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การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการดําเนินการและผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  
ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในตําแหนงเจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม จํานวน 304 คน นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 
for Windows คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําขอมูล
มาทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับ
มากกับผลการดําเนินการการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน 
ISO 14001 และผลกระทบจากการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชในมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับผลการดําเนินการการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 และผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the ISO 14001 implementation and its impact at Bangkok University Rangsit 
Campus.  This study is a survey research in which questionnaires were used to collect data from 304 employees 
working as technicians, instructors, and the environmental management representative committee at Bangkok 
University Rangsit Campus.  All data were rechecked and corrected before being analyzed by using SPSS for 
Windows computer program.  Descriptive statistics, frequencies, percentages, means, standard deviation, and 
ANOVA for hypothesis testing were applied to this research.  The results obtained from the perceived levels of 
respondents about the ISO 14001 implementation, which followed the standard criteria of ISO 14001, and impacts 
were high.  The result from the comparative study of the perceived levels and impacts of respondents working as 
technicians, instructors, and the environmental management representative committee associated with the ISO 
14001 implementation were not significantly different among the groups (p<0.05) 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

การดํารงชีวิตของมนุษยต้ังแตอดีตจนปจจุบันจําเปน
อยางยิ่งที่ตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มนุษย
ไดอาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และปจจัยอื่นๆ จากธรรม- 
ชาติ ทั้งทางตรงและทางออมโดยใชเปนแหลงของสารตั้ง
ตน เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับอุปโภคและบริโภค 
อาจกลาวไดวาทุกกิจกรรมของการดําเนินชีวิตไมวาเพื่อ

อุปโภคหรือบริโภค มนุษยจําเปนตองใชทรัพยากร นอก 
จากมนุษยจะใชประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แลว ในทางตรงกันขามมนุษยยังปลอยของเสียที่เกิดจาก
การใชในชีวิตประจําวันคืนสูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปญหาการใชทรัพยากรและการทําลายธรรมชาติในอดีต
นั้นอาจจะยังไมเห็นชัดเจนเพราะจํานวนประชากรยังมีไม
มากนักแตในปจจุบันอัตราประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นอยาง



 

รวดเร็ว จึงเปนเหตุทําใหปญหาการใชทรัพยากรและการ
ทําลายธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปนปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติมีไมเพียงพอกับความตองการ ผนวกกับ
ปญหาที่เกิดจากการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน 
ปญหามลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรม
อุตสาหกรรม และการใชสารเคมีในทางเกษตรกรรม เปนตน  

ปจจุบันกระแสการพิทักษสิ่งแวดลอม และการรณรงค
ใหประชากรโลกตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมที่กําลังเสื่อม
โทรมไดขยายตัวไปทั่วโลก ซึ่งสงผลตอรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม กลาวคือ กลุมอุตสาหกรรมหรือ
บริษัทผู ผลิตสินคาหลายๆ แหงไมเพียงแตจะตองผลิต  
สินคาใหไดมาตรฐาน โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9000 หรือไดรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufac- 
turing Practice: GMP) แตบริษัทยังตองรับผิดชอบและดูแล
สิ่งแวดลอมที่อาจเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระ 
บวนการผลิตนั้นๆ จะเห็นไดวาการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ปจจุบันควรตองดําเนินการควบคูไปกับการดูแลทรัพยากร
สิ่งแวดลอม ประเทศไทยไดประกาศใชมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 (ระบบจัดการสิ่งแวดลอม) เมื่อ
เดือนกันยายน 2539 โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานัก- 
งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ซึ่งเปนหนวยงาน 
ที่สนับสนุนใหองคกรตางๆ ไดนํามาตรฐานการจัดการสิ่ง- 
แวดลอม ISO 14001 เขามาดําเนินการในองคกร กระแส  
แหงการพิทักษสิ่งแวดลอมกําลังทวีบทบาทและความสําคัญ
มากขึ้น สงผลใหองคกรธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึง
สถาบันการศึกษาตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและตองการใหองคกรของตนไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001  

อาจกลาวไดวามาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานที่
เกิดขึ้นมาจากการตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการ
ทุกชนิดที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แลวจํานวน
ทั้งสิ้น 714 แหง (ดู http://www.tisi.go.th/l14000/14000.html 
#17. 2547) เปนสถานศึกษา 34 แหง และในจํานวน 34 แหง
นี้เปนสถาบันอุดมศึกษา  2 แหง นอกจากสถานประกอบ   
การธุรกิจตางๆ แลว สถาบันการศึกษาควรไดรับการรับ 
รองระบบมาตรฐาน ISO 14001 เนื่องจากสถาบันการศึกษา 
 

เปนชุมชนของการเรียนรู การอนุรักษและการจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถาบันการศึกษา จึงถือเปนหนทางการ
นําไปสูการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในระยะยาวได ดวย
การจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อสรางบรรยากาศใน
การเรียนรู สถาบันการศึกษานับวามีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยทรัพยากรและเปนสถานที่ที่มี
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมได 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มุงมั่น
ใหการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคม มีบุคลากร
และนักศึกษามากกวา 20,000 คน จึงทําใหมีปริมาณการใช
ทรัพยากร ไดแก น้ํา ไฟฟา และอุปกรณสํานักงานคอนขาง 
มาก ในทางตรงกันขามการใชทรัพยากรเหลานี้ก็ไดสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เชน ปญหาน้ําเสีย ขยะ
มูลฝอย และมลภาวะอื่นๆ เปนตน 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต ไดดําเนินการนําระบบมาตรฐาน ISO 14001 
มาใชภายในวิทยาเขต เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดอยู
ในสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตระหนักใน
การรักษาสิ่งแวดลอม โดยมหาวิทยาลัยไดนํามาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาประยุกตเขาเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการในองคกร ต้ังแตวางนโยบาย กําหนดวัตถุ 
ประสงค จัดทําขอกําหนด และระเบียบปฏิบัติตางๆ ดาน
สิ่งแวดลอม รวมถึงปองกันปญหาที่อาจจะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนจัดการกับปญหาที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมไดทันทวงที จากการดําเนินการดังกลาวเบื้องตน
พบวามีปญหาในการนําไปปฏิบัติอันเนื่องจากบุคคลากร
ไมมีความรูความเขาใจในขอกําหนดตางๆ และขาดการให
ความรวมมือ รวมถึงจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
จึงทําใหสงผลกระทบตอการนําไปปฏิบัติใหเกิดความ 
สําเร็จและการพัฒนาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องตอไป 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายเพื่อศึกษาผลการดําเนินการ
และผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่ อาจารย และคณะ 
กรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ตอผลการ
ดําเนินการและผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผลที่
ไดจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินการจัดการ 
 



 

สิ่งแวดลอมที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
โดยทราบถึงระดับความสําเร็จของผลการดําเนินการและ
ผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อนํา 
ไปสูการปรับปรุงแกไข การดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยและยังเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ขององคกรหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่จะนําระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใช  
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยนี้ไดทําการศึกษาโดยวัดระดับความคิดเห็น
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต จํานวน 304 คน ซึ่งแบงเปนเจาหนาที่ อาจารย 
และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดย
มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามวัดความ
คิดเห็น เพื่อประเมินผลการดําเนินการและผลกระทบจาก
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 สอบถามคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบ 
สอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็นของผลการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม และตอนที่ 
3 เปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็นดานผลกระทบจาก

การดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม การวิจัยครั้งนี้มุงเนนเนื้อ  
หาการวิจัยมุงศึกษาประเด็นความคิดเห็นของกลุมประชากร
ที่มีตอผลการดําเนินการ และผลกระทบจากการจัดการ
สิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO 14001  
 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางจํานวน 304 คน แบงเปนเพศชาย 121 คน 

และเพศหญิง 183 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 30-40 ป วุฒิ-
การศึกษาสูงสุด รอยละ 39.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รอยละ 39.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เหลือ
สําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก รอยละ 39.5 ของกลุมตัวอยางปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย 5-10 ป รองลงมารอยละ 23.7 ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมามากกวา 10 ป ที่เหลือระยะ เวลาปฏิบัติงาน
นอยกวา 5 ป และเมื่อแบงตามตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
พบวารอยละ 65.8 เปนอาจารย รองลงมาประมาณรอยละ 
28.3 เปนเจาหนาที่ และรอยละ 5.9 เปนคณะกรรมการจัดทํา
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และระยะเวลาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (n=304) รอยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

304 
121 
183 

100.0 
39.8 
60.2 

อายุ 
ตํ่ากวา 30 ป 
30-40 ป 
มากกวา 40 ป 

304 
  82 
149 
  73 

100.0 
27.0 
49.0 
24.0 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

304 
 59 
120 
119 
    6 

100.0 
19.4 
39.5 
39.1 
  2.0 



 

ตําแหนง 
เจาหนาที่ 
อาจารย 
คณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

304 
  86 
200 
 18 

100.0 
28.3 
65.8 
5.9 

ระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ตํ่ากวา 5 ป 
5-10 ป 
มากกวา 10 ป 

304 
  72 
 120 
112 

100.0 
 23.7 
 39.5 
36.8 

 
2. ผลการดําเนินการการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 

14001 ท่ีใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  
เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นตอผลการ
ดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม มีความคิดเห็นตอขอกําหนดทั่วไปและ

การเตรียมการและการวางแผนสิ่งแวดลอมอยูในระดับปาน
กลาง สวนความคิดเห็นตอดานอื่นๆ คือ ดานนโยบายสิ่ง- 
แวดลอม การนํานโยบายไปปฏิบัติและการดําเนินการการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติการแกไข และการทบทวนโดย  
ฝายบริหารและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เจาหนาที่ อาจารย 
และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม          
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดังแสดงใน    
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม                        

ตอผลการดําเนินการการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  

ระดับความคิดเห็น  (mean+SD)  

รายการ  
เจาหนาที่ 

 
อาจารย 

คณะกรรมการจัดทํา
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

 1.  ดานขอกําหนดทั่วไป         
และการเตรียมการ 

 2.  ดานนโยบายสิ่งแวดลอม 
 3.  ดานการวางแผนสิ่งแวดลอม  
 4.  ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ

และการดําเนินการ 
 5.  ดานการตรวจสอบ             

และปฏิบัติการแกไข  
 6.  ดานการทบทวนโดย           

ฝายบริหารและการปรับปรุง 
         อยางตอเนื่อง 

ปานกลาง (3.34+0.79) 
 

มาก (4.02+0.75) 
ปานกลาง (3.11+0.86) 
มาก (3.55+0.85) 

 
มาก (3.55+0.83) 

 
ปานกลาง (3.37+0.70) 

ปานกลาง (3.29+0.80) 
 

มาก (4.09+0.75) 
ปานกลาง (3.25+0.87) 
มาก (3.69+0.85) 

 
มาก (3.60+0.76) 

 
มาก (3.57+0.73) 

ปานกลาง (3.24+0.68) 
 

มากที่สุด (4.21+0.67) 
ปานกลาง (3.39+0.63) 
มาก (3.93+0.63) ) 

 
มาก (3.76+0.49)  

 
มาก(3.57+0.66) ) 

รวม มาก (3.50+0.81) มาก (3.51+0.80) มาก (3.73+0.62) 



3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิด เห็นของ
เจาหนาที่ อาจารย คณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตอผลการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 ท่ีใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่ 
อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวด- 
ลอม ตอผลการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานขอกําหนดทั่วไปและการ

เตรียมการ ดานนโยบายสิ่งแวดลอม ดานการตรวจสอบ
และการปฏิบัติการแกไข ไมมีความแตกตางกัน สวนดาน
การวางแผนสิ่งแวดลอม ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติและ
การดําเนินการและดานการทบทวนโดยฝายบริหารและ
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง เจาหนาที่ อาจารย และคณะ 
กรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม มีความคิด 
เห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

ตอผลการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  

ผลการดําเนินการดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

  1.  ดานขอกําหนดทั่วไป            
และการเตรียมการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

          4.655 
      735.657 
      740.313 

    2 
301 
303 

2.328 
2.444 

.952 .387 

  2.  ดานนโยบายสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

        10.079 
    1861.276 
    1871.355 

    2 
301 
303 

5.039 
6.184 

 .815 .444 
 
 

  3.  ดานการวางแผนสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

        26.738 
      759.758 
      786.497 

    2 
301 
303 

13.369 
  2.524 

5.297 .005* 

  4.  ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
และการดําเนินการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

      237.235 
    8393.173 
    8630.408 

    2 
301 
303 

118.617 
  27.884 

4.254 .015* 

  5.  ดานการตรวจสอบ                
และการปฏิบัติการแกไข 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

        18.014 
    2813.867 
    2831.882 

    2 
301 
303 

9.007 
9.348 

 .964 .383 

  6.  ดานการการทบทวน                
โดยฝายบริหารและการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

        16.795 
      710.245 
      727.039 

    2 
301 
303 

8.397 
2.360 

3.559 .030* 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

      731.555 
   40003.550 
   40735.105 

    2 
301 
303 

365.778 
132.902 

2.752 .065 

* มีความแตกตางกันระหวางกลุม (p<0.05) 
 



4. ผลกระทบจากการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ท่ีใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  

เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมมีความคิดเห็นตอผลกระทบจากการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต ในดานชื่อเสียงและภาพลักษณของมหา- 

วิทยาลัย การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ การปฏิบัติ 
งานประจําวันของทุกคน และการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
ประจําวัน ซึ่งโดยภาพรวมเจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรม- 
การจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เห็นวาทําใหเกิดผล 
ลัพธที่ดีขึ้นอยูในระดับมาก ผลดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตอผลกระทบจาก
การดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

ระดับความคิดเห็น (mean+SD)  
รายการ  

เจาหนาที่ 
 

อาจารย 
คณะกรรมการจัดทํา
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม 

 1.  ผลกระทบตอช่ือเสียง         
และภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

 2.  ผลกระทบตอการเรียน        
การสอนและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 3.  ผลกระทบตอการปฏิบัติ      
งานประจํา 

 4.  ผลกระทบตอการประยุกตใช
กับชีวิตประจําวัน 

มาก (4.17+0.81) 
 

มาก (3.70+0.81) 
 
 

มาก (3.73+0.88) 
 

มาก (4.13+0.76) 

มาก (3.94+0.82) 
 

มาก (3.63+0.82) 
 
 

ปานกลาง (2.83+0.81) 
 

มาก (4.04+0.77) 

มาก (3.79+0.68) 
 

มาก (3.53+0.68) 
 
 

มาก (3.86+0.56) 
 

มาก (4.18+0.64) 

รวม มาก (3.89+0.81) มาก (3.81+0.81) มาก (3.75+0.66) 
 

5.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัด 
การสิ่งแวดลอม ตอผลกระทบจากการดําเนินการจัดการสิ่ง 
แวดลอม ISO 14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา-
เขตรังสิต 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัด 

การสิ่งแวดลอม ตอผลกระทบจากการดําเนินจัดการสิ่งแวด- 
ลอม ISO 14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต โดยภาพรวมพบวา ไมมีความแตกตางกัน เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานพบวา ผลกระทบตอช่ือเสียงและภาพ 
ลักษณของมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลดังแสดงในตารางที่ 5 

 
 
 
 



 

ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ตอผลกระทบจากการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 

ผลกระทบจากการจัดการ         
สิ่งแวดลอม  ISO 14001 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

  1.  ผลกระทบตอช่ือเสียง             
และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

     188.090 
   5664.828 
   5852.918 

    2 
301 
303 

  94.045 
  18.820 

4.997 .007* 

  2.  ผลกระทบตอการเรียนการสอน
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

       86.058 
 10405.679 
 10491.737 

    2 
301 
303 

  43.029 
  34.570 

1.245 .290 

  3.  ผลกระทบตอการปฏิบัติ         
งานประจํา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

       10.707 
   1392.395 
   1403.102 

    2 
301 
303 

   5.354 
   4.626 

1.157 .316 

  4.  ผลกระทบตอการนําไปประยุกต 
ใชกับชีวิตประจําวัน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

       16.327 
   2781.871 
   2898.197 

    2 
301 
303 

   8.163 
   9.242 

.883 .414 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

     450.711 
 50396.224 
 50846.934 

    2 
301 
303 

225.355 
167.429 

1.346 .262 

* มีความแตกตางกันระหวางกลุม (p<0.05) 
 
สรุปผลการวิจัย 

เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมมีความเห็นวาผลการ
ดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ที่ใชในมหา-   
วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ซึ่งหมายความรวมถึง       
ผลการดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆ ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 จําแนกเปน 6 ดาน คือ 
ดานขอกําหนดทั่วไปและการเตรียมการ ดานนโยบายสิ่ง- 
แวดลอม ดานการวางแผนสิ่งแวดลอม ดานการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติและการดําเนินการ ดานการตรวจสอบและปฏิบัติ 
การแกไข และดานการทบทวนโดยฝายบริหารและการปรับ 
ปรุงอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก และระดับความคิดเห็น
ของเจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเรื่องผลกระทบพบวา 

เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัด 
การสิ่งแวดลอม มีความคิดเห็นวาการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มี
ผลกระทบตอมหาวิทยาลัยทั้งในดานชื่อเสียงและภาพ 
ลักษณของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ตางๆ การปฏิบัติงานประจําวันของทุกคน และการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ซึ่งโดยภาพรวมเห็นวาทําให
เกิดผลลัพธที่ดีขึ้นอยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดําเนินการและผล 
กระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ที่ใชใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีขอคนพบที่ผูวิจัย
เห็นวาสนใจและควรนําเสนอมาอภิปรายตามลําดับ ดังนี้ 



 

1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของเจา 
หนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ตอผลการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ไมมี
ความแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะเจาหนาที่ อาจารย และ
คณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ที่ปฏิบัติ 
งานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เห็นความ  
สําคัญกับการนําระบบ ISO 14001 มาใชในมหาวิทยาลัยและ
นโยบายสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดขึ้นมานั้น 
มีความสอดคลองกับระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 โดยมีการเผยแพรใหทราบทั่วทั้งมหาวิทยาลยั  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการอบรมให
ความรูเพิ่มเติม สําหรับเจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรม- 
การจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับระบบ ISO 
14001 มีการประชาสัมพันธขาวสารอยางทั่วถึง โดยจัดทํา
เอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ใหสามารถอาน
เขาใจงาย และสะดวกตอการใชงาน ทําใหสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวไดอยางถูกตองนอกจากนี้
ยังมีระบบการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข และไดจัดใหมีการเตรียมความ
พรอมและการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน อันนําไปสูการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไวไดอยางเหมาะสม แบบฟอรมใน
การบันทึกดานสิ่งแวดลอมในระบบ ISO 14001 ของแตละ
หนวยงานที่จัดเก็บไวจะถูกนํามาตรวจสอบโดยมีการตรวจ 
สอบ และมีการตรวจติดตามระบบภายในและการขอรับ   
การรับรองตามเวลาที่ความเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
พรอมทั้งมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองทันทวงทีตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว อีกทั้งมีการติดตามการแกไขปญหา
ขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนดอยางมีประสิทธิ- 
ภาพ ซึ่งผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม อยางนอยปละ 2 ครั้ง นําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องตอไป ทําใหเกิดความมั่นใจได
วาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ยังคงมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสม  

2.  จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา เจาหนาที่ อาจารย 
และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีความ 
คิดเห็นตอผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ไมมีความ

แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการนํา ISO 14001 มาใชกับ
มหาวิทยาลัยมีผลลัพธในทางที่ดีมากขึ้น เชน ทําใหไดรับ 
การยอมรับจากสังคมกับทําใหมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอม
ที่ดี สถานที่มีความรมรื่น นาอยู ดวยความรวมมือจากทุกฝาย 
ทําใหมีความปลอดภัยในการใชอุปกรณเครื่องมือ สารเคมี
ตางๆ ในวิชาปฏิบัติการและไดรับความสะดวกสบายจากการ
ใชอาคารสถานที่มากขึ้น รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่จัดนั้นมี
ความปลอดภัย สงผลใหชวยลดการสูญเสียคาใชจายในการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม นอกจากนี้เจาหนาที่ อาจารย และ
คณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ยังเห็นดวย
กับการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะทําใหทุกคนตระหนักถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีการนํา
หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ครอบครัวและชุมชน โดยชวยลดปริมาณขยะ แยกประเภท
ของขยะกอนจะทิ้ง รวมถึงการใชน้ําและไฟฟาตามความ
จําเปนเห็นคุณคาทรัพยากรมากขึ้น โดยไมคิดวาการนําระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมมาใชกับมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่ม
ภาระในการปฏิบัติงานประจํา และมีความเห็นพองกันวา
มหาวิทยาลัยควรใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ตอไป   

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา ความคิดเห็นของ 
เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัด 
การสิ่งแวดลอม ตอผลการดําเนินการและผลกระทบจาก
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ไมมีความแตกตางกัน ผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวานาจะมาจากการแบงตําแหนงหนาที่ของ
บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้น แบงตาม 
วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครงาน ซึ่งถาเปนตําแหนง
เจาหนาที่จะมีวุฒิการศึกษา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สวน
ตําแหนงอาจารยจะมีวุฒิการศึกษา คือ ปริญญาตรี ปริญญา
โท  และปริญญาเอก  เมื่อพิจารณาจากตําแหนงหนาที่  
ระดับ ความคิดเห็นในดานตางๆ ที่มีตอผลการดําเนินการ
และผลกระทบจากจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ของ
เจาหนาที่ อาจารย และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัด 
การสิ่งแวดลอม ทั้งนี้อธิบายไดวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเจาหนาที่นั้นบางคนมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น เนื่อง 
จากไดศึกษาตอในระหวางการปฏิบัติงาน อีกทั้งเนื่องจาก
ทางมหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล



 

ขาวสารดานสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง ทําใหบุคลากรทุกระดับ
ไดรับรูขาวสารไดเทาเทียมกันหมด 

3. จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา เจาหนาที่ อาจารย 
และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีความ
คิดเห็นตอผลการดําเนินการจากการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม
วาจะในดานของการวางแผนสิ่งแวดลอม การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติและการดําเนินการ การทบทวนโดยฝายบริหาร
และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา
คณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมีความ
คิดเห็นแตกตางกับเจาหนาที่และอาจารย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ที่
ไดรับแตงตั้งใหดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอม ในมหา- 
วิทยาลัยจะตองผานการอบรมหลักสูตร การดําเนินการและ
การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม จึงไดให
ความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการสิ่ง- 
แวดลอมมากที่สุด โดยไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานดาน
สิ่งแวดลอมที่ชัดเจนตอเนื่องซึ่งผูบริหารไดมีการทบทวน
ปญหาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการคงไวซึ่งประ- 
สิทธภิาพของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

4. จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา เจาหนาที่ อาจารย 
และคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีความ 
คิดเห็นตอผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ที่ใชในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานชื่อเสียงและ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา 
เจาหนาที่มีความคิดเห็นแตกตางกับอาจารยและคณะกรรม- 
การจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เจาหนาที่เห็นวาการนําระบบ ISO 14001 ทําใหมหาวิทยาลัย
มีช่ือเสียงและภาพลักษณดีขึ้น ทําใหบุคคลภายนอกไดรูจัก
มหาวิทยาลัยและสนใจที่จะเขามาสมัครเขามาทํางาน ทําให
นักศึกษาอยากเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น รวมถึงทํา
ใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภายนอก  

 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนและเพื่อเปนแนวทางการทําวิจัยตอไป ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ หรือ
แหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 ใหบุคลากรและนักศึกษาไดเรียนรูอยางเพียงพอ 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความเขาใจวา การมีสวนรวมในหนาที่รับผิดชอบดานสิ่ง- 
แวดลอมนั้น เสมือนเปนงานในหนาที่อยางหนึ่งที่ตองปฏิบัติ 
และไมมองวาเปนการเพิ่มภาระอีกตอไป 

3. มหาวิทยาลัยควรจะมีการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากรและนักศึกษา โดยจัดทํา
เปนคูมือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการสิ่งแวด- 
ลอม ISO 14001 ใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

4. มหาวิทยาลัยควรจะจัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาสิ่งแวดลอมขึ้น โดยใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีสวน
รวมอยูเสมอ เพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม 

5. มหาวิทยาลัยควรจะมีการตรวจสอบและติดตามระ 
บบการจัดการสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
บรรณานุกรม 
“มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”. (2545). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา-

เขตรังสิต กับมาตรฐาน ISO 14001 [เอกสารประชา- 
สัมพันธ]. คณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่ง 
แวดลอม: ผูแตง 

จุฑารัตน  นามวงศ. (2544). การศึกษาสภาพและปญหาสิ่ง- 
แวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราม- 
คําแหง.  

เทวินทร  สิริโชคชัยกุล. (2542).  ระบบการจัดการสิ่งแวด- 
ลอม ISO 14001. กรุงเทพฯ: กร ครีเอช่ัน.  

ธนสาร  เดชนะ. (2546).  การศึกษาระดับจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนในโรงเรียนที่ไดรับ
การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001 และโรงเรียน
ท่ีไมไดดําเนินการเขาสูระบบมาตรฐาน ISO14001 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยา- 
นิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร. 



 

ธีระพันธ  พลมณี. (2543). ปญหาที่ตรวจพบจากการตรวจ
ประเมินของสถาบันผูใหการรับรองสําหรับบริษัทหรือ
องคกรท่ีไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐาน ISO 14000 แลวในประเทศไทย. วิทยา- 
นิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกริก. 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2530). ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

_______. (2540). คูมือการวิจัยการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม SPSS FOR DOS & WINDOWS. 
กรุงเทพฯ: เจริญดีการพิมพ.  

บุษบา  ประยูรทอง. (2547). การบริหารงานสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ปรานี  พันธุมสินชัย. (2541). ISO14001 มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอมและกฎหมายสิ่งแวดลอมไทย
สําหรับผูบริหาร. (พิมพครั้งที่ 2) ม.ป.ท. กรุงเทพฯ. 

ปยะราช  สืบเชื้อวงค. (2545). ปญหาการดําเนินการเขาสู
ระบบมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการรับรอง. วิทยานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

พวงรัตน  ทวีรัตน. (2538). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ ประสานมิตร. 

เพชรสุลักษณ  บํารุงผล. (2546). วิสัยทัศนของผูบริหารที่มี
ตอการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน: กรณี 
ศึกษาสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา- 
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

เพิ่มผลผลิตแหงชาติ, สถาบัน. (2541). คูมือระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ประชาชน จํากัด. 

ยุพา  ช่ืนเนียม. (2543). ศักยภาพการจัดการสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ตามมาตรฐาน ISO 14001. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วัฒนา  สุนทรธัย. (2542). เรียนสถิติดวย SPSS ภาคสถิติ
อิงพารามิเตอร. กรุงเทพฯ: พิมพดี. 

สมชาย  พูถาวรวงศ. (2543). การประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตนแบบระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม  ISO14001 สังกัดกรมสามัญศึกษา. 
กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา- 
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สิริ  รอดอิ้ว. (2543). การนํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่ง- 
แวดลอม ISO 14001 มาใชในโรงเรียนประถมศึกษา. 
กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา- 
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุเทพ  ธีรศาสตร. (2542, มีนาคม-เมษายน, 134-135). การ
นํา ISO 14001 ไปใชในการศึกษา. วารสารเพื่อการ
บริหารคุณภาพ ฉบับแรกของไทย. ปที่ 6 (36). 

_______. (2540). ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่ง- 
แวดลอม. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุน). 

สุธาวัลย  เสถียรไทย. (2544). ธรรมาภิบาลการมีสวนรวม
ของประชาชนและกระบวนการทางดานสิ่งแวดลอม. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา. 

สุนารี  วีระสวัสดิ์รักษ. (2540). ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14000. กรุงเทพฯ: โรงพิมพประชาชน. 

สุภางค  จันทวานิช. (2542). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุวัฒน  อุทุมภา. (2542). การศึกษาการดําเนินงานการจัด
กิจกรรมรณรงคและรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด: 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธปริญญาศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อนงค  อ่ํารอด. (2545). การบริหารสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1. 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 
วิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เอนก  ดาวมณี. (2542). การศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมของ
องคกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา-
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก. 



 

อิทธิรัชฎ  เผาวัฒนา. (2545). ศักยภาพการบริหารการ 
ศึกษาและการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาใน
สังกัดกรมอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000. วิทยา- 
นิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหา- 
วิทยาลัยมหิดล. 

จํานวนสถานประกอบการในประเทศไทยที่ไดรับการรับ 
รองมาตรฐาน ISO 14001 ใน สํานักงานรับรองมาตร- 
ฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(2547). [Online]. Available: http://www.tisi.go.th 
[2004, มีนาคม 17].  

Tom Tibor, Ira Feldman. (1997).  Implementing ISO 
14000. The Mc Graw Hill Companies. Inc. 

W.M. Von, Zharen. (1997).  ISO 14001 Understanding   
the Environmental Standards.  Goverment Insti- 
tutes. Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อาจารยคงเดน  คําแดง สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหา- 
บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ-
นคร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏจันทรเกษม ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาแผนก
กอสรางและบูรณะสวนรังสิต ฝายสวนและตกแตงสถานที่ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรองประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยกรุง- 
เทพ วิทยาเขตรังสิต เคยดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกสวน
และตกแตงสถานที่รังสิต และหัวหนาแผนกสวนและ
ตกแตงสถานที่ กลวยน้ําไท 

 
 


