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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตระหนักและการยอมรับของบุคลากรในการนำระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักและการยอมรับการนำระบบฯมา
ใช้ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
บุคลากรของสผ.ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน224คนและสัมภาษณ์ผู้บริหารและตัวแทนคณะทำงาน ISO14001
จำนวน13ท่านสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามคือค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานคือค่า t-testF-testการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
โดยวิธีLSDและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันที่ระดับนัยสำคัญ0.05
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง26-33ปีจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้น
ไปมีอายุงานน้อยกว่า5ปีสังกัดสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากที่สุดมีตำแหน่งงานเป็นข้าราชการเคยได้
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด มีความรู้เกี่ยว
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางมีความตระหนักต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีการยอมรับการนำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ในระดับค่อนข้างสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมี2ปัจจัยคือการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001มาใช้ในองค์การมี3ปัจจัยคืออายุความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001
และความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001
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Abstract 
 Thepurposesofthisstudywereto investigateawarenessandacceptanceofpersonnel
regardingtheimplementationofenvironmentalmanagementsystem(ISO14001)andtoexamine
factorsrelatedtothepersonnel’sawarenessandacceptance intheOfficeofNaturalResources
andEnvironmentalPolicyandPlanning (ONEP).Thesamples in thisstudywere224officersof
ONEP. Datawere collected by using questionnaires. Additional datawere collected by
interviewing13administratorsandrepresentativesoftheISO14001team.Statisticsusedfordata
analysis were frequency,mean, percentage, standard deviation, t-test, F-test, pair wise
comparisonsusingLSDandPearson’s
CorrelationCoefficient,atsignificantlevelof0.05.
 The results showed that themajorityof the sampleswere female,26-33yearsold,
earnedabachelor'sdegreeorhigher,workedattheONEPlessthan5years,workedunderthe
OfficeofEnvironmental ImpactAssessment,weregovernmentofficers, receivedtrainingsonthe
environmentalmanagementsysteminthecourseofenvironmentalproblems.Theirknowledge
aboutenvironmentalmanagementwereatmoderate levelaswellastheir levelof information
receivingaboutenvironmentalmanagement system.Theirawarenessesof theenvironmental
managementsystemwereathighlevelwhiletheiracceptancesonthesystemweremoderately
high.Thetestofhypothesisrevealedthat2factorsrelatedtotheenvironmentalawarenesswere
environmentaltrainingsandknowledgeandunderstandingofISO14001.Threefactorssignificantly
relatedtotheacceptancesofimplementationofISO14001wereage,knowledge
andunderstandingofISO14001,andawarenessoftheimportanceofISO14001.

Keywords:Awareness,Acceptance,EnvironmentalManagementSystem(ISO14001)


  ที่มาและความสำคัญ 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001เป็น

มาตรฐานการจัดการสากล เพื่อให้องค์กรมีระบบการ

บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สามารถรวมเข้ากับการบริหารงานอื่นๆ เพื่อช่วยให้

องค์กรบรรลุ เป้ าหมายทางสิ่ งแวดล้อมและทาง

เศรษฐศาสตร์โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานนี้

จะต้องไม่ใช้เสมือนเป็นการสร้างกำแพงการค้าหรือเพื่อ

เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบทางกฎหมายขององค์กร

โดยความสำเร็จของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

จะต้องพึ่งพาบุคลากรทุกระดับและทุกส่วนงานในองค์กร

ระบบดังกล่าวจะทำให้องค์กรสามารถสร้างและประเมิน

ความมีประสิทธิภาพของนโยบายวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายดา้นสิง่แวดลอ้มการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือสนับสนุนการรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยการลดมลพิษและการป้องกันมลพิษ

ที่จะเกิดจากกิจกรรมต่างๆในองค์กร โดยให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรด้วย (สยาม

อรุณศรีมรกต,2551,หน้า1)

 สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจเกี่ยวกับ

การกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการ
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อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนำไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ

มาตรการเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่

ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี สผ.มีนโยบายนำระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001)มาใช้โดยมีแผนดำเนิน

การตั้งแต่วันที่ 29ก.ย.2552ถึงวันที่ 29พ.ค.2553

รวมระยะเวลาทัง้สิน้8เดอืนเนือ่งจากมคีวามตระหนกัใน

ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในสงัคมและใหค้วามสำคญัตอ่

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และต้องการนำระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001)มาเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด ซึ่งแนวคิดของระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ISO14001)มีความสอดคล้องกับแนวคิด

ของสผ.ทีจ่ะจดัการสิง่แวดลอ้มในหนว่ยงานดงันี้

 - ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO

14001 เป็นระบบจัดการที่มีขั้นตอนสามารถปรับให้

เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของหน่วยงานได้

 -ส่งเสริมให้องค์กรมีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดี

ที่สุดที่มีอยู่แล้ว (TheBestAvailableTechnology)

ตามความเหมาะสมของผลที่จะได้รับผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร

 -ระบบการจัดการดังกล่าวไม่ได้ตั้งข้อกำหนด

ตายตัวให้องค์กรดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เกินเลยไป

จากสภาพความเป็นจริงที่เป็นไปได้แต่อยู่ภายใต้เหตุผล

ทางด้านกฎหมายข้อบังคับและความมุ่งมั่นที่จะมีการ

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 - การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะ

ทำให้ เกิดประโยชน์ ในแง่ของการประหยัดการใช้

ทรัพยากรการลดปริมาณของเสียที่ต้องบำบัดและอื่นๆ

ก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

 -ปัญหาประการหนึ่งที่องค์กรไม่สามารถรักษา

ระบบฯได้อย่างมีประสิทธิภาพคือมีแนวคิดว่าระบบฯ

การจัดการดังกล่าวเป็นอีกระบบหนึ่งนอกเหนือจาก

ระบบการจัดการเดิมจึงทำให้พนักงานผู้รับผิดชอบต้อง

แบ่งเวลามาจัดทำระบบดังกล่าวถ้าพนักงานผู้รับผิดชอบ

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็จะทำให้ระบบล้มเหลว

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการ
น ำ ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(ISO14001)มาดำเนินการนั้นมีส่วนในการกระตุ้นให้
สผ.สามารถจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่าย
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงและไม่ต้องฝ่าฝืน
ข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติตาม
รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนนอกจากนี้ยังก่อให้เกิด
ความชัดเจนของแนวทาง บทบาทของหน่วยงาน ซึ่ง
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับระบบที่มีการเปลีย่นแปลง
อยูเ่สมอโดยอยูบ่นพืน้ฐานของกระบวนการครบวงจรคือ
การวางแผนการนำไปปฏิบัติการตรวจวัดและประเมิน
ผลสุดท้ายคือการทบทวนเพื่อให้เกิดการจัดการที่มีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น(เอ็นเนอร์วิชั่น,2553)
 การศึกษาถึงความตระหนักและการยอมรับ
การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001มาใช้ใน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากจะทำให้
ทราบถึงระดับและปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักและ
การยอมรับของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางในการส่งเสริมความ
ตระหนักและการยอมรับต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การอย่างแท้จริงและจะ
ส่งผลให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกิดประสิทธิผลและมีความยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ยัง
เป็นแนวทางสำหรับองค์การภาครัฐอื่นๆในการนำระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001มาดำเนินการใน

หน่วยงานด้วย



วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความตระหนักและการยอมรับ

ของบุคลากรในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้

ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
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 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความตระหนักและการยอมรับการนำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมาใช้ใน สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความ

ตระหนักและการยอมรับการนำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์การภาครัฐ โดยประชากรที่

ศึกษา คือ บุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทำให้ทราบถึงระดับความตระหนัก และ

การยอมรับของบุคลากรในการนำระบบการจัดการ

สิ่ งแวดล้อมมาใช้ ในสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความตระหนักและการยอมรับของบุคลากรในการนำ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3. นำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมความตระหนักและการยอมรับของบุคลากรใน

การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และองค์การภาครัฐอื่นๆ



กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงความตระหนักและ

การยอมรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO

14001และศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับความ

ตระหนัก และการยอมรับการนำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO14001ซึ่งกรอบแนวคิดในการศึกษา

ครั้งนี้ ได้พิจารณาจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ดังภาพที่1































ภาพ	1	กรอบแนวคิดในการศึกษา



สมมติฐานการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐาน

การวิจัยไว้9สมมติฐานดังนี้

 สมมติฐานที่ 1บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษาอายุงานหน่วยงานที่

สังกัดตำแหน่งงานที่ต่างกันมีความตระหนักถึงความ

สำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2บุคลากรที่มีการได้รับการฝึก

อบรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีความตระหนักถึงความ

สำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างกัน

 สมมติฐานที่3ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักถึงความสำคัญของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 สมมติฐานที่4บุคลากรที่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยว

กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีความตระหนักถึง

ความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างกัน

 สมมติฐานที่ 5บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

5 

 

 3. นําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมความตระหนัก และการยอมรับ ของบุคลากรใน การ
นําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชใ นสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
องคการภาครัฐอ่ืนๆ 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาถึงความตระหนัก และการยอมรั บการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 และศึกษาปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับความตระหนัก และการยอมรับการนําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งน้ีได พิจารณาจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม                 
ดังภาพที่ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว 9 สมมติฐานดังนี ้
 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน หนวยงานที่สังกัด 
ตําแหนงงานที่ตางกัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อายุงาน 
5. หนวยงานที่สังกัด 
6. ตําแหนงงาน 
 

 

 

การฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 

ความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 
 

ความตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

การรับรูขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดลอม 

การยอมรับ ในการ
นําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมมาใช 
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ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษาอายุงานหน่วยงานที่
สังกัด ตำแหน่งงานที่ต่างกัน มีการยอมรับในการนำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ต่างกัน
 สมมติฐานที่ 6บุคลากรที่มีการได้รับการฝึก
อบรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีการยอมรับในการนำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ต่างกัน
 สมมติฐานที่7ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในการนำระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้
 สมมติฐานที่8บุคลากรที่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยว
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีการยอมรับในการ
นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ต่างกัน
 สมมติฐานที่ 9ความตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กบัการยอมรบัในการนำระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มมาใช้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่และ
บคุลากรของสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มจำนวน514คน(ขอ้มลูจำนวนเจา้หนา้ทีแ่ละ
บคุลากรของสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มณวนัที่22มนีาคม2553)
 การกำหนดจำนวนตวัอยา่งและการสุม่ตวัอยา่ง
ดำเนินการดังนี้
 1)ทำการกำหนดตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตร
ของYamane(1973อา้งถงึในสวุมิลตริกานนัท,์2546,
หน้า164)ที่ระดับความเชื่อมั่น95%และความคลาด
เคลือ่น5%ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจำนวนทัง้สิน้224คน
 2) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตาแบบเป็น
สัดส่วน เพื่อให้ได้ตัวแทนจากทุกสำนัก/กอง และทุก
ตำแหน่งงานโดยการหาอัตราส่วนระหว่างจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างต่อจำนวนประชากร(224/514)ซึ่งได้อัตราส่วน
เท่ากับ0.438ดังนั้นจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสม

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ( Key Informants ) 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาก

ขึ้นซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์คือผู้บริหารและ
คณะทำงานการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO14001ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อมจำนวน13ท่าน
 
เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 
1.แบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ
แบบสอบถามและแนวคำถามประกอบการสัมภาษณ์
สร้างโดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดซึ่งได้กำหนดตัวแปร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมากำหนดเป็นคำถามทั้งคำถามปลาย
ปิด (Close-endedQuestion)และคำถามปลายเปิด
(Open-endedQuestion)แบ่งออกเป็น7ตอนและ
ได้นำแบบสอบถามไปทำการทดสอบก่อนนำไปใช้จริง
(Pre-Test)กับบุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์การภาครัฐที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาโดยทำการทดสอบที่กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจำนวน 20 ชุด นำผลมา
ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือโดยคำถามเกี่ยวกับ
ระดับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใช้วิธีการสอบครั้งเดียว และนำผลการ
ทดสอบมาคำนวณหาค่าความเชื่อถือได้โดยวิธีการ
ทดสอบของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson’s
method)พบว่าค่าความเชื่อมั่นของคำถามด้านความ
รู้เท่ากับ 0.674แสดงว่าคำถามนี้มีระดับความเชื่อมั่น
ปานกลางค่อนข้างสูง สำหรับคำถามเกี่ยวกับความ
ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการยอมรับในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า ของ
Cronbachพบว่าค่าความเชื่อมั่นของคำถามด้านความ
ตระหนักคือ 0.7106 แสดงว่ามีระดับความเชื่อมั่นสูง
และค่าความเชื่อมั่นของคำถามด้านการยอมรับคือ
0.6974แสดงว่ามีระดับความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง
2.แนวคำถามประกอบการสัมภาษณ์ 
 ประเด็นที่สำคัญในการสัมภาษณ์ได้แก่ความ
คิดเห็นในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001มาใช้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติ
งานความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดหลังจากนำระบบมาใช้
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบประสบผลสำเร็จปัญหา
และอุปสรรคความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ข้อมูลปฐมภูมิ (PrimaryData) ใช้วิธีการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีส่ำคญั2วธิคีอืการแจกแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด224ชุดนำมาลง
คะแนนตามรหัสที่กำหนดและนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์
สำหรับการสัมภาษณ์นั้นได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน13ท่าน
 2.ข้อมูลทุติยภูมิ (SecondaryData)ทำการ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการค้นจากข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปผลเพื่อใช้อ้างอิง
แนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.	การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	
 การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามดำเนนิการ
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลและจัดทำตาราง
วิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อนำเสนอข้อมูลและสรุปผลวิจัย
โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติเชิงพรรณนา
(DescriptiveStatistics)ที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอืt-test,F-testการทดสอบ
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี LSD และค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัทีร่ะดบันยัสำคญั0.05
2		การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	
 นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
จำนวน 13 ท่านมาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ประเด็นที่สำคัญได้แก่ความ
คิดเห็นในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001มาใช้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติ
งานความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดหลังจากนำระบบมาใช้
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบประสบผลสำเร็จปัญหา
และอุปสรรคความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลังจาก
นั้นได้สรุปผลในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง

 
 

ผลการศึกษา 
1.	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.1
อายุระหว่าง 26-33ปีร้อยละ 46.4 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ95.5อายุงานน้อยกว่า5ปีร้อย
ละ 36.6 สังกัดหน่วยงานสำนักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมากที่สุดร้อยละ25.0 โดยเป็นข้าราชการ
ร้อยละ45.5
2.การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรได้รับการฝึก
อบรมระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75หลักสูตร
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ3.48และบุคลากรโดย
ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมระดับต่ำร้อยละ 41.1 และมี
เพียงร้อยละ23.2ที่ได้รับการอบรมในระดับสูง
3.	ความรู้	 และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	ISO	14001 
 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรโดยรวมมีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับ
ปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ8.46ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ3.00และบุคลากรโดยส่วนใหญ่มีระดับความรู้
ปานกลางร้อยละ 61.6 และมีเพียงร้อยละ 14.3ที่มี
ระดับความรู้ต่ำ
4.การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.65 โดยมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากป้ายประกาศ/โปสเตอร์มากที่สุด (X=1.07,
SD = 0.67) รองลงมาคือเว็บไซต์ (X= 1.01,SD =
0.666)และแผ่นพับ(X=0.87,SD=0.656)ส่วนการ
รับรู้ผ่านเสียงตามสายอยู่ในระดับน้อยที่สุด (X=0.65,
SD=0.645)
5.	ความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	
 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความตระหนัก
ต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมในระดับสูงค่า
เฉลี่ยเท่ากับ4.02ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.849
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นความตระหนักด้านต่างๆมีผล

ดังตาราง1
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ตาราง1

ระดับความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 



ความตระหนัก	

ระดับความตระหนัก

x  SD ระดับ	

เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง

เห็น

ด้วย

ไม่

แน่ใจ

ไม่เห็น

ด้วย

ไม่เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง

ความตระหนักด้านผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกิจกรรมการ

ทำงาน	

     4.15 0.684 สูง

1.    การปฏิบัติงานของท่านจะหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

66 

(29%) 

108 

(48%) 

44 

(19%) 

6 

(2%) 

0 

(0%) 

4.04 0.774 สูง

2.   ท่านรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นเพื่อนร่วมงานของท่านปฏิบัติงานโดย

ไม่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

70 

(31%) 

133 

(59%) 

16 

(7%) 

3 

(1%) 

2 

(0.9%) 

4.19 0.696 สูง

3.ท่านมีความวิตกกังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

และผลกระทบต่อองค์การของท่าน
71 

(31%) 

135 

(60%) 

16 

(7%) 

2 

(0.9%) 

0 

(0%) 

4.23 0.612 สูง 

ความตระหนักด้านความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบาย

สิ่งแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	

     3.77 0.927 ค่อนข้าง

สูง

4.  ท่านคิดว่านโยบายสิ่งแวดล้อมเขียนขึ้นเพื่อให้ได้รับการรับรอง

ไม่ต้องนำไปปฏิบัติจริง

9 

(4%) 

17 

(7%) 

31 

(13%) 

81 

(36%) 

86 

(38%) 

3.97 1.092 ค่อนข้าง

สูง

5.  ท่านปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

30 

(13%) 

87 

(38%) 

94 

(42%) 

9 

(4%) 

4 

(1%) 

3.58 0.838 ค่อนข้าง

สูง

6.  การติดตามตรวจสอบภายในด้านสิ่งแวดล้อม(Internalaudit)

เป็นการจับผิดการทำงาน

4 

(1%) 

11 

(4%) 

56 

(25%) 

115 

(51%) 

38 

(17%) 

3.77 0.852 ค่อนข้าง

สูง

ความตระหนักด้านบทบาทหน้าที่และ   ความรับผิดชอบ	      4.12 0.867 สูง

7. ท่านคิดว่าการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

สิ่งแวดล้อมเท่านั้น

4 

(1%) 

11 

(4%) 

37 

(16%) 

91 

(40%) 

81 

(36%) 

4.04 0.941 สูง

8.ท่านคิดว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม         ที่มีประสิทธิผล

ต้องเริ่มจากตัวท่านเองก่อน

116 

(51%) 

87 

(38%) 

19 

(8%) 

0 

(0%) 

2 

(0.9%) 

4.41 0.721 สูง

9.ในการทำงานของท่านท่านจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้

เสร็จโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

3 

(1%) 

19 

(8%) 

35 

(15%) 

106 

(47%) 

61 

(27%) 

3.91 0.940 ค่อนข้าง

สูง

ความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่

ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้	

     4.05 0.908 สูง

10.การทิ้งน้ำมันโดยไม่ผ่านการบำบัดลงท่อระบายน้ำสาธารณะ

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานของท่าน

5 

(2%) 

11 

(4%) 

16 

(7%) 

49 

(21%) 

143 

(63%) 

4.40 0.975 สูง

11.การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการทำงานที่กำหนดไว้จะ

ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

52 

(23%) 

76 

(33%) 

72 

(32%) 

21 

(9%) 

3 

(1%) 

3.68 0.976 ค่อนข้าง

สูง

12. การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001มาใช้ทำให้

ภาพลักษณ์ขององค์การดีขึ้น

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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 6.	 การยอมรับในการนำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมาใช้ 

 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีการยอมรับใน

การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้โดยรวมใน

ระดับค่อนข้างสูงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยง

มาตรฐานเท่ากับ 0.812การยอมรับในแต่ละประเด็น

ย่อยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับอยู่ในระดับค่อนข้าง

สูงระดับการยอมรับแสดงดังตาราง2

ตาราง	2	 
ระดับการยอมรับของบุคลากรในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้	

การยอมรับ 

ระดับการยอมรับ

x  SD ระดับ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง
1.ระบบISO14001จะทำให้ท่านมีความรู้

และความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
49 

(11%) 

122 

(54%) 

43 

(19%) 

8 

(3%) 

2 

(0.9%) 

3.93 0.795 ค่อนข้าง

สูง

2.ควรนำระบบISO14001มาใช้เฉพาะกับ

โรงงานที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยค่อนข้างรุนแรง

17 

(7%) 

35 

(15%) 

54 

(24%) 

99 

(44%) 

19 

(8%) 

3.30 1.074 ค่อนข้าง

สูง

3.การทำระบบISO14001จะต้องได้รับการ

ร่วมมือจากทุกคน
130 

(58%) 

72 

(32%) 

21 

(9%) 

1 

(0.4%) 

0 

(0%) 

4.48 0.683 สูง

4.การทำระบบISO14001เป็นการพัฒนา

ความรู้ความสามารถของพนักงาน
54 

(24%) 

102 

(45%) 

63 

(28%) 

4 

(1%) 

1 

(0.4%) 

3.91 0.793 ค่อนข้าง

สูง

5.การจัดทำระบบISO14001เป็นการเพิ่ม

ภาระให้แก่บุคลากรโดยไม่จำเป็น
5 

(2%) 

14 

(6%) 

82 

(36%) 

92 

(41%) 

31 

(13%) 

3.58 0.885 ค่อนข้าง

สูง

6.องค์การไม่จำเป็นต้องทำระบบISO14001

เพื่อควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัยเนื่องจากในปัจจุบันมีการ

ดูแลเป็นอย่างดี

3 

(1%) 

11 

(4%) 

80 

(35%) 

99 

(44%) 

31 

(13%) 

3.64 0.829 ค่อนข้าง

สูง

7.องค์การภาครัฐที่มีระบบPMQAเพียงอย่าง

เดียวก็สามารถสร้างความเชื่อถือให้เป็นที่

ยอมรับได้

3 

(1%) 

14 

(6%) 

120 

(53%) 

64 

(28%) 

23 

(10%) 

3.40 0.809 ค่อนข้าง

สูง

8.ท่านพึงพอใจที่องค์การจะมีนโยบายที่

ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
70 

(31%) 

121 

(54%) 

32 

(14%) 

1 

(0.4%) 

0 

(0%) 

4.16 0.670 สูง

9.ท่านพึงพอใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความ

สำเร็จขององค์การที่ได้รับการรับรองระบบ

ISO14001

60 

(26%) 

123 

(54%) 

38 

(17%) 

1 

(0.4%) 

2 

(0.9%) 

4.06 0.731 สูง

10.ในภาพรวมท่านเห็นด้วยว่าควรมีการนำ

ระบบISO14001มาใช้ในองค์การ
64 

(28%) 

105 

(46%) 

46 

(20%) 

6 

(2%) 

3 

(1%) 

3.99 0.850 ค่อนข้าง

สูง

รวม      3.85 0.812 ค่อนข้าง

สูง
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7.	ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง3

ตาราง	3 

ผลการทดสอบสมมติฐาน	

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติที่ใช้ ผลการวิเคราะห์ Sig P-Value
เพศ ความตระหนักฯ t-test t=0.268  0.789
อายุ ความตระหนักฯ F-test F=0.616  0.651
ระดับการศึกษา ความตระหนักฯ F-test F=2.449  0.119
อายุงาน ความตระหนักฯ F-test F=0.095  0.909
หน่วยงานที่สังกัด ความตระหนักฯ F-test F=1.373  0.181
ตำแหน่งงาน ความตระหนักฯ F-test F=2.259  0.064
การได้รับการฝึกอบรม ความตระหนักฯ F-test F=6.936 * 0.001
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฯ ความตระหนักฯ เพียร์สัน 0.330 * 0.000
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบฯ ความตระหนักฯ F-test F=0.399  0.671
เพศ การยอมรับฯ t-test t=0.043  0.966
อายุ การยอมรับฯ F-test F=3.445 * 0.009
ระดับการศึกษา การยอมรับฯ F-test F=0.009  0.923
อายุงาน การยอมรับฯ F-test F=1.137  0.323
หน่วยงานที่สังกัด การยอมรับฯ F-test F=1.295  0.223
ตำแหน่งงาน การยอมรับฯ F-test F=0.570  0.684
การได้รับการฝึกอบรม การยอมรับฯ F-test F=0.566  0.569
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฯ การยอมรับฯ เพียร์สัน 0.368 * 0.000
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบฯ การยอมรับฯ F-test F=0.306  0.739
ความตระหนักฯ การยอมรับฯ เพียร์สัน 0.510 * 0.000

*มีนัยสำคัญที่ระดับ0.05

จากตาราง3สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษาอายุงานหน่วยงานที่

สังกัดตำแหน่งงานที่ต่างกันมีความตระหนักถึงความ

สำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างกันผลการ

ทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 2บุคลากรที่มีการได้รับการฝึก

อบรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีความตระหนักถึงความ

สำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างกันผลการ

ทดสอบยอมรับสมมติฐาน

 สมมติฐานที่3ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนักถึงความสำคัญของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการทดสอบยอมรับ

สมมติฐาน

 สมมติฐานที่4บุคลากรที่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยว

กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีความตระหนักถึง

ความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างกันผล

การทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 5บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษาอายุงานหน่วยงานที่

สังกัด ตำแหน่งงานที่ต่างกัน มีการยอมรับในการนำ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ต่างกันผลการทดสอบ

ปฏิเสธสมมติฐานยกเว้นปัจจัยด้านอายุที่ผลการทดสอบ

ยอมรับสมมติฐาน

50 ปีที่17ฉบับที่1มกราคม-เมษายน2555



 สมมติฐานที่ 6บุคลากรที่มีการได้รับการฝึก

อบรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีการยอมรับในการนำ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ต่างกันผลการทดสอบ

ปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานที่7ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับในการนำระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้มมาใช้ผลการทดสอบยอมรบัสมมตฐิาน

 สมมติฐานที่8บุคลากรที่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยว

กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีการยอมรับในการ

นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ต่างกัน ผลการ

ทดสอบปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 9ความตระหนักถึงความสำคัญ

ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับการยอมรับในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมา

ใช้ผลการทดสอบยอมรับสมมติฐาน

 8.	 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะ

ทำงาน	ISO	14001	

 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทำงาน

ISO14001ของสผ.จำนวน13ท่านพบว่าผู้บริหารและ

คณะทำงานส่วนใหญ่เห็นว่าควรนำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมISO14001มาใช้เนื่องจากการนำระบบเข้า

มาใช้ใน สผ. จะช่วยให้การจัดการเป็นระบบมากขึ้น

เพราะสผ.เองเป็นหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้น

ควรจะนำระบบเข้ามาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่

องค์การภาครัฐหรือเอกชนอีกทั้งการนำระบบเข้ามาใช้

นั้นไม่ได้แค่ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

ยังช่วยลดการใช้พลังงานขององค์การลงได้อีกด้วย

 อย่างไรก็ตามมีคณะทำงานบางท่านเห็นว่ายัง

ไม่มีความจำเป็นที่ สผ. ต้องนำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO14001มาใช้เนื่องจากสผ. เป็นหน่วย

งานทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จริงแต่ สผ. เป็นหน่วยงานที่

เน้นทำงานทางด้านนโยบายไม่ได้เน้นการลงมือปฏิบัติ

ทำให้ไม่ได้สร้างผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก

การนำระบบมาใช้นั้นทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ

 ในส่วนปัญหาและอุปสรรคนั้นได้แก่ เวลาใน

การทำความเข้าใจในระบบการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้

แก่บุคลากรและในส่วนของงานที่เพิ่มมากขึ้นจากงานใน

ปัจจุบันเพราะการจัดทำระบบจะมีเอกสารค่อนข้างมาก

 ข้อเสนอแนะที่สำคัญได้แก่ผู้บริหารควรจะลง

มามีบทบาทให้การสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อให้ระบบ

ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและควรประชาสัมพันธ์

นโยบายการจัดทำระบบให้มากยิ่งขึ้น



อภิปรายผล 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีผล

ต่อความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่การได้รับการฝึกอบรมและความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่ง

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1) บุคลากรที่มีการได้รับการฝึกอบรมด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมีความตระหนักถึงความสำคัญของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน (P-Value =

0.001)ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยว

กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมากจะมีความตระหนัก

ถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ตามไปด้วยซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ

Good (1973, p. 54อ้างถึงในพรเทพบุณยะผลึก,

2546,หน้า16)ที่กล่าวว่าเมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้น

จากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้

เมื่อรับรู้ ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจในสิ่งเร้านั้นคือ เกิดความ

คิดรวบยอดและนำไปสู่การเรียนรู้คือมีความรู้ในสิ่งนั้น

และนำไปสู่การเกิดความตระหนักในที่สุดซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของวีระชนขาวผ่อง(2551,หน้า83)ซึ่ง

ได้ศึกษาเรื่องความรู้ การมีส่วนร่วมและความตระหนัก

ต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานในองค์กรที่

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO14001ศึกษากรณีบริษัทจันทบุรีซีฟูดส์จำกัดและ

จันทบุรีโฟรเซ่นฟูดจำกัดพบว่าการที่พนักงานได้รับการ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
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กับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO14001อย่างมีความสัมพันธ์กันในเชิง

บวกในระดับต่ำ

 2)ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001มีความสัมพันธ์กับความ

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Sig.=0.000) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ

0.330แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับ

ปานกลางกล่าวคือถ้าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นจะมีความ

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานISO14001มากขึ้นด้วยซึ่งผลการศึกษานี้

สอดคล้องกับทฤษฎีของBrackher(1986,p.250อ้าง

ถึงในประภาสบุญยินดี, 2536,หน้า 15) ที่กล่าวว่า

บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และ

ประสบการณ์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก โดย

ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมเป็น

องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนักการจะให้บุคคล

มีพฤติกรรมในทิศทางที่พึงปรารถนานั้นจำเป็นที่จะต้อง

ให้บุคคลเกิดความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซึ่ง

บุคคลจะเกิดความตระหนักได้ก็ต้องมีการรับรู้สิ่งนั้นซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของลดาวัลย์พอใจ (2536,หน้า

130)ซึ่งศึกษาเรื่องการเปิดรับรู้ข่าวสารความรู้ ความ

ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของประชาชนในเขตอำเภอพปินูจงัหวดันครศรธีรรมราช

พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ประชาชนมีความสัมพันธ์กับความตระหนักในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติในระดับต่ำกล่าวคือถ้าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากจะมีความตระหนักในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

 สำหรับการทดสอบสมมติฐานด้านการยอมรับ

ในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้พบว่าปัจจัย

ที่มีผลต่อการยอมรับได้แก่อายุความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความตระหนักถึง

ความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

 1)จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรที่มีอายุต่าง

กันมีการยอมรับในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาใช้ที่ต่างกัน (P-Value=0.009) โดยผู้ที่อายุ 50ปี

และอายุ18-25ปีมีการยอมรับระบบฯสูงที่สุดทั้งนี้การ

ที่บุคลากรที่มีอายุมากมีการยอมรับในการนำระบบฯมา

ใช้สูงอาจเป็นเพราะการปลูกฝังประสบการณ์จากการ

ทำงานที่ยาวนานส่วนบุคลากรที่มีอายุน้อยหรืออยู่ในช่วง

วัยรุ่นมีการยอมรับในการนำระบบฯมาใช้ค่อนข้างสูงอาจ

เนื่องจากกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปค่านิยมและจิตสำนึก

ในการอยากมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่

เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ

Rogers (1962, p. 306 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์

สวัสดิวัฒน์, 2529)ที่กล่าวว่าลักษณะบุคลิกภาพของ

บุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อมั่น ความ

สามารถทางสมองทักษะความคิดรวบยอดสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นอายุระดับการศึกษาราย

ได้ ฯลฯตลอดจนการติดต่อกับโลกภายนอกและการ

เป็นผู้นำทางความคิดมีผลทำให้เกิดความแตกต่างในการ

ยอมรับและสอดคล้องกับการศึกษาของธีรศาสตร์แม้น

สกุล (2541,หน้า 42)ที่ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการยอมรับของเกษตกรในการใช้การจัดการ

ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน: กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านไร่

หมู่ที่3ตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัด

สุพรรณบุรีพบว่า เกษตรกรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการ

ยอมรับการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานแตกต่างกัน

 2) จากผลการศึกษาพบว่าความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในการนำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมาใช้ (P-Value = 0.000) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ0.368แสดงว่ามีความ

สัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้า

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะมีการยอมรับในการนำระบบการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้มากขึ้นด้วยซึ่งผลการศึกษานี้

สอดคล้องกับทฤษฎีของFoster (1973,pp.146-147

อ้างถึงในสุพัตราถนอมวงค์,2551,หน้า6)ที่กล่าวว่า

“การยอมรับ”หมายถึง การที่ประชาชนได้เรียนรู้โดย

ผ่านการศึกษาสามารถบรรยายได้โดยผ่านขั้นการรับรู้

การยอมรับจะเกิดได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ มนูญ ศรีสุพรรณถาวร

(2549,หน้า 56) ที่ทำการศึกษาเรื่อง การยอมรับ

ประโยชน์ในการใช้เกษตรอินทรีย์: ศึกษากรณีเกษตรกร

อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าเกษตรกรที่ความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ มีการยอมรับ

ประโยชน์ในการใช้เกษตรอินทรีย์มากกว่าเกษตรกรที่มี

ความรู้ความเข้าใจตํ่า

 3)จากผลการศึกษาพบว่าความตระหนักถึง

ความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความ

สัมพันธ์กับการยอมรับในการนำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมาใช้ (P-Value = 0.000) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ0.510แสดงว่ามีความ

สัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลางทั้งนี้เนื่องจาก

ถ้าบุคลากรมีความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ย่อมทำให้บุคลากรมีการยอมรับในการนำระบบฯมาใช้

เพื่อช่วยลดผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งผลการ

ศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฎีของGood (1973,p.54

อ้างถึงในวีระชนขาวผ่อง,2551,หน้า42)ที่กล่าวว่า

เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสจาก

สิ่งเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้ เมื่อรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจใน

สิ่งเร้านั้นคือเกิดความคิดรวบยอดและนำไปสู่การเรียน

รู้ คือ มีความรู้ ในสิ่งนั้น และนำไปสู่การเกิดความ

ตระหนักในที่สุดซึ่งความรู้ และความตระหนักต่างก็จะ

นำไปสู่การกระทำหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล

ต่อสิ่งเร้านั้นๆซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วีระชน

ขาวผ่อง(2551,หน้า85)ซึ่งได้ศึกษาเรื่องความรู้การมี

ส่วนร่วม และความตระหนักต่อระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของพนักงานในองค์กรที่ได้รับการรับรอง

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ศึกษากรณีบริษัทจันทบุรีซีฟูดส์จำกัดและจันทบุรีโฟร

เซ่นฟูดจำกัดพบว่าการมีส่วนร่วมต่อระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001มีความสัมพันธ์

กับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05



ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา	

 1)  ควรจัดการฝึกอบรมระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO14001ให้แก่บุคลากรทุกสายงานเพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมโดยทั่วถึงกัน เพื่อที่จะได้สร้างจิตสำนึกและ

ความตระหนักและการยอมรับระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร

 2)ผู้บริหารควรแสดงความใส่ใจและลงมาเป็น

ผู้นำในการสนับสนุนทั้งในด้านนโยบาย งบประมาณ

ความร่วมมือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะทำงานเพื่อ

ขับเคลื่อนระบบให้ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน

ต่อไป

 3)  สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เห็นถึงความ

สำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสผ.

เป็นองค์การเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001อย่าง

ต่อเนื่อง เช่นการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมา

ให้ความรู้ การจัดสัมมนา โครงการศึกษาดูงานทางด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การเป็นต้น

2.		ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป	

 1) ควรทำการศึกษาความตระหนักและการ

ยอมรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

มาใช้ในองค์การภายหลังจากที่องค์การได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001แล้ว

 2)  ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

องค์การภาครัฐที่นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้กับ

องค์การภาครัฐที่ไม่ได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมา

ใช้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตระหนักของบุคลากร

ระหว่างองค์การ
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