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การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของ

การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จังหวัดปราจีนบุรี 2) เพื่อน าเสนอแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อส่งเสริมความ
ย ัง่ยืนขององค์กร กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริหารหรือตวัแทนฝ่ายบริหาร เจา้หน้าท่ี 
พนกังานท่ีเป็นตวัแทนและเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์ร
ในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรีท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานISO14001:2015 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จ านวน 58 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficients) วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 
กบัความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยใช้ 
CIPP-I  ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 คือ 
การประเมินสภาพแวดลอ้ม การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต 
และประเมินผลกระทบต่อความย ัง่ยืนขององคก์ร ทั้ง 3 มิติ คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอ
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พี1 และ ไอพี7 จังหวดัปราจีนบุรี ในระดับสูง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมในระดับสูง และด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.696, 0.607, 0.518, 0.706  
และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั คือ 1) ดา้นการบริหารและความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหาร
ตอ้งแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบายและ
ตวัช้ีวดัครอบคลุมทั้ง 3 มิติของความย ัง่ยืน คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2) 
ด้านการจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี ผูบ้ริหารควรให้การสนับสนุนในการจัดการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รอยา่งเพียงพอ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลย ีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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The objectives of this study were to 1) study the relationship between the effectiveness of 

environmental management standard. ISO14001:2015 and the sustainability of the organization in 
Industrial Parks 304 IP1 and IP7, Prachinburi Province and 2) propose guidelines for increasing the 
effectiveness of the environmental management according to standard  ISO14001:2015 to enhance 
the sustainability of the organization. The samples of study were 58 executives or representatives 
of management, officers, and employees representing and involved in environmental management 
ISO14001:2015 of organizations in Industrial Parks 304 IP1 and IP7, Prachinburi Province that 
have been certified for the environmental management standard. The data were collected using a 
questionnaire and were analyzed using descriptive statistics such as mean, percentage and standard 
deviation, and inferential statistics which is Pearson's Correlation Coefficients to analyze the 
relationship between the effectiveness of environmental management standards and the 
sustainability of the organization in the 304 Industrial Park IP1 and IP7, Prachinburi Province. 
CIPP-I Model was adapted to evaluate the effectiveness of environmental management, according 
to ISO14001:2015 standard consisting of Context, Inputs, Process, Product and Impact on the 
sustainability of the organization in 3 dimensions: economic, social and environmental. 

The hypothesis test results showed that the effectiveness of the environmental 
management, according to standard ISO14001:2015 was related to the overall sustainability of the 
organizations in Industrial Park 304, IP1 and IP7, Prachinburi Province, at a high level as well as 
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that of the economic and social perspectives while the relationship with the environment was at a 
very high level. The correlation coefficients were 0.696, 0.607, 0.518, 0.706 and the Sig. (2-tailed) 
value was 0.000 at the statistically significant level of 0.05. 

The important recommendations are 1) management and leadership of the executives : the 
executives must demonstrate their commitment in managing environmental issues of the 
organization, set a vision policies and indicators cover all three dimensions of sustainability: 
economic, social and environmental, and 2) resource and technology management : the 
management: should provide adequate support in management of the environmental problems such 
as personnel, budget, materials, equipment and technology, in order to increase the effectiveness of 
sustainable environmental management. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจทัว่โลก การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดมลพิษและ
สูญเสียทรัพยากรจนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ในปี 1980 การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (sustainable 
development) ถูกกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในรายงานอนาคตร่วมของเรา (Our Common Future) หรือ 
Brundtland Report ไดนิ้ยามการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่า “การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นหลงั” 
เป้าหมายสูงสุดของแนวคิดน้ีอยู่ท่ีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรโลก โดยยงัสามารถรักษา
ระดบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติของมนุษยไ์ม่ให้เกินศกัยภาพการผลิตของธรรมชาติ และมุ่งเนน้
ความสมดุลระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ  

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดเ้ขา้มาผลกัดนัให้ทุกภาคส่วนของสังคมหันมาให้ความสนใจและมี
ความจ าป็นตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รเพื่อใหบุ้คคลภายนอกไดท้ราบถึงการด าเนินงานของ
องคก์รท่ีค านึงถึงมิติแห่งความย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีความ
เช่ือมโยงกนัจนกลายเป็นทิศทางหลกัของโลกท่ีนานาประเทศให้ความเห็นชอบร่วมกนัส าหรับใช้
เป็นกรอบการพฒันาทั้งในระดบัองคก์รจนถึงระดบัประเทศ เป็นหน่ึงในแรงกดดนัต่อองคก์รธุรกิจ
เป็นอย่างมากทั้งประเทศคู่คา้ หน่วยงานของรัฐ และลูกคา้ต่างก าหนดและเรียกร้องให้มีการจดัท า
ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environment 
management System) หรือ ISO14001:2015 เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดจาก
หน่วยงานองคก์รทัว่โลก มีวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหอ้งคก์รมีความตระหนกัและส่งเสริม
ให้เกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันาธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ในการป้องกนัมลพิษและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และลดตน้ทุนการผลิตในธุรกิจ  

การศึกษาเบ้ืองตน้ พบว่าองคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ยงัไม่นิยมขอรับรองการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีการจดัการดา้นคุณภาพและดา้นเศรษฐกิจ
เป็นหลกั อาจจะยงัไม่เห็นถึงประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อความย ัง่ยืนของ
องคก์ร 
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จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ ผู ้ศึกษาในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบติังานดา้นระบบมาตรฐานและอยูใ่นพื้นท่ีสวนอุตสาหกรรม 304 น้ีโดยตรง จึงท าการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั
ปราจีนบุรี เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 และน าเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อส่งเสริมความย ัง่ยนืขององคก์ร 
 

1.2 ค าถามการวจิัย 
ประสิทธิผลจากการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 มี

ความสมัพนัธ์กบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั
ปราจีนบุรีหรือไม่ ในระดบัใด 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.3.1 เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม

มาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี 

1.3.2 เพื่อน าเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อส่งเสริมความย ัง่ยนืขององคก์ร 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม

มาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี 

1.4.2 ไดแ้นวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 เพื่อส่งเสริมความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ISO14001:2015 หมายถึง มาตรฐานสากลส าหรับระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

องคก์ร เพื่อเพิ่มสมรรถนะส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร และเพื่อความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ความย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของปัจจุบนั โดยไม่ท าให้เกิด

ปัญหาในอนาคต เป็นการพฒันาท่ีตอ้งเช่ือมโยงและสัมพนัธ์ โดยค านึงถึงองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริบทองค์กร หมายถึง ความเขา้ใจองค์กร ประเด็นภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เป้าประสงคอ์งคก์ร รวมทั้งความเขา้ใจและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความเป็นผูน้ า หมายถึง การแสดงความเป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารหรือตวัแทน
ฝ่าบบริหารต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม นโยบายส่ิงแวดลอ้ม และอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การวางแผน หมายถึง การวางแผนเพื่อด าเนินการกบัความเส่ียงและโอกาส การพิจารณา
ประเด็นส่ิงแวดลอ้มส าหรับกระบวนการ มุมมองวฏัจกัรชีวิต ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และความ
สอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัต่างๆ รวมถึงการวางแผนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคส่ิ์งแวดลอ้ม 

สนบัสนุน หมายถึง ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความสามารถ ความ
ตระหนักของบุคลากร  กระบวนการการส่ือสารท่ีจ าเป็นทั้งภายในและภายนอก และการควบคุม
เอกสารสารสนเทศในองคก์ร 

การปฏิบติัการ หมายถึง การควบคุมการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 
การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การเฝ้าติดตาม การวดั วิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความสอดคลอ้ง การตรวจติดตามถายใน และการทบทวนโดยฝ่าย
บริหาร 

การปรับปรุง หมายถึง โอกาสในการปรับปรุง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด และการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองกบัความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.6 ขอบเขตการวิจัย 
16.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 
304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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16.2 ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานท่ีเป็นตวัแทนและเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ 
ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 

16.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางออนไลน์ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 
304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 

16.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 
304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 3 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564



 

บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอ
พี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 7 
ประเดน็ ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีความย ัง่ยนื 
2. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ 
3. ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 
4. การวิเคราะห์ระบบโครงการโดยเทคนิค CIPPI-Model 
5. ขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 และความ

ย ัง่ยนืขององคก์ร 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎคีวามยัง่ยืน 
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable development) มีการใหค้ านิยามแตกต่างกนัไปตามการแปล

ความของประเทศต่างๆ และไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายทศันะ ดงัน้ี 
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on  

Environment and Development) หรือท่ีเรียกในอีกนามหน่ึงว่าคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ 
(Brundtland Commission) กล่าวไวว้่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ี
สนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา” (Sustainable development is development which meets the 
needs current generations without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs) ทั้งน้ีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีระบบสังคมท่ีเป็น
สังคมธรรมรัฐ มีระบบการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมัน่คง ไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก 
มีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีประชาชนรู้จกัใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้



6 

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิตเพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Brundtland 
commission, 1987) นอกจากน้ี องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาติ (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ย ัง เสนอเพิ่ม เ ติมว่า  การ
พัฒนาท่ีย ัง่ยืนควรตั้ งอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมท่ียึดถือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วย 
(UNESCO, 2005: 14) 
 ความย ัง่ยืน (Sustainability) หมายถึงความสามารถในการด ารงอยู่และสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆตลอดไป (Daly, 1990 อา้งถึงใน Thwink.org, 2014 อา้งถึงใน 
รสสุคนธ์ ชยัแกว้, 2558) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของคนรุ่น
ปัจจุบนัโดยไม่ไปขดขัวางความสามารถคนในรุ่นต่อๆไปในการท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีสนองความจ าเป็น
พื้นฐานของเขาเหล่านั้น (Sustainable Development is Development That Meets the Needs of the 
Present with out Compromising the Ability of Future Generations to Meet Their Own Needs) 
(International Institute for Environmental and Development (IIED), 1989: 7-8. อ้างถึงใน จ าลอง
โพธ์ิบุญ, 2556: 7) 

แนวคิดพื้นฐาน 2 ประการของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 8) 
1. การพฒันาตอ้งสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษยไดซ่ึ้งความจ าเป็น

พื้นฐาน ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั การมีงานท า และตอ้งให้ความส าคญัผูท่ี้ยากจนขาด
แคลนเป็นอนัดบัแรก 

2. การพฒันาไม่ไดมี้ขีดจ ากดัท่ีตายตวัแต่ข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยท่ีีเราใช ้องคก์รทางสงัคมและ
ผลกระทบของทั้ง 2 ส่วนน้ีท่ีมีต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสามารถของโลกในการรองรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยซ่ึ์งเราสามารถจดกัารและปรับปรุงไดท้ั้งเทคโนโลยีและองค์กร
ทางสงัคมใหเ้หมาะสมกบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหม่ได ้

วตัถุประสงค์ของนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
1. คงไวซ่ึ้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
3. สามารถสนองความจ าเป็นพื้นฐานด้านการมีงานท า อาหาร พลังงาน น ้ า และการ

สุขาภิบาล 
4. มีจ านวนประชากรในระดบัท่ีเหมาะสม 
5. อนุรักษแ์ละเพิ่มฐานทรัพยากร 
6. เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและจดัการความเส่ียงของเทคโนโลยีท่ีน ามาใช ้
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7. ในการตดัสินใจตอ้งพิจารณาทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจควบคู่กนั 
การพฒันาทีย่ัง่ยืนจะบรรลุผลส าเร็จได้น้ัน ต้องมีระบบส าคญั ช่วยสนับสนุน ดงันี ้
1. ระบบการเมืองท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนพลเมืองมีส่วนร่วมในการตดสิันใจ 
2. ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและย ัง่ยืน อยู่บนหลกัการพึ่ งตนเอง ซ่ึงสามารถสร้าง

ประโยชน์และความรู้ 
3. ระบบสงัคมท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการพฒันาได ้
4. ระบบการผลิตซ่ึงค านึงถึงความย ัง่ยนืของระบบนิเวศ 
5. ระบบเทคโนโลยท่ีีมีการหาวิธีแกไ้ข/ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
6. ระบบนานาชาติท่ีช่วยส่งเสริมรูปแบบการคา้การเงิน และการคลงัอยา่งย ัง่ยนื 
7. ระบบบริหารท่ีมีความยดืหยุน่และมีศกัยภาพท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงตวัเอง 

โดยสรุป การพฒันาที่ยัง่ยืนจะต้องพจิารณาองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ด้าน พร้อมกนัไป คือ 
1. ดา้นเศรษฐกิจ 
2. ดา้นสังคมและความเสมอภาค 
3. ดา้นระบบนิเวศหรือส่ิงแวดลอ้ม 
การพฒันาทั้ง 3 ดา้นน้ีควรมีความสมดุลกนั ถา้หากการพฒันาใดไม่ค านึงถึงองคป์ระกอบ

ทั้ง 3 ดา้นดงักล่าวมาน้ี หรือเนน้เพียงดา้นใดดา้นหน่ึงกจ็ะก่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการตามมา เช่น 
ถา้หากเนน้การพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียวเป็นหลกัก็จะท าให้เกิดปัญหาสังคม เช่น คนจน
อพยพหลัง่ไหลเขา้มาอยูใ่นเมืองหรือแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อหางานท า ท าใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม 
ความแออดั และปัญหาอ่ืนๆในดา้นส่ิงแวดลอ้มก็ท าใหเ้กิดการใชท้รัพยากรต่างๆในปริมาณสูงเพื่อ
สนองกิจกรรมการผลิต เกิดปัญหามลพิษต่างๆในเขตชุมชนเน่ืองจากมีประชากรอยู่อาศยัเป็น
จ านวนมาก เป็นตน้ 

 
ภาพที่ 2.1 องคป์ระกอบของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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 ธุรกิจท่ีตอ้งให้ความส าคญัไปท่ีมนุษยธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนิน
ธุรกิจ ถา้ส่ิงเหล่าน้ีไม่ถูกน ามาป็นพฒันาในการด าเนินธุรกิจ ก็จะไม่ช่วยใหอ้งคก์ารนั้นเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืนไดค้วามย ัง่ยืนของธุรกิจจะเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นการสร้างความจ าเป็นปัจจุบนัเพื่อไม่ให้
สูญเสียความสามารถในอนาคต โดยท่ีองคก์ารจะตอ้งมีการสร้างสมดุลกนัระหว่าง 3 P ดว้ยกนัคือ 
ก าไร (Profit), คนหรือสังคม (People) และ โลกหรือส่ิงแวคลอ้ม (Planet) เหล่าน้ีจะช่วยให้ธุรกิจ
น าสู่ความย ัง่ยนื (Marrewijk, 2003 อา้งถึงในปณิธาน ลีนะกิตติ, 2559)  

 
ภาพที่ 2.2 ความย ัง่ยนืของธุรกิจ (Marrewijk, 2003) 

ความย ัง่ยนืของธุรกิจจะมาจากองคป์ระกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั ดว้ย 3 มุมมอง ดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม  

 
 
ภาพที่ 2.3 ความสัมพนัธร์ะหวา่ง 3 มุมมองของความย ัง่ยนืในธุรกิจ (Marrewijk, 2003) 
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2.2 ปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการ 
จากการศึกษาเอกสารวิชาการเพื่อศึกษาความหมายของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบว่าทศันคติ

ของนกัวิชาการแต่ละท่านใหค้วามหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
เสรี วรพงษ ์(2557) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ี

มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ได้เพื่อการด ารงอยู่ของมนุษย ์โดยปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจาการใช้ทรัพยากรของมนุษยอ์ย่างไม่ประหยดัและขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษและปัญหาอ่ืน ๆ เป็นภาวการณ์ท่ีกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนมากซ่ึงภาวการณ์ดงักล่าวไม่
เป็นท่ีพึงปรารถนาและควรมีการกระท าบางอยา่งเพื่อแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึน เช่น ปัญหาน ้ าเน่าเสีย 
ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหาขยะมูลฝอย และอ่ืน ๆ 

มีชยั วรสายณัห์ (2535) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ “ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง ปัญหาความ
เส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ดิน น ้ า แร่ธาตุ 
สัตวแ์ละพืช และปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษย ์เช่น ดิน น ้ า อากาศ 
เป็นต้น รวมถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของระบบนิ เวศตามธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคม อนัมีสาเหตุจากการกระท าของมนุษย ์

ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดแ้บ่งปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1.  ปัญหาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เ ช่น ภาวะมลพิษ ปัญหาความร่อยหรอของ

ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาการใชท้รัพยากรไม่ถูกวิธี 
2. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาความขาดแคลนอาหาร 

ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั ความไม่รู้หนงัสือ ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
สุรภี โรจน์อารยานนท์ (2532:12-13) อา้งถึงใน ชาญยทุธ ค าสงค์ (2557) ไดใ้ห้ความหมาย

ไวว้่า “ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มมีสาเหตุอยางกวา้งๆ ท่ีส าคญั 3 ประการ
ไดแ้ก่  

1. การเพิ่มจ านวนประชากร หมายถึง ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
ด ารงชีวิตพื้นฐาน ไดแ้ก่ พื้นท่ีท ากินทางเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจนมีการบุกรุกท าลายป่า ความ 
ตอ้งการใชท้รัพยากรอ่ืนๆ เช่น น ้ า อาหาร อากาศ แร่ธาตุ พลงังาน ในปัจจุบนัขาดการวางแผนการ
ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ จนท าใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป และ
อาจเกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต  

2. การขยายตวัของเมือง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติการ
ขยายตวัของเมืองอยา่งรวดเร็วและขาดการวางแผนและผงัเมืองไวล่้วงหนา้ท าใหเ้กิดปัญหา เช่น การ
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ใช้ ท่ีดินอย่างไม่เป็นระเบียบแบบแผน ปัญหาจราจรการขาดแคลนดา้นสาธารณูปโภคและการ
บริหาร รวมทั้งสถานพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้  

3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ได้
ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพดิoและอาจแพร่กระจายลงสูงแม่น ้ าล าคลองเป็นสาเหตุของ
น ้ าเสียและสารพิษตกคา้งในอาหารและผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ีแนวทางของ
การพฒันาในปัจจุบนัจึงเร่ิมเปล่ียนแปลงเพราะว่าไดมี้การน าเอาความผิดพลาดจากอดีตมาพฒันา 
ทบทวนและให้ความส าคญัทางดา้นปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ตลอดจนเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่การ
พฒันาท่ีถูกตอ้งควรเป็นการพฒันาท่ียกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สูงข้ึนในทุกดา้นมากกว่าท่ีจะเล็ง
ผลทางดา้นรายไดเ้ศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแต่เพียงประการเดียว 

สรุปปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันมีความรุนแรงมากข้ึนตามล าดับ ทั้ งปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจ ากดั ท าให้ทรัพยากรค่อย ๆ หมดไป และปัญหาสภาพแวดลอ้ม
เส่ือมโทรมมากข้ึน เกิดมลพิษมากมายจนถึงขั้นวิกฤต  ซ่ึงตอ้งหาแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
มีประสิทธิภาพ อยา่งเร่งด่วน 

 

2.3 ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 
2.3.1 ความหมายระบบมาตรฐานการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 
ISO (international organization for standardization) เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีออก

มาตรฐานสากลในเร่ืองต่าง ๆ มีสมาชิกประมาณ 130 ประเทศทัว่โลก (ค.ศ.2000) มีส านกังานใหญ่
ท่ี กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ISO เป็นองคก์รอิสระไม่ข้ึนกบัองคก์รหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลใด ๆ ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1947 ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการจดัตั้งและพฒันาระบบมาตรฐานสากล ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหว่างประเทศ นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริม
การแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ งานของ ISO ส่วนใหญ่จะ
เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ คือ ออกมาตรฐานสากสระหวา่งประเทศ 

ส าหรับค าว่า ISO หรือช่ือเต็ม international organization for standardization ค  าว่า ISO มา
จากภาษากรีกมีความหมายว่า equal แปลว่า เท่ากัน ซ่ึงมักใช้เป็นค าน าหน้านามหลายค า เช่น 
Isometric แปลว่าการวดัท่ีเท่ากนั และ Isonomy แปลว่า กฎหมายท่ีเท่ากนั จากค าแปลท่ีว่า เท่ากนั 
กลบักลายมาเป็นมาตรฐาน (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2562) 

2.3.2 หลกัการของระบบมาตรฐานการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 
กระบวนการพื้นฐานของระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมได้ถูกสร้างข้ึนมาจาก

แนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของ ดร.เดมม่ิง รูปแบบของ PDCA 
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รูปแบบของ PDCA แสดงถึงกระบวนการท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบการจดัการและองคป์ระกอบยอ่ยของระบบการจดัการได ้
สามารถอธิบายหลกัการและกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี (ดงัภาพท่ี 2-4) 

1. การวางแผน (plan) เป็นการพฒันาวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามผลของนโยบายขององคก์รท่ีตั้งไว ้

2. การปฏิบติั (do) การน าไปใชต้ามกระบวนการท่ีไดว้างแผนไว ้
3. การตรวจสอบ (check) กระบวนการติดตามผลและการวดัผลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบาย

หรือตามความมุ่งมัน่ วตัถุประสงค ์ผลการปฏิบติังาน รวมไปถึงรายงานผลการท างาน 
4. การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั (act) ผลจากการตรวจสอบในประเด็นท่ีควรปรับปรุง

จะตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 
ภาพท่ี 2.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง PDCA และกรอบการท างานของมาตรฐานนานาชาติ 
ISO14001:2015 

ข้อก าหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 (สถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ, 2561) มีดงัน้ี 

ข้อก าหนดที่ 4. บริบทขององค์กร (Context of the Organization) 
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4.1 ความเขา้ใจองคก์รและบริบทขององคก์ร (Understanding the Organization and its Context)  
4.2 ความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Understanding the Needs 
and Expectations of Interested Parties)  
4.3 การพิจารณาก าหนดขอบข่ายระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม (Determining the Scope of the 
Environmental Management System)  

ข้อก าหนดที่  5. ความเป็นผู้น า (Leadership) 
5.1 ความเป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่ (Leadership and Commitment)  
5.2 นโขบายส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Policy)  
5.3  บทบาทหน้า ท่ี  ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้า ท่ีในองค์กร  (Organizational Roles, 
Responsibilities and Authorities)  

ข้อก าหนดที่  6. การวางแผน (Planning) 
6.1 การปฏิบัติการเพื่อด า เ นินการกับความเ ส่ียงและโอกาส  (Actions to Address Risks and 
Opportunities) 
6.2 วตัถุประสงค์คา้นส่ิงแวดลอ้ม และการวางแผนเพื่อให้บรรลุ (Environmental Objectives and 
Planning to Achieve Them) 

ข้อก าหนดที่ 7. สนับสนุน (Support) 
7.1 ทรัพยากร (Resources)  
7.2 ความสามารถ (Competence) 
7.3 ความตระหนกั (Awareness)  
7.4 การส่ือสาร (Communication) 
7.5 เอกสาร สารสนเทศ (Documented Information) 

ข้อก าหนดที่ 8. การด าเนินการ (Operation) 
8.1 การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ (Operational Planning and Control) 
8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)  

ข้อก าหนดที่ 9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 
9.1 การเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และ การประเมิน 
9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)  
9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review)  

ข้อก าหนดที่ 10. การปรับปรุง (Improvement) 
10.1 ทัว่ไป (General) 
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10.2 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกิจกรรมการแกไ้ข (Nonconformity and Corrective Action) 
10.3 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement)  

2.3.3 แนวทางการใช้มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
องคก์รท่ีน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามท่ีขอ้ก าหนดไดอ้ธิบายไว ้ปฏิบติั และเป็นผล

ให้องค์กรปรับปรุงสมรรถะการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ข้อก าหนดท่ีอยู่บนพื้นฐานของ
แนวความคิดท่ีวา่องคก์รจะทบทวนและประเมินผลระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นระยะ ๆ เพื่อดู
โอกาสในการปรับปรุงแกไ้ขและโอกาสในการน าการแกไ้ขนั้นไปปฏิบติั การปรับปรุงระบบการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีเป็นท่ีคาดไวว้า่จะเป็นผลใหเ้กิดการปรับปรุงสมรรถนะการด าเนินการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึนไดอี้กอยา่งต่อเน่ือง 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมจะท าให้เกิดกระบวนการภายในองค์กร โดยจะก่อให้เกิด
โครงสร้างส าหรับการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราและขอบเขตท่ี ก าหนดโดยองคก์รโดย
มองถึงสภาวะอ่ืน ๆ รอบดา้น เช่น ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม มาตรฐานขององคก์รอยา่งเหมาะสม ซ่ึง
คาดว่าจะมีการปรับปรุง สมรรถนะทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง 
อนัเน่ืองมาจากการใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ ระดบัสมรรถนะการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
องคก์ร ไดบ้รรลุถึงและไดค้วบคุมอยา่งมีระบบ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีองคก์รก าหนดข้ึนมาเอง การจดัท า
และการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นโดยตวัมนัเองแลว้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในทนัที แต่เป็นการค่อยเป็นค่อยไปตามความสามารถและเหมาะสมของปัจจยัต่าง ๆ 
ขององคก์รเอง  

อย่างไรก็ตาม องค์กรมีอิสระและความยืดหยุ่นท่ีจะก าหนดขอบเขต วตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยองคก์รเอง ซ่ึงองคก์รอาจเลือกท่ีจะน ามาตรฐานน้ี 
ไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์รหรือหน่วยงานเฉพาะบางหน่วย หรือในงานบางส่วนขององคก์รก็ได ้ถา้น า
มาตรฐานน้ีไปปฏิบติัในบางงานหรือบางหน่วยงาน นโยบายและระเบียบปฏิบติัในหน่วยอ่ืน หรือ
ในงานอ่ืนก็สามารถน ามาใช้ให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดน้ีได ้หากจ าเป็นตอ้งมีการเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานหรือกบังานท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานน้ี การด าเนินการตามรายละเอียดและความซบัซอ้น
ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น องคก์รมีอิสระในการก าหนดตามความเหมาะสมของขนาด 
กิจกรรม สินคา้ และบริการ ทั้งน้ี เพื่อเอ้ือให้องคก์รขนาดเล็กและขนาดกลางมีโอกาสในการจดัท า
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มน้ีดว้ย 

ในการน าเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มมาจดัการร่วมกนั ในระบบการจดัการดงักล่าวยอ่มเป็นส่ิงท่ี
กระท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดความชดัเจนของแนวทาง บทบาทขององคก์ร 
มาตรฐานสากลฉบบัน้ีไดร้วมเอาขอ้ก าหนด ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง
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อยู่เสมอ โดยอยู่บนพื้นฐานของขบวนการครบวงจร คือ การวางแผน การน าแผนไปปฏิบติั การ
ตรวจวดัและประเมินผล สุดทา้ยคือการทบทวนเพื่อใหเ้กิดการจดัการท่ีมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

2.3.4 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการพฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับภายในองค์กร 
1. ทราบหลกัการของขอ้ก าหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการน ามาตรฐาน

ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้
2. สามารถพิจารณาประเดน็ภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคแ์ละทิศทางกล

ยทุธ์องคก์ร 
3. สามารถช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
4. สามารถน ามาตรฐานดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมการตรวจติดตามภายในองคก์รได ้
5. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร 
6. เป็นส่วนหน่ึงของการมุ่งสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
7. มีโครงสร้างมาตรฐานท่ีสามารถบูรณาการ (Integrate) ร่วมกบัมาตรฐาน อ่ืนๆ ได ้
ประโยชน์ทีไ่ด้รับภายนอกองค์กร 

1. ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้มของสินคา้และบริการ 
2. การจดัการเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
3. บรรลุความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
4. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
5. เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

จึงสรุปได้ว่า ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015  คือ 
มาตรฐานสากลส าหรับระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร บนพื้นฐานแนวคิด PDCA
เพื่อ เพิ่มสมรรถนะส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความย ั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
มาตรฐานสากลฉบับน้ีมีเจตนารมณ์เพื่อใช้ส าหรับองค์กรท่ีต้องการบริหารจัดการกับความ
รับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของตนอยา่งเป็นระบบ โดยใชข้อ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นมาตรฐานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวทางในการปฏิบติั เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัของระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ยการเพิ่มสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินการใหส้อดคลอ้ง
ตามกฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รเอง เพื่อท าให้เกิดคุณค่าต่อองคก์ร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส่ิงแวดลอ้ม 
และสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร รวมถึงเพื่อความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
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มาตรฐานสากลฉบบัน้ีใช้ไดก้บัทุกองค์กร ทุกขนาด และทุกประเภท โดยพิจารณาจากประเด็น
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (environmental aspects) จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ท่ีองค์กร
พิจารณาแลว้วา่สามารถควบคุม หรือด าเนินการผลกัดนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้โดยการพิจารณาทั้งวฏั
จกัรชีวิตของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ( life cycle perspective) ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรม 
หรือบางกิจกรรมขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 

 

2.4 การวเิคราะห์ระบบโครงการโดยเทคนิค CIPPI-Model 
CIPP Model เป็นแบบจ าลองการประเมินผลประเภทหน่ึง มีว ัตถุประสงค์เพื่อเป็น

สารสนเทศในการตดัสินใจว่าโครงการควรมีทิศทางไปทางใด และผลท่ีไดต้รงตามวตัถุประสงค์
หรือไม่ โดยจะประเมินลึกลงไปใน 4 ขั้นตอนการด าเนินงานตั้ งแต่แรกเร่ิมจนจบโครงการ 
แบบจ าลองน้ีเป็นแนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stuflebeam's CIPP Model) ในปี 1971
โดยสตฟัเฟิลบีม ดงันั้นจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดงัน้ี 1. เพื่อสนบัสนุนหรือยกเลิก
โครงการ 2. เพื่อทราบถึงความกาวหนา้ของการปฏิบติังานตามโครงการ 3. เพื่อปรับปรุงงาน 4. เพื่อ
ศึกษาทางเลือก และ 5. เพื่อขยายผลโครงการโดยจุดเด่นท่ีส าคญัของแบบจ าลองน้ี คือ สามารถใช้
ควบคู่กับการบริหารและประเมิน โครงการต่างๆเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมร่างโครงการจนโครงการแลว้เสร็จ (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2547)  

CIPP-Model จะประกอบดว้ยการประเมิน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินใหไ้ด้

ขอ้มูลส าคญั เพื่อช่วยในการตดัสินใจในการก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการเพื่อหาความเป็นไป
ไดใ้นการด าเนินโครงการ 

2. การประเมินปัจจยัป้อนเขา้ (Input Evaluation: I) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องทรัพยากร
ท่ีจะใช ้เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา อุปกรณ์ เทคโนโลย ีฯลฯ 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินโครงการระหว่าง
ด าเนินการเพื่อศึกษาอุปสรรค ปัญหา ความกา้วหน้าของโครงการ รวมถึงศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน
โครงการน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนกบัวตัถุประสงคว์า่ตรงตามความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งพิจารณาในประเดน็การยบุ
เลิก หรือขยายโครงการในอนาคต  

ภายใตข้ั้นการประเมินผลผลิต สามารถแยกการประเมินออกมาไดอี้ก 1 ประเภท คือ การ
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I) ซ่ึงเป็นการประเมินผลกระทบของโครงการหลัง
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ด าเนินงานแลว้เสร็จ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลกระทบดา้นกายภาพ ผลกระทบดา้นสังคม ผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2547) 

 
ภาพท่ี 2.5 องคป์ระกอบแบบจ าลองการประเมินผล CIPP Model (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2547) 

การประเมินผลโครงการนั้นตอ้งมีเกณฑ์และตวัช้ีวดั (Indicator) ระดับความส าเร็จของ
โครงการใหท้ราบ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผลโครงการ ( วรเดช จนัทรศร และ 
ไพโรจน์ ภทัรนรากุล , 2541: 44 อา้งถึงในสุนีรัตน์ จนัทร์รัก, 2555) มีดงัน้ี 

ตัวช้ีวดัด้านบริบท ( Context) : ตัวช้ีวดัสามารพจิารณาได้จากส่ิงต่างๆ ดงันี้ 
1. สภาวะแวดลอ้มของก่อนมีโครงการ (ปัญหาวิกฤต) 
2. ความจ าเป็นหรือความตอ้งการขณะนั้นและอนาคต 
3. ความเขา้ใจร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

ตัวช้ีวดัด้านปัจจัยน าเข้า (Input) : ตัวช้ีวดัสามารถพจิารณาได้จากส่ิงต่างๆ ดงันี้ 
1. ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องโครงการ 
2. ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วสัดุอุปกรณ์ เวลา กฎระเบียบ 
3. ความเหมาะสมของขั้นตอนระหวา่งปัญหา สาเหตุของปัญหา และกิจกรรม 

ตัวช้ีวดัด้านกระบวนการ (Process): ตัวช้ีวดัสามารถพจิารณาได้จากส่ิงต่างๆ ดงันี้ 
1. การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ 
2. ความยอมรับของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการในพื้นท่ี 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
4. ภาวะผูน้ าในโครงการ 

ตัวช้ีวดัด้านผลผลติ (Product): ตัวช้ีวดัสามารถพจิารณาได้จากส่ิงต่างๆ ดงันี ้
1. อตัราการมีงานท าของประชาชนท่ียากจน 
2. รายไดข้องประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวดัด้านผลลพัธ์ (Outcomes): ตัวช้ีวดัสามารถพจิารณาได้จากส่ิงต่างๆ ดงันี้ 

1. คุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. การไม่อพยพยา้ยถ่ิน 
3. การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

ตัวช้ีวดัด้านผลกระทบ (Impact ): ตัวช้ีวดัสามารถพจิารณาได้จากส่ิงต่างๆ ดงันี้ 
1. ผลกระทบทางบวก / เป็นผลท่ีคาดหวงัจากการมีโครงการ 
2. ผลกระทบทางลบ / เป็นผลท่ีไม่คาดหวงัจากโครงการ 

จะเห็นไดว้่าการประเมินโครงการแบบ CIPP-I Model  เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีความ
ต่อเน่ืองกนัในการด าเนินงานอย่างครบวงจร มีการเก็บรวมรวมขอ้มูลตามท่ีไดก้ าหนดไว ้แลว้น า
ขอ้มูลท่ีได้นั้นจดัท าให้เป็นสารสนเทศ เพื่อน าโครงการไปปฏิบติั เพื่อปรับปรุงโครงการอย่าง
ทนัท่วงที โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิตและ
ดา้นผลกระทบ 

 

2.5 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 และความยัง่ยืนของ
องค์กร 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลจากการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององคก์ร โดยการศึกษาน้ี ไดน้ างานวิจยัดงักล่าวมาเป็นแนวทาง 
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ชาญยุทธ ค าสงค์ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จและความย ัง่ยืนของ
การด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี บริษทั เอสวีไอ จ ากดั 
(มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังาน เจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหาร ท่ีเป็น
ตวัแทนและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มจ านวน 105 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม พบว่า ปัจจยัน าเขา้ (Input) ปัจจยักระบวนการ (Process) และปัจจยัภายนอก 
(Context) มีความสัมพันธ์กับความส าเ ร็จและความย ั่งยืนของการด าเนินระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มฯ ในระดบัสูง ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

อลงกรณ์ อินทรฑูต (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษทัไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส าคัญ คือ 1) ด้านบริบท ได้แก่ การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 
กฎหมายและกฎระเบียบ การติดตามตรวจสอบของหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน 
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ความตอ้งการของคู่คา้ การแข่งขนัทางการตลาด ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน และขอ้ร้องเรียน
จากชุมชน ส่วนปัจจยัดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 2) ดา้น
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ จ านวนและความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร งบประมาณท่ี
เพียงพอ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสม การสนับสนุนของผูบ้ริหาร วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ
วฒันธรรมของบริษทัฯ และระบบมาตรฐานอ่ืน ๆ 3) ด้านกระบวนการ มีการก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวางแผนโครงการท่ีเหมาะสม ชดัเจน และสอดคลอ้งกนั มีหน่วยงาน
คอยควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงานท่ีชดัเจน น าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหาร
จดัการ มีการส่ือสารกบัองคก์รและชุมชนภายนอกอยา่งสม ่าเสมอพร้อมทั้งเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการอบรมผูรั้บเหมา การสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน ซ้อมแผนฉุกเฉิน
อย่างสม ่าเสมอ ตรวจติดตามและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ และมีการทบทวนปรับปรุงอย่าง
สม ่าเสมอ 

จุฑารัตน์ หงษจิ์นดา (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษา บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
พบว่าปัจจยัดา้นประสิทธิผลบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) เป็นอย่างดี อีกทั้งพนักงานยงัมีความพึงพอใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จในการ
ด าเนินงานมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ดา้นการบริหารจดัการมีการจดัท านโยบาย
ไวอ้ย่างชดัเจน การปฏิบติังานป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้มีการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณอยา่งเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
และในดา้นการเรียนรู้และการพฒันา มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน
ในการด าเนินงาน และมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

ทกัษพร จูพลาย (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัท าระบบมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 1400 1 : 2015) อย่างย ัง่ยืนกรณีศึกษาบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จตามกรอบแนวคิด CIPPI Model 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ดา้น
บริบท คือ ดา้นการเมือง มีการตรวจสอบและด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้ง
ตามกฎหมายในปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ดา้นเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการด าเนินระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015 ) ดา้นสงัคมและ มีการจดัการระบบส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดีและมีการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานสร้างความตระหนักและให้ความส าคญัเร่ืองการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ ประกอบไปดว้ยจ านวนพนกังานในดา้นทรัพยากรบุคคล
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ดา้นงบประมาณและดา้นเทคโนโลยี ดา้นทรัพยากรบุคคล มีการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและมีการจดัฝึกอบรมบุคลากรท่ีผูต้รวจภายในอยา่งทัว่ถึงครอบคลุมบุคลากรทุกคนและ
ทุกฝ่ายอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 
2015 ) ทุกท่านไดรั้บทราบและปฏิบติัตามไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ดา้นงบประมาณ มี
การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานโดยมีการวางแผนการใชง้บประมาณล่วงหนา้ ดา้นเทคโนโลยี มีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของเทคโนโลยใีนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะน ามาใชใ้นการด าเนินการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งราบร่ืนมีประสิทธิภาพ  
3) ดา้นกระบวนการ ดา้นการบริการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ให้ความส าคญั
กบัคุณภาพความปลอดภยัละส่ิงแวดลอ้มภายใตแ้นวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมีการควบคุมกิจกรรม
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ 4) ด้านผลผลิต ด้านความส าเร็จในการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มท าให้สภาพแวดลอ้มบริเวณอาคารทรูทาวเวอร์ดี
ข้ึน 5) ดา้นผลกระทบ บริษทัไดรั้บความเช่ือมัน่จากคู่คา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียและท าให้ไดรั้บการ
ยอมรับจากคนทัว่โลกดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ขวญันรี กลา้ปราบโจร (2561) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบติัการบญัชีเพื่อ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความย ัง่ยืนขององคก์รของบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 
14001 ในประเทศไทย พบวา่ นโยบายการบญัชีส่ิงแวดลอ้มของฝ่ายบริหารและความรับผิดชอบต่อ
สังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัการบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวคลอ้มอย่างมีนยัส าคญั 
โดยท่ีการปฏิบติัการบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อนวตักรรมกระบวนการดา้นบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม และความย ัง่ยืนขององค์กรอย่างมีนัยส าคญัในทุกโมเดลท่ีท าการศึกษาวิจยั โดยขอ้
คน้พบจากการศึกษาวิจยัน้ี พบว่า การปฏิบติัการบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความ
ย ัง่ยนืขององคก์รผา่นการปฏิบติัการดา้นนวตักรรมกระบวนการดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มและดา้นความ
ไดเ้ปรียบดา้นนการแข่งขนัทางการเงินซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวบริษทัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัการบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้เกิด
ความย ัง่ยนืขององคก์รต่อไป 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์และศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล (2558) การบริหารจดัการอย่างย ัง่ยืนในโซ่
อุปทานผลิตภณัฑ์รถยนต์นั่ง โดยจากการส ารวจความคิดเห็นผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนด์ต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความย ัง่ยืนของสถานประกอบการ ไดว้ิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในภาพรวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความย ัง่ยืนของผูผ้ลิตช้ินส่วนยาน
ยนต ์เม่ือมีการหมุนแกนปัจจยัโดยวิธี Varimax ไดปั้จจยัและมิติย่อย คือ 1) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ประกอบดว้ยมิติดา้นการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร มิติดา้นการปลดปล่อยมลพิษและมิติดา้นของเสีย 
2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมิติด้านต้นทุน ด้านความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ดา้นการปฏิบติัการส่งมอบ มิติดา้นเวลาการส่งมอบและมิติดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
3) ปัจจยัดา้นสังคม ประกอบดว้ยมิติดา้นพนกังาน โดยปัจจยัท่ีส่งผลให้สถานประกอบการเกิดการ
เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนเรียงตามล าดบัท่ีความคิดเห็นล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นสังคม ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้น
เศรษฐกิจ ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บุรณิน รัตนสมบติั (2557) ศึกษาการพฒันาตวัแบบเชิงกลยทุธ์การจดัการธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน

ในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ผลการวิจยัพบว่าการจดัการธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนเป็นความสามารถ

ขององค์กรในการปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยเน้นการ

จดัการเชิงกลยทุธ์ของตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการจดัการธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืในอนาคตของวิสาหกิจขนาด

ใหญ่ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า การก ากบัดูแลและกลยทุธ์องคก์ร การจดัการส่ิงแวดลอ้มและความรับผดิชอบ

ต่อสังคมขององคก์ร ซ่ึงเม่ือพิจารณาโครงสร้างเชิงสาเหตุของตวัช้ีวดัเชิงกลยุทธ์เหล่าน้ีพบว่าตวั

แปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร คือ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ภาวะผูน้ า และการก ากบัดูแลและกลยุทธ์องค์กรตามล าดบั และเม่ือพิจารณาความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององคก์รในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของตวัแบบวิจยัเห็นวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมของ

องคก์รไดรั้บอิทธิพลรวมสูงสุดจากภาวะผูน้ า รองลงมาคือ การจดัการส่ิงแวดลอ้มและการก ากบั

ดูแลและกลยทุธ์องคก์ร โดยความรับผิดชอบต่อสังคมมีความส าคญัต่อการจดัการธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีจุดแขง็ในเร่ืองภาวะ

ผูน้ า ความพร้อมทางดา้นบุคลากรและทรัพยากรและมีการด าเนินการการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเน่ืองอยู่แลว้ สามารถต่อยอดไปสู่การจดัการธุรกิจ

อยา่งย ัง่ยนืไดโ้ดยการก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 



 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคดิ สมมติฐาน และวธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั
ปราจีนบุรี โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  เพื่อเกบ็รวมรวมขอ้มูล จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ท าประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาขอ้สรุปในการบรรลุถึง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา ดงัน้ี 

 

3.1 กรอบแนวคดิ 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูค้น้ควา้ไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนของ
องคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยแบ่งตวัแปรออกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 

3.1.1 ตัวแปรอิสระ  ( Independent Variables) คือ  ประสิทธิผลของการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จังหวัดปราจีนบุรี  โดยประเมินประสิทธิผลจากการวิ เคราะห์ด้วย เทคนิค CIPP-I Model 
ประกอบดว้ย 

3.1.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) สอดคลอ้งกบัขอ้
ก าหนดการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขอ้ก าหนดท่ี 4 บริบทของ
องคก์ร ประกอบดว้ย  

ดา้นการเมือง เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายและกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ ผูน้ าชุมชน 
ดา้นเศรษฐกิจ เช่น ความสัมพนัธ์ลูกคา้ สภาวะเศรษฐกิจ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสงัคม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3.1.1.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation : I ) สอดคล้องกับข้อ
ก าหนดการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขอ้ก าหนดท่ี 7 สนับสนุน 
ประกอบดว้ย  
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ทรัพยากรบุคคล เช่น จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากร การฝึกอบรมเก่ียวกบั
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

งบประมาณ เช่น ความเพียงพอของงบประมาณ 
เทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การบริหารจดัการและวิธีการท างาน เช่น การสนับสนุนของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

และวฒันธรรมขององค ์มาตรฐาน ขอ้ก าหนดอ่ืน 
3.1.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) หมายถึง การ

ประเมินการวางแผนและขั้นตอนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015  ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 ขอ้ก าหนดท่ี 5 ความเป็นผูน้ า ขอ้ก าหนดท่ี 6 การวางแผน ขอ้ก าหนดท่ี 8 
การปฏิบติัการ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ า การบริหารจดัการระบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน การปฏิบติัตามแผนงาน การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร การทบทวนและการปรับปรุง 

3.1.1.4 การประเมินผลผลิต  (Product Evaluation : P ) สอดคล้องกับข้อ
ก าหนดการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขอ้ก าหนดท่ี 9 การประเมิน
สมรรถนะ และขอ้ก าหนดท่ี 10 การปรับปรุง ประกอบดว้ย ความส าเร็จในการด าเนินงาน เช่น 
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สภาพแวดลอ้มในองคก์รดีข้ึน  

3.1.2 ตั วแปรตาม  (Dependent Variable) คื อ  ความย ั่ง ยืนขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยประเมินความย ัง่ยืนจากเทคนิค CIPP-I 
Model ส่วนของการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 3 ตวัแปร 
ดงัน้ี 

3.1.2.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น การจา้งงาน การลดรายจ่าย ลดตน้ทุน การเพิ่มรายได ้
การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สร้างช่ือเสียงต่อองคก์รเป็นท่ียอมรับของตลาด 

3.1.2.2  ด้านสังคม  เช่น วิถีชีวิตของคนในชุมชน ความสามารถในการพึ่ งพา
ตนเอง การยอมรับของชุมชนและสังคม การสร้างอาชีพ ความสามคัคีและความขดัแยง้ในชุมชน ขอ้
ร้องเรียนชุมชน คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชมุชน ความพึงพอใจและการไดรั้บการยอมรับจากชุมชน 

3.1.2.3 ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื การปล่อยมลพิษ การลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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        ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 ของ
องค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ ไอพ7ี จังหวดัปราจีนบุรี 

ประเมินจาก CIPP-I Model ดังนี ้
การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation : C)  
ขอ้ก าหนด 4. บริบทขององคก์ร ประกอบดว้ย 

- ดา้นการเมือง เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายและกฎระเบียบ หน่วยงาน
ราชการ ผูน้ าชุมชน  

- ดา้นเศรษฐกิจ เช่น ความตอ้งการของลกูคา้ สภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขนั
ทางธุรกิจ 

- ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสังคม ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม  

การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation : I ) 
ขอ้ก าหนด 7 สนบัสนุน ประกอบดว้ย 

- ทรัพยากรบุคคล เช่น จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากร การ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- งบประมาณ เช่น ความเพียงพอของงบประมาณ  
- เทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม  
- การบริหารจดัการและวิธีการท างาน เช่น การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมขององคก์ร, มาตรฐาน ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )  
ขอ้ก าหนด 5 ความเป็นผูน้ า ขอ้ก าหนด 6 การวางแผน ขอ้ก าหนด 8 การปฏิบติัการ 
ประกอบดว้ย  

- การบริหารจดัการระบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การปฏิบติัตามแผนงาน การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร การทบทวนและการปรับปรุง 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) 
ขอ้ก าหนด 9 การประเมินสมรรถนะ ขอ้ก าหนด 10 การปรับปรุงประกอบดว้ย  

- ความส าเร็จในการด าเนินงาน เช่น บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้สภาพแวดลอ้มในองคก์รดีข้ึน 

ความยั่งยืนขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ 
ไอพ7ี จังหวดัปราจีนบุรี 
ประเมินจาก CIPP-I Model  

การประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation : I )  

- ดา้นเศรษฐกิจ 
- ดา้นสังคม 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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3.2 สมมติฐาน 
จากกรอบแนวคิดในการศึกษา น ามาตั้งสมมติฐาน ซ่ึงสมมติฐานในการศึกษาประกอบดว้ย 
สมมติฐานที่  1 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน

ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 
ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 

สมมติฐานที่  2 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นสังคมขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี
1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

สมมติฐานที่  3 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 
ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

สมมติฐานที่  4 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอ
พี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  
 

3.3 ประชากรในการศึกษา 
การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร โดยประชากรท่ี

ใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริหารหรือตวัแทนฝ่ายบริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังานท่ีเป็นตวัแทนและเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ 
ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรีท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี เป็นการเลือกผูต้อบแบบสอบถามท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามไดใ้นเวลานั้นๆ ซ่ึงมีจ านวน 4 ส่วน จ านวน 8 หนา้ รวม 70 ค าถามต่อผูต้อบค าถาม 1 
ท่าน 

3.3.1 การก าหนดประชากรในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารหรือตวัแทนฝ่ายบริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังานท่ีเป็น

ตัวแทนและเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 ขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรีท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้อย่างน้อย 3 ปี  ทั้งส้ิน 61 
โรงงาน จากทั้งหมด 117 โรงงาน 
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3.3.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจ านวนตวัอยา่งแบบทราบขนาดประชากร

โดยใชสู้ตร Taro Yamane โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.03% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 97% ดงัน้ี 

จากสูตร   
 
 
 เม่ือ n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  N  =  ขนาดประชากรทั้งหมด  
  e = ความคลาดเค ล่ือนของการเ ลือกตัวอย่าง ท่ีระดับ
นยัส าคญั 
 แทนค่า  
  
 
 
 
 
   

         n       =            58 ตวัอยา่ง 
 

3.4 วธีิการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม

มาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี มีวิธีการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

3.4.1 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ในการศึกษาคร้ังน้ี เ ป็นการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

(Questionnaires) จากผูบ้ริหารหรือตัวแทนฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าท่ี พนักงานท่ีเป็นตัวแทนและ
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 
ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีจ านวน 4 ส่วน จ านวน 8 หนา้ รวม 
70 ค าถามต่อผูต้อบค าถาม 1 ท่าน 
 

    n       =   N 
            1+Ne2   

    n       =           61 
               1+61(0.03)2   

    n       =          61 
              1+61(0.0009) 
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3.4.2 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมและคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

สารนิพนธ์ รายงานการวิจยั และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลจากบริการสารสนเทศ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม ผลการศึกษาท่ีไดผู้ค้น้ควา้ใชผ้ลการศึกษาจากแบบสอบถามเป็นขอ้มูลส าหรับการ
วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดว้ย ค าถาม

แบบปลายปิด (Closed End Questions) และค าถามแบบปลายเปิด (Opened End Questions) โดยมี
โครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ค าถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและลกัษณะสถานประกอบการ 
ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน 
ลกัษณะงาน จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ อายสุถานประกอบการ  โดยมีค าถามรวม 8 ขอ้  

ค าถามส่วนที่  2 เป็นค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี โดยใช้เทคนิค CIPPI-Model เพื่อประเมินประสิทธิผล แบ่งค าถามออกเป็น 4 
ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 

การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C)  สอดคล้องกับข้อก าหนดการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ข้อก าหนดท่ี 4 บริบทขององค์กร 
ประกอบดว้ย  

ดา้นการเมือง เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมายและกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ ผูน้ าชุมชน 
ดา้นเศรษฐกิจ เช่น ความสมัพนัธ์ลูกคา้ สภาวะเศรษฐกิจ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสังคม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยมี

ค าถามรวม 7 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 4 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 3 ขอ้ 
การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I ) สอดคล้องกับข้อก าหนดการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขอ้ก าหนดท่ี 7 สนบัสนุน ประกอบดว้ย  
ทรัพยากรบุคคล เช่น จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากร การฝึกอบรมเก่ียวกบั

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
งบประมาณ เช่น ความเพียงพอของงบประมาณ  
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เทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม  
การบริหารจดัการและวิธีการท างาน เช่น การสนับสนุนของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

และวฒันธรรมขององคก์ร มาตรฐาน ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ โดยมีค าถามรวม 8 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิง
บวก 4 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 4 ขอ้ 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขอ้ก าหนดท่ี 5 ความเป็นผูน้ า ขอ้ก าหนดท่ี 6 การ
วางแผน ขอ้ก าหนดท่ี 8 การปฏิบติัการ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ า การบริหารจดัการระบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปฏิบติัตามแผนงาน การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินผล การมีส่วนร่วมของบุคลากร การทบทวนและการปรับปรุง โดยมีค าถามรวม 6 
ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 5 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 1 ขอ้ 

การประเมินผลผลติ (Product Evaluation : P ) สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขอ้ก าหนดท่ี 9 การประเมินสมรรถนะ และขอ้ก าหนดท่ี 
10 การปรับปรุง ประกอบดว้ย ความส าเร็จในการด าเนินงาน เช่น บรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้สภาพแวดลอ้มในองคก์รดีข้ึน โดยมีค าถามรวม 2 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 2 ขอ้ 

ลกัษณะของแบบสอบถามชุดน้ีเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert's rating scale 
จ านวน 5 ค่า ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด แต่ละระดบัจะมีค่าคะแนนตั้งแต่ 
1-5 คะแนน มีค าถาม 4 ส่วนยอ่ย รวม 23 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 15 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 
8 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ 
มากท่ีสุด   คิดเป็น 5 คะแนน  คิดเป็น 1 คะแนน 
มาก    คิดเป็น 4 คะแนน  คิดเป็น 2 คะแนน 
ปานกลาง   คิดเป็น 3 คะแนน  คิดเป็น 3 คะแนน 
นอ้ย    คิดเป็น 2 คะแนน  คิดเป็น 4 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด   คิดเป็น 1 คะแนน  คิดเป็น 5 คะแนน 

ค าถามส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 
และ ไอพี7 จังหวัดปราจีนบุรี  โดยใช้เทคนิค CIPPI-Model เพื่อประเมินผลกระทบ ( Impact 
Evaluation : I ) ต่อความย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 
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ด้านเศรษฐกิจ เช่น การลดรายจ่าย ลดตน้ทุน การเพิ่มรายได ้การเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิต สร้างช่ือเสียงต่อองคก์รเป็นท่ียอมรับของตลาด การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยมีค าถาม
รวม 6 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 3 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 3 ขอ้ 

ด้านสังคม  เช่น วิถีชีวิตของคนในชุมชน ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง การสร้างอาชีพ 
ความสามคัคีและความขดัแยง้ในชุมชน ขอ้ร้องเรียนชุมชน คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชมุชน ความพึง
พอใจและการไดรั้บการยอมรับจากชุมชน ความสัมพนัธ์กบัผูน้ าชุมชน โดยมีค าถามรวม 6 ขอ้ 
แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 4 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 2 ขอ้ 

ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน การก่อมลพิษ และการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค าถามรวม 11 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 6 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 5 ขอ้ 

ลกัษณะของแบบสอบถามชุดน้ีเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert's rating scale 
จ านวน 5 ค่า ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด แต่ละระดบัจะมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-
5 คะแนน ประกอบดว้ย 3 ส่วนยอ่ย รวม 23 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 13 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิง
ลบ 10 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ 
มากท่ีสุด   คิดเป็น 5 คะแนน  คิดเป็น 1 คะแนน 
มาก    คิดเป็น 4 คะแนน  คิดเป็น 2 คะแนน 
ปานกลาง   คิดเป็น 3 คะแนน  คิดเป็น 3 คะแนน 
นอ้ย    คิดเป็น 2 คะแนน  คิดเป็น 4 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด   คิดเป็น 1 คะแนน  คิดเป็น 5 คะแนน 

ค าถามส่วนที่ 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อน าไปพฒันาและ
ปรับปรุงในการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ท่ี
มีความสัมพนัธ์กับความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั
ปราจีนบุรี โดยค าถามในส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 1 ขอ้ 

ในการก าหนดขอ้ค าถามเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอ
พี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ท าไดโ้ดยการน าตวัแปรตน้และตวัแปรตามมาเป็นตวัแปรในการ
ก าหนดขอ้ค าถาม ตามตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ตวัแปรตน้และตวัแปรตามและการก าหนดขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
เ ร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั
ปราจีนบุรี  

 

ตัวแปร ข้อค าถาม 

ประ สิท ธิผลของการบ ริหารจั ดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
ISO14001:2015 

ด้านการประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) 
1.นโยบายจากภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมการ
ด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ใน
บริษทัของท่าน (+) 
2.กฎหมายและกฎระเบียบจากภาครัฐส่งเสริมการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (+) 
3.หน่วยงานราชการมีบทบาทในการส่งเสริมหรือควบคุมการ
ด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015ใน
บริษทัของท่าน (+) 
4.ผูน้ าชุมชน มีอิทธิพลในการส่งเสริมการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015ในบริษทัของท่าน (+) 
5.ความต้องการของลูกค้าขัดขวางการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ในบริษทัของท่าน (-) 
6.สภาพเศรษฐกิจและสภาวะแข่งขันในธุรกิจกีดกันการ
ด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ใน
บริษทัของท่าน (-) 
7.ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสังคมท่ีบริษทัของท่านท่ีท่านไดรั้บ 
มีผลต่อการด า เนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 
14001:2015 (+) 
ด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I ) 
8.บริษทัของท่านมีการคดัเลือกบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเป็นคณะท า 
งานในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสม (+) 
9.ท่านเห็นว่าบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีด าเนินงานในระบบการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ในบริษทัของท่าน มีจ านวนไม่
เพียงพอและไม่เหมาะสม (-) 



30 

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อค าถาม 

ประ สิท ธิผลของการบ ริหารจั ดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
ISO14001:2015 

ด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I ) 
10.บริษทัของท่านมีการเสริมสร้างและพฒันาให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015  
ใหแ้ก่ พนกังาน ผูรั้บเหมา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง (+) 
11.บริษทัของท่านมีการจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 (+) 
12.บริษทัของท่านจดัสรรให้มีเทคโนโลยีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีไม่เหมาะสม และมีจ านวนไม่เพียงพอในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ตามระบบท่ีไดว้างไว ้(-) 
13.บริษทัของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อ
ผลักดันการด า เ นินต่อระบบการจัดการ ส่ิงแวดล้อม ISO 
14001:2015 (+) 
14.วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ไม่ มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001:2015  (-) 
15.มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัของท่านตอ้งปฏิบติัตาม ไดก่้อให้เกิด
อุปสรรคในการด าเนินต่อระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 
14001:2015 ในบริษทัฯของท่าน (-) 
ด้านการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) 
16. การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในบริษทัของท่านมีผลการด าเนินต่อระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015  (+)  
17. การก าหนดแผนงานและโครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในบริษัทของท่านส่งเสริมการด าเนินงานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015  (+) 
18. การควบคุมการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 : 2015  ในบ ริษัทของ ท่ านประสบผลส า เ ร็ จต าม
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้ (+) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อค าถาม 

ประ สิท ธิผลของการบ ริหารจั ดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
ISO14001:2015 

ด้านการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) 
19. บริษทัของท่านมีการติดตามตรวจสอบการด าเนินต่อระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ท่ีมีประสิทธิภาพ (+) 
20. พนกังานและผูรั้บเหมาในบริษทัของท่าน ไม่มีความ
ตระหนกัและไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 (-) 
21. การทบทวนและการปรับปรุงแผนงาน โครงการ และการ
ปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 (+) 
ด้านการประเมินผลผลติ (Product Evaluation : P ) 
22. การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
ในบริษัทของท่านได้บรรลุ ตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและ
แผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้(+) 
23. บริษทัของท่านมีสภาพแวดลอ้มในองคก์รดีข้ึน (+) 

ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น ส ว น
อุตสาหกรรม 304  ไอพี1  และ ไอพี7 
จังหวดัปราจีนบุรี 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ  ( Impact 
Evaluation : I ) ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
ในบริษทัของท่านสามารถช่วยเพ่ิมการจา้งงานได ้(+) 
2. การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
ในบริษทัของท่านเพ่ิมตน้ทุนการผลิต (-) 
3. การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
ในบริษทัของท่าน ลดรายไดข้องบริษทัได ้(-) 
4. การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
ในบริษทัของท่าน สามารถช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
ของบริษทั (+) 
5. การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
ในบริษทัของท่าน สามารถช่วยสร้างช่ือเสียงต่อองค์กรเป็นท่ี
ยอมรับของตลาดได ้(+) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อค าถาม 

ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น ส ว น
อุตสาหกรรม 304  ไอพี1  และ ไอพี7 
จังหวดัปราจีนบุรี 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ  ( Impact 
Evaluation : I ) ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 
6. บริษทัของท่านเสียเปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงเป็นผลจากการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (-) 
ด้านสังคม 
7. วิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบของบริษทัท่าน เปล่ียนไป
จากเดิม (-) 
8. บริษทัของท่านสามารถสร้างอาชีพใหค้นในชุมชนได ้(+) 
9. บริษัทของท่านสร้างความสามัคคีและลดความขัดแยง้ใน
ชุมชนได ้(+) 
10. บริษทัของท่านไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากชุมชน (-) 
11. บริษทัของท่านสามารถสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีของ
ชุมชนได ้(+) 
12. บริษัทของท่านได้รับความพึงพอใจและการยอมรับจาก
ชุมชนได ้(+) 
ด้านส่ิงแวดล้อม 
13.บริษทัของท่านมีการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื (+) 
14.บริษทัของท่านใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า (+) 
15.บริษทัของท่านใชน้ ้าอยา่งคุม้ค่า (+) 
16.บริษทัของท่านใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงอยา่งคุม้ค่า (+) 
17.บริษทัของท่านสามารถลดการก่อมลพิษ (+) 
18.บริษทัของท่านสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ (+) 
19.บริษทัของท่านสามารถลดการปล่อยมลพิษทางน ้า (+) 
20.บริษทัของท่านสามารถลดการของเสียประเภทขยะมูลฝอยท่ี
เกิดจากสถานประกอบการ  (+) 
21.บริษัทของท่านสามารถลดการของเสียอันตรายท่ีเกิดจาก
สถานประกอบการ (+) 
22.บริษัทของท่านสามารถลดการน ้ า เ สีย ท่ี เ กิดจากสถาน
ประกอบการ (+) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อค าถาม 

ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น ส ว น
อุตสาหกรรม 304  ไอพี1  และ ไอพี7 
จังหวดัปราจีนบุรี 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ  ( Impact 
Evaluation : I ) ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
23.บริษทัของท่านสามารถลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (+) 

ส่วนที่ 4 สอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้
ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงในการเพิ่ม
ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  
 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะให้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในขั้นตอน

การจดัท าแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดก้ าหนดแบบสอบถามข้ึนมาตามตวัแปรท่ีตอ้งการวดัผลตาม
กรอบแนวคิดท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัท า
สารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสม และความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้แลว้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา และเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบอีกคร้ังก่อนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

3.7 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มและค่าตัวแปร 
3.7.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) คือ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ประกอบดว้ยการประเมินปัจจยั 4 ดา้น ไดแ้ก่  
การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation : C)  ขอ้ก าหนด 4. บริบทขององคก์ร 
การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation : I ) ขอ้ก าหนด 7 สนบัสนุน 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) ขอ้ก าหนด 5 ความเป็นผูน้ า ขอ้ก าหนด 

6 การวางแผน ขอ้ก าหนด 8 การปฏิบติัการ 
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การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ขอ้ก าหนด 9 การประเมินสมรรถนะ 
ขอ้ก าหนด 10 การปรับปรุง 

เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบติั การวดัตวัแปรวดัจากการแบ่งระดบัความคิดเห็นของการ
ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

- ระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 1 
- ระดบั 2 นอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 2 
- ระดบั 3  ปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 3 
- ระดบั 4  มาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 4 
- ระดบั 5  มากท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 5 

เกณฑก์ารแบ่งความส าเร็จของการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ  

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
จ านวนระดบัชั้น 

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 5 คะแนน คะแนนเฉล่ียต ่าสุดคือ 1 คะแนน และแบ่งระดบั 
ความส าคญัเป็น 3 ช่วง 

แทนค่าไดด้งัน้ี ( 5-1 ) / 3 = 1.33 

แบ่งระดบัความคิดเห็นตามเกณฑก์ารแบ่งคะแนนไดด้งัน้ี  
ความส าเร็จของการด าเนินระบบต ่า   ช่วงคะแนน 1 – 2.33  
ความส าเร็จของการด าเนินระบบปานกลาง  ช่วงคะแนน 2.34 – 3.66 
ความส าเร็จของการด าเนินระบบสูง   ช่วงคะแนน 3.67 – 5.00 

3.7.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ความย ั่ง ยืนขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ประกอบดว้ยการประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation : I ) ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการปฏิบติั การวดัตวัแปรวดัจากการแบ่งระดบัความคิดเห็นของระดบัความย ัง่ยืนขององคก์ร 
โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ  
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- ระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 1 
- ระดบั 2 นอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 2 
- ระดบั 3  ปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 3 
- ระดบั 4  มาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 4 
- ระดบั 5  มากท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนน เท่ากบั 5 

เกณฑก์ารแบ่งระดบัความย ัง่ยนืขององคก์ร คือ  

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
จ านวนระดบัชั้น 

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 5 คะแนน คะแนนเฉล่ียต ่าสุดคือ 1 คะแนน และแบ่งระดบั 
ความส าคญัเป็น 3 ช่วง 

แทนค่าไดด้งัน้ี ( 5-1 ) / 3 = 1.33 

แบ่งระดบัความคิดเห็นตามเกณฑก์ารแบ่งคะแนนไดด้งัน้ี  
ความย ัง่ยนืขององคก์รอยูใ่นระดบัต ่า   ช่วงคะแนน 1 – 2.33  
ความย ัง่ยนืขององคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง ช่วงคะแนน 2.34 – 3.66  
ความย ัง่ยนืขององคก์รอยูใ่นระดบัสูง  ช่วงคะแนน 3.67 – 5.00 
 

3.8 วธีิการเกบ็ข้อมูล 
3.8.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ในการศึกษาคร้ัง น้ี เ ป็นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

(Questionnaires) จากผูบ้ริหารหรือตัวแทนฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าท่ี พนักงานท่ีเป็นตัวแทนและ
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 
ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยตอบแบบสอบถามซ่ึงมีจ านวน 2 ส่วน จ านวน 8 หนา้ รวม 
44 ค าถามต่อผูต้อบค าถาม 1 ท่าน 

3.8.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมและคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

สารนิพนธ์ รายงานการวิจยั และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลจากบริการสารสนเทศเพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการสร้าง
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แบบสอบถาม ผลการศึกษาท่ีได ้ผูค้น้ควา้ใชผ้ลการศึกษาจากแบบสอบถามเป็นขอ้มูลส าหรับการ
วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

3.9 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
3.9.1 การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และครบถว้นของแบบสอบถาม เพื่อให้คะแนนแบบสอบถามตาม
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้จากนั้นน ามาประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS 
for Windows) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กับความย ัง่ยืนขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ตาม
สมมติฐาน ดงัน้ี 

3.9.1.1 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3.9.1.2 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ 
Correlation โดยก าหนดสถิติส าหรับทดสอบสมมติฐานตามปัจจัยท่ีท าการศึกษาวิ เคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานISO14001:2015 
กับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และความย ัง่ยืนขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ซ่ึงถา้ค่า Significant นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กัน แต่ถ้าค่ามากกว่า  0.05 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์  เกณฑ์การวัดระดับ
ความสมัพนัธ์ของสองตวัแปรดงัน้ี 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   ระดบัความสัมพนัธ์ 
0.01 – 0.09       นอ้ยมาก 
0.10 – 0.29       นอ้ย 
0.30 – 0.49       ปานกลาง 
0.50 – 0.69       สูง 
> / = 0.70       สูงมาก 

 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั
ปราจีนบุรี ผูค้น้ควา้ไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) กบั
กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูบ้ริหารหรือตวัแทนฝ่ายบริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังานท่ีเป็นตวัแทนและเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ 
ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ร่วมกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติภูมิโดยการทบทวนเอกสารทางวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการการศึกษาเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 
กบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมารตรฐาน ISO14001:2015 และความย ัง่ยนืขององคก์ร 

4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 การประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 

ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 
4.4 การประเมินความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั

ปราจีนบุรี 
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.6 ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูต้อบแบบสอบถาม 



 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จังหวัด
ปราจีนบุรี กับการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมารตรฐาน ISO14001:2015 และ
ความยัง่ยืนขององค์กร 

สวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ก่อตั้งเม่ือปี 1994 บนพื้นท่ีรวม 
7,500 ไร่ในต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นโครงการในเขตส่งเสริมการลงทุน 
สวนอุตสาหกรรมไดรั้บการพฒันาภายใตแ้นวคิด เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial 
Town ซ่ึงสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาด การใชน้ ้ าจากอ่างเก็บน ้าท่ีสร้างข้ึนโดยไม่รบกวนแหล่ง
น ้าตามธรรมชาติ การก าจดัของเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก  

 

ภาพที่ 4.1 สวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 

วิสัยทัศน์ ในฐานะผูน้ าดา้นการพฒันาสวนอุตสาหกรรมของประเทศ เราไม่เพียงใส่ความ
ตั้งใจในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑคุ์ณภาพ เพื่อรองรับการขยายตวัของการลงทุนในระดบัภูมิภาค
จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) แต่เรายงั
ริเร่ิมก่อตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผูอ้ยู่
อาศยั รวมถึงเติบโตไปพร้อมๆ กบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

พันธกิจ ความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพในการลงทุน มูลค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับ
หลกัการธุรกิจสีเขียว คือแนวคิดเบ้ืองหลงัท่ีขบัเคล่ือน สวนอุตสาหกรรม 304 

 
ภาพที่ 4.2 สวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 
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โดยมีบริษทัในพื้นท่ี IP1 จ านวน 68 บริษทั และพื้นท่ี IP7 จ านวน 58 บริษทั รวมทั้งส้ิน 126 
บริษทั เป็นบริษทัท่ีไดรั้บรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 จ านวน 61 
บริษทั 

 
ภาพท่ี 4.3 แผนผงัสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 

4.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูบ้ริหารหรือตวัแทนฝ่ายบริหาร เจา้หน้าท่ี 

พนกังานท่ีเป็นตวัแทนและเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์ร
ในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จังหวดัจ านวน 61 คน จาก 61 องค์กร มีผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกลุ่มประชากรทั้งหมด ขอ้มูลท่ีไดน้ ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Windows) เพื่อหาความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอ้มูลทัว่ไปของผูด้อบแบบสอบถามแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประเด็นค าถาม จ านวน (n=58) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
20 
38 

 
34.5 
65.5 

อายุ       
ต ่ากวา่ 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

 
28 
18 
8 
4 
0 

 
48.3 
31.0 
13.8 
6.9 
0 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวา่ปริญญาโท 

 
9 
40 
9 
0 

 
15.5 
69.0 
15.5 

0 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

ผูบ้ริหารระดบัสูง  
ผูบ้ริหารฝ่ายหรือเทียบเท่า 
พนกังาน 

 
2 
13 
43 

 
3.4 
22.4 
74.1 

ลกัษณะงานปัจจุบัน 
ฝ่ายจดัการและฝฝ่ายบริหาร 
การตลาด/ฝ่ายขาย 
การผลิต/ปฏิบีติการ 
การเงิน/บญัชี 
ทรัพยากรบุคคล 
วางแผนและกลยทุธ ์
ประชาสัมพนัธ์/CSR 
ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

 
5 
1 
9 
3 
1 
2 
3 
29 

 
8.6 
1.7 
15.5 
5.2 
1.7 
3.4 
5.2 
50.0 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม จ านวน (n=58) ร้อยละ 

ลกัษณะงานปัจจุบัน 
วิจยัและพฒันา 
อ่ืนๆ.... 

 
2 
3 

 
3.4 
5.2 

ประสบการณ์ในการท างาน 
นอ้ยกวา่ 3 ปี 
มากกวา่ 3 – 5 ปี 
มากกวา่ 5 – 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

 
13 
19 
11 
15 

 
22.4 
32.8 
19.0 
25.9 

จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ 
ลูกจา้งตั้งแต่ 50-99 
ลูกจา้งตั้งแต่ 100-499 คน 
ลูกจา้งตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป 

 
18 
27 
13 

 
31.0 
46.6 
22.4 

สถานประกอบการด าเนินการมาเป็นเวลา 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
5 – 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

 
3 
15 
40 

 
5.2 
25.9 
69.0 

โดยสรุป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.5 อายสุ่วนใหญ่ต ่า
กวา่ 30 ปี ร้อยละ 48.3 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 31 – 40 ปี ร้อยละ 31 การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อย
ละ 69 ลกัษณะงานอนัดบั 1 ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ร้อยละ 50 อนัดบั 2 ฝ่ายผลิตและ
ปฏิบติัการ ร้อยละ 15.5 และอนัดบั 3 ฝ่ายบริหาร ร้อยละ 8.6 ต าแหน่งงานพนกังานทัว่ไป ร้อยละ 70 
รองมา คือ ผูจ้ดัการฝ่าย ร้อยละ 22.4 และผูบ้ริหาระดบัสูง ร้อยละ 3.4 ประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี ร้อยละ 32.8 และมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 25.9 โดยบริษทัท่ีท าแบบสอบถามมี
จ านวนพนักงานอยู่ระหว่าง 100 – 499 คน ร้อยละ 46.6 รองลงมา คือ 50 – 99 คน ร้อยละ 31 และ 
500 คนข้ึนไป ร้อยละ 22.4 ซ่ึงบริษทัมีอายอุยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี ร้อยละ 69 รองลงมา คือ อายมุากกวา่ 
10 ปี ร้อยละ 25.9 และนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 
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4.3 ประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 ขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จังหวัด
ปราจีนบุรี  

การศึกษาน้ีผูค้น้ควา้ไดก้ าหนดการประเมินประสิทธิผลภาพรวมของการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของ
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ประกอบไปดว้ยการประเมิน 4 ดา้น 
ตามแนวคิด CIPP-I รายละเอียดดงัน้ี 

การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) ประกอบดว้ย นโยบาย กฎหมายและ
กฎระเบียบจากภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ ผูน้ าชุมชน ความตอ้งการของลูกคา้ สภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะแข่งขนัในธุรกิจ รวมถึงขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสังคม  

การประเ มินปัจจัยน า เข้า  ( Input Evaluation : I ) ประกอบด้วย  บุคลากรมีความ รู้  
ความสามารถ มีการเสริมสร้างและพฒันาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่พนักงาน ผูรั้บเหมา และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีวิสัยทศัน์และวฒันธรรม
องคก์รท่ีผลกัดนัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีเทคโนโลย ีและมีมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดรั้บ 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนงานและโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การควบคุม ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของพนักงานและผูรั้บเหมา รวมทั้งการ
ทบทวนและการปรับปรุงแผนงานและโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประกอบดว้ย การบรรลุ ตามวตัถุประสงค ์
เป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนด รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนของบริษทั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่  4 .2  การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context: C) 

ประเด็นค าถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

Mean S.D 
ระดับ 

ความส าเร็จ 

การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) 
1.นโยบายจากภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมการด าเนินงานระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 
ในบริษทัของท่าน 

13 
22.4% 

36 
62.1% 

8 
13.8% 

1 
1.7% 

0 
0% 

4.05 0.660 สูง 

2.กฎหมายและกฎระเบียบจากภาครัฐ
ส่งเสริมการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

25 
43.1% 

28 
48.3% 

4 
6.9% 

1 
1.7% 

0 
0% 

4.33 0.685 สูง 

3.หน่วยงานราชการมีบทบาทในการ
ส่งเสริมหรือควบคุมการด าเนินงานระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015
ในบริษทัของท่าน 

14 
24.1% 

34 
58.6% 

7 
12.1% 

3 
5.2% 

0 
0% 

4.02 0.761 สูง 

4.ผูน้ าชุมชน มีอิทธิพลในการส่งเสริมการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001:2015ในบริษทัของท่าน 

8 
13.8% 

18 
31.0% 

19 
32.8% 

8 
13.8% 

5 
8.6% 

3.28 1.136 ปานกลาง 

5.ความต้องการของลูกค้าขัดขวางการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001:2015 ในบริษทัของท่าน 

0 
0% 

2 
3.4% 

4 
6.9% 

35 
60.3% 

17 
29.3% 

4.16 0.696 สูง 

6.สภาพเศรษฐกิจและสภาวะแข่งขนัใน
ธุรกิจกีดกันการด าเนินงานระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ใน
บริษทัของท่าน 

4 
6.9% 

24 
41.4% 

18 
31.0% 

11 
19.0% 

1 
1.7% 

2.67 0.925 ปานกลาง 

7.ข้อร้องเ รียนจากชุมชนและสังคมท่ี
บริษทัของท่านท่ีท่านได้รับ มีผลต่อการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001:2015 

1 
1.7% 

6 
10.3% 

20 
34.5% 

19 
32.8% 

12 
20.7% 

3.60 0.990 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย = 0.391 
โดยสรุป พบวา่ การประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม

มาตรฐาน ISO14001:2015 ขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จังหวดั
ปราจีนบุรี ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context: C) อยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.73 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.391 
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ตารางที่  4 .3 การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input: I ) 

ประเด็นค าถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

Mean S.D 
ระดับ 

ความส าเร็จ 

การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation : I ) 
8.บริษทัของท่านมีการคดัเลือกบุคลากรท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นคณะท างานในระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ให้มี
ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม 

17 
29.3% 

34 
58.6% 

7 
12.1% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

4.17 0.625 สูง 

9.ท่ า น เ ห็ น ว่ า บุ ค ล า ก ร ท่ี ท า ห น้ า ท่ี
ด า เ นิ น ง า น ใ น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ในบริษัท
ของท่าน มีจ านวนไม่ เพียงพอและไม่
เหมาะสม 

1 
1.7% 

3 
5.2% 

24 
41.4% 

23 
39.7% 

7 
12.1% 

3.55 0.841 ปานกลาง 

10.บริษัทของท่านมีการเสริมสร้างและ
พฒันาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
ร ะบบก า ร จัด ก า ร ส่ิ ง แ ว ดล้อ ม  ISO 
14001:2015  ให้แก่ พนักงาน ผูรั้บเหมา 
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

10 
17.2% 

31 
53.4% 

14 
24.1% 

3 
5.2% 

0 
0% 

3.83 0.775 สูง 

11.บ ริ ษั ท ข อ ง ท่ า น มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณให้ เพียงพอต่อระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 

6 
10.3% 

23 
39.7% 

25 
43.1% 

4 
6.9% 

0 
0% 

3.53 0.777 ปานกลาง 

12.บริษทัของท่านจดัสรรให้มีเทคโนโลยี
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม และ
มี จ านวนไม่ เพี ย งพอในการจัดก าร
ส่ิงแวดลอ้มตามระบบท่ีไดว้างไว ้

0 
0.0% 

3 
5.2% 

24 
41.4% 

26 
44.8% 

5 
8.6% 

3.57 0.728 ปานกลาง 

13.บริษัทของท่านได้รับการสนับสนุน
จากผู ้บริหารระดับสูงเพื่อผลักดันการ
ด าเนินต่อระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001:2015 

10 
17.2% 

34 
58.6% 

13 
22.4% 

1 
1.7% 

0 
0% 

3.91 0.683 สูง 

14.วิสัยทัศน์และวฒันธรรมองค์กรของ
บริษัทไม่ มีผลต่อความส า เ ร็จในการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ร ะ บบ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 

0 
0% 

2 
3.4% 

15 
25.9% 

22 
37.9% 

19 
32.8% 

4.00 0.858 สูง 

15.มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัของท่านตอ้ง
ปฏิบติัตาม ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินต่อระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001:2015 ในบริษทัฯของท่าน 

2 
3.4% 

8 
13.8% 

8 
13.8% 

24 
41.4% 

16 
27.6% 

3.76 1.113 สูง 
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ค่าเฉล่ียรวม = 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย = 0.490 
โดยสรุป พบว่า การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 

ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input: I ) อยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.79 และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.490 

ตารางที่  4.4 การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 ดา้นกระบวนการ (Process: P ) 

ประเด็นค าถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

Mean S.D 
ระดับ 

ความส าเร็จ 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) 
16 .การก าหนดนโยบาย ส่ิงแวดล้อม 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ด้ า น
ส่ิงแวดล้อม ในบริษทัของท่านมีผลการ
ด าเนินต่อระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001:2015   

23 
39.7% 

25 
43.1% 

9 
15.5% 

1 
1.7% 

0 
0% 

4.21 0.767 สูง 

17.การก าหนดแผนงานและโครงการดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในบริษทัของท่าน
ส่งเสริมการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 

22 
37.9% 

26 
44.8% 

9 
15.5% 

1 
1.7% 

0 
0% 

4.19 0.760 สูง 

18. การควบคุมการด าเนินงานระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ใน
บริษัทของท่านประสบผลส า เ ร็จตาม
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้  

14 
24.1% 

29 
50.0% 

14 
24.1% 

1 
1.7% 

0 
0% 

3.97 0.748 สูง 

19.บริษทัของท่านมีการติดตามตรวจสอบ
ก า ร ด า เ นิ น ต่ อ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิ ง แ วดล้อ ม  ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5  ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

18 
31.0% 

23 
39.7% 

15 
25.9% 

2 
3.4% 

0 
0% 

3.98 0.848 สูง 

20.พนักงานและผูรั้บเหมาในบริษทัของ
ท่าน ไม่มีความตระหนักและไม่มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 

0 
0% 

5 
8.6% 

16 
27.6% 

29 
50.0% 

8 
13.8% 

3.69 0.821 สูง 

21.การทบทวนและการปรับปรุงแผนงาน 
โครงการ และการปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพื่ อให้ เ ป็นไปตามระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 

11 
19.0% 

29 
50.0% 

17 
29.3% 

1 
1.7% 

0 
0% 

3.86 0.736 สูง 
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ค่าเฉล่ียรวม = 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย = 0.662 
โดยสรุป พบว่า การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 

ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 ดา้นกระบวนการ (Process: P ) อยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.98 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.662 

ตารางที่  4.5 การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 ดา้นผลผลิต (Product: P ) 

ประเด็นค าถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

Mean S.D 
ระดับ 

ความส าเร็จ 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) 
22 .การด า เ นินงานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ในบริษัท
ของท่านได้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้

5 
8.6% 

36 
62.1% 

16 
27.6% 

1 
1.7% 

0 
0% 

3.78 0.622 สูง 

23.บริษัทของท่านมีสภาพแวดล้อมใน
องคก์รดีข้ึน 

9 
15.5% 

28 
48.3% 

18 
31.0% 

3 
5.2% 

0 
0% 

3.74 0.785 สูง 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย = 0.609 
โดยสรุป พบว่า การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 

ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นวา่ประสิทธิผลในภาพรวมของการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ดา้นผลผลิต (Product: P ) อยูใ่นระดบัสูง 
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.76 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.609 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ การประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 ขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จังหวดั
ปราจีนบุรี ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ตามแนวคิด CIPP-I โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้าน
สภาพแวดลอ้ม (Context: C) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input: I)  ดา้นกระบวนการ (Process: P) และดา้น
ผลผลิต (Product: P) อยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย
เท่ากบั 0.797 



47 

 

4.4 ความยัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ ไอพ7ี จังหวดั
ปราจีนบุรี 

การศึกษาน้ีผูค้น้ควา้ไดก้ าหนดการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ต่อความ
ย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ตามแนวคิด CIPP-I 
ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย การจา้งงาน ความสามารถในการลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มรายได ้
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สร้างช่ือเสียงต่อองคก์รเป็นท่ียอมรับของตลาด และการไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั 

ดา้นสังคม ประกอบดว้ย วิถีชีวิต การสร้างอาชีพของคนในชุมชน การสร้างความสามคัคี
และลดความขดัแยง้ในชุมชน จ านวนขอ้ร้องเรียนและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี รวมทั้งความพึงพอใจ
และการยอมรับจากชุมชน 

ด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน การใช้พลังงาน น ้ า และ
เช้ือเพลิงอย่างคุม้ค่า รวมทั้งความสามารถในลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ น ้ า พื้นดิน ขยะทัว่ไป 
ของเสียอนัตราย น ้าเสีย และผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation : I ) ของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ทั้ง 3 ดา้น คือ 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี
1 และ ไอพี7 โดยมีความคิดเห็น ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6, 4.7 และ 4.8 

ตารางที่ 4.6 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ดา้นเศรษฐกิจ 

ประเด็นค าถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

Mean S.D 
ระดับ 

ความยัง่ยืน 

1 . ก า รด า เ นิ น ง านระบบกา รจัด ก า ร
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ในบริษัท
ของท่านสามารถช่วยเพิ่มการจา้งงานได ้

1 
1.7% 

11 
19.0% 

20 
34.5% 

19 
32.8% 

7 
12.1% 

2.66 0.983 ปานกลาง 

2 . ก า รด า เ นิ น ง านระบบกา รจัด ก า ร
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ในบริษัท
ของท่านเพิ่มตน้ทุนการผลิต 

1 
1.7% 

8 
13.8% 

21 
36.2% 

26 
44.8% 

2 
3.4% 

3.34 0.828 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

Mean S.D 
ระดับ 

ความยัง่ยืน 

3 . ก า รด า เ นิ น ง านระบบกา รจัด ก า ร
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ในบริษัท
ของท่าน ลดรายไดข้องบริษทัได ้

1 
1.7% 

7 
12.1% 

28 
48.3% 

20 
34.5% 

2 
3.4% 

3.26 0.785 ปานกลาง 

4 . ก า รด า เ นิ น ง านระบบกา รจัด ก า ร
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ในบริษัท
ของท่าน สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตของบริษทั 

4 
6.9% 

25 
43.1% 

25 
43.1 

4 
6.9% 

0 
0% 

3.50 0.731 ปานกลาง 

5 . ก า รด า เ นิ น ง านระบบกา รจัด ก า ร
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 ในบริษัท
ของท่าน สามารถช่วยสร้างช่ือเสียงต่อ
องคก์รเป็นท่ียอมรับของตลาดได ้

13 
22.4% 

25 
43.1% 

19 
32.8% 

1 
1.7% 

0 
0% 

3.86 0.782 สูง 

6.บริษทัของท่านเสียเปรียบทางการแข่งขนั 
ซ่ึงเป็นผลจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

1 
1.7% 

6 
10.3% 

17 
29.3% 

26 
44.8% 

8 
13.8% 

3.59 0.918 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย = 0.838 
โดยสรุป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation : I ) ของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ดา้นเศรษฐกิจ อยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.37  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.838 

ตารางที่ 4.7 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ดา้นสังคม 

ประเด็นค าถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

Mean S.D 
ระดับ 

ความยัง่ยืน 

7.วิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบของ
บริษทัท่าน เปล่ียนไปจากเดิม 

9 
15.5% 

18 
31.0% 

22 
37.9% 

7 
12.1% 

2 
3.4% 

2.57 1.011 ปานกลาง 

8.บริษทัของท่านสามารถสร้างอาชีพให้คน
ในชุมชนได ้

4 
6.9% 

14 
24.1% 

25 
43.1% 

12 
20.7% 

3 
5.2% 

3.07 0.971 ปานกลาง 

9.บริษทัของท่านสร้างความสามคัคีและลด
ความขดัแยง้ในชุมชนได ้

8 
13.8% 

17 
29.3% 

24 
41.4% 

8 
13.8% 

1 
1.7% 

3.40 0.954 ปานกลาง 

10.บริษทัของท่านได้รับขอ้ร้องเรียนจาก
ชุมชน 

0 
0% 

1 
1.7% 

17 
29.3% 

28 
48.3% 

12 
20.7% 

3.88 0.751 สูง 

11.บริษทัของท่านสามารถสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของชุมชนได ้

12 
20.7% 

29 
50.0% 

14 
24.1% 

3 
5.2% 

0 
0% 

3.86 0.805 สูง 

12.บริษทัของท่านไดรั้บความพึงพอใจและ
การยอมรับจากชุมชนได ้

10 
17.2% 

29 
50.0% 

16 
27.6% 

3 
5.2% 

0 
0% 

3.79 0.789 สูง 
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ค่าเฉล่ียรวม = 3.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย = 0.880 
โดยสรุป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation : I ) ของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ดา้นสังคม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.43  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.880 

ตารางที่ 4.8 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ประเด็นค าถาม 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

Mean S.D 
ระดับ 

ความยัง่ยืน 

13.บริษทัของท่านมีการใชท้รัพยากรอย่าง
ย ัง่ยนื 

7 
12.1% 

28 
48.3% 

21 
36.2% 

2 
3.4% 

0 
0% 

3.69 0.730 สูง 

14.บริษทัของท่านใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 9 
15.5% 

27 
46.6% 

18 
31.0% 

4 
6.9% 

0 
0% 

3.71 0.817 สูง 

15.บริษทัของท่านใชน้ ้ าอยา่งคุม้ค่า 11 
19.0% 

23 
39.7% 

20 
34.5% 

4 
6.9% 

0 
0% 

3.71 0.859 สูง 

16.บริษัทของท่านใช้พลังงานเช้ือเพลิง
อยา่งคุม้ค่า 

11 
19.0% 

29 
50.0% 

15 
25.9% 

3 
5.2% 

0 
0% 

3.83 0.798 สูง 

17.บริษัทของท่านสามารถลดการก่อ
มลพิษ 

9 
15.5% 

24 
41.4% 

23 
39.7% 

2 
3.4% 

0 
0% 

3.69 0.777 สูง 

18.บริษัทของท่านสามารถลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศ 

9 
15.5% 

22 
37.9% 

25 
43.1% 

2 
3.4% 

0 
0% 

3.66 0.785 ปานกลาง 

19.บริษัทของท่านสามารถลดการปล่อย
มลพิษทางน ้า 

9 
15.5% 

22 
37.9% 

21 
36.2% 

6 
19.3% 

0 
0% 

3.59 0.879 ปานกลาง 

20.บริษทัของท่านสามารถลดการของเสีย
ประ เภทขยะมูลฝอย ท่ี เ กิดจากสถาน
ประกอบการ 

11 
19.0% 

19 
32.8% 

26 
44.8% 

2 
3.4% 

0 
0% 

3.67 0.825 สูง 

21.บริษทัของท่านสามารถลดการของเสีย
อนัตรายท่ีเกิดจากสถานประกอบการ 

11 
19.0% 

21 
36.2% 

23 
39.7% 

3 
5.2% 

0 
0% 

3.69 0.842 สูง 

22.บริษทัของท่านสามารถลดการน ้ าเสียท่ี
เกิดจากสถานประกอบการ 

10 
17.2% 

20 
34.5% 

25 
43.1% 

3 
5.2% 

0 
0% 

3.64 0.831 ปานกลาง 

23.บริษทัของท่านสามารถลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

9 
15.5% 

26 
44.8% 

21 
36.2% 

2 
3.4% 

0 
0% 

3.72 0.768 สูง 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย = 0.802 
โดยสรุป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation : I ) ของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.69  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.802 
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ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นวา่การประเมินผลกระทบ 
(Impact Evaluation : I ) ของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ต่อความ
ย ัง่ยืน 3 มิติ คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.53 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.831 
 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน

ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 
ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 และผลกระทบดา้นเศรษฐกิจขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 
และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั 0.607  และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.000 (< 0.05) หมายความว่า ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจขององคก์รอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 กบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

ตวัแปรอิสระ 
n 

ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
ความสัมพนัธ ์

r Sig. 
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ISO14001:2015  

58 0.608** 0.000 มีความสัมพนัธ์
ระดบัสูง 

สมมติฐานที่  2  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นสังคมขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอ
พี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 และผลกระทบดา้นสังคมขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 
และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั 0.518 และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.000 (< 0.05) หมายความว่า ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
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มาตรฐานISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กบัผลกระทบดา้นสังคมขององคก์รอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 กบัผลกระทบดา้นสังคม 

ตวัแปรอิสระ 
n 

ผลกระทบดา้นสังคม 
ความสัมพนัธ ์

r Sig. 
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
ISO14001:2015  

58 0.518** 0.000 มีความสัมพนัธ์
ระดบัสูง 

สมมติฐานที่  3  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสมัพนัธ์กบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 
ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอ
พี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั 0.706 และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.000 (< 0.05) หมายความว่า ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์ในระดับสูงมาก กับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของ
องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 กบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ตวัแปรอิสระ 
n 

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ ์

r Sig. 
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ISO14001:2015  

58 0.706** 0.000 มีความสัมพนัธ์
ระดบัสูงมาก 
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สมมติฐานที่  4  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอ
พี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 และความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั 0.696 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.000 (< 0.05) หมายความว่า ประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัความย ัง่ยืนขององคก์รอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยนื 

ตวัแปรอิสระ 
n 

ความย ัง่ยนืขององคก์ร 
ความสัมพนัธ ์

r Sig. 
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ISO14001:2015 กับความย ั่งยืนของ
องคก์ร 

58 0.696** 0.000 มีความสัมพนัธ์
ระดบัสูง 

 

4.6 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานท่ีเป็นตวัแทนและเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ 
ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรีเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อแบบสอบถามเพื่อการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบั
ความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี สรุปไดต้าม
ตารางท่ี 4.13 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.13 สรุปปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 

ความคดิเห็น จ านวน ร้อยละ 
ความคิดเห็นดา้นการบริหารและความเป็นผูน้ า 18 46.15 
ความคิดเห็นดา้นทรัพยากรและเทคโนโลย ี 11 30.77 
ความคิดเห็นดา้นความตระหนกั 4 10.26 
ความคิดเห็นดา้นกระบวนการ 4 10.26 
ความคิดเห็นดา้นบริบทภายนอก 1 2.56 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ในระดบัท่ี
สูงสุด คือ ดา้นการบริหารและความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมา คือ การ
จดัการดา้นทรัพยากรและเทคโนโลยใีหเ้พียงพอและทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 30.77 ความคิดเห็นดา้น
ความตระหนกั และความคิดเห็นดา้นกระบวนการเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 10.26 และความคิดเห็นดา้น
บริบทภายนอก มีส่วนในการผลกัดนัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตามล าดบั 

 



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษา เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั
ปราจีนบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 
304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี รวมทั้งเพื่อน าเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของ
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อส่งเสริมความย ัง่ยืนขององคก์ร
กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานท่ีเป็นตวัแทนและเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอ
พี7 จังหวดัปราจีนบุรี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยท า
แบบสอบถามจาก ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานท่ีเป็นตวัแทนและเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 ขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จังหวดั
ปราจีนบุรี รวม 58 คนจาก 58 บริษทั แบบสอบถามท่ีใชจ้ดัท าข้ึนและผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาพร้อมทบทวนก่อนการอนุมติัใช้งาน แบบสอบถามมีจ านวน 8 หน้า รวม 61 ค าถาม 
แบ่งเป็น 4 ส่วนเป็นค าถามแบบปลายปิด 3 ส่วนและปลายเปิดแบ่งเป็น 1 ส่วนเพื่อให้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม ใชจ้ านวน 58 ชุด ไดรั้บการกรอกขอ้มูลและกลบัคืนมาจ านวน 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Windows) เพื่อหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ (Correlation) และหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson's Correlation Coefficients) ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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5.1 สรุปผลการศึกษา  

5.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 69  เป็นพนกังานในต าแหน่ง พนกังานทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 74.2 รองลงมา ผูจ้ดัการ
ฝ่ายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.4 และผูบ้ริหารระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 3 ลกัษณะงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 50 มีประสบการณ์การท างานกบับริษทั 3-5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 32.8 รองลงมามากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.9  บริษทัมีจ านวนพนกังาน 100-499 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.6 โดยบริษทัส่วนใหญ่ด าเนินกิจการมาเป็นเวลา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 69 

5.1.2 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานISO14001:2015 
ในด้านประสิทธิผลภาพรวมของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO14001:2015 ขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 ประกอบไปดว้ยการประเมิน 4 ดา้น ตามแนวคิด CIPP-I รายละเอียด
ดงัน้ี 

การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) ประกอบดว้ย นโยบาย กฎหมายและ
กฎระเบียบจากภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ ผูน้ าชุมชน ความตอ้งการของลูกคา้ สภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะแข่งขนัในธุรกิจ รวมถึงขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสังคม อยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.73 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.391 

การประเ มินปัจจัยน า เข้า  ( Input Evaluation : I ) ประกอบด้วย  บุคลากรมีความ รู้  
ความสามารถ มีการเสริมสร้างและพฒันาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่พนักงาน ผูรั้บเหมา และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีวิสัยทศัน์และวฒันธรรม
องคก์รท่ีผลกัดนัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีเทคโนโลยี และมีมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัไดรั้บ อยู่ใน
ระดบัสูง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.79 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.490 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนงานและโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การควบคุม ติดตามตรวจสอบ การ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของพนักงานและผูรั้บเหมา รวมทั้งการ
ทบทวนและการปรับปรุงแผนงานและโครงการอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.98 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.662 
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การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประกอบดว้ย การบรรลุ ตามวตัถุประสงค ์
เป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนด รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนของบริษทั อยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.76 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.609 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อประสิทธิผลในภาพรวมของการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ตามแนวคิด CIPP-I โดยประเมิน 4 ดา้น 
คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context: C) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input: I)  ดา้นกระบวนการ (Process: P) และ
ดา้นผลผลิต (Product: P) อยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เฉล่ียเท่ากบั 0.797 

5.1.3 ความยัง่ยืนขององค์กร 
ก าหนดการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ต่อความย ัง่ยืนขององคก์รในสวน

อุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ตามแนวคิด CIPP-I ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ 
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดดงัน้ี 

ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การจ้างงาน 
ความสามารถในการลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มรายได ้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สร้างช่ือเสียง
ต่อองคก์รเป็นท่ียอมรับของตลาด และการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.37  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.838 

ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ด้านสังคม ประกอบด้วย วิถีชีวิต การสร้าง
อาชีพของคนในชุมชน การสร้างความสามคัคีและลดความขดัแยง้ในชุมชน จ านวนขอ้ร้องเรียนและ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี รวมทั้งความพึงพอใจและการยอมรับจากชุมชน อยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.43 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.880 

ประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation : I ) ด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย การใช้
ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน การใชพ้ลงังาน น ้ า และเช้ือเพลิงอย่างคุม้ค่า รวมทั้งความสามารถในลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ น ้ า พื้นดิน ขยะทัว่ไป ของเสียอนัตราย น ้ าเสีย และผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.69 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.802 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation : I ) ของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ทั้ง 3 ดา้น คือ 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี
1 และ ไอพี7 โดยมีความเห็นในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.53  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.831 
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5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน

ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 
ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 และผลกระทบดา้นเศรษฐกิจขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 
และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั 0.607  และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.000 (< 0.05) หมายความว่า ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจขององคก์รอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานที่  2  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นสังคมขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอ
พี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 และผลกระทบดา้นสังคมขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 
และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั 0.518 และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.000 (< 0.05) หมายความว่า ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง กบัผลกระทบดา้นสังคมขององคก์รอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  

สมมติฐานที่  3  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสมัพนัธ์กบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 
ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอ
พี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั 0.706 และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.000 (< 0.05) หมายความว่า ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์ในระดับสูงมาก กับผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3  
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สมมติฐานที่  4  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอ
พี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานISO14001:2015 และความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ r เท่ากบั 0.696 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.000 (< 0.05) หมายความว่า ประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัความย ัง่ยืนขององคก์รอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4  

จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม ประเด็นดา้น
การบริหารและความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาการจดัการดา้น
ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เพียงพอและทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 30.77 ความคิดเห็นดา้นความ
ตระหนัก และความคิดเห็นดา้นกระบวนการเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 10.26 และความคิดเห็นดา้น
บริบทภายนอก มีส่วนในการผลกัดนัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตามล าดบั 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  
จากผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO14001:2015 มีความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอ
พี7 จงัหวดัปราจีนบุรี อยู่ในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ประสิทธิผล
ของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ประกอบไปด้วยปัจจยั 4 ด้าน ตาม
แนวคิด CIPP-I คือ การประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ
จากภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ ผูน้ าชุมชน ความตอ้งการของลูกคา้ สภาพเศรษฐกิจและสภาวะ
แข่งขนัในธุรกิจ รวมถึงขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสงัคม การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีการเสริมสร้างและพฒันาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจแก่พนกังาน 
ผูรั้บเหมา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีวิสัยทศัน์
และวฒันธรรมองคก์รท่ีผลกัดนัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีเทคโนโลย ีและมีมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษทั
ไดรั้บ การประเมินดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
แผนงานและโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การควบคุม ติดตามตรวจสอบ การด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของพนกังานและผูรั้บเหมา รวมทั้งการทบทวนและการปรับปรุง
แผนงานและโครงการอย่างต่อเน่ือง และการประเมินดา้นผลผลิต ประกอบดว้ย การบรรลุ ตาม
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วตัถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนด รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนของบริษทั จะตอ้งอยูใ่น
ระดบัสูงตาม จากผลการศึกษาดงักล่าว สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดั
ปราจีนบุรีอยู่ในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาญ
ยทุธ ค าสงค ์(2557) ซ่ึงไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จและความย ัง่ยนืของการ
ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี บริษทั เอสวีไอ จ ากดั 
(มหาชน) จังหวดัปทุมธานี และพบว่า ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยภายนอกมี
ความสัมพนัธ์กับความส าเร็จและความย ัง่ยืนของการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มฯ ใน
ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5.2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี อยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของขวญันรี กลา้ปราบโจร (2561) ซ่ึงไดมี้
การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการปฏิบติัการบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความ
ย ัง่ยนืขององคก์รของบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศไทย และพบวา่การ
ปฏิบติัการบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนขององคก์รผ่านการปฏิบติัการ
ด้านนวตักรรมกระบวนการด้านบญัชีส่ิงแวดลอ้มและด้านความได้เปรียบด้านการแข่งขนัทาง
การเงิน  

5.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัผลกระทบดา้นสังคมขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 
จงัหวดัปราจีนบุรี อยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบัอลงกรณ์ อินทรฑูต (2558) ซ่ึงไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปีโตรเคมี 
กรณีศึกษา บริษทัไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) และพบว่าการประเมินปัจจยัดา้นผลกระทบ พบว่า
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนลดลง ชุมชนมีความพึงพอใจและมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทัมากข้ึน   
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5.2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO14001:2015 กบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอ
พี7 จงัหวดัปราจีนบุรี อยูใ่นระดบัสูงมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทกัษพร จูพลาย (2562) ซ่ึงได้
มีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001:2015) อย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และพบว่าปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 1400 1 : 2015) อยา่ง
ย ั่งยืนตามกรอบแนวคิด CIPPI Model 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านสังคมและมีการจัดการระบบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีการสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานสร้างความตระหนกัและให้ความส าคญั
เร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นทรัพยากรบุคคล มีการจดั
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการจดัฝึกอบรมบุคลากรท่ีผูต้รวจภายในอยา่งทัว่ถึง
ครอบคลุมบุคลากรทุกคนและทุกฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015 ) ดา้นงบประมาณ มีการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) เพียงพอต่อการด าเนินงาน 3) ดา้นกระบวนการ ดา้นการ
บริหารจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ให้ความส าคญักบัคุณภาพความ ปลอดภยั 
และส่ิงแวดลอ้มภายใตแ้นวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมีการควบคุมกิจกรรม กระบวนการไม่ใหส่้งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ 4) ดา้นผลผลิต ดา้นความส าเร็จในการด าเนินงานระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มท าใหส้ภาพแวดลอ้มบริเวณอาคารทรูทาวเวอร์ดีข้ึน โดยการจดัท า
ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001:2015) ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เป็นไปตามแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้ง 3 มิติ คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้น
ส่ิงแวดล้อม โดยปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของบริษทัดีข้ึน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน พนักงานและชุมชนมีความตระหนักเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน 
ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยใีนการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเพียงพอ 
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5.2.5 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ของประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี
7 จงัหวดัปราจีนบุรี จากการส ารวจความคิดเห็นพบว่าอนัดบั 1 คือ ดา้นการบริหารและความเป็น
ผูน้ าของผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาการจดัการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีให้
เพียงพอและทนัสมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุรณิน รัตนสมบติั (2557) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ การ
จดัการธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนเป็นความสามารถขององคก์รในการปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยเน้นการจดัการเชิงกลยุทธ์ของตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการจดัการธุรกิจ
อย่างย ัง่ยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า การก ากบัดูแลและกลยุทธ์องคก์ร 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ทั้งน้ีองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีจุดแขง็
ในเร่ืองภาวะผูน้ า ความพร้อมทางด้านบุคลากรและทรัพยากรและมีการด าเนินการการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ สามารถต่อยอดไปสู่การ
จดัการธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืไดโ้ดยการก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 
 

5.3 ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 
5.3.1 ข้อจ ากดัในการศึกษา 
สถานการณ์ COVID-19 ท าให้การท าแบบสอบถามมีขอ้จ ากดัมากข้ึนจึงตอ้งใชแ้บบสอบ 

ถามทางออนไลน์เท่านั้ น ไม่สามารถพบเจอผู ้ตอบแบบสอบถามได้ ท าให้การส่ือสารขาด
ประสิทธิภาพ ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน การของความอนุเคราะห์จากผูต้อบแบบสอบถามค่อนขา้ง
ยาก อีกทั้งไม่สามารถเกบ็แบบสอบถามไดต้ามก าหนดเป้าหมาย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
จากการศึกษาพบวา่ความคิดเห็นดา้นประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน 

ISO14001:2015 อยูใ่นระดบัสูง แต่ความย ัง่ยนืขององคก์รยงัคงอยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้เสนอแนะ 
คือ  

1) ดา้นการบริหารและความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารตอ้งแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบายและตวัช้ีวดัครอบคลุมทั้ง 3 มิติของ
ความย ัง่ยนื คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

2) ด้านการจัดการปัญหาการจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี ผู ้บริหารควรให้การ
สนับสนุนในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์รอย่างเพียงพอ ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 



62 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความย ัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 
304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี ตามหลกัการ CIPP-I โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น
เพียงเท่านั้นในอนาคตควรท าการศึกษาตวัช้ีวดัอ่ืนเพิ่มเติมจากความคิดเห็นส่วนบุคคล เช่น ผลการ
ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทั้ง 3 มิติ เพื่อให้ผลการศึกษามีความแม่นย  าและความ
หลากหลายของชุดข้อมูลเพิ่มมากข้ึน อีกทั้ งควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 และศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความย ัง่ยืนขององคก์รทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้าง
องคก์รธุรกิจท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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การศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO14001:2015 กบัความยัง่ยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ ไอพ7ี จังหวดัปราจีนบุรี 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการ

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความยัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 

และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี” โดยงานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท 

หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจัยัเพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มตาม

มาตรฐาน ISO14001:2015 กบัความยัง่ยืนขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 

รวมถึงน าเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กบั

ความยัง่ยนืขององคก์ร ต่อไป 

3. แบบสอบบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลและลกัษณะสถานประกอบการ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ประสิทธิผลในภาพรวมของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ของ

องคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี  

ส่วนท่ี 3 ความยัง่ยนืขององคก์รในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จงัหวดัปราจีนบุรี 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สุดทา้ยน่ีผูศึ้กษาตอ้งขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการให้ขอ้มูลตอบแบบสอบถามชุดน้ี ซ่ึง

ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บเป็นความลบัไม่มีผลกระทบในเชิงลบใดๆ ทั้งส้ินต่อผูต้อบแบบสอบถามโดยใชป้ระโยชน์เพ่ือการศึกษา

คน้และพฒันาต่อไป 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

     นางสาวนิสามณี ภูชงค ์

ผูศึ้กษา (นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลและลกัษณะสถานประกอบการ  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ท่ีตรงกบัความจริงเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและลกัษณะสถานประกอบการ 

1. เพศ 

o ชาย 

o หญิง 
2. อาย ุ

o ต ่ากวา่ 30 ปี 

o 31-40 ปี 

o 41-50 ปี 

o 51-60 ปี 

o 60 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 

o ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

o ปริญญาตรี 

o ปริญญาโท 

o สูงกว่าปริญญาโท 
4. ต าแหน่งงานปัจจุบนั 

o ผูบ้ริหารระดบัสูง  

o ผูบ้ริหารฝ่ายหรือเทียบเท่า 

o พนกังานทัว่ไป 

5. ลกัษณะงานปัจจุบนั 

o ฝ่ายจดัการและฝฝ่ายบริหาร 

o การตลาด/ฝ่ายขาย 

o การผลิต/ปฏิบีติการ 

o การเงิน/บญัชี 

o ทรัพยากรบุคคล 

o วางแผนและกลยทุธ์ 

o ประชาสมัพนัธ์/CSR 

o ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

o วิจยัและพฒันา 

o อ่ืนๆ.... 
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6. ประสบการณ์ในการท างาน 

o นอ้ยกว่า 3 ปี 

o มากกวา่ 3 – 5 ปี 

o มากกวา่ 5 – 10 ปี 

o มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

7. จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ 

o ลูกจา้งตั้งแต่ 50-99 

o ลูกจา้งตั้งแต่ 100-499 คน 

o ลูกจา้งตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป 

8. สถานประกอบการของท่านเปิดด าเนินการมาเป็นเวลา 

o นอ้ยกว่า 5 ปี 

o 5 – 10 ปี 

o มากกวา่ 10 ปี



 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขององค์กร

ในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ ไอพ7ี จังหวดัปราจีนบุรี 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีท่านตอ้งการตอบในแต่ละประเด็นตามความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ 
แบบสอบถามประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ ไอพ7ี จังหวดัปราจีนบุรี มา

กที่
สุด

 (5
) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3)
 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยที่

สุด
 

(1)
 

ด้านการประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) 
1 นโยบายจากภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริม

การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015 ในบริษทัของท่าน 

     

2 กฎหมายและกฎระเบียบจากภาครัฐส่งเสริมการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

     

3 หน่วยงานราชการมีบทบาทในการส่งเสริมหรือควบคุมการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015ใน
บริษทัของท่าน 

     

4 ผูน้ าชุมชน มีอิทธิพลในการส่งเสริมการด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015ในบริษทัของท่าน 

     

5 ความตอ้งการของลูกคา้ขดัขวางการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ในบริษทัของท่าน 

     

6 สภาพเศรษฐกิจและสภาวะแข่งขนัในธุรกิจกีดกนัการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ใน
บริษทัของท่าน 

     

7 ขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและสงัคมท่ีบริษทัของท่านท่ีท่าน
ไดรั้บ มีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001:2015 

     

ด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I ) 
1 บริษทัของท่านมีการคดัเลือกบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเป็นคณะท า 

งานในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ใหมี้
ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม 

     

2 ท่านเห็นวา่บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีด าเนินงานในระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ในบริษทัของท่าน มี
จ านวนไมเ่พียงพอและไม่เหมาะสม 
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ข้อ 
แบบสอบถามประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ ไอพ7ี จังหวดัปราจีนบุรี มา

กที่
สุด

 (5
) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3)
 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยที่

สุด
 

(1)
 

3 บริษทัของท่านมีการเสริมสร้างและพฒันาใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015  ให้แก่ พนกังาน ผูรั้บเหมา และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

     

4 บริษทัของท่านมีการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 

     

5 บริษทัของท่านจดัสรรใหมี้เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีไม่เหมาะสม และมีจ านวนไม่เพียงพอในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามระบบท่ีไดว้างไว ้

     

6 บริษทัของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง
เพ่ือผลกัดนัการด าเนินต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015 

     

7 วิสยัทศัน์และวฒันธรรมองคก์รของบริษทัไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015   

     

8 มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัของท่านตอ้งปฏิบติัตาม ได้
ก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการด าเนินต่อระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ในบริษทัฯของท่าน 

     

ด้านการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) 
1 การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในบริษทัของท่านมีผลการด าเนินต่อระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015   

     

2 การก าหนดแผนงานและโครงการดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในบริษทัของท่านส่งเสริมการด าเนินงานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015   

     

3 การควบคุมการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015 ในบริษทัของท่านประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้  

     

4 บริษทัของท่านมีการติดตามตรวจสอบการด าเนินต่อระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     



72 

ข้อ 
แบบสอบถามประสิทธิผลของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ขององค์กรในสวน
อุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ ไอพ7ี จังหวดัปราจีนบุรี มา

กที่
สุด

 (5
) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง 

(3)
 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยที่

สุด
 

(1)
 

5 พนกังานและผูรั้บเหมาในบริษทัของท่าน ไม่มีความ
ตระหนกัและไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 

     

6 การทบทวนและการปรับปรุงแผนงาน โครงการ และการ
ปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 

     

ด้านการประเมินผลผลติ (Product Evaluation : P ) 
1 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 

14001:2015 ในบริษทัของท่านไดบ้รรลุ ตามวตัถุประสงค ์
เป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้

     

2 บริษทัของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน หรือไม่      

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I ) ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม

เกีย่วกบัความยั่งยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพ1ี และ ไอพ7ี จังหวดัปราจีนบุรี  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีท่านตอ้งการตอบในแต่ละประเด็นตามความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ 
แบบสอบถามด้านการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation : I )  

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยที่

สุด
 (1

) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 

14001:2015 ในบริษทัของท่านสามารถช่วยเพ่ิมการจา้งงาน
ได ้

     

2 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015 ในบริษทัของท่านเพ่ิมตน้ทุนการผลิต 

     

3 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015 ในบริษทัของท่าน ลดรายไดข้องบริษทัได ้

     

4 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015 ในบริษทัของท่าน สามารถช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตของบริษทั 
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ข้อ 
แบบสอบถามด้านการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation : I )  

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

น้อ
ย (

2) 

น้อ
ยที่

สุด
 (1
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5 การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2015 ในบริษทัของท่าน สามารถช่วยสร้างช่ือเสียงต่อ
องคก์รเป็นท่ียอมรับของตลาดได ้

     

6 บริษทัของท่านเสียเปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงเป็นผลจากการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

     

ด้านสังคม 
1 วิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบของบริษทัท่าน เปล่ียนไป

จากเดิม 
     

2 บริษทัของท่านสามารถสร้างอาชีพใหค้นในชุมชนได ้      
3 บริษทัของท่านสร้างความสามคัคีและลดความขดัแยง้ใน

ชุมชนได ้
     

4 บริษทัของท่านไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากชุมชน      
5 บริษทัของท่านสามารถสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของ

ชุมชนได ้
     

6 บริษทัของท่านไดรั้บความพึงพอใจและการยอมรับจาก
ชุมชนได ้

     

ด้านส่ิงแวดล้อม 
1 บริษทัของท่านมีการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื      
2 บริษทัของท่านใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า      
3 บริษทัของท่านใชน้ ้าอยา่งคุม้ค่า      
4 บริษทัของท่านใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงอยา่งคุม้ค่า      
5 บริษทัของท่านสามารถลดการก่อมลพิษ      
6 บริษทัของท่านสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ      
7 บริษทัของท่านสามารถลดการปล่อยมลพิษทางน ้า      
8 บริษทัของท่านสามารถลดการของเสียประเภทขยะมูลฝอยท่ี

เกิดจากสถานประกอบการ   
     

9 บริษทัของท่านสามารถลดการของเสียอนัตรายท่ีเกิดจาก
สถานประกอบการ 

     

10 บริษทัของท่านสามารถลดการน ้าเสียท่ีเกิดจากสถาน
ประกอบการ 
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ข้อ 
แบบสอบถามด้านการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation : I )  
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11 บริษทัของท่านสามารถลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม      

 
ส่วนที่  4 ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงในการเพิ่ม
ประสิทธิผลของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความย ั่งยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1  และ ไอพี 7จังหวัดปราจีนบุรี
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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