิกขอ

งบประมาณเพิมขึนได้ 

112(50.0%) 112(50.0%) 
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ตารางที 4.4 (ต่อ) 

 

   

ความรู้ความเข้าใจ ทราบ ไม่ทราบ 

 จํานวน(%) จํานวน(%) 

12.ระบบ ISO 14001 ช่วยเพิมความน่าเชือถือขององค์การต่อ

สังคม 

184(82.1%) 40(17.9%) 

13.การทํา ระบบ ISO 14001 ขององค์การมีเป้าหมายหลักเพือ

ป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน 

107(47.8%) 117(52.2%) 

14.ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีสําคัญในหน่วยงานจะต้อง

นํามากําหนดเป็นโครงการ/แผนงาน 

176(78.6%) 48(21.4%) 

15.มาตรฐาน ISO 14001 มีความเหมาะสมทีจะใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมเท่านัน 

169(75.4%) 55(24.6%) 

 

  จากตารางที 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในเรืองความรู้ และความเข้าใจด้านระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้และความเข้าใจด้านระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ในเรือง ระบบ ISO 14001 ช่วยเพิมความน่าเชือถือของ

องค์การต่อสังคมมากทีสุดจํานวน 184 คนคิดเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาคือเรือง นโยบายด้าน

สิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ถือเป็นความลับขององค์การจํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 

81.7 และมีความรู้และความเข้าใจในเรืองการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ช่วยเพิมผลผลิตให้กับ

องค์การน้อยทีสุดจํานวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 20.1 เมือนําคะแนนความรู้ความเข้าใจด้านระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาจัดระดับ คือระดับตํา ระดับปานกลาง และระดับสูง 

ตามเกณฑ์ทีกล่าวไว้ในบทที 3 ปรากฏผลดังแสดงในตารางที 4.5 
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ตารางที 4.5  จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลียระดับความรู้เกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 

 

คะแนนความรู้ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม 

จํานวนคนทีได้

คะแนน 
7 2 1 7 4 11 17 22 27 31 41 27 16 8 0 3 224 

ระดับความรู้  ตํา  ปานกลาง สูง   

จํานวนคนในแต่

ละระดับ 
32 138 54  224 

ร้อยละของแต่

ละระดับ 
14.3 61.6 24.1  100 

ค่าเฉลียคะแนน 8.46 

ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 
3.00 

ระดับความรู้

โดยรวม 
ปานกลาง 

 

  จากตารางที 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมระดับ

ปานกลางจํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมาคือ มีความรู้ระดับมากจํานวน 54 คน คิด

เป็นร้อยละ 24.1 ส่วนคนทีมีระดับความรู้น้อย มีเพียง 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 โดยมีค่าคะแนน

เฉลียเท่ากับ 8.46 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.00 กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 

4.4  การรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อม 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมของเจ้าหน้าที

และบุคลากรทีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 224 คน โดยผลการวิเคราะห์ส่วนนีจะเกียวกับแหล่งข้อมูล

ข่าวสารทีได้รับ และระดับการรับรู้แสดงดังตารางที 4.6 
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ตารางที 4.6  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร ค่าเฉลีย 

(ช่วงคะแนน 02) 
S.D. ระดับการรับรู้ 

1.หัวหน้างาน 0.79  0.669 ปานกลาง 

2.เพือนร่วมงาน 0.81  0.594 ปานกลาง 

3.ป้ายประกาศ/โปสเตอร์ 1.07  0.670 ปานกลาง 

4.แผ่นพับ 0.87  0.656 ปานกลาง 

5.เสียงตามสาย 0.65  0.645  ตํา 

6.เว็บไซต์ 1.01  0.666 ปานกลาง 

รวม 0.87  0.65  ปานกลาง 

 

  จากตารางที 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลใน เรืองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.87 โดยมีการรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆใน

ระดับปานกลาง ยกเว้นการรับรู้ข่าวสารผ่านทางเสียงตามสายอยู่ในระดับตํามีค่าเฉลียเท่ากับ 0.65 

 

4.5 ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

ของเจ้าหน้าทีและบุคลากรทีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 224 คน โดยวิเคราะห์ตามความตระหนักใน 4 

ด้าน คือ ความตระหนักด้านผลกระทบทีมีโอกาสเกิดขึนในกิจกรรมการทํางาน  ความตระหนักด้าน

ความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายสิงแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบ

มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม  ความตระหนักด้านบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ  ความ

ตระหนักด้านปัญหาสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบทีกําหนดไว้ แสดงผลดัง

ตารางที 4.7 
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ตารางที 4.7 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความตระหนักต่อ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม 
 

ความตระหนัก 
ระดับความตระหนัก 

 S.D. ระดับ เห็นด้วย 
อย่างยิง 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น 
ด้วย 
ไม่เห็น 
ด้วย 
อย่างยิง 

ความตระหนักด้านผลกระทบทีมีโอกาส

เกิดขึนในกิจกรรมการทํางาน 

         4.15 0.684 สูง 

1.  การปฏิบัติงานของท่านจะหลีกเลียงการ

สร้างปัญหาสิงแวดล้อมให้มากทีสุด 

66 

(29%) 

108 

(48%) 

44 

(19%) 

6 

(2%) 

0 

(0%) 

4.04 0.774 สูง 

2.  ท่านรู้สึกไม่สบายใจทีเห็นเพือน

ร่วมงานของท่านปฏิบัติงานโดยไม่

คํานึงถึงปัญหาสิงแวดล้อม 

70 

(31%) 

133 

(59%) 

16 

(7%) 

3 

(1%) 

2 

(0.9%) 

4.19 0.696 สูง 

3.  ท่านมีความวิตกกังวลต่อปัญหา

สิงแวดล้อมทีเกิดขึนในปัจจุบัน และ

ผลกระทบต่อองค์การของท่าน 

71 

(31%) 

135 

(60%) 

16 

(7%) 

2 

(0.9%) 

0 

(0%) 

4.23 0.612 สูง 

ความตระหนักด้านความสําคัญของการ

ปฏิบัติตามนโยบายสิงแวดล้อมและระเบียบ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐาน

การจัดการสิงแวดล้อม 

         3.77 0.927 ค่อนข้าง

สูง 

4.  ท่านคิดว่านโยบายสิงแวดล้อมเขียนขึน

เพือให้ได้รับการรับรองไม่ต้องนําไป

ปฏิบัติจริง 

9 

(4%) 

17 

(7%) 

31 

(13%) 

81 

(36%) 

86 

(38%) 

3.97 1.092 ค่อนข้าง

สูง 

5.  ท่านปฏิบัติตามคู่มือขันตอนการทํางาน

ด้านสิงแวดล้อมทุกครังเพือไม่ให้เกิด

ปัญหาด้านสิงแวดล้อม 

30 

(13%) 

87 

(38%) 

94 

(42%) 

9 

(4%) 

4 

(1%) 

3.58 0.838 ค่อนข้าง

สูง 

6.  การติดตามตรวจสอบภายในด้าน

สิงแวดล้อม (Internal audit) เป็นการ

จับผิดการทํางาน 

4 

(1%) 

11 

(4%) 

56 

(25%) 

115 

(51%) 

38 

(17%) 

3.77 0.852 ค่อนข้าง

สูง 
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ตารางที 4.7 (ต่อ) 
 

ความตระหนัก 

ระดับความตระหนัก 

 S.D. ระดับ เห็นด้วย
อย่างยิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 
อย่างยิง 

ความตระหนักด้านบทบาทหน้าทีและ

ความรับผิดชอบ 

     4.12 0.867 สูง 

7.ท่านคิดว่าการแก้ไขข้อบกพร่องของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมเป็นหน้าที

และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

สิงแวดล้อมเท่านัน 

4 

(1%) 

11 

(4%) 

37 

(16%) 

91 

(40%) 

81 

(36%) 

4.04 0.941 สูง 

8.ท่านคิดว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อม         

ทีมีประสิทธิผลต้องเริมจากตัวท่านเอง

ก่อน 

116 

(51%) 

87 

(38%) 

19 

(8%) 

0 

(0%) 

2 

(0.9%) 

4.41 0.721 สูง 

9.ในการทํางานของท่านๆจะทํางานตามที

ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยไม่คํานึงถึง

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึน 

3 

(1%) 

19 

(8%) 

35 

(15%) 

106 

(47%) 

61 

(27%) 

3.91 0.940 ค่อนข้าง

สูง 

ความตระหนักด้านปัญหาสิงแวดล้อมที

อาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที

กําหนดไว้ 

         4.05 0.908 สูง 

10. การทิงนํามันโดยไม่ผ่านการบําบัดลง

ท่อระบายนําสาธารณะช่วยรักษา

สิงแวดล้อมในสถานทีทํางานของท่าน 

5 

(2%) 

11 

(4%) 

16 

(7%) 

49 

(21%) 

143 

(63%) 

4.40 0.975 สูง 

11. การไม่ปฏิบัติตามขันตอน และวิธีการ

ทํางานทีกําหนดไว้จะก่อให้เกิดปัญหา

สิงแวดล้อม 

52 

(23%) 

76 

(33%) 

72 

(32%) 

21 

(9%) 

3 

(1%) 

3.68 0.976 ค่อนข้าง

สูง 

12. การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มาใช้ทําให้ภาพลักษณ์ของ

องค์การดีขึน 

70 

(31%) 

101 

(45%) 

51 

(22%) 

1 

(0.4%) 

1 

(0.4%) 

4.06 0.773 สูง 

รวม          4.02 0.849 สูง 
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  จากตารางที 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อม

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักโดยรวมอยู่ในระดับสูงค่าเฉลียเท่ากับ 4.02 ส่วนเบียงมาตรฐาน

เท่ากับ 0.849 และเมือพิจารณาแยกเป็นความตระหนักด้านต่างๆมีผลดังนี 

  1) ความตระหนักด้านปัญหาสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที

กําหนดไว้พบว่า บุคลากรมีความตระหนักระดับสูง ค่าเฉลียเท่ากับ 4.15 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.684 

  2) ความตระหนักด้านความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายสิงแวดล้อมและระเบียบ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อมพบว่า บุคลากรมีความตระหนัก

ค่อนข้างสูง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.77 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.927 

  3) ความตระหนักด้านบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบพบว่า บุคลากรมีความตระหนัก

ระดับสูง ค่าเฉลียเท่ากับ 4.12 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.867 

  4) ความตระหนักด้านปัญหาสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที

กําหนดไว้พบว่า บุคลากรมีความตระหนักระดับสูง ค่าเฉลียเท่ากับ 4.05 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.908 

  การวิเคราะห์ความตระหนักในแต่ละประเด็นย่อยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักอยู่ใน

ระดับสูง ในประเด็นการปฏิบัติงานของท่านจะหลีกเลียงการสร้างปัญหาสิงแวดล้อมให้มากทีสุด 

ท่านรู้สึกไม่สบายใจทีเห็นเพือนร่วมงานของท่านปฏิบัติงานโดยไม่คํานึงถึงปัญหาสิงแวดล้อม ท่าน

มีความวิตกกังวลต่อปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนในปัจจุบัน และผลกระทบต่อองค์การของท่าน ท่าน

คิดว่าการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการสิงแวดล้อมเป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของ

หน่วยงานสิงแวดล้อมเท่านัน ท่านคิดว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีมีประสิทธิผลต้องเริมจากตัว

ท่านเองก่อน การทิงนํามันโดยไม่ผ่านการบําบัดลงท่อระบายนําสาธารณะช่วยรักษาสิงแวดล้อมใน

สถานทีทํางานของท่าน และการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ทําให้ภาพลักษณ์

ขององค์การดีขึน และสําหรับประเด็นทีเหลือได้แก่ การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

มาใช้ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การดีขึน ท่านปฏิบัติตามคู่มือขันตอนการทํางานด้านสิงแวดล้อมทุก

ครังเพือไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิงแวดล้อม การติดตามตรวจสอบภายในด้านสิงแวดล้อม (Internal 

audit) เป็นการจับผิดการทํางาน ในการทํางานของท่านๆจะทํางานตามทีได้รับมอบหมายให้เสร็จ

โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึน และการไม่ปฏิบัติตามขันตอน และวิธีการ

ทํางานทีกําหนดไว้จะก่อให้เกิดปัญหาสิงแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักอยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง 



98 

 

4.6 การยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ของ

เจ้าหน้าทีและบุคลากรทีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 224 คน โดยผลการวิเคราะห์ค่าการยอมรับในการ

นําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้แสดงดังตารางที 4.8 

 

ตารางที 4.8  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการยอมรับในการ

นําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 
 

การยอมรับ 

ระดับการยอมรับ 

 S.D. ระดับ เห็นด้วย

อย่างยิง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

อย่างยิง 

1.ระบบ ISO 14001 จะทําให้ท่านมีความรู้

และความเข้าใจถึงปัญหาสิงแวดล้อม

มากขึน 

49 

(11%) 

122 

(54%) 

43 

(19%) 

8 

(3%) 

2 

(0.9%) 

3.93 0.795 ค่อนข้าง

สูง 

2.ควรนําระบบ ISO 14001 มาใช้เฉพาะกับ

โรงงานทีมีปัญหาด้านสิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัยค่อนข้างรุนแรง 

17 

(7%) 

35 

(15%) 

54 

(24%) 

99 

(44%) 

19 

(8%) 

3.30 1.074 ค่อนข้าง

สูง 

3.การทําระบบ ISO 14001 จะต้องได้รับ

การร่วมมือจากทุกคน 

130 

(58%) 

72 

(32%) 

21 

(9%) 

1 

(0.4%) 

0 

(0%) 

4.48 0.683 สูง 

4.การทําระบบ ISO 14001 เป็นการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

54 

(24%) 

102 

(45%) 

63 

(28%) 

4 

(1%) 

1 

(0.4%) 

3.91 0.793 ค่อนข้าง

สูง 

5.การจัดทําระบบ ISO 14001 เป็นการเพิม

ภาระให้แก่บุคลากรโดยไม่จําเป็น 

5 

(2%) 

14 

(6%) 

82 

(36%) 

92 

(41%) 

31 

(13%) 

3.58 0.885 ค่อนข้าง

สูง 

6.องค์การไม่จําเป็นต้องทําระบบ ISO 

14001 เพือควบคุมผลกระทบด้าน

สิงแวดล้อมและความปลอดภัย เนืองจาก

ในปัจจุบันมีการดูแลเป็นอย่างดี 

3 

(1%) 

11 

(4%) 

80 

(35%) 

99 

(44%) 

31 

(13%) 

3.64 0.829 ค่อนข้าง

สูง 
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ตารางที 4.8 (ต่อ) 
 

การยอมรับ 

ระดับการยอมรับ 

 S.D. ระดับ เห็นด้วย

อย่างยิง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

อย่างยิง 

7.องค์การภาครัฐทีมีระบบ PMQA เพียง

อย่างเดียวก็สามารถสร้างความเชือถือให้

เป็นทียอมรับได้ 

3 

(1%) 

14 

(6%) 

120 

(53%) 

64 

(28%) 

23 

(10%) 

3.40 0.809 ค่อนข้าง

สูง 

8.ท่านพึงพอใจทีองค์การจะมีนโยบายที

ส่งเสริมด้านสิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 

70 

(31%) 

121 

(54%) 

32 

(14%) 

1 

(0.4%) 

0 

(0%) 

4.16 0.670 สูง 

9.ท่านพึงพอใจทีจะเป็นส่วนหนึงใน

ความสําเร็จขององค์การทีได้รับการ

รับรองระบบ ISO 14001 

60 

(26%) 

123 

(54%) 

38 

(17%) 

1 

(0.4%) 

2 

(0.9%) 

4.06 0.731 สูง 

10.ในภาพรวมท่านเห็นด้วยว่าควรมีการนํา

ระบบ ISO 14001 มาใช้ในองค์การ 

64 

(28%) 

105 

(46%) 

46 

(20%) 

6 

(2%) 

3 

(1%) 

3.99 0.850 ค่อนข้าง

สูง 

รวม          3.85 0.812 ค่อนข้าง

สูง 

 

จากตารางที 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการยอมรับในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงค่าเฉลียเท่ากับ 

3.85 ส่วนเบียงมาตรฐานเท่ากับ 0.812 

  การวิเคราะห์การยอมรับในแต่ละประเด็นย่อยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับอยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง ในประเด็นระบบ ISO 14001 จะทําให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจถึงปัญหา

สิงแวดล้อมมากขึน ควรนําระบบ ISO 14001 มาใช้เฉพาะกับโรงงานทีมีปัญหาด้านสิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัยค่อนข้างรุนแรง การทําระบบ ISO 14001 เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ

พนักงาน การจัดทําระบบ ISO 14001 เป็นการเพิมภาระให้แก่บุคลากรโดยไม่จําเป็น องค์การไม่

จําเป็นต้องทําระบบ ISO 14001 เพือควบคุมผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

เนืองจากในปัจจุบันมีการดูแลเป็นอย่างดี องค์การภาครัฐทีมีระบบ PMQA เพียงอย่างเดียวก็สามารถ
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สร้างความเชือถือให้เป็นทียอมรับได้ และในภาพรวมท่านเห็นด้วยว่าควรมีการนําระบบ ISO 14001 

มาใช้ในองค์การ สําหรับประเด็นทีเหลือได้แก่ การทําระบบ ISO 14001 จะต้องได้รับการร่วมมือ

จากทุกคน ท่านพึงพอใจทีองค์การจะมีนโยบายทีส่งเสริมด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย และ

ท่านพึงพอใจทีจะเป็นส่วนหนึงในความสําเร็จขององค์การทีได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 

กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับอยู่ในระดับสูง 

 

4.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

  ในการศึกษาเรืองความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์เพือพิสูจน์สมมติฐานทีตังไว้ตามลําดับดังนี 

 สมมติฐานที 1 บุคลากรทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงานทีต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางที 4.94.14 

 

ตารางที 4.9 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ

กับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

เพศ  ค่าเฉลีย  S.D.  T  PValue 

ชาย 

หญิง 

48.43 

48.22 

5.80 

5.19 

0.268  0.789 

 

  จากตารางที 4.9 พบว่าบุคลากรเพศชายมีค่าเฉลียความตระหนักเท่ากับ 48.43 และบุคลากร

เพศหญิงมีค่าเฉลียความตระหนักเท่ากับ 48.22 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

โดยใช้สถิติ ttest พบว่าบุคลากรทีมีเพศต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.789)  ดังนัน

จึงปฎิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 
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ตารางที 4.10 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุ

กับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

อายุ  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

1825 ปี 

2633 ปี 

3441 ปี 

4249 ปี 

50 ปีขึนไป 

48.65 

48.39 

48.59 

46.97 

48.92 

5.58 

5.17 

5.65 

5.82 

4.29 

0.616  0.651 

 

  จากตารางที 4.10 พบว่าบุคลากรช่วงอายุ 50 ปีขึนไปมีค่าเฉลียความตระหนักมากทีสุด

เท่ากับ 48.92 รองลงมาได้แก่ช่วง 1825 ปีเท่ากับ 48.65 ช่วง 3441 ปีเท่ากับ 48.59 ช่วง 2633 ปี

เท่ากับ 48.39 และช่วง 4249 ปี น้อยทีสุดเท่ากับ 46.97 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมีอายุต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.651) ดังนันจึง

ปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 

 

ตารางที 4.11 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ระดับการศึกษากับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

ระดับการศึกษา  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึง

อนุปริญญา 

ระดับปริญญาตรีขึนไป 

45.70 

 

48.41 

4.32 

 

5.38 

2.449  0.119 

 

  จากตารางที 4.11 พบว่าบุคลากรทีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไปมีค่าเฉลียความ

ตระหนักเท่ากับ 48.41 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอนุปริญญามีค่าเฉลียเท่ากับ 45.70

ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษากับความ
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ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมี

ระดับการศึกษาต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่

แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.119) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 

 

ตารางที 4.12 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุ

งานกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

อายุงาน  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

น้อยกว่า 5 ปี 

ระหว่าง 510 ปี 

มากกว่า 10 ปี 

48.49 

48.21 

48.13 

5.26 

5.46 

5.45 

0.095  0.909 

 

  จากตารางที 4.12 พบว่าบุคลากรทีมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปีมีค่าเฉลียความตระหนักมากทีสุด

เท่ากับ 48.49 รองลงมาคือระหว่าง 510 ปีมีค่าเฉลียเท่ากับ 48.21และอายุงานมากกว่า 10 ปีน้อย

ทีสุดเท่ากับ 48.13 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุงาน

กับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยใช้สถิติ Ftest พบว่า

บุคลากรทีมีอายุงานต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่

แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.909) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 

 

ตารางที 4.13 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

หน่วยงานทีสังกัดกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

หน่วยงานทีสังกัด  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มงานนิติการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขานุการกรม 

กองติดตามประเมินผล 

52.00 

45.50 

50.00 

47.42 

49.71 

1.41 

3.87 

 

5.50 

5.65 

1.373  0.181 
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ตารางที 4.13 (ต่อ) 

หน่วยงานทีสังกัด  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

กองบริหารจัดการทีดิน 

กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

กองสิงแวดล้อมชุมชนและพืนที

เฉพาะ 

กองอนุรักษ์สิงแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม 

สํานักวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อม 

สํานักงานคณะกรรมการ

สิงแวดล้อมแห่งชาติ 

สํานักงานกองทุนสิงแวดล้อม 

ฝ่ายความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

48.00 

51.36 

 

 

46.56 

 

49.14 

 

47.27 

 

48.95 

 

48.90 

47.45 

4.85 

4.59 

 

 

5.50 

 

4.57 

 

6.05 

 

4.96 

 

4.22 

5.41 

   

 

  จากตารางที 4.13 พบว่าบุคลากรทีสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีค่าเฉลียความตระหนัก

มากทีสุดเท่ากับ 52.00 รองลงมาคือกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมี

ค่าเฉลียเท่ากับ 51.36 และกลุ่มงานนิติการมีค่าเฉลียความตระหนักน้อยทีสุดเท่ากับ 45.50 ซึงผลการ

ทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหน่วยงานทีสังกัดกับความตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมีหน่วยงานที

สังกัดต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันที

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.181) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 
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ตารางที 4.14 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตําแหน่งงานกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 

ตําแหน่งงาน  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 

ลูกจ้างเงินนอกระบบ(จ้าง

เหมา) 

48.73 

39.67 

48.03 

49.50 

48.21 

5.01 

1.53 

5.73 

2.65 

5.36 

2.259  0.064 

 

  จากตารางที 4.14 พบว่าบุคลากรทีเป็นตําแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณมีค่าเฉลียความ

ตระหนักมากทีสุดเท่ากับ 49.50 รองลงมาคือข้าราชการมีค่าเฉลียเท่ากับ 48.73 ลูกจ้างเงินนอกระบบ

(จ้างเหมา) มีค่าเฉลียเท่ากับ 48.21 พนักงานราชการมีค่าเฉลียเท่ากับ 48.03 และลูกจ้างประจํามี

ค่าเฉลียน้อยทีสุดเท่ากับ 39.69 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรตําแหน่งงานกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยใช้สถิติ F

test พบว่าบุคลากรทีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.064) ดังนันจึงปฏิเสธ

สมมติฐานทีตังไว้ 

 

 สมมติฐานที 2 บุคลากรทีได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางที 4.15 
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ตารางที 4.15 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ

ฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม 

 

การฝึกอบรม  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

46.78 

48.98 

49.88 

4.99 

5.33 

5.47 

6.936  0.001 

 

  จากตารางที 4.15 พบว่าบุคลากรทีได้รับการฝึกอบรมมากมีค่าเฉลียความตระหนักมากทีสุด

เท่ากับ 49.88 รองลงมาคือได้รับการฝึกอบรมปานกลางมีค่าเฉลียเท่ากับ 48.98 และได้รับการ

ฝึกอบรมน้อยมีค่าเฉลียน้อยทีสุดเท่ากับ 46.78 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมกับความตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมีการได้รับการฝึกอบรมด้าน

สิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกันที

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.001) ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ 

 

ตารางที 4.16 เปรียบเทียบความตระหนักของกลุ่มตัวอย่าง ทีมีต่อความตระหนักตามตัวแปรด้านการ

ฝึกอบรมแยกเป็นรายคู่ 

 

ความตระหนัก  การฝึกอบรม น้อย  ปานกลาง  มาก 

 น้อย    2.1924*  3.1020* 

  ปานกลาง  2.1924*    .9096 

 มาก  3.1020*  .9096   

 

  จากตารางที 4.16 พบว่าการเปรียบเทียบความตระหนักของกลุ่มตัวอย่าง ทีมีต่อความ

ตระหนักตามตัวแปรด้านการฝึกอบรมแยกเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีได้รับการฝึกอบรมน้อยมี

ระดับความตระหนักทีแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างทีได้รับการฝึกอบรมปานกลางและกลุ่มตัวอย่างที

ได้รับการฝึกอบรมมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05   
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สมมติฐานที 3 ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางที 4.17 
 

ตารางที 4.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 กับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม 
 

ตัวแปร 

(N=224) 

ความรู้และความเข้าใจ  ความตระหนัก 

ความรู้และความเข้าใจ 

ความตระหนัก 

1 0.330** 

1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 

  จากตารางที 4.17 พบว่า ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มีความสัมพันธ์กับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 (Sig. เท่ากับ 0.0000) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.330 

แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลางดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ 

 

 สมมติฐานที 4 บุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางที 4.18 

 

ตารางที 4.18 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ

รับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบ

การจัดการสิงแวดล้อม 

 

การรับรู้ข้อมูล  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

ตํา 

ปานกลาง 

สูง 

48.08 

48.52 

47.25 

4.66 

5.60 

7.47 

0.399  0.671 
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จากตารางที 4.18 พบว่าบุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลระดับปานกลางมีค่าเฉลียความตระหนัก

มากทีสุดเท่ากับ 48.52 รองลงมาคือมีการรับรู้ข้อมูลระดับตํามีค่าเฉลียเท่ากับ 48.08 และมีการรับรู้

ข้อมูลระดับสูงมีค่าเฉลียน้อยทีสุดเท่ากับ 47.25 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมกับความตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูล

เกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.671) ดังนันจึงปฏิเสธ

สมมติฐานทีตังไว้ 

 

  สมมติฐานที 5 บุคลากรทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงานทีต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้

ทีต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.19 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ

กับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

เพศ  ค่าเฉลีย  S.D.  T  PValue 

ชาย 

หญิง 

38.43 

38.47 

6.05 

4.75 

0.043  0.966 

 

  จากตารางที 4.19 พบว่าบุคลากรเพศหญิงมีค่าเฉลียการยอมรับเท่ากับ 38.47 และบุคลากร

เพศชายมีค่าเฉลียการยอมรับเท่ากับ 38.43 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรเพศกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยใช้สถิติ ttest 

พบว่าบุคลากรทีมีเพศต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่

แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  (PValue = 0.966) ดังนันจึงปฎิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 
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ตารางที 4.20 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุ

กับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

อายุ  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

1825 ปี 

2633 ปี 

3441 ปี 

4249 ปี 

50 ปีขึนไป 

39.75 

38.64 

38.85 

35.67 

40.38 

3.88 

5.04 

5.06 

6.07 

3.43 

3.445  0.009 

 

  จากตารางที 4.20 พบว่าบุคลากรช่วงอายุ 50 ปีขึนไปมีค่าเฉลียการยอมรับมากทีสุดเท่ากับ 

40.38 รองลงมาได้แก่ช่วง 1825 ปีเท่ากับ 39.75 ช่วง 3441 ปีเท่ากับ 38.85 ช่วง 2633 ปีเท่ากับ 

38.64 และช่วง 4249 ปี น้อยทีสุดเท่ากับ 35.67 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยใช้

สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมีอายุต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้

ทีต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.009) ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ 

 

ตารางที 4.21 เปรียบเทียบการยอมรับของกลุ่มตัวอย่าง ทีมีต่อการยอมรับตามตัวแปรอายุแยกเป็น

รายคู่ 

 

การยอมรับ  อายุ  1825 ปี 2633 ปี 3441 ปี 4249 ปี 50 ปีขึนไป 

  1825 ปี    1.1058 0.8981 4.0833* 0.6346 

  2633 ปี  1.1058    0.2076 2.9776* 1.7404 

  3441 ปี  0.8981 0.2076    3.1852* 1.5328 

  4249 ปี  4.0833* 2.9776* 3.1852*    4.7179* 

  50 ปีขึนไป  0.6346 1.7404 1.5328 4.7179*   
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  จากตารางที 4.21 พบว่าการเปรียบเทียบการยอมรับของกลุ่มตัวอย่าง ทีมีต่อการยอมรับตาม

ตัวแปรอายุแยกเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีอายุ 4249 ปีมีระดับการยอมรับทีแตกต่างกับกลุ่ม

ตัวอย่างทีอายุ 1825 ปี/2633 ปี/3441 ปี/50 ปีขึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

ตารางที 4.22 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ระดับการศึกษากับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

ระดับการศึกษา  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึง

อนุปริญญา 

ระดับปริญญาตรีขึนไป 

38.30 

 

38.46 

4.16 

 

5.20 

0.009  0.923 

 

  จากตารางที 4.22 พบว่าบุคลากรทีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไปมีค่าเฉลียการ

ยอมรับเท่ากับ 38.46 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอนุปริญญามีค่าเฉลียเท่ากับ 38.30 ซึง

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษากับการยอมรับ

ในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมีระดับการศึกษา

ต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.923) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 

 

ตารางที 4.23 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุ

งานกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

อายุงาน  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

น้อยกว่า 5 ปี 38.95 5.10  1.137 0.323 

ระหว่าง 510 ปี 38.61  5.41     

มากกว่า 10 ปี 37.71 4.93    

 

  จากตารางที 4.23 พบว่าบุคลากรทีมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปีมีค่าเฉลียการยอมรับมากทีสุด

เท่ากับ 38.95 รองลงมาคือระหว่าง 510 ปีมีค่าเฉลียเท่ากับ 38.61 และอายุงานมากกว่า 10 ปีน้อย

ทีสุดเท่ากับ 37.71 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุงาน
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กับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมี

อายุงานต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันทีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที 0.05  (PValue = 0.323) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 

 

ตารางที 4.24 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

หน่วยงานทีสังกัดกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

หน่วยงานทีสังกัด  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มงานนิติการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเลขานุการกรม 

กองติดตามประเมินผล 

กองบริหารจัดการทีดิน 

กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

กองสิงแวดล้อมชุมชนและพืนทีเฉพาะ 

42.00 

34.75 

37.00 

38.85 

39.50 

41.11 

39.95 

 

38.00 

2.83 

2.22 

 

4.74 

6.05 

2.93 

5.38 

 

5.60 

1.295  0.223 

กองอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 

สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อม

แห่งชาติ 

สํานักงานกองทุนสิงแวดล้อม 

ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 

36.93 

 

37.16 

37.86 

 

40.00 

39.18 

5.89 

 

5.83 

4.18 

 

3.46 

4.92 

   

 

  จากตารางที 4.24 พบว่าบุคลากรทีสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีค่าเฉลียการยอมรับมาก

ทีสุดเท่ากับ 42.00 รองลงมาคือกองบริหารจัดการทีดินมีค่าเฉลียเท่ากับ 41.11 และกลุ่มงานนิติการมี

ค่าเฉลียการยอมรับน้อยทีสุดเท่ากับ 34.75 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรหน่วยงานทีสังกัดกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยใช้
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สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมีหน่วยงานทีสังกัดต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.223) ดังนันจึง

ปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 

 

ตารางที 4.25 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตําแหน่งงานกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

ตําแหน่งงาน  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 

38.38 

34.33 

38.49 

38.50 

5.40 

3.79 

5.20 

3.11 

0.570  0.684 

ลูกจ้างเงินนอกระบบ(จ้างเหมา) 39.04  4.47     

 

  จากตารางที 4.25 พบว่าบุคลากรทีเป็นตําแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ(จ้างเหมา)มี

ค่าเฉลียการยอมรับมากทีสุดเท่ากับ 39.04 รองลงมาคือลูกจ้างเงินนอกงบประมาณมีค่าเฉลียเท่ากับ 

38.50 พนักงานราชการมีค่าเฉลียเท่ากับ 38.49 ข้าราชการมีค่าเฉลียเท่ากับ 38.38 และลูกจ้างประจํามี

ค่าเฉลียน้อยทีสุดเท่ากับ 34.33 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรตําแหน่งงานกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยใช้สถิติ Ftest 

พบว่าบุคลากรทีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ที

ไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  (PValue = 0.684) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตัง

ไว้ 

 

  สมมติฐานที 6 บุคลากรทีได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีการยอมรับในการ

นําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางที 4.26 
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ตารางที 4.26 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ

ฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

การฝึกอบรม  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

38.15 

38.39 

39.10 

4.79 

4.86 

6.17 

0.566  0.569 

  จากตารางที 4.26 พบว่าบุคลากรทีได้รับการฝึกอบรมมากมีค่าเฉลียการยอมรับมากทีสุด

เท่ากับ 39.10 รองลงมาคือได้รับการฝึกอบรมปานกลางมีค่าเฉลียเท่ากับ 38.39 และได้รับการ

ฝึกอบรมน้อยมีค่าเฉลียน้อยทีสุดเท่ากับ 38.15 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมกับการยอมรับในการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม

ต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ไม่ต่างกันทีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที 0.05  (PValue = 0.569) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 

 

สมมติฐานที 7 ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางที 4.27 

 

ตารางที 4.27 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 กับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

ตัวแปร 

(N=224) 

ความรู้และความเข้าใจ  การยอมรับ 

ความรู้และความเข้าใจ 

การยอมรับ 

1 0.368** 

1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 
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  จากตารางที 4.27 พบว่า ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ 0.01 (Sig. เท่ากับ 0.0000) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.368 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลางดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ 

 

  สมมติฐานที 8 บุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกันมีการ

ยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางที 4.28 

 

ตารางที 4.28 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการ

รับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ 

 

การรับรู้ข้อมูล  ค่าเฉลีย  S.D.  F  PValue 

ตํา 

ปานกลาง 

สูง 

38.23 

38.67 

37.75 

4.97 

5.22 

6.02 

0.306  0.739 

 

  จากตารางที 4.28 พบว่าบุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลระดับปานกลางมีค่าเฉลียการยอมรับมาก

ทีสุดเท่ากับ 38.67 รองลงมาคือมีการรับรู้ข้อมูลระดับตํามีค่าเฉลียเท่ากับ 38.23 และมีการรับรู้ข้อมูล

ระดับสูงมีค่าเฉลียน้อยทีสุดเท่ากับ 37.75 ซึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมกับการยอมรับในการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยใช้สถิติ Ftest พบว่าบุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการ

สิงแวดล้อมทีต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันที

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 (PValue = 0.739) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ 

 

สมมติฐานที 9 ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไว้ดังตารางที 4.29 
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ตารางที 4.29 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 

ตัวแปร 

(N=224) 

ความตระหนัก การยอมรับ 

ความตระหนัก 

การยอมรับ 

1 0.510** 

1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 

 

จากตารางที 4.29 พบว่า ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ 0.01 (Sig. เท่ากับ 0.0000) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.510 แสดงว่า มี

ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลางดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ 

 

4.8  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ผลจากการรวบรวมข้อเสนอแนะจากข้อคําถามปลายเปิดเพือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้

แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความตระหนักและการยอมรับในการนํา

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จากแบบสอบถามทังหมด 224 ชุด มีผู้แสดงความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะทังหมด 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของกลุ่มตัวอย่างทังหมดโดยมี

รายละเอียดดังแสดงในตารางที  4.30 
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ตารางที 4.30 ผลสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือส่งเสริมความตระหนักและการยอมรับในการ

นําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

 
ลําดับ  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จํานวน (n=22) ร้อยละ 

(100) 

1  ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารรวมทังผู้ปฏิบัติต้องให้

ความร่วมมือรวมทังมีการประชาสัมพันธ์และสือสาร

นโยบายและมีการปฏิบัติ สือสาร ติดตามและตรวจสอบ

อย่างต่อเนือง 

8  36.36 

2 ควรมีการจัดอบรมเกียวกับระบบ ISO 14001 ให้ครอบคลุม

ทุกสายงาน 

4  18.18 

3  ควรมาจากจิตสํานึกและความตระหนัก และผู้บริหารควร

ผลักดันไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์และใบรับรองเท่านัน 

4  18.18 

4  ISO 14001 ยังยากต่อการปฏิบัติและยังไม่เห็นประโยชน์  3  13.64 

5  ISO 14001 ช่วยให้ภาพลักษณ์ดีขึนและทําให้องค์การได้รับ

การไว้วางใจจากหน่วยงานอืน 

2  9.09 

6 ควรเริมปฏิบัติจากเรืองใกล้ตัวเช่นการแยกขยะ 1  4.55 

 รวม 22  100 

 

  ดังนันจึงสามารถจัดรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะได้ 6 ด้านด้วยกันคือ 

  1) ผู้บริหารขององค์การควรให้การสนับสนุนรวมทังผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความร่วมมือและ

ควรมีการประชาสัมพันธ์และสือสารนโยบายรวมทังแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนืองโดยทีผู้บริหาร

ต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนติดตามอย่างต่อเนือง 

  2) ควรมีการจัดอบรมเกียวกับระบบ ISO 14001 ให้ครอบคลุมทุกสายงานเพือสร้างความรู้

ความเข้าใจในระบบ ISO 14001 โดยควรจัดอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง 

  3) การทําระบบ ISO 14001 ควรเริมมาจากจิตสํานึกและความตระหนักทางด้านสิงแวดล้อม

อย่างแท้จริงรวมทังผู้บริหารควรผลักดันเพือให้ระบบมีความต่อเนืองไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์

หรือแค่ใบรับรอง 
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  4) ระบบ ISO 14001 ยังยากต่อการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและยังไม่เห็นประโยชน์จากการ

ทําระบบ ISO 14001 โดยทีบางส่วนมองว่าใช้แค่ 5ส. ก็เพียงพอแล้ว 

  5) เนืองจาก สผ. เป็นองค์การเกียวกับนโยบายและแผนเกียวกับสิงแวดล้อมการนําระบบ 

ISO 14001 มาใช้ในองค์การช่วยให้ภาพลักษณ์ขององค์การดีขึนและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกับ

องค์การภาครัฐทีอืนๆในการนําไปปฏิบัติต่อไป 

  6) สผ. ควรเริมปฏิบัติจากเรืองใกล้ตัวเช่นเรืองขยะเพราะในปัจจุบัน สผ. ยังไม่มีระบบคัด

แยกขยะ 

 

4.9  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 
 

  การศึกษาครังนีได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 ของสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจํานวน 13 ท่าน เพือนําผลการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์

ความคิดเห็น แนวปฏิบัติ ปัจจัยทีจะทําให้ระบบ ISO 14001 ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนปัญหา

อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึงผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี 

  1) ความคิดเห็นในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้  

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารและคณะทํางานส่วนใหญ่เห็นว่าควรนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ เนืองจากการนําระบบเข้ามาใช้ใน สผ. จะช่วยให้การจัดการ

เป็นระบบมากขึนเพราะ สผ. เองเป็นหน่วยงานทางด้านสิงแวดล้อม ดังนันควรจะนําระบบเข้ามาใช้

เพือเป็นตัวอย่างทีดีให้แก่องค์การภาครัฐหรือเอกชน โดยรองเลขาธิการ กล่าวว่า การนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ใน สผ. เป็นเรืองทีควรดําเนินการเพราะไม่ใช่แค่การผลักดัน

เพือให้ได้การรับรองมาตรฐานเท่านันแต่ควรทีจะดูแลทางด้านสิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการประหยัด

พลังงาน สอดคล้องกับเลขานุการกรม ซึงกล่าวว่า การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

มาใช้ใน สผ. เป็นเรืองทีดีเพราะจะช่วยทําให้การจัดการเป็นระบบเพราะ สผ. เป็นหน่วยงานด้าน

สิงแวดล้อมควรจะทําเป็นตัวอย่างเพราะระบบ ISO 14001 นันเป็นทียอมรับ และสอดคล้องกับ

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ซึงกล่าวว่า หน่วยงานของรัฐควรเป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะ 

สผ. ซึงเป็นหน่วยงานด้านสิงแวดล้อม และยังทําหน้าทีในการพิจารณา EIA ยิงควรมีระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมในองค์กรทีเป็นมาตรฐานเพือให้หน่วยงานหรือประชาชนเกิดความเชือมัน 

ยอมรับใน สผ. และสําหรับ สผ. เองจะได้มีการจัดระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อมทีเป็น

มาตรฐานสากล ทีจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รวมถึงสามารถ

ควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆอันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการทํางานได้ 
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อย่างไรก็ตามมีคณะทํางานท่านหนึงมีความเห็นต่างออกไป โดยเห็นว่ายังไม่มีความ

จําเป็นที สผ. จะต้องนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้เนืองจาก สผ. เป็นหน่วยงาน

ทางด้านสิงแวดล้อมก็จริงแต่ สผ. เป็นหน่วยงานทีเน้นทํางานทางด้านนโยบายไม่ได้เน้นการลงมือ

ปฏิบัติ ทําให้ไม่ได้สร้างผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมมากนัก การนําระบบมาใช้นันทําให้

สินเปลืองงบประมาณ 

  2) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากการปฏิบัติงาน  

ผู้บริหารและคณะทํางานส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิบัติงานของ สผ. ได้สร้างผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมอาทิเช่น ขยะ นําเสีย อากาศ เสียง รวมทังผลกระทบกับประชาชนทีอาศัยบริเวณ

ใกล้เคียงเช่น ปัญหาทีจอดรถทีมีไม่เพียงพอซึงส่งผลกระทบกับประชาชนทีอาศัยอยู่บริเวณ

ใกล้เคียง โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กล่าวว่า การปฏิบัติงานของ สผ. นันได้

สร้างผลกระทบทางอ้อมเช่นการใช้พลังงานเชือเพลิงทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนสอดคล้องกับ

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ซึงกล่าวว่า การปฏิบัติงานของ สผ. ได้สร้างผลกระทบภายในเช่น ขยะ นําเสีย 

อากาศ เสียง สิงก่อความรําคาญและการใช้ทรัพยากรเช่น นํา ไฟฟ้า นํามันเชือเพลิง วัสดุสํานักงาน 

อย่างมีนัยสําคัญปานกลาง ในส่วนภายนอกเช่น การสร้างปัญหาให้ชุมชนโดยรอบจากปัญหา

การจราจรเป็นต้น และสอดคล้องกับนักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ ซึงกล่าวว่า การปฏิบัติงาน

ได้สร้างผลกระทบเช่นขยะ นําเสีย ควันทีเกิดจากรถยนต์ ความร้อนจากเครืองปรับอากาศสํานักงาน 

  3) ความคาดหวังถึงผลทีจะเกิดหลังจากนําระบบมาใช้  

ผู้บริหารและคณะทํางานส่วนใหญ่เห็นว่าหลังจากนําระบบมาใช้จะช่วยให้บุคลากรของ 

สผ. มีความตระหนักและมีจิตสํานึกด้านสิงแวดล้อมมากขึน อีกทังช่วยลดการใช้ทรัพยากรและช่วย

ลดค่าใช้จ่าย และเป็นหน่วยงานตัวอย่างทีดีแก่ชุมชนโดยรอบและหน่วยงานภาครัฐอืนๆในการ

นําไปปฏิบัติตาม โดยรองเลขาธิการ กล่าวว่า การนําระบบมาใช้นันก็หวังว่าบุคลากรของ สผ. จะมี

ความตระหนักและมีจิตสํานึกด้านสิงแวดล้อมมากขึนเช่นการแยกขยะหรือว่าการประหยัดพลังงาน

ไฟหรือนําเป็นต้น สอดคล้องกับเลขานุการกรม ซึงกล่าวว่า คาดว่าหลังจากนําระบบ ISO 14001 เข้า

มาใช้แล้วจะช่วยให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบมากขึน ทําให้ช่วยประหยัดทรัพยากรเช่น นํา ไฟ 

นํามัน กระดาษ รวมทังการแยกขยะ และสอดคล้องกับเจ้าหน้าทีวิเคราะห์โครงการ ซึงกล่าวว่า 

หลังจากนําระบบมาใช้จะทําให้การดําเนินงานภายในองค์กรมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน 

ส่งผลให้องค์กรเป็นทียอมรับจากสังคมภายนอก ในส่วนแนวปฏิบัติควรจะมีการจัดการในการให้

ความรู้และความตระหนักถึงหลักการนําระบบ ISO 14001 มาใช้ในองค์กร บุคลากรจะได้ทราบว่า

ถ้าทําแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อองค์กรและควรทําให้เป็นรูปธรรม 
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  4) ปัจจัยสําคัญทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จ  

ผู้บริหารและคณะทํางานส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยสําคัญทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จ

ประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณะทํางาน บุคลากรของ สผ. การประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ

สนับสนุน การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตาม โดยรองเลขาธิการ กล่าวว่า การทีจะทําให้ระบบ

ประสบผลสําเร็จนันผู้บริหารควรจะเป็นผู้ริเริมดําเนินการรวมทังมีการตังคณะทํางานขึนมาและทํา

การประชาสัมพันธ์โครงการให้เกิดการรับรู้โดยทีทําให้มีส่วนร่วมมีเป้าหมายและมีงบประมาณมา

สนับสนุนรองรับเพือให้การจัดทําระบบประสบผลสําเร็จ สอดคล้องกับเจ้าหน้าทีวิเคราะห์โครงการ 

ซึงกล่าวว่า ปัจจัยทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน ระบบทีนํามาใช้ แผน

อบรมประจําเดือน/ปี วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดัชนีชีวัดผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ

นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ ซึงกล่าวว่า ปัจจัยทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จนัน

ประกอบด้วยองค์ความรู้ ความพร้อมของเจ้าหน้าทีและองค์กร ความใส่ใจของผู้บริหาร นโยบาย

สิงแวดล้อม เพราะเป็นการแสดงว่าการจัดทําระบบ ISO 14001 ภายในองค์กรได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บริหาร เป็นผลให้การดําเนินงานจัดทําระบบสามารถดําเนินได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติ  

  5) ปัญหาและอุปสรรค  

ผู้บริหารและคณะทํางานส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนรู้กับระบบใหม่ๆทําให้ต้องเสียเวลา

ในการศึกษาและทําความเข้าใจ อีกทังยังเป็นการเพิมภาระงานจากงานประจําทีทําอยู่เพราะจะต้อง

เกียวข้องกับเอกสารค่อนข้างมาก โดยหัวหน้าฝ่ายแผนงาน กล่าวว่า คาดว่าจะมีปัญหาทางด้านการ

ถ่ายทอดและการสือสารนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการ จะทราบเฉพาะ

บุคลากรบางกลุ่ม และบุคลากรจะมีภาระงานเพิมขึนจากภารกิจหลักทีต้องรับผิดชอบ เนืองจากการ

นําระบบการจัดการสิงแวดล้อมไปพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กร อาจจะต้องมีการจัดเตรียม

เอกสารรายงานมีการปรับเปลียนพฤติกรม การสับเปลียน โยกย้ายหน้าทีของบุคลากรจะทําให้ขาด

ความต่อเนือง ในส่วนทางด้านการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง เพือนําผลทีได้มาปรับปรุง

การดําเนินงานตามระบบการจัดการสิงแวดล้อมยังไม่มีความต่อเนือง สอดคล้องกับนักวิชาการ

สิงแวดล้อมปฏิบัติการ ซึงกล่าวว่า ปัญหาอุปสรรคนันคงจะเป็นในเรืองการเป็นภาระเพิมมากขึน

จากในส่วนของงานทีต้องรับผิดชอบมากอยู่แล้วต้องมาเพิมการทําระบบเพิมขึนมาอีก และ

สอดคล้องกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ซึงกล่าวว่า ระยะเริมแรกอาจจะมีปัญหาบ้าง 

เนืองจากทุกคนในองค์กรยังไม่เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ซึงต้องใช้เวลาในการยอมรับระบบ 
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อย่างไรก็ตามมีคณะทํางานท่านหนึงมีความเห็นต่างออกไป โดยเห็นว่าไม่เป็นปัญหา

เพราะมีการแต่งตังคณะทํางานเพือดําเนินการและปฏิบัติ อีกทังงานทีทําเกียวข้องกับด้าน

สิงแวดล้อมอยู่แล้วบุคลากรส่วนใหญ่จึงมีความตระหนักต่อการจัดการสิงแวดล้อม 

  6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารและคณะทํางานส่วนใหญ่เห็นว่าหากได้ใบรับรองควร

ดําเนินการอย่างต่อเนืองเพือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารควรให้ความสําคัญและสนับสนุน

โดยผลักดันนโยบายเพือให้บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐอืนๆโดยเฉพาะหน่วยงานด้าน

สิงแวดล้อมควรมีการนําระบบ ISO 14001 มาใช้ โดยเลขานุการกรม กล่าวว่า หากได้ใบรับรองแล้ว

ก็ต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองห้ามหยุดเพือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชํานาญการ ซึงกล่าวว่า ผู้บริหารควรจะประชาสัมพันธ์ให้มากขึนและให้

ความสําคัญและสนับสนุนเพราะจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้ถ้าไม่มีการร่วมมือจากฝ่ายอืนๆ

และควรมีนโยบายผลักดันอย่างต่อเนือง เพือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรไปสู่ระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมทีดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสอดคล้องกับนักวิชาการสิงแวดล้อม

ชํานาญการ ซึงกล่าวว่า ตอนเริมต้นนันผู้บริหารควรจะให้ความสําคัญโดยพิจารณาถึงประโยชน์ที

จะเกิดขึนและต้องให้ความร่วมมือกับคณะทํางานมากยิงขึน 

   

 



 

 

บทที 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 
  การศึกษาเรือง ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ดังนี คือ 

 1.  เพือศึกษาความตระหนัก และการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ใน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 2.  เพือศึกษาถึงปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนัก และการยอมรับการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

  ในการศึกษาครังนีได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับบุคลากรของสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 224 คน และได้สัมภาษณ์

ผู้บริหารและคณะทํางานจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 จํานวน 13 รายผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้

ดังนี 

 

 5.1.1  ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.1 อายุระหว่าง 2633 ปีร้อยละ 46.4 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีขึนไปร้อยละ 95.5 อายุงานน้อยกว่า 5 ปีร้อยละ 36.6 สังกัดหน่วยงานสํานัก

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมมากทีสุดร้อยละ 25.0 โดยเป็นข้าราชการร้อยละ 45.5 

 

 5.1.2  การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม 

 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรได้รับการฝึกอบรมระดับปานกลางค่าเฉลียเท่ากับ 4.75 

หลักสูตร ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.48 และบุคลากรโดยส่วนใหญ่ได้รับการอบรมระดับตํา

ร้อยละ 41.1 และมีเพียงร้อยละ 23.2 ทีได้รับการอบรมในระดับสูง 
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 5.1.3  ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโดยรวมมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมระดับปานกลางค่าเฉลียเท่ากับ 8.46 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.00 และบุคลากร

โดยส่วนใหญ่มีระดับความรู้ปานกลางร้อยละ 61.6 และมีเพียงร้อยละ 14.3 ทีมีระดับความรู้ตํา 

 

 5.1.4  การรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อม 

 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ 0.87 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 

โดยมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากป้ายประกาศ/โปสเตอร์มากทีสุด (= 1.07, SD = 0.67) รองลงมา

คือเว็บไซต์ (= 1.01, SD = 0.666) และแผ่นพับ (= 0.87, SD = 0.656) ส่วนการรับรู้ผ่านเสียง

ตามสายอยู่ในระดับน้อยทีสุด (= 0.65, SD = 0.645) 

   

 5.1.5  ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมโดยรวมใน

ระดับสูงค่าเฉลียเท่ากับ 4.02 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.849 และเมือพิจารณาแยกเป็นความ

ตระหนักในด้านต่างๆ ให้ผลการศึกษาดังนี 

    1)  ความตระหนักด้านผลกระทบทีมีโอกาสเกิดขึนในกิจกรรมการทํางานพบว่า 

บุคลากรมีความตระหนักระดับสูง ค่าเฉลียเท่ากับ 4.15 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.684 

    2)  ความตระหนักด้านความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายสิงแวดล้อมและ

ระเบียบปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อมพบว่า บุคลากรมีความ

ตระหนักค่อนข้างสูง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.77 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.927 

    3)  ความตระหนักด้านบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบพบว่า บุคลากรมีความ

ตระหนักระดับสูง ค่าเฉลียเท่ากับ 4.12 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.867 

    4)  ความตระหนักด้านปัญหาสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบทีกําหนดไว้พบว่า บุคลากรมีความตระหนักระดับสูง ค่าเฉลียเท่ากับ 4.05 ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.908 
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 5.1.6  การยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้

โดยรวมในระดับค่อนข้างสูงค่าเฉลียเท่ากับ 3.85 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.812 การยอมรับ

ในแต่ละประเด็นย่อยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ในประเด็นระบบ ISO 

14001 จะทําให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาสิงแวดล้อมมากขึน ควรนําระบบ ISO 14001 

มาใช้เฉพาะกับโรงงานทีมีปัญหาด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัยค่อนข้างรุนแรง การทําระบบ 

ISO 14001 เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน การจัดทําระบบ ISO 14001 เป็นการ

เพิมภาระให้แก่บุคลากรโดยไม่จําเป็น องค์การไม่จําเป็นต้องทําระบบ ISO 14001 เพือควบคุม

ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย เนืองจากในปัจจุบันมีการดูแลเป็นอย่างดี องค์การ

ภาครัฐทีมีระบบ PMQA เพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างความเชือถือให้เป็นทียอมรับได้ และใน

ภาพรวมท่านเห็นด้วยว่าควรมีการนําระบบ ISO 14001 มาใช้ในองค์การ สําหรับประเด็นทีเหลือ

ได้แก่ การทําระบบ ISO 14001 จะต้องได้รับการร่วมมือจากทุกคน ท่านพึงพอใจทีองค์การจะมี

นโยบายทีส่งเสริมด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย และท่านพึงพอใจทีจะเป็นส่วนหนึงใน

ความสําเร็จขององค์การทีได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับอยู่ใน

ระดับสูง 

 

 5.1.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  จากการทดสอบสมมติฐานซึงกําหนดไว้ ปรากฏผลดังนี 

  สมมติฐานที 1 บุคลากรทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงานทีต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 

  สมมติฐานที 2 บุคลากรทีมีการได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมต่างกัน ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 

  สมมติฐานที 3 ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ผลการ

ทดสอบยอมรับสมมติฐาน 

  สมมติฐานที 4 บุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 
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  สมมติฐานที 5 บุคลากรทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

หน่วยงานทีสังกัด ตําแหน่งงานทีต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้

ต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน ยกเว้นปัจจัยด้านอายุทีผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน 

  สมมติฐานที 6 บุคลากรทีมีการได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีการยอมรับ

ในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 

  สมมติฐานที 7 ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ ผลการทดสอบ

ยอมรับสมมติฐาน 

  สมมติฐานที 8 บุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกันมีการ

ยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ต่างกัน ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน 

  สมมติฐานที 9 ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ ผลการทดสอบ

ยอมรับสมมติฐาน 

 

 5.1.8  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 

 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 จํานวน 13 ท่านพบว่าผู้บริหารและ

คณะทํางานส่วนใหญ่เห็นว่าควรนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ เนืองจากการนํา

ระบบเข้ามาใช้ใน สผ. จะช่วยให้การจัดการเป็นระบบมากขึนเพราะ สผ. เองเป็นหน่วยงานทางด้าน

สิงแวดล้อม ดังนันควรจะนําระบบเข้ามาใช้เพือเป็นตัวอย่างทีดีให้แก่องค์การภาครัฐหรือเอกชน อีก

ทังการนําระบบเข้ามาใช้นันไม่ได้แค่ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมเท่านันยังช่วยลดการใช้

พลังงานขององค์การลงได้อีกด้วย 

  อย่างไรก็ตามมีคณะทํางานบางท่านเห็นว่ายังไม่มีความจําเป็นที สผ. ต้องนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้เนืองจาก สผ. เป็นหน่วยงานทางด้านสิงแวดล้อมก็จริงแต่ สผ. 

เป็นหน่วยงานทีเน้นทํางานทางด้านนโยบายไม่ได้เน้นการลงมือปฏิบัติ ทําให้ไม่ได้สร้างผลกระทบ

ทางด้านสิงแวดล้อมมากนัก การนําระบบมาใช้นันทําให้สินเปลืองงบประมาณ 

  ในส่วนปัญหาและอุปสรรคนันเป็นในเรืองของเวลาในการทําความเข้าใจในระบบการจัด

อบรมเพือให้ความรู้แก่บุคลากรและในส่วนของงานทีเพิมมากขึนจากงานในปัจจุบันเพราะจะมี

เอกสารค่อนข้างเยอะ 
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  ในส่วนข้อเสนอแนะนันผู้บริหารควรจะลงมามีบทบาทให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

เพือให้ระบบประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมและประชาสัมพันธ์นโยบายให้มากยิงขึนเป็นต้น 

 

5.2อภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาเกียวกับตัวแปรต่างๆ ในเรือง ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทําให้ทราบข้อเท็จจริงทีนํามาอภิปรายผลได้ดังนี 

 สมมติฐานที 1 

1.1  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีเพศต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 0.789) จึงปฏิเสธ

สมมติฐานข้อที 1.1 ทังนีอาจเนืองจากทังเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและรับรู้

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทําให้ปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อความตระหนักถึงความสําคัญ

ของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ผลการศึกษาครังนีสอดคล้องกับการศึกษาของ วีระชน ขาวผ่อง 

(2551: 78) ซึงได้ศึกษาเรืองความรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนักต่อระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 ศึกษากรณีบริษัท จันทบุรีซีฟูดส์ จํากัด และจันทบุรีโฟรเซ่นฟูด จํากัด พบว่าเพศต่างกัน มี

ความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ไม่ต่างกัน และสอดคล้อง

กับการศึกษาของ สุนัฎฐา สุขเวช (2542: 56) ซึงได้ศึกษาเรืองจิตสํานึกต่อสิงแวดล้อมของพนักงาน

บริษัทเอกชนทีได้รับรองระบบมาตรฐานสิงแวดล้อม (ISO 14001) ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ไทยโอ

เลฟินส์ จํากัด พบว่าเพศทีแตกต่างกันมีจิตสํานึกต่อสิงแวดล้อมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

การศึกษาของ โอภาส นามนคร (2550: 62) ซึงได้ทําการศึกษาความตระหนักของประชาชนต่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศึกษากรณีตําบลไม้ยา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชน

ทีมีเพศทีต่างกันมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทีไม่แตกต่างกันและยังสอดคล้อง

กับการศึกษาของ สมพงษ์ ใหญ่วงค์ (2550: 73) ซึงศึกษาความตระหนักของประชาชนในการ

อนุรักษ์แม่นําแม่ยางมิน: ศึกษากรณีตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชนที

มีเพศต่างกันมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์แม่นําแม่ยางมินไม่ต่างกัน 

  1.2  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีอายุต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 0.651) จึงปฏิเสธ
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สมมติฐานข้อที 1.2  ทังนีอาจเนืองจากอายุไม่ใช่ปัจจัยทีมีผลต่อความตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ผลการศึกษาครังนีสอดคล้องกับการศึกษาของ จิตรา เจียระไนมณี 

(2552: 131) ซึงได้ศึกษาเรืองการศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) กับ

ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด (ปราจีนบุรี) พบว่า

พนักงานทีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจและการยอมรับในการนําระบบมาใช้ในองค์กร โดย

การบูรณาการระบบการจัดการฯ ไม่แตกต่างกันและยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ทัศนีย์ บุณยะ

ผลึก (2548:  66) ซึงศึกษาเรืองความตระหนักต่อการจัดการขยะของผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองบาง

ใหญ่ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองบางใหญ่ทีมีอายุต่างกัน 3 กลุ่ม มี

ความตระหนักต่อการจัดการขยะบริเวณริมคลองบางใหญ่ไม่แตกต่างกันและยังสอดคล้องกับ

การศึกษาของ จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์หอม (2547:  92) ศึกษาเรือง ความตระหนักของสมาชิก

องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถินในการจัดการขยะ:  ศึกษากรณีอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุต่างกันจะมีความตระหนักในการจัดการขยะไม่แตกต่างกัน 

  1.3  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 

0.119) จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที 1.3 ทังนีอาจเนืองจากระดับการศึกษาไม่ใช่ปัจจัยทีมีผลต่อความ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม ทังนีอาจเป็นเพราะ สผ. เป็นองค์กรด้าน

สิงแวดล้อมทําให้บุคลากรของ สผ. มีความตระหนักด้านสิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันซึงสอดคล้อง

กับการศึกษาของ จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์หอม (2547:  93) ศึกษาเรือง ความตระหนักของสมาชิก

องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถินในการจัดการขยะ:  ศึกษากรณีอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

พบว่า ระดับการศึกษาไม่เป็นปัจจัยทีมีผลต่อความตระหนักขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อําเภอขุนตาลและยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรวัธน์ วุนาพันธ์ (2545:  53) ซึงศึกษาเรือง ความ

ตระหนักของประชาชนต่อการอนุรักษ์ลําคลองเบตง: ศึกษากรณีประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเบ

ตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่าประชาชนทีมีการศึกษาต่างกันมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ลํา

คลองเบตงไม่ต่างกัน 

  1.4  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีอายุงานต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกัน (PValue = 0.909) จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที 1.4 ทังนี

อาจเนืองจาก สผ. เป็นองค์การภาครัฐทีทํางานเกียวข้องในด้านสิงแวดล้อมทําให้บุคลากรของ สผ. 

ไม่ว่าจะเข้ามาทํางานนานเท่าใดก็มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมที
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ไม่แตกต่างกันซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ วีระชน ขาวผ่อง (2551: 80) ซึงได้ศึกษาเรืองความรู้ 

การมีส่วนร่วม และความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับ

การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ศึกษากรณีบริษัท จันทบุรีซีฟูดส์ 

จํากัด และจันทบุรีโฟรเซ่นฟูด จํากัด พบว่าพนักงานทีมีอายุงานทีแตกต่างกันมีความตระหนักต่อ

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษา

ของ สมพงษ์ ใหญ่วงษ์ (2550: 76) ซึงศึกษาเรืองความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์แม่นํา

แม่ยางมิน: ศึกษากรณีตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชนทีมีระยะเวลาที

อาศัยอยู่ในพืนทีทีต่างกัน มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์แม่นําแม่ยางมินไม่แตกต่างกัน 

  1.5  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีหน่วยงานทีสังกัดต่างกัน มีความตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกัน (PValue = 0.181) จึงปฏิเสธ

สมมติฐานข้อที 1.5 ทังนีอาจเนืองจากบุคลากรของ สผ. ต้องปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับงานทางด้าน

สิงแวดล้อมอยู่เป็นประจําสมําเสมอทําให้บุคลากรทีสังกัดหน่วยงานต่างกันมีความตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกันซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ วีระ

ชน ขาวผ่อง (2551: 82) ซึงได้ศึกษาเรืองความรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนักต่อระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม 

ISO 14001 ศึกษากรณีบริษัท จันทบุรีซีฟูดส์ จํากัด และจันทบุรีโฟรเซ่นฟูด จํากัด พบว่าพนักงานที

ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสิงแวดล้อมมีความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ไม่สูงกว่าพนักงานทีปฏิบัติงานในหน่วยงานอืนๆ และสอดคล้องกับ

การศึกษาของ สมสิทธิ สองประสม (2550: 83) ซึงได้ศึกษาเรืองการศึกษาทัศนคติของพนักงานต่อ

ระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าพนักงานทีมีประเภทของงานทีรับผิดชอบ

แตกต่างกันมีทัศนคติต่อระบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน 

  1.6  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญ

ของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกัน (PValue = 0.064) จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที 1.6 

ทังนีอาจเนืองจากตําแหน่งงานต่างๆของบุคลากรของ สผ. นันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน

ราชการ หรือลูกจ้างนันต้องปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมอยู่แล้วจึงมีความตระหนักถึง

ความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สม

สิทธิ สองประสม (2550: 83) ซึงได้ศึกษาเรืองการศึกษาทัศนคติของพนักงานต่อระบบประกัน

คุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ตําแหน่งงานทีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อระบบประกัน

คุณภาพไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที 2  

 จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีการได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน (PValue = 0.001) ดังนันจึง

ยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ ทังนีเนืองจากบุคลากรทีได้รับการฝึกอบรมเกียวกับระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมากจะมีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมมากขึนตามไป

ด้วยซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับทฤษฎีของ Good (1973: 54 อ้างถึงใน พรเทพ บุณยะผลึก, 2546: 

16) ทีกล่าวว่าเมือบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิงเร้า หรือรับสัมผัสจากสิงเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้ เมือ

รับรู้ ขันต่อไปก็จะเข้าใจในสิงเร้านัน คือ เกิดความคิดรวบยอด และนําไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้

ในสิงนัน และนําไปสู่การเกิดความตระหนักในทีสุด ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ วีระชน ขาว

ผ่อง (2551: 83) ซึงได้ศึกษาเรืองความรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนักต่อระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 ศึกษากรณีบริษัท จันทบุรีซีฟูดส์ จํากัด และจันทบุรีโฟรเซ่นฟูด จํากัด พบว่าพนักงานที

ได้รับการฝึกอบรมเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 อย่างมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับตํา 

 สมมติฐานที 3 

 จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มีความสัมพันธ์กับความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 (Sig. = 0.0000) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.330 

แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลางดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ 

กล่าวคือถ้าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมมากขึนจะมีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มากขึนด้วยซึง

ผลการศึกษานีสอดคล้องกับทฤษฎีของ Brackher (1986: 250 อ้างถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536: 

15) ทีกล่าวว่าบุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และประสบการณ์เป็นปัจจัยทีมีผลต่อความ

ตระหนัก โดยความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบทีก่อให้เกิดความ

ตระหนัก การจะให้บุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางทีพึงปรารถนานันจําเป็นทีจะต้องให้บุคคลเกิด

ความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซึงบุคคลจะเกิดความตระหนักได้ก็ต้องมีการรับรู้สิงนัน ซึง

สอดคล้องกับการศึกษาของ วีระชน ขาวผ่อง (2551: 84) ซึงได้ศึกษาเรืองความรู้ การมีส่วนร่วม 

และความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรทีได้รับการรับรองระบบ

มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ศึกษากรณีบริษัท จันทบุรีซีฟูดส์ จํากัด และจันทบุรี
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โฟรเซ่นฟูด จํากัด พบว่าความรู้และความเข้าใจต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 

14001 มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างมีความสัมพันธ์กันใน

เชิงบวกในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับการวิจัยของลดาวัลย์ พอใจ (2536: 130) ซึงศึกษาเรือง

การเปิดรับรู้ข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของ

ประชาชนในเขตอํา เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ความรู้เกียวกับการอนุรักษ์

สิงแวดล้อมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความตระหนักในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของ

ประชาชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับตํากล่าวคือ ถ้าประชาชนมีความรู้เกียวกับการอนุรักษ์

สิงแวดล้อมมากจะมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมมากขึนด้วย 

 สมมติฐานที 4 

  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน มี

ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีไม่แตกต่างกัน (PValue =  0.671) 

ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ ทังนีอาจเนืองจากบุคลากรของ สผ. ต้องปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับ

สิงแวดล้อมอยู่เป็นประจําซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร ใจสะอาด (2539) ทีทําการศึกษา

เรือง ความตระหนักรู้เกียวกับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อปัญหาสิงแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงาน

ของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า ปัจจัยทางด้านสือทีใช้ในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหาสิงแวดล้อม ไม่มีผลกับความตระหนักทีมีต่อปัญหาสิงแวดล้อมแต่

อย่างใด  

 สมมติฐานที 5 

 5.1  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีเพศต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 0.966) จึงปฎิเสธสมมติฐาน

ข้อที 5.1 ทังนีอาจเนืองจากทังเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทําให้ปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อการยอมรับในการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ มนูญ ศรีสุพรรณถาวร (2549: 51) ที

ทําการศึกษาเรือง การยอมรับประโยชน์ในการใช้เกษตรอินทรีย์:  ศึกษากรณีเกษตรกร อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าเกษตรกรเพศชายมีการยอมรับประโยชน์ในการใช้เกษตรอินทรีย์ไม่

แตกต่างจากเพศหญิง แสดงว่าเกษตรกรทีมีเพศต่างกัน จะมีการยอมรับประโยชน์ในการใช้เกษตร

อินทรีย์ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา ภูมิโคกรักษ์ (2548: 93) ที

ทําการศึกษาเรือง การยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีสําหรับฟาร์มโคเนือของเกษตรกรผู้เลียง
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โคเนือ ตําบลหินดาล อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เกษตรกรทีมีเพศต่างกันจะมีการ

ยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีสําหรับฟาร์มโคเนือไม่แตกต่างกัน 

  5.2  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีอายุต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ทีต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 0.009) จึงยอมรับสมมติฐานข้อที 

5.2 ทังนีอาจเนืองจากอายุมีผลต่อการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ โดยผู้ที

อายุ 50 ปีและอายุ 1825 ปีมีการยอมรับระบบฯสูงทีสุด ทังนีการทีบุคลากรทีมีอายุมากมีการยอมรับ

ในการนําระบบฯมาใช้สูงอาจเป็นเพราะการปลูกฝังประสบการณ์จากการทํางานทียาวนานส่วน

บุคลากรทีมีอายุน้อยหรืออยู่ในช่วงวัยรุ่นมีการยอมรับในการนําระบบฯมาใช้ค่อนข้างสูงอาจ

เนืองจากกระแสสังคมทีเปลียนไป ค่านิยมและจิตสํานึกในการอยากมีส่วนร่วมในด้านสิงแวดล้อม

ของคนรุ่นใหม่เพิมขึน ซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับทฤษฎีของ Rogers (1962: 306 อ้างถึงใน      

จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2529) ทีกล่าวว่าลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม 

ความเชือมัน ความสามารถทางสมอง ทักษะความคิดรวบยอด สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

เช่น อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฯลฯ ตลอดจนการติดต่อกับโลกภายนอก และการเป็นผู้นําทาง

ความคิดมีผลทําให้เกิดความแตกต่างในการยอมรับซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา ภูมิโคก

รักษ์ (2548: 94) ทีทําการศึกษาเรือง การยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีสําหรับฟาร์มโคเนือ

ของเกษตรกรผู้เลียงโคเนือ ตําบลหินดาล อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเกษตรกรมี

อายุมาก จะมีการยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีสําหรับฟาร์มโคเนืออยู่ในระดับตํา และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรศาสตร์ แม้นสกุล (2541: 42) ทีทําการศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีอิทธิพล

ต่อการยอมรับของเกษตกรในการใช้การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน: กรณีศึกษาเกษตรกรบ้าน

ไร่ หมู่ที3 ตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เกษตรกรทีมีอายุ

แตกต่างกันจะมีการยอมรับการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานแตกต่างกัน 

  5.3  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการยอมรับในการนํา

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 0.923) จึง

ปฏิเสธสมมติฐานข้อที 5.3 ทังนีอาจเนืองจากระดับการศึกษาไม่ใช่ปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับใน

การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ ทังนีอาจเป็นเพราะ สผ. เป็นองค์กรด้านสิงแวดล้อมทําให้

บุคลากรของ สผ. มีระดับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกัน

ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรศาสตร์ แม้นสกุล (2541: 42) ทีทําการศึกษาเรือง ปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่อการยอมรับของเกษตกรในการใช้การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน: กรณีศึกษา

เกษตรกรบ้านไร่ หมู่ที3 ตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เกษตรกร
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ทีจบการศึกษาในระดับทีแตกต่างกันมีการยอมรับการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานไม่แตกต่าง

กัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัชชฎานุช พุทธรักษา (2552: 69) ทีทําการศึกษาเรือง การ

ยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประชาชนทีมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี พบว่าระดับการศึกษา

ของประชาชนทีแตกต่างกัน มีการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่แตกต่างกัน 

  5.4  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีอายุงานต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 0.323) จึงปฏิเสธ

สมมติฐานข้อที 5.4 ทังนีอาจเนืองจาก สผ. เป็นองค์การภาครัฐทีทํางานเกียวข้องในด้านสิงแวดล้อม

ทําให้บุคลากรของ สผ. ไม่ว่าจะเข้ามาทํางานนานเท่าใดก็มีการยอมรับในการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ นัยนา กรุดนาค (2549: 110) ที

ทําการศึกษาเรือง การยอมรับของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการนําการจัดการ

ความรู้มาใช้ในการปฎิบัติงาน พบว่าบุคลากรทีมีอายุงานมากไม่ได้มีแนวโน้มทีจะมีการยอมรับใน

การนําการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรทีมีอายุงานน้อย และสอดคล้องกับ

การศึกษาของ อัญชลีย์ เจนวิถีสุข (2540: 97) พบว่า อายุราชการไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้

ระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายในงานบริการ อธิบายได้ว่า แม้บุคลากรทีมีอายุงาน

มากก็ไม่ได้มีผลต่อการยอมรับในการนําการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

  5.5  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีหน่วยงานทีสังกัดต่างกัน มีการยอมรับในการนํา

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 0.223) จึง

ปฏิเสธสมมติฐานข้อที 5.5 ทังนีอาจเนืองจากบุคลากรของ สผ. ต้องปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับงาน

ทางด้านสิงแวดล้อมอยู่เป็นประจําสมําเสมอทําให้บุคลากรทีสังกัดหน่วยงานต่างกันมีการยอมรับใน

การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ นัยนา กรุด

นาค (2549: 110) ทีทําการศึกษาเรือง การยอมรับของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน

การนําการจัดการความรู้มาใช้ในการปฎิบัติงาน พบว่าหน่วยงานทีมีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่รวมกัน

มากไม่ได้มีแนวโน้มทีจะมีการยอมรับในการนําการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานสูงกว่า

หน่วยงานทีมีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่รวมกันน้อย และสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงษ์ ถิรสัตยา

พิทักษ์ (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ฝ่ายงานเป็นปัจจัยทีไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรกลุ่มพรีเมียร์ ทังนีเป็นเพราะหน่วยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็ก หน่วยงานใหญ่ทุกหน่วยงานต้องร่วมทํากิจกรรม KM ดังนัน 

หน่วยงานจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในการนําการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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  5.6  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีการยอมรับในการนําระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue = 0.684) จึงปฏิเสธ

สมมติฐานข้อที 5.6 ทังนีอาจเนืองจากตําแหน่งงานต่างๆของบุคลากรของ สผ. นันไม่ว่าจะเป็น

ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนันต้องปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมอยู่แล้วจึงมี

การยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของ นัยนา กรุดนาค (2549: 111) ทีทําการศึกษาเรือง การยอมรับของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ในการนําการจัดการความรู้มาใช้ในการปฎิบัติงาน พบว่าบุคลากรทีมีตําแหน่งงาน

สูงไม่ได้มีแนวโน้มทีจะมีการยอมรับในการนําการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานสูงกว่า

บุคลากรทีมีตําแหน่งงานตํา และสอดคล้องกับการศึกษาของ ผลิดา ภูธรใจ (2542: บทคัดย่อ) พบว่า 

ระดับตําแหน่งเป็นปัจจัยทีไม่มีผลต่อการยอมรับการเป็นโรงพยาบาลในกํากับรัฐของเจ้าหน้าที

ผู้ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เนืองจากกิจกรรม KM ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ในแต่ละกลุ่ม ไม่ได้กําหนดระดับตําแหน่งของสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งทีตรงกับ

งาน ถ้าหากบุคคลท่านใดสนใจกลุ่มใด ก็สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ ดังนัน ตําแหน่งงานจึงไม่

มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในการนําการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 สมมติฐานที 6 

 จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีการได้รับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมทีต่างกัน มีการ

ยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (PValue 

= 0.569) ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ ทังนีอาจเนืองจากบุคลากรทีได้รับการฝึกอบรมด้าน

สิงแวดล้อมจะมากหรือน้อยก็ไม่มีผลต่อการยอมรับในการนําระบบมาใช้เพราะการยอมรับไม่ได้

ขึนอยู่กับการฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อมเพียงอย่างเดียวอาจจะขึนอยู่กับจิตสํานึกหรือความตระหนัก

เป็นต้น ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สุนัฎฐา สุขเวช (2542: 67) ซึงได้ศึกษาเรืองจิตสํานึกต่อ

สิงแวดล้อมของพนักงานบริษัทเอกชนทีได้รับรองระบบมาตรฐานสิงแวดล้อม (ISO 14001) ศึกษา

เฉพาะกรณี บริษัท ไทยโอเลพินส์ จํากัด พบว่าพนักงานทีได้เข้ารับการฝึกอบรมแตกต่างกันมี

จิตสํานึกต่อสิงแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที 7 

 จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ 0.01 (Sig. = 0.0000) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.368 แสดงว่า มี

ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลางดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ กล่าวคือถ้า
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บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมมากขึนจะมีการยอมรับในการนํา

ระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ มากขึนด้วยซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับทฤษฎีของ Foster 

(1973: 146147 อ้างถึงใน สุพัตรา ถนอมวงค์, 2551: 6) ทีกล่าวว่า “การยอมรับ” หมายถึง การที

ประชาชนได้เรียนรู้โดยผ่านการศึกษา สามารถบรรยายได้โดยผ่านขันการรับรู้ การยอมรับจะเกิดได้

หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ มนูญ ศรีสุพรรณถาวร (2549: 56) ที

ทําการศึกษาเรือง การยอมรับประโยชน์ในการใช้เกษตรอินทรีย์:  ศึกษากรณีเกษตรกร อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าเกษตรกรทีความรู้ความเข้าใจเกียวกับเกษตรอินทรีย์ มีการยอมรับ

ประโยชน์ในการใช้เกษตรอินทรีย์มากกว่าเกษตรกรทีมีความรู้ความเข้าใจตํา 

  สมมติฐานที 8 

 จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับการจัดการสิงแวดล้อมทีต่างกัน มี

การยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ทีไม่แตกต่างกัน (PValue = 0.739) ดังนัน

จึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ ทังนีอาจเนืองจากบุคลากรของ สผ. ต้องปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับ

สิงแวดล้อมอยู่เป็นประจํา ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนันทิตา วัชรมูล (2541: 80) ที

ทําการศึกษาเรือง การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยของ

ประชาชน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึงพบว่า ระดับการยอมรับหรือปฏิเสธโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร 

 สมมติฐานที 9 

 จากผลการศึกษาพบว่า ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ 0.01 (Sig. = 0.0000) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.510 แสดงว่า มีความสัมพันธ์

กันในเชิงบวกในระดับปานกลางดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ ทังนีเนืองจากถ้าบุคลากรมี

ความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิงแวดล้อมย่อมทําให้บุคลากรมีการยอมรับในการนําระบบฯมาใช้

เพือช่วยลดผลกระทบของปัญหาสิงแวดล้อมซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับทฤษฎีของ Good 

(1973: 54 อ้างถึงใน วีระชน ขาวผ่อง, 2551: 42) ทีกล่าวว่า เมือบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิงเร้า 

หรือรับสัมผัสจากสิงเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้ เมือรับรู้ ขันต่อไปก็จะเข้าใจในสิงเร้านัน คือ เกิด

ความคิดรวบยอด และนําไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในสิงนัน และนําไปสู่การเกิดความตระหนัก

ในทีสุด ซึงความรู้ และความตระหนักต่างก็จะนําไปสู่การกระทํา หรือการแสดงพฤติกรรมของ

บุคคลต่อสิงเร้านันๆ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ วีระชน ขาวผ่อง (2551: 85) ซึงได้ศึกษาเรือง

ความรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมของพนักงานในองค์กรที
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ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ศึกษากรณีบริษัท จันทบุรีซี

ฟูดส์ จํากัด และจันทบุรีโฟรเซ่นฟูด จํากัด พบว่าการมีส่วนร่วมต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิงแวดล้อมอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (PValue = 0.012) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.126 

แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับตํา และสอดคล้องกับการวิจัยของลดาวัลย์ พอใจ 

(2536: 132) ซึงศึกษาเรืองการเปิดรับรู้ข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์สิงแวดล้อมของประชาชนในเขตอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าความตระหนัก

ในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

สิงแวดล้อมของประชาชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับตํา 

 

5.3ข้อเสนอแนะ 

   

  5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

  จากการศึกษาเรือง ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ซึงพบว่าปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิงแวดล้อมมี 2 ปัจจัยคือ การ

ฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม และความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 และปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มา

ใช้ในองค์การมี 3 ปัจจัยคือ อายุ ความรู้และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 

14001 ดังนันจึงมีข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการส่งเสริมความตระหนัก และการยอมรับการ

นําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ ดังนี 

  1)  ควรจัดการฝึกอบรมระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001  ให้แก่บุคลากรทุกสาย

งานเพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมโดยทัวถึงกัน เพือทีจะได้สร้าง

จิตสํานึกและความตระหนักและการยอมรับระบบการจัดการสิงแวดล้อมแก่บุคลากร 

  2)  ผู้บริหารควรแสดงความใส่ใจและลงมาเป็นผู้นําในการสนับสนุนทังในด้านนโยบาย 

งบประมาณ ความร่วมมือเพือเป็นขวัญกําลังใจให้แก่คณะทํางานเพือขับเคลือนระบบให้ประสบ

ความสําเร็จและมีความยังยืนต่อไป 

  3)  สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เห็นถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

เนืองจาก สผ. เป็นองค์การเกียวกับสิงแวดล้อม 
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  4)  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 

14001 อย่างต่อเนือง เช่นการเชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ การจัดสัมมนา 

โครงการศึกษาดูงานทางด้านสิงแวดล้อมระหว่างองค์การเป็นต้น 

 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป 

 การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตระหนักและการยอมรับ

การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมซึงอยู่ระหว่างการจัดทําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ดังนันการศึกษาในครังต่อไปผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี 

  1)  ควรทําการศึกษาความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ISO 14001 มาใช้ในองค์การ ภายหลังจากทีองค์การได้รับการรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ISO 14001 แล้ว 

  2)  ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การภาครัฐทีนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม

มาใช้กับองค์การภาครัฐทีไม่ได้นําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้เพือศึกษาเปรียบเทียบความ

ตระหนักระหว่างองค์การ 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพือการวิจัย 

ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ( ISO 14001) มาใช้ในองค์การ

ภาครัฐ: กรณีศึกษา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 

  แบบสอบถามความคิดเห็นนีจัดทําขึนเพือเป็นส่วนหนึงในการศึกษาวิจัยเรืองความ

ตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ( ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: 

กรณีศึกษา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ของนักศึกษาปริญญา

โท คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม หลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ (NIDA) คําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิงในการศึกษาวิจัยครังนีและ

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 

คําชีแจง   แบบสอบถามฉบับนีแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2 การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม 

ส่วนที 3 ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001

ส่วนที 4 การรับรู้ข้อมูลเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

ส่วนที 5 ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

ส่วนที 6 การยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

ส่วนที 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม 

 

                เอกลักษณ์  ธนเจริญพิศาล 

                  ผู้จัดทํา 
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                แบบสอบถามเลขที.......... 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพือการวิจัย 

ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ( ISO 14001) มาใช้ในองค์การ

ภาครัฐ: กรณีศึกษา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชีแจง   โปรดทําเครืองหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความทีตรงกับความจริงของท่าน 

1. เพศ 

  (  ) ชาย     (  ) หญิง 

2. อายุ 

  (  ) 1825 ปี    (  ) 2633 ปี    (  ) 3441 ปี 

  (  ) 4249 ปี    (  ) 50 ปีขึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

  (  ) ระดับตํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า   

  (  ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอนุปริญญา 

  (  ) ระดับปริญญาตรีขึนไป 

4. อายุงาน 

  (  ) น้อยกว่า 5 ปี   (  ) ระหว่าง 510 ปี   (  ) มากกว่า 10 ปี 

5. หน่วยงานทีสังกัด 

  (  ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (  ) กลุ่มงานนิติการ   (  ) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

  (  ) สํานักงานเลขานุการกรม (  ) กองติดตามประเมินผล (  ) กองบริหารจัดการทีดิน 

  (  ) กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

  (  ) กองสิงแวดล้อมชุมชนและพืนทีเฉพาะ    (  ) กองอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

  (  ) สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม  (  ) สํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

  (  ) สํานักงานกองทุนสิงแวดล้อม    (  ) ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 

6. ตําแหน่งงาน 

  (  ) ข้าราชการ   (  ) ลูกจ้างประจํา   (  ) พนักงานราชการ 

  (  ) ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ      (  ) ลูกจ้างเงินนอกระบบ(จ้างเหมา) 
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ส่วนที 2 การฝึกอบรมด้านสิงแวดล้อม 

คําชีแจง   โปรดทําเครืองหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความทีตรงกับความจริงของท่าน 

หลักสูตรการอบรม เคยอบรม ไม่เคยอบรม 

1. ความรู้เกียวกับข้อกําหนด ISO 14001   

2. กฎหมายสิงแวดล้อม   

3. ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม   

4. ความตระหนักต่อสิงแวดล้อม   

5. การตรวจติดตามภายในด้านสิงแวดล้อม   

6. ระเบียบปฏิบัติด้านการจัดการสิงแวดล้อม   

7. แผนฉุกเฉิน   

8 นโยบาย และวัตถุประสงค์สิงแวดล้อม   

9. โปรแกรมการจัดการสิงแวดล้อม (EMP)   

10. หน้าที และความรับผิดชอบด้านสิงแวดล้อม   

11. การติดตาม และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อม   

12. อืน ๆ ระบุ................................................................   

 

ส่วนที 3 ความรู้ และความเข้าใจเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

คําชีแจง   โปรดทําเครืองหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความทีตรงกับความจริงของท่าน 

ข้อ คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่แน่ใจ/ไม่

ทราบ 

1 ISO 14001 เป็นระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีองค์การทําด้วยความสมัครใจ    

2 วัตถุประสงค์ของการจัดการสิงแวดล้อม คือการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่    

3 การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ช่วยเพิมผลผลิตให้กับองค์การ    

4 ระบบ ISO 14001 เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างหนึง    

5 นโยบายด้านสิงแวดล้อมกําหนดขึนเองตามความต้องการของผู้บริหาร    

6 การค้นหาปัญหาสิงแวดล้อม เป็นขันตอนหนึงของการทํา ISO 14001    

7 การจัดการสิงแวดล้อมเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี    

8 
นโยบายด้านสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ถือเป็นความลับของ

องค์การ 

   

9 ผ่ายบริหารมีหน้าทีในการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน    

10 ระบบ ISO 14001 ช่วยลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได้    
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ข้อ คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่แน่ใจ/ไม่

ทราบ 

11 ระบบ ISO 14001 สามารถทําให้องค์การเบิกของบประมาณเพิมขึนได้    

12 ระบบ ISO 14001 ช่วยเพิมความน่าเชือถือขององค์การต่อสังคม    

13 
การทํา ระบบ ISO 14001 ขององค์การมีเป้าหมายหลักเพือป้องกันปัญหาข้อ

ร้องเรียน 

   

14 
ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีสําคัญในหน่วยงานจะต้องนํามากําหนดเป็น

โครงการ/แผนงาน 

   

15 มาตรฐาน ISO 14001 มีความเหมาะสมทีจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมเท่านัน    

 

ส่วนที 4 การรับรู้ข้อมูลเกียวกับระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 

คําชีแจง   โปรดทําเครืองหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความทีตรงกับความจริงของท่าน 

แหล่งข้อมูล บ่อยมาก/สมําเสมอ นาน ๆ ครัง ไม่เคยเลย 

1.หัวหน้างาน    

2.เพือนร่วมงาน    

3.ป้ายประกาศ/โปสเตอร์    

4.แผ่นพับ    

5.เสียงตามสาย    

6.เว็บไซต์    

7.แหล่งอืนๆ 

ระบุ.................. 

   



ส่วนที 5 ความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดล้อม 

คําชีแจง   โปรดทําเครืองหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความทีตรงกับความจริงของท่าน 

ข้อความ 
เห็นด้วย

อย่างยิง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิง 

1.การปฏิบัติงานของท่านจะหลีกเลียงการสร้างปัญหา

สิงแวดล้อมให้มากทีสุด 
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ข้อความ 
เห็นด้วย

อย่างยิง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิง 

2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจทีเห็นเพือนร่วมงานของท่าน

ปฏิบัติงานโดยไม่คํานึงถึงปัญหาสิงแวดล้อม 

     

3.ท่านมีความวิตกกังวลต่อปัญหาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนใน

ปัจจุบัน และผลกระทบต่อองค์กรท่าน 

     

4.ท่านคิดว่านโยบายสิงแวดล้อมเขียนขึนเพือให้ได้รับการ

รับรองไม่ต้องนําไปปฏิบัติจริง 

     

5.ท่านปฏิบัติตามคู่มือขันตอนการทํางานด้านสิงแวดล้อม

ทุกครังเพือไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิงแวดล้อม 

     

6.การติดตามตรวจสอบภายในด้านสิงแวดล้อม (Internal 

audit) เป็นการจับผิดการทํางาน 

     

7.ท่านคิดว่าการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมเป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

สิงแวดล้อมเท่านัน 

     

8.ท่านคิดว่าระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีมีประสิทธิผล

ต้องเริมจากตัวท่านเองก่อน 

     

9.ในการทํางานของท่านๆจะทํางานตามทีได้รับมอบหมาย

ให้เสร็จโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีอาจ

เกิดขึน 

     

10.การทิงนํามันโดยไม่ผ่านการบําบัดลงท่อระบายนํา

สาธารณะช่วยรักษาสิงแวดล้อมในสถานทีทํางานของท่าน 

     

11.การไม่ปฎิบัติตามขันตอนและวิธีการทํางานทีกําหนด

ไว้จะก่อให้เกิดปัญหาสิงแวดล้อม 

     

12.การนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้

ทําให้ภาพลักษณ์องค์การดีขึน 
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ส่วนที 6 การยอมรับในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้ 

คําชีแจง   โปรดทําเครืองหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความทีตรงกับความจริงของท่าน 

หัวข้อ 
เห็นด้วย

อย่างยิง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิง 

1.ระบบ ISO 14001 จะทําให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจถึง

ถึงปัญหาสิงแวดล้อมมากขึน 

     

2.ควรนําระบบ ISO 14001 มาใช้เฉพาะกับโรงงานหรือ

หน่วยงานทีมีปัญหาด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย

ค่อนข้างรุนแรง 

     

3.การทําระบบ ISO 14001 จะต้องได้รับการร่วมมือจากทุก

คน 

     

4.การทําระบบ ISO 14001 เป็นการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน 

     

5.การจัดทําระบบ ISO 14001 เป็นการเพิมภาระให้แก่

พนักงานโดยไม่จําเป็น 

     

6.องค์การไม่จําเป็นต้องทําระบบ ISO 14001 เพือควบคุม

ผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย เนืองจากใน

ปัจจุบันมีการดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้ว 

     

7.องค์การภาครัฐทีมีระบบ PMQA เพียงอย่างเดียวก็สามารถ

สร้างความเชือถือให้เป็นทียอมรับได้ 

     

8.ท่านพึงพอใจทีองค์กรจะมีนโยบายทีส่งเสริมด้าน

สิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

     

9.ท่านพึงพอใจทีจะเป็นส่วนหนึงในความสําเร็จขององค์กร

ทีได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 

     

10.ในภาพรวมท่านเห็นด้วยว่าควรมีการนําระบบ ISO 14001 

มาใช้ในองค์กร 

     

ส่วนที 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี 



ภาคผนวก ข 
 

แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์สําหรับผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 ของ สผ. 

ความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ( ISO 14001) มาใช้ในองค์การ

ภาครัฐ: กรณีศึกษา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

........................................................................................................................................................ 

 

คําชีแจง  

 

  แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์สําหรับผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 ของ สผ. นี

จัดทําขึนเพือเป็นส่วนหนึงในการศึกษาวิจัยเรืองความตระหนักและการยอมรับการนําระบบการ

จัดการสิงแวดล้อม    ( ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: กรณีศึกษา สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ของนักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม 

หลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คําตอบของท่านจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิงในการศึกษาวิจัยครังนีและขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือของท่าน

เป็นอย่างสูง 

 

  ผู้ศึกษาขอรับรองว่าข้อมูลทีเป็นคําตอบของท่านจะเป็นความลับและจะนําไปใช้เฉพาะใน

การศึกษาครังนีเท่านันโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะรายไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน 

 

 

                                  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

                    นาย เอกลักษณ์  ธนเจริญพิศาล 

               นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม 

                  คณะพัฒนาสังคมและการจัดการสิงแวดล้อม 

              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

                 โทร: 0811522979    Email : eakkaruk_a@hotmail.com 
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แนวคําถามสําหรับผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 ของ สผ. 

ผู้ให้ข้อมูล : …………………………………    ตําแหน่ง :……………………………………… 

โทรศัพท์ : ………………………………….      Email    : ……………………………………… 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ใน สผ. ซึง

เป็นหน่วยงานของรัฐ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ในการปฏิบัติงานของ สผ. ได้สร้างผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง ทังภายในและภายนอก

สํานักงาน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………… 

 

3. ท่านมีความคาดหวังถึงผลทีจะเกิดขึนต่อสิงแวดล้อมและการทํางานของ สผ. อย่างไรในการนํา

ระบบ การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………… 
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4. สผ. ควรมีแนวปฏิบัติหรือวิธีดําเนินการอย่างไรทีจะทําให้การจัดทําระบบ ISO 14001 ประสบ

ความสําเร็จ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………… 

 

5. ปัจจัยสําคัญทีจะทําให้การจัดทําระบบ ISO 14001 ประสบผลสําเร็จ มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………… 

 

6. การนําระบบ ISO 14001 มาใช้ท่านคิดว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคกับการปฏิบัติงานปกติหรือไม่

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………… 

 

7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………… 

                     ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล 



ภาคผนวก ค 

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทํางาน ISO 14001 

1)นายสันติ  บุญประคับ ตําแหน่ง รองเลขาธิการ มีความเห็นว่า การนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ใน สผ. เป็นเรืองทีควรดําเนินการเพราะไม่ใช่แค่การผลักดันเพือให้ได้

การรับรองมาตรฐานเท่านันแต่ควรทีจะดูแลทางด้านสิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงาน 

ในส่วนการปฏิบัติงานของ สผ. ได้สร้างผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอาทิเช่น ขยะ นําเสีย การรบกวน

ต่อประชาชนทีอาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียง ในส่วนการนําระบบมาใช้นันก็หวังว่าบุคลากรของ สผ. จะ

มีความตระหนักและมีจิตสํานึกด้านสิงแวดล้อมมากขึนเช่นการแยกขยะหรือว่าการประหยัด

พลังงานไฟหรือนําเป็นต้น ทังนีการทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จนันผู้บริหารควรจะเป็นผู้ริเริม

ดําเนินการรวมทังมีการตังคณะทํางานขึนมาและทําการประชาสัมพันธ์โครงการให้เกิดการรับรู้โดย

ทีทําให้มีส่วนร่วมมีเป้าหมายและมีงบประมาณมาสนับสนุนรองรับเพือให้การจัดทําระบบประสบ

ผลสําเร็จแต่ทังนีทังนันการทําระบบ ISO 14001 ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคเช่นต้องใช้เวลาในการทํา

ความเข้าใจหรือจัดอบรมความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบ ISO 14001 รวมทังมีการถ่ายทอด

เป้าหมายของการจัดทําระบบเป็นต้น 
 

2)นางอุษณีย์  ศิวาวุธ ตําแหน่ง เลขานุการกรม เห็นว่า การนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ใน สผ. เป็นเรืองทีดีเพราะจะช่วยทําให้การจัดการเป็นระบบเพราะ 

สผ. เป็นหน่วยงานด้านสิงแวดล้อมควรจะทําเป็นตัวอย่างเพราะระบบ ISO 14001 นันเป็นทียอมรับ 

ในส่วนการปฏิบัติงานของ สผ. ได้สร้างผลกระทบประเด็นหลักคือปัญหาทีจอดรถเพราะสถานที

จอดรถมีไม่เพียงพอต่อผู้มาติดต่อราชการทําให้ส่งผลกระทบกับประชาชนทีอาศัยบริเวณใกล้เคียง

รวมทังปัญหาขยะในสํานักงานทียังไม่มีระบบการคัดแยกแต่ทางด้านนําเสียมีระบบบําบัดอยู่แล้ว 

ในส่วนความคาดหวังก็คาดว่าหลังจากนําระบบ ISO 14001 เข้ามาใช้แล้วจะช่วยให้การจัดเก็บ

เอกสารเป็นระบบมากขึน ทําให้ช่วยประหยัดทรัพยากรเช่น นํา ไฟ นํามัน กระดาษ รวมทังการแยก

ขยะแต่ก็จะทําให้มีงานเพิมมากขึนเพราะระบบ ISO 14001 เป็นงานทางด้านเอกสาร ทังนีการจะทํา

ให้ระบบประสบความสําเร็จนันคิดว่าทุกคนควรจะมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามคู่มืออย่างต่อเนือง

รวมทังการรณรงค์กระตุ้นเตือนการรับรู้ ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ ปัญหาและอุปสรรคคิดว่าไม่มี



151 

 

แต่อาจจะมีความยุ่งยากในช่วงแรกๆ ส่วนข้อเสนอแนะนันหากได้ใบรับรองแล้วก็ต้องดําเนินการ

อย่างต่อเนืองห้ามหยุดเพือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

3)นางณัฐิยา  ลาภเลิศสุข ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐควร

เป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะ สผ. ซึงเป็นหน่วยงานด้านสิงแวดล้อม และยังทําหน้าที

ในการพิจารณา EIA ยิงควรมีระบบการจัดการสิงแวดล้อมในองค์กรทีเป็นมาตรฐานเพือให้

หน่วยงานหรือประชาชนเกิดความเชือมัน ยอมรับใน สผ. และสําหรับ สผ. เองจะได้มีการจัดระบบ

การจัดการด้านสิงแวดล้อมทีเป็นมาตรฐานสากล ทีจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า รวมถึงสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆอันอาจจะส่งผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมจากกระบวนการทํางานได้ ในส่วนการปฏิบัติงานของ สผ. ได้สร้างผลกระทบภายใน

เช่น ขยะ นําเสีย อากาศ เสียง สิงก่อความรําคาญและการใช้ทรัพยากรเช่น นํา ไฟฟ้า นํามันเชือเพลิง 

วัสดุสํานักงาน อย่างมีนัยสําคัญปานกลาง ในส่วนภายนอกเช่น การสร้างปัญหาให้ชุมชนโดยรอบ

จากปัญหาการจราจรเป็นต้น ในส่วนความคาดหวังนัน สผ. มีการดําเนินงานอย่างต่อเนืองและ

พัฒนาระบบการจัดการสิงแวดล้อมจนบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) การป้องกันและลด

มลพิษสิงแวดล้อมทีเกิดขึนจากการปฏิบัติงาน 2) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ 3) 

การเสริมสร้างคุณภาพของสิงแวดล้อมและการใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ประหยัด 4) การสร้างจิตสํานึกต่อคุณภาพสิงแวดล้อม ในส่วนแนวปฏิบัติทีจะทําให้การจัดทําระบบ 

ISO 14001 ประสบความสําเร็จควรเริมจากผู้บริหารระดับสูงควรเป็นแบบอย่างให้การสนับสนุน

ผลักดันและร่วมลงมือปฏิบัติรวมทังบุคลากรทุกคนใน สผ. ต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ เนืองจาก

ความสําเร็จของระบบ ISO 14001 ต้องเกิดขึนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าทีทุกคนและต้องมีกลไก

ขับเคลือนการจัดทําระบบทีชัดเจน และมีการส่งเสริม ดูแล และปรับปรุงกลไกขับเคลือนดังกล่าว

ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทังประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ทังภายในและภายนอก

สํานักงาน ส่วนด้านปัจจัยสําคัญทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จคือ บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ใน

องค์กรต้องมีจิตสํานึกในเรืองการจัดการสิงแวดล้อมและพร้อมทีจะปรับเปลียนพฤติกรรมรวมทัง

องค์กรต้องสนับสนุนทรัพยากรทังเรืองงบประมาณ อุปกรณ์ เครืองมือในการดําเนินกิจกรรมด้าน

การจัดการสิงแวดล้อมและต้องดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติทีกําหนดและดําเนินการจนเป็นเนือ

เดียวกับงานประจํา ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคคาดว่าจะมีปัญหาทางด้านการถ่ายทอดและการ

สือสารนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการ จะทราบเฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม และ
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บุคลากรจะมีภาระงานเพิมขึนจากภารกิจหลักทีต้องรับผิดชอบ เนืองจากการนําระบบการจัดการ

สิงแวดล้อมไปพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กร อาจจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารรายงานมีการ

ปรับเปลียนพฤติกรม การสับเปลียน โยกย้ายหน้าทีของบุคลากรจะทําให้ขาดความต่อเนือง ในส่วน

ทางด้านการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง เพือนําผลทีได้มาปรับปรุงการดําเนินงานตามระบบ

การจัดการสิงแวดล้อมยังไม่มีความต่อเนือง 
 

4)นางสาววรนิจ  ไกรพินิจ ตําแหน่ง นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ กล่าวว่า ไม่เห็น

ด้วยที สผ. จะนําระบบ ISO 14001 มาใช้ในองค์กรเพราะ สผ. เป็นหน่วยงานทางด้านสิงแวดล้อมก็

จริงแต่ไม่จําเป็นจะต้องนําระบบมาใช้เพราะเป็นหน่วยงานทางด้านนโยบายไม่ได้เน้นการปฏิบัติอีก

ทัง สผ. ไม่ค่อยจะมีของเสียทีสร้างผลกระทบซักเท่าไหร่นัก และคิดว่าการนําระบบ ISO 14001 ทํา

ให้สินเปลืองงบประมาณควรนําระบบ 5ส. มาใช้น่าจะเพียงพอแต่ถ้าจะนําระบบมาใช้คิดว่าผู้บริหาร

มีส่วนสําคัญในการทําให้ระบบนันประสบผลสําเร็จ ในส่วนของปัญหาอุปสรรคนันคงจะเป็นใน

เรืองการเป็นภาระเพิมมากขึนจากในส่วนของงานทีต้องรับผิดชอบมากอยู่แล้วต้องมาเพิมการทํา

ระบบเพิมขึนมาอีก 
 

5)นายธวัช  เผ่าสุวรรณ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กล่าวว่า การ

นําระบบ ISO 14001 มาใช้ใน สผ. ทําให้องค์กรเป็นทียอมรับและเป็นทีเชือถือขององค์กรอืนๆ

เพราะ สผ. เป็นองค์กรด้านสิงแวดล้อมควรจะทําเป็นตัวอย่างและสร้างจิตสํานึกในการรักษา

สิงแวดล้อมในองค์กรด้วย ในส่วนทางด้านผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมนันอาจจะมีแค่ปัญหา

เรืองขยะและเรืองรถทีปล่อยมลพิษ ในส่วนความคาดหวังผลน่าออกมาดีโดยที 4 โครงการของ สผ. 

จะทําให้ได้รับการรับรอง ในส่วนแนวปฏิบัติทีคิดว่าจะทําให้ระบบ ISO 14001 นันประสบ

ผลสําเร็จประกอบด้วยต้องมีผู้นําในการปฏิบัติและควรมีคณะทํางานทีทําเลยโดยทีไม่ไปยุ่งกับงาน

ประจําทีทําอยู่และควรจะมีการประชุมอาทิตย์ละครังและแจ้งผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ 

รวมทังปัจจัยด้านงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทางด้านปัญหาและอุปสรรคคิดว่าน่าจะมีแค่

ระบบเอกสารทีค่อนข้างจะเยอะ ในส่วนข้อเสนอแนะนันคิดว่าผู้บริหารควรจะประชาสัมพันธ์ให้

มากขึนและให้ความสําคัญและสนับสนุนเพราะจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้ถ้าไม่มีการ

ร่วมมือจากฝ่ายอืนๆ 
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6)นางศรีนวล ร่วมเจริญรักษ์ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กล่าวว่า 

การนําระบบ ISO 14001 มาใช้เป็นแนวนโยบายทีดีทีจะมีระบบการจัดการสิงแวดล้อมในองค์กรที

เป็นหน่วยงานทางด้านสิงแวดล้อมเพือเป็นตัวอย่างทีดีในการมีส่วนร่วมในด้านการจัดการ

สิงแวดล้อม ในส่วนของการปฏิบัติงานของ สผ. นันได้สร้างผลกระทบทางอ้อมเช่นการใช้พลังงาน

เชือเพลิงทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนและคาดหวังว่าการนําระบบ ISO 14001 มาใช้นันจะช่วยให้

สถานทีทํางานมีสิงแวดล้อมทีดี เป็นระเบียบ และได้มาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม ในส่วนของ

แนวปฏิบัติทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จนันคิดว่าผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการดําเนินการ

อย่างต่อเนือง เผยแพร่แผนการดําเนินการและมาตรการด้านต่างๆให้แก่ทุกคนในหน่วยงานทราบ 

เพือร่วมมือกันรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมทีดีให้กับองค์กร ในส่วนปัจจัยสําคัญทีจะทําให้ระบบ ISO 

14001 ประสบผลสําเร็จประกอบไปด้วย งบประมาณ ผู้บริหาร ทุกคนในองค์กร ผุ้เชียวชาญด้าน 

ISO 14001 ในส่วนปัญหาอุปสรรคคิดว่าระยะเริมแรกอาจจะมีปัญหาบ้าง เนืองจากทุกคนในองค์กร

ยังไม่เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ซึงต้องใช้เวลาในการยอมรับระบบ ในส่วนของข้อเสนอแนะคิด

ว่าเห็นว่าควรมีนโยบายผลักดันอย่างต่อเนือง เพือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรไปสู่ระบบการ

จัดการสิงแวดล้อมทีดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

7)นางสาวนารีรัตน์  พันธ์ุมณี ตําแหน่ง นักวิชาการสิงแวดล้อมชํานาญการ กล่าวว่า เป็น

สิงทีดีทีจะนําระบบ ISO 14001 มาใช้ในองค์กรเพราะเป็นสิงทีดีมีประโยชน์ในทุกภาคส่วนแต่ผลที

ได้จะมากหรือน้อยนันเป็นอีกเรืองหนึงแต่คงจะได้ผลน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม ในส่วนผลกระทบ

ด้านสิงแวดล้อมนันคงจะมีแค่กระดาษกับนําเสียเท่านัน ในส่วนความคาดหวังนันคิดว่าบุคลากรจะ

มีจิตสํานึกด้านสิงแวดล้อมมากขึนทําให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานมากยิงขึน ในส่วนของ

แนวปฏิบัตินันควรจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือง วัตถุประสงค์นันไม่ใช่เพือให้ผ่านการ

ประเมินแต่ควรจะทําให้เป็นรูปธรรมมีวิธีปฏิบัติทีชัดเจน ตัวชีวัดทําได้ดีมากน้อยแค่ไหน ปัจจัยที

สําคัญทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จคือผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนรวมทังคนในองค์กรต้อง

ร่วมแรงร่วมใจกัน ในส่วนปัญหาอุปสรรคคิดว่าเป็นเรืองการเรียนรู้กับระบบใหม่ๆทีเข้ามาทําให้

เสียเวลาในการศึกษาและทําความเข้าใจ ในส่วนข้อเสนอแนะเพิมเติมนันคิดว่าตอนเริมต้นนัน

ผู้บริหารควรจะให้ความสําคัญดูว่าประโยชน์คืออะไรและต้องให้ความร่วมมือกับคณะทํางานมาก

ยิงขึน 
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8)นางอุไรวรรณ  ธาระวานิช ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กล่าวว่า เห็นด้วยที 

สผ. นําระบบ ISO 14001 มาใช้ในองค์กรเพราะเป็นหน่วยงานด้านสิงแวดล้อมแต่จะได้ผลมากหรือ

น้อยนันขึนอยู่กับผู้บริหารด้วย ถ้าผู้บริหารให้ความสนใจผลทีได้ก็จะประสบผลสําเร็จมากยิงขึน ใน

ส่วนด้านผลกระทบนัน สผ. ได้มีปัญหาทางด้านนําเสียแต่ก็ไม่มากนักเพราะ สผ. ได้มีระบบบําบัด

นําเสียแล้ว ในส่วนของแนวปฏิบัติคิดว่าผู้บริหารควรจะลงมาสนับสนุนมากกว่านีและสนับสนุน

งบประมาณในการจัดทําระบบ ในส่วนของปัจจัยทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จนันประกอบไป

ด้วย ผู้บริหาร คณะทํางาน บุคลากรของสผ. เป็นต้น ในส่วนปัญหาและอุปสรรคคิดว่าคงจะทําให้มี

งานเพิมมากขึนแต่ยังไงก็ตามขึนอยู่กับจิตสํานึกของผู้ปฏิบัติด้วย 
 

9)นาวสาวปัทมา  สุระสินธ์ุอนันต์ ตําแหน่ง นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ กล่าวว่า 

การนําระบบมาใช้ใน สผ. เป็นเรืองทีดีเพราะอย่างน้อยการเป็นหน่วยงานด้านสิงแวดล้อมจะได้เป็น

ตัวอย่างเพือองค์กรอืนๆจะได้นําไปปฏิบัติตาม ในส่วนของผลกระทบนันทาง สผ. มีผลกระทบทาง

สิงแวดล้อมน้อยจะมีก็แค่นําเสียหรือไม่ก็ปัญหาขยะ ในส่วนแนวปฏิบัตินันจะประสบผลสําเร็จได้

นันทุกคนควรมีส่วนร่วมทีจะช่วยกันไม่ใช่เพียงแค่คณะทํางานเท่านัน ในส่วนปัจจัยทีทําให้ระบบ

ประสบผลสําเร็จคิดว่าผู้บริหารเป็นส่วนสําคัญ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคนันทําให้มีภาระงานเพิม

มากขึนเพราะเอกสารเยอะมาก 
 

10)นางจริยา  สงวนญาติ ตําแหน่ง นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ กล่าวว่า คิดว่าเป็น

เรืองดีเพราะถึงแม้ สผ. เป็นหน่วยงานรัฐ แต่เป็นหน่วยงานทีสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อ

สิงแวดล้อมเช่นกันแม้จะไม่มากเท่าภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนี สผ. เป็นหน่วยงานทีทํางาน

ด้านสิงแวดล้อม ควรจะเป็นตัวอย่างทีดีแก่สังคมด้วยเช่นกัน ในส่วนของผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

ภายในสํานักงานนัน อาจจะมีผลกระทบไม่มากนักเพราะการปฏิบัติงานของ สผ. ไม่มีผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมมากนักส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางด้านขยะเพราะยังไม่มีการคัดแยกขยะ ในส่วนความ

คาดหวังถึงผลทีจะเกิดหลังจากนําระบบมาใช้นันคิดว่า สผ. จะดําเนินกิจกรรมต่างๆภายใน

สํานักงาน ทีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและเป็นหน่วยงานตัวอย่างทีดีแก่ชุมชนโดยรอบ 

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทีมาติดต่อราชการได้ ในส่วนแนวปฏิบัติคิดว่าควรจะมีการจัดตัง

คณะทํางาน เพือดําเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนการดําเนินงานอย่างจริงจังและนโยบายสิงแวดล้อม 

ทีเป็นทียอมรับและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในส่วนปัจจัยสําคัญทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จ
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คิดว่าเป็นนโยบายสิงแวดล้อม เพราะเป็นการแสดงว่าการจัดทําระบบ ISO 14001 ภายในองค์กร

ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร เป็นผลให้การดําเนินงานจัดทําระบบสามารถดําเนินได้อย่างเป็น

ระบบและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคนันคิดว่าไม่เป็นปัญหาเพราะมีการ

แต่งตังคณะทํางานเพือดําเนินการและการปฏิบัติงานโดยปกติของเจ้าหน้าทีทีมีการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมอยู่แล้ว จึงค่อนข้างมีความเข้าใจและตระหนักต่อการจัดการด้าน

สิงแวดล้อม โดยมีการปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ายิงขึน ในส่วนข้อเสนอแนะ

เพิมเติมนันคิดว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานทีดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมควรมีการ

จัดทําระบบ ISO 14001 ภายในองค์กรเพือเป็นตัวอย่างทีดีแก่ประชาชน และควรดําเนินการอย่าง

ต่อเนือง 
 

11) นายปิยบุตร  วิเชียรเพริศ ตําแหน่ง นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ กล่าวว่า ยังไม่

จําเป็นต้องใช้ ISO 14001 เนืองจาก สผ. ไม่ใช่หน่วยงานทีเป็นต้นกําหนดของมลพิษ จนจําเป็นต้อง

มีการจัดการตามมาตรฐานและคิดว่าปัจจุบันก็มีการรณรงค์ทังตึกสีเขียว การทิงขยะให้เป็นระเบียบ 

การทํา5ส. การซ่อมบํารุงรถยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ และกิจกรรมอืนๆทีเพียงพอและเหมาะสมอยู่

แล้ว ในส่วนการปฏิบัติงานได้สร้างผลกระทบเช่นขยะ นําเสีย ควันทีเกิดจากรถยนต์ ความร้านจาก

แอร์สํานักงาน ในส่วนความคาดหวังก็ไม่ได้คาดหวังเพราะ สผ. ไม่ได้ก่อมลพิษมากจึงไม่มีความ

จําเป็นต้องนําระบบมาใช้ ในส่วนแนวปฏิบัตินันคิดว่าการขับเคลือนนโยบายต้องเริมจากผู้บริหาร

สูงสุดและต้องทําให้เป็นวาระหลักของสํานักงานเพือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานและ

ท้ายสุดต้องบังคับใช้เพือให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนปัจจัยทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จ

ประกอบด้วยผู้บริหาร เครืองมือ แรงจูงใจ ผู้ปฏิบัติ มาตรการสําหรับผู้ฝ่าฝืน ในส่วนปัญหาและ

อุปสรรคนันคิดว่ามีเล็กน้อยเพราะเท่าทีเข้าอบรม ถ้าจะดําเนินการจริงต้องมีการประชุม อบรม เก็บ

ข้อมูลมากมาย ซึงไม่ใช่ภาระงานปกติ ในส่วนข้อเสนอแนะคิดว่าเห็นควรให้ทดลองเบืองต้นก่อน

แล้วประเมินดูว่ามีความจําเป็นและเหมาะสมทีจะดําเนินการต่อหรือไม่ โดยการประเมินต้อง

พิจารณาทังผู้บังคับใช้และผู้ปฏิบัติตาม 
 

12)นายวิทยา  ตังพิทยาเวทย์ ตําแหน่ง นักวิชาการสิงแวดล้อมปฏิบัติการ กล่าวว่า 

หน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านสิงแวดล้อม ควรทีจะเป็นหน่วยงานต้นแบบในการ

จัดการสิงแวดล้อม ซึงระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 ก็เป็นระบบทีมีความเหมาะสมใน
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การจัดการสิงแวดล้อมทังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในลักษณะการทํางานของ สผ. คล้ายกับการ

ทํางานของบริษัทเอกชนหรือสํานักงานทัวไป โดยผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีเกิดขึน เช่น นําเสีย

จากสํานักงาน ในการนําระบบมาใช้ในช่วงแรกยังคงต้องมีการทําความเข้าใจถึงระบบ ISO 14001 

เนืองจากเจ้าหน้าทีหลายคนใน สผ. ยังไม่ทราบว่า สผ. มีการนําการจัดการสิงแวดล้อมมาใช้แล้ว ใน

ส่วนแนวปฏิบัติทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จนันควรจะทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีเห็น

ความสําคัญในการจัดทําระบบ ISO 14001 ในส่วนปัจจัยทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จนัน

ประกอบด้วยองค์ความรู้ ความพร้อมของเจ้าหน้าทีและองค์กร ความใส่ใจของผู้บริหาร ในส่วน

ปัญหาและอุปสรรคนันคิดว่าอาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงแรก แต่หากมีการปฏิบัติอย่างต่อเนืองคาดว่า

จะไม่มีปัญหา 
 

  13) นายธนัญพนธ์  เทศบํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีวิเคราะห์โครงการ กล่าวว่า เป็นแนวทางทีดี

ในการนําระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้เพราะส่วนมากระบบนีจะใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทําให้การดําเนินงานภายใน สผ. เป็นระบบมากขึน ลดค่าใช้จ่ายที

ไม่จําเป็นและลดการใช้พลังงาน หลังจากนําระบบมาใช้จะทําให้การดําเนินงานภายในองค์กรมี

ระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน ส่งผลให้องค์กรเป็นทียอมรับจากสังคมภายนอก ในส่วนแนว

ปฏิบัติควรจะมีการจัดการในการให้ความรู้และความตระหนักถึงหลักการนําระบบ ISO 14001 มา

ใช้ในองค์กร บุคลากรจะได้ทราบว่าถ้าทําแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อองค์กรและควรทําให้เป็นรูปธรรม 

ในส่วนปัจจัยทีจะทําให้ระบบประสบผลสําเร็จประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน ระบบทีนํามาใช้ แผน

อบรมประจําเดือน/ปี วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดัชนีชีวัดผลการปฏิบัติงาน ในส่วนปัญหาและ

อุปสรรคนันคิดว่าในระยะแรกอาจจะมีปัญหาในเรืองของการปรับตัวของบุคลากร แต่เมือผ่านไป

ซักระยะเมือบุคลากรปรับตัวให้กับระบบได้ปัญหาก็จะคลีคลาย 
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