
Journal of Rajanagarindra July- December  2015 81

การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

A Model Development of Environmental Management Based on 
ISO 14001 of Schools under the Office of Basic Education Commission

พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ : ดร. เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และดร. พงษ์เทพ จิระโร

Abstract

 The purpose of this study was to a model for environmental management base on ISO 14001 for schools 
under the Office of Basic Education Commission by using a  mixed method. The study consists of four steps  
1) analyzing baseline data by doing in depth interview from 3 purposive sampling from successful schools in ISO 
14001 management and using questionnaires to collect circumstance and problem related ISO 14001 management 
from the administrators and teachers in the 9 sample schools 2) developing model by discussing and inspecting  
with provided experts who were taken from purposive sampling to authenticate the model 3) testing the  
environmental management models using One group Posttest Only Design experimental practice in the specific 
school Watthungyayshee school and evaluating by using workshop and Focus Group technique among the 24  
sampling specialist 4) evaluating the possibility of the model by using Connoisseurship technique with a selection of 
8 specific sampling.
 The results showed that a model of environmental management development based on ISO 14001 of  
schools under the office of basic education commission shold be  consisted of six steps: 1) General Requirements 
2) Environmental Policy 3) Planning 4) Implementation 5) Checking 6) Management Review. It was found that these 
six components could be applied to use practically in schools under the Office of Basic Education Commission.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ด�าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ จากสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 9 แห่ง 2) พัฒนารูปแบบ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรับรองรูปแบบจ�านวน 9 คน  
3) ทดลองรูปแบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Posttest Only Design 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) กับโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และประเมินผลการทดลองการใช้รูปแบบ โดยใช้
เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด้วยการเลือกอย่างเจาะจงผู้ที่เกี่ยวข้อง  
จ�านวน 24 คน 4) ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ�านวน 8 คน ด้วยการเลือก
อย่างเจาะจง
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 ผลการวจิยั พบว่า รปูแบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานควรประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นข้อก�าหนดทั่วไป 2) ขั้นนโยบายสิ่งแวดล้อม 3) ขั้นการวางแผน 4) ขั้นการน�าไปปฏิบัติ 

5) ขั้นการตรวจสอบ 6) ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ผลการประเมินรูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001  

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียน 

ค�าส�าคัญ : รูปแบบ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, มาตรฐาน ISO 14001

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 จากสถานการณ์ด้านสิง่แวดล้อมในปัจจบุนัโดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ ปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นปัญหาทีท่กุคนต้องตระหนกัและมส่ีวนร่วม

ในการแก้ไขให้ดีข้ึน เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกดิจากการขยายตัวของ

การผลติ กระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมและกจิกรรมทาง

เศรษฐกิจของประชาชนทั้งการผลิต การบริโภค บริการ รวมทั้งการ

ขยายตวัของเมอืงและชมุชน โดยขาดการวางแผนและการจดัการที่

มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดจิตส�านึกในคุณค่าที่ส�าคัญของ 

สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

รวมทัง้มลพษิทางน�า้ ทางอากาศ กากของเสยี มลูฝอย และสิง่ปฏกิลู 

ก๊าซพิษ และสารอันตรายต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

(วรรณวิมล ฤกษ์ศิริพงษ์, 2551, หน้า 1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างฟุ่มเฟือยท่ีเกิดจากกิจกรรมการด�ารงชีวิตของคน ขาดการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบท�าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน  

ทีส่่งผลกระทบต่อมวลมนษุย์อย่างชัดเจนและทวีความรนุแรงเพิม่ขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง ทุกพื้นที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญต่อความวิปริตแปรปรวน

ของสภาพดิน ฟ้า อากาศ อันเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อน ท�าให้

ประชากรโลกเผชิญต่อความไม่แน่นอนของธรรมชาติ บางพื้นที่มี

พายุรุนแรง ฝนตกหนัก เกิดน�้าท่วมเฉียบพลัน ในขณะที่บางพื้นที่

กลบัต้องเผชญิกบัความแห้งแล้ง ขาดแคลนอาหารและน�า้ดืม่ ระดบั

น�้าทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการที่น�้าแข็งบริเวณขั้วโลกและ

บนยอดเขาหลายแห่งเริ่มละลาย นอกจากนี้ยังน�าไปสู่ปัญหาโรค

ระบาดที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและคร่าชีวิตประชากรโลกเป็น

จ�านวนมหาศาลได้ (จ�าลอง โพธิ์บุญ, 2554, หน้า 2) ปัญหามลพิษ

ทางด้านอากาศ ปัญหาน�้าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสัตว์

พาหะน�าโรคต่างๆ ปัญหาภาวะโลกร้อนหรอืปัญหาอืน่ๆ อกีมากมาย 

นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้น

เน่ืองจากคนขาดความตระหนัก ความส�านึก ตลอดจนขาดการมี 

ส่วนร่วมที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงพอต่อคนเรา การเริ่มต้นที่จะ

เป็นส่วนหนึง่ของการดแูลสิง่แวดล้อมสามารถท�าได้ง่ายๆ โดยเริม่ต้น

จากครอบครวั สถานศกึษา ชมุชนเล็กๆ แล้วค่อยไปสู่สงัคมทีใ่หญ่ขึน้ 

(บุญส่ง ไข่เกษ, สุธาสินี อั้งสูงเนิน, จิรา แก้วค�า และปัญจ์ปพัชรภร 

บุญพร้อม, 2554, หน้า 31)

 ปัญหาการเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ของประเทศไทยเป็นปัญหาทีส่�าคญั ดงันัน้ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร ์

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนใน 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559)  

เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยก�าหนดกรอบแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความสมดุล สร้างสังคมท่ีม ี

ความสุขอย่างยั่งยืนบนรากฐานการพัฒนาของความสมดุลในมิติ

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยม ี

การบูรณาการให้สอดรับกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส�านักงานคณะ

กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2554, หน้า 2-3) 

และเนื่องจากเล็งเห็นว่ากรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี 

เป้าหมายหลักคือ การสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีความเป็นอยู ่

ทีด่ ีและการรูจ้กัใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่าและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

จึงน่าจะส่งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอนุรักษ ์

ส่ิงแวดล้อมและสามารถสร้างจิตส�านึกในการดูแลรักษาและ

หวงแหนตลอดจนน�าไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้  

(สาโรจน์ พานิชชานนท์, สุรสิทธิ์ วชิรขจร, สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 

และธวชัชยั ศุภดษิฐ์, 2554, หน้า 61) ปัญหาสิง่แวดล้อมดังกล่าวถ้า

หน่วยงานต่างๆ น�าระบบมาตรฐาน ISO 14001 (Environmental 

Management Standard-EMS) หรือมาตรฐานการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ระบบนีจ้ดัว่าสัมพนัธ์กบัองค์การทกุรปูแบบสามารถใช้เป็นโครงการ

เพื่อช่วยปรับปรุงการกระท�าเหล่านี้ตามลักษณะทางสิ่งแวดล้อม  

อีกทั้งยังเป็นการด�าเนินงานที่แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในการป้องกันมลพิษและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (วรรณวิมล ฤกษ์ศิริพงษ์, 2551, หน้า 2)

 กระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงานหนึง่ทีใ่ห้ความส�าคัญกบั

การพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียน

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษา จึงเป็นแหล่งรวมของ

นักเรียน ครู ผู ้ปกครอง ชุมชน มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสุขา ห้องประชุม บ้านพักครู 

อาคารต่างๆ เกิดมีขยะมูลฝอยจ�านวนมาก ดังนั้นถ้าหากโรงเรียน
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ไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีแล้ว เชื้อโรคต่างๆ หรือสิ่ง

ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพและชวีติ กจ็ะแพร่กระจายไปมผีลกระทบ

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่อยู่ใกล้

เคยีง ดงันัน้โรงเรยีนจงึมคีวามส�าคญัต่อการแก้ไขปัญหาวกิฤตการณ์

สิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมและการสร้างความเข้มแข็งให้

โรงเรียนอย่างเป็นกระบวนการด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบ

การจัดการสิง่แวดล้อมทีด่ ีจงึนบัเป็นเรือ่งทีส่�าคญัและจ�าเป็นเพราะ

จะเป็นการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนท่ีมีความส�าคัญสูง อีกทั้งยัง

เป็นการสร้างต้นแบบของแนวคิด กระบวนการและวิธีการจัดการ

โรงเรียนอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไปอีก ซ่ึงระบบ 

การจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 เป็นอกีทาง

เลือกหนึ่งส�าหรับให้โรงเรียนน�าไปใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

โรงเรียนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสุปัน  

ชุณหะนันทน์ (2545, หน้า 3) กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้

มาตรฐาน ISO 14001 เป็นกลไกที่ส�าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ท�าให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นผลดต่ีอสิง่แวดล้อมโดยรวมของ

ประเทศไทย และเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกในระยะ

ยาวอีกด้วย

 ปัญหาส�าคัญของโรงเรยีนจากการประเมนิคณุภาพภายนอก

ของสถานศกึษาโดยส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) ในสองรอบแรกซึง่เป็นการประเมนิผลจากร่องรอย

หลกัฐานการบริหารจดัการจนเกดิองค์ความรู้ทีอ่ยูคู่่กบัสถานศกึษา 

ความรู้ในตัวครู นักเรียน ผู้บริหาร เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษาทั้งระบบ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพรอบสอง  

พ.ศ. 2549-2551 มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการประเมิน

ทั้งหมด 20,184 แห่ง ผ่านการรับรอง 16,229 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

80.41 และไม่ผ่านการรับรอง 3,955 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 19.59 

ในจ�านวนนี้มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพดีเพียง 

ร้อยละ 54.73 ส่วนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน 

15,097 แห่ง มีสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง 11,325 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 75.01 ไม่ผ่านการรบัรอง 3,772 แห่ง คดิเป็น ร้อยละ 24.99 

โดยมีโรงเรยีนทีผ่่านระดบัมาตรฐานขัน้ต�า่  ร้อยละ 76.50 (ศริลิกัษณ์ 

เส็งมี, 2555, หน้า 3) ซึ่งแนวโน้มในการประเมินภายนอก รอบสาม 

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) จะมคีวามส�าคญัมากยิง่ข้ึนและมีส่วนสัมพนัธ์กบัการด�าเนนิงาน

ของทุกฝ่าย ในส่วนของสถานศึกษาเช่นกัน ต้องมีการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ความต้องการและงบประมาณให้สอดคล้อง

กับนโยบายของประเทศ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและ 

งบประมาณท่ีได้รับ โดยจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

คุณภาพและมีการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556)

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวถ้าหากโรงเรียนน�าระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในโรงเรียน โดยบูรณา- 

การเข้ากับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สามารถยกระดับคณุภาพการศกึษา เพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษา โดยส�านักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่มีมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียนมีความตระหนัก  

รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้

ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ

ปลอดภัย มีสิ่งอ�านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน มาตรฐานที่ 

13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์การ

ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการกิจกรรม

พิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 

การศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, 

หน้า 11-16) นอกจากนี้ยังช่วยให้โรงเรียนลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการก�าจดัมลพษิ วสัด ุและพลงังาน เนือ่งจากของเสยี

ในระบบลดลง และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

สร้างภาพพจน์ที่ดีที่มีต่อความน่าเช่ือถือของสังคม เพราะเป็นการ

แสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (อารีรัตน์ หัฎฐะเมตตา, 2551, หน้า 6) สอดคล้องหลักการ

ท�างานของระบบเศรษฐกจิพอเพยีงในอดุมคตเิป็นหลกัการดลุยภาพ 

คือ การหมุนเวียนของวัตถุและทรัพยากรภายในระบบ มีการใช้

ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ลงตัวพอดี (สมพจน์ กรรณนุช และวิสาขา 

ภู่จินดา, 2550, หน้า 147) ดังนั้น บทความวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

คณุภาพของโรงเรยีนให้สอดรบักับมาตรฐาน ตวับ่งชี ้ในการประเมนิ

คณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาและการจดัการสิง่แวดล้อม

ของโรงเรยีนสูม่าตรฐาน ISO 14001 โดยมีวตัถปุระสงค์ของการวจิยัเพ่ือ

 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. พฒันารปูแบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 

14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน
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 3. ประเมินรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

วิธีการวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จากการวิเคราะห์เอกสาร 

(Documentary Analysis) โดยศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วกบัแนวคดิ 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.2 การศกึษารปูแบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO 14001 ของโรงเรียนท่ีประสบความส�าเร็จ ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน ISO 14001 โดยศึกษาโรงเรียนจ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

1 แห่ง คือ โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 แห่ง 

คอื วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โรงเรยีน 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 แห่ง คือ 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

  1.2.1 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

จ�านวน 15 คน ดังนี้ 1) ผู้อ�านวยการโรงเรียน แห่งละ 1 คน รวม

จ�านวน 3 คน 2) รองผู้อ�านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 แห่งละ 1 คน  

รวมจ�านวน 3 คน 3) ครทูีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO 14001 แห่งละ 3 คน รวมจ�านวน 9 คน

  1.2.2 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 จากสถานศกึษาทัง้ 3 แห่ง โดยการวเิคราะห์

เอกสาร (Documentary Analysis)

 1.3 การศึกษาสภาพป ัจจุ บันและป ัญหาการจัดการ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาโรงเรียนที่เคยผ่าน

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 9 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของลเิคร์ิท (Likert) 

จ�านวน 279 คน มีเกณฑ์การคัดเลือก คือ โรงเรียนที่เคยผ่าน 

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 9 แห่ง สอบถามผู้อ�านวยการโรงเรียน 

แห่งละ 1 คน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน แห่งละ 1 คน และคร ู

แห่งละ 29 คน รวมจ�านวน 279 คน 

  1.3.1 น�าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจาก 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 โรงเรียนมารวบรวมประเด็นจัดหมวดหมู ่ 

ความสอดคล้องของข้อมลูเพือ่น�ามาเป็นกรอบแนวคดิในการพฒันา

รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001  

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.3.2 น�าข้อมูลที่จัดประเด็นแล้วมาจัดล�าดับความ

สอดคล้องของข้อมูลเพื่อน�าข้อมูลมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พฒันารปูแบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานต่อไป

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตาม 

ขั้นตอนดังนี้

 2.1 ร่างรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  

ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ขั้นข้อก�าหนดทั่วไป ขั้นนโยบาย 

สิ่งแวดล้อม ขั้นการวางแผน  ขั้นการน�าไปปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ 

ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

 2.2 น�าร่างรูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน  

ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน

 2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน  

ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบรบัรองรปูแบบจ�านวน 9 คน 

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้  

1) นักวิชาการผู้มีความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  

ISO 14001 จ�านวน 3 คน 2) ผู้อ�านวยการโรงเรียนที่มีผลงาน

คุณภาพ เชิงประจักษ์ในการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน  

ISO 14001 ของโรงเรียน หรือได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน 3 คน  

3) ผู้มีส่วนในการก�าหนดแนวนโยบายและก�ากับติดตามคุณภาพ 

การบริหารจดัการโรงเรยีน สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 3 คน

 2.4 น�าร่างรูปแบบให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คน ตรวจสอบ

รับรอง โดยน�ามาจัดท�าเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ 

ค่าแบบลิเคิร์ท (Rating Scale) ตั้งแต่ 1-5 เรียงล�าดับจากน้อยที่สุด

ไปถึงมากที่สุด แทนค่าตัวเลขจาก 1, 2, 3, 4, 5 ตามล�าดับ  

เพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องรูปแบบ 

การจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน  
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สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสร้าง 
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน  
สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยน�าค�าตอบจาก 
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย (X ) และเลือกประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ทีไ่ด้ จากตอนที ่2 โดยผูว้จิยัได้ด�าเนิน
การตามขั้นตอน ดังนี้
 3.1 น�ารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  
ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานทีไ่ด้จากผูเ้ชีย่วชาญ โดยผ่านการตรวจสอบรบัรองรปูแบบ
มาทดลองด�าเนินการใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group 
Posttest Only Design โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purpose Sampling) โดยทดลองใช้รูปแบบกับโรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.2 ประเมินผลการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการ 
สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้เทคนคิการประชมุปฏบัิตกิาร 
(Workshop) และเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด้วยการ
เลือกอย่างเจาะจง 4 กลุ่ม จ�านวน 24 คน ดังนี้ 1) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ ่งยายชี จ�านวน 6 คน  
2) คณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง โรงเรียนวัดทุ ่งยายชี  
จ�านวน 6 คน 3) ครู โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จ�านวน 6 คน 4) นักเรียน 
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จ�านวน 6 คน 
 ขั้นตอนที่  4 ประเมินความเป ็นไปได ้ของรูปแบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัด
สัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ�านวน 8 คน  
ด้วยการเลอืกอย่างเจาะจงจากกลุม่บคุคล ดังนี ้1) ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จ�านวน 2 คน 2) ผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 2 คน  
3) นักวิชาการผู ้มีผลงานจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  
ISO 14001 จ�านวน 2 คน 4) ผู้มีส่วนในการก�าหนดแนวนโยบาย
และก�ากับติดตามคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 2 คน

ผลการวิจัย
 การพฒันารปูแบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

 1. จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  
ISO 14001 จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  
ISO 14001 ของโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  
Interview) ผู้บริหารโรงเรียน และครู วิเคราะห์รูปแบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documen ta r y  Ana l y s i s )  จ าก โร ง เรี ยนที่ ป ร ะสบ 
ความส�าเรจ็ ผ่านการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 และศกึษาสภาพ
ปัจจบุนัและปัญหาการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยศกึษาโรงเรยีนทีเ่คยผ่านการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 สงักดั
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ�านวน 9 แห่ง  
โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดบั ของลเิคร์ิท (Likert) สรปุได้ประเดน็การจดัการสิง่แวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 6 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้ข้อก�าหนดท่ัวไป 
2) ขัน้นโยบายสิง่แวดล้อม 3) ขัน้การวางแผน 4) ขัน้การน�าไปปฏบิตัิ 
5) ขั้นการตรวจสอบ 6) ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 2. การพัฒนารูปแบบโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรับรอง
รูปแบบจ�านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) พบว่า รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  
ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ขั้นข้อก�าหนดทั่วไป ในการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 13 มาตรฐาน ได้แก่ (1) ผู้บริหาร
โรงเรียนผ่านการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  
ISO 14001 (2) ผูบ้รหิารโรงเรยีนประชมุท�าความเข้าใจต่อระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนก่อนเริ่มด�าเนินการเข้าสู่มาตรฐาน 
ISO 14001 (3) ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงให้บุคลากรและนักเรียนเห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดร่วมกันจากการเข้าสู ่มาตรฐาน ISO 14001  
(4) ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้ร่วมงาน
ในการจะน�าพาโรงเรยีนสูม่าตรฐาน ISO 14001 (5) การน�าบคุลากร
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 (6) การจัดท�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 14001 
โดยมีคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางการบริหารจัดการ  
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(7) การจดัท�าคูม่อืการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

ของโรงเรียนประกอบด้วย บริบทของโรงเรียน การบริหารคู่มือ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม ขอบข่ายระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเอกสารประกอบ (8) บริบทของ

โรงเรียน ประกอบด้วย ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง และเนื้อที่ ระดับ 

การศึกษาที่เปิดสอน บุคลากร ปรัชญาโรงเรียน ค�าขวัญโรงเรียน  

วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ บัญชีรายชื่อผู ้ถือครองเอกสาร 

ประวตักิารแก้ไขเอกสาร นยิามศพัท์ (9) การบริหารคู่มอืการจดัการ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของคู่มือการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การควบคุมและ 

แจกจ่ายคูม่อืการจดัการสิง่แวดล้อม (10) ขอบข่ายระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ครอบคลุมการด�าเนินงานของบุคลากร

และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และครอบคลุมพื้นที่ในโรงเรียน

ทัง้หมด (11) ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย ข้อก�าหนด

ท่ัวไป นโยบายส่ิงแวดล้อม การวางแผน การน�าไปปฏบิตั ิการตรวจสอบ 

และการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (12) โรงเรยีนเตรยีมความพร้อมใน

ด้านงบประมาณและทรัพยากร (13) การประเมินพัฒนาขั้น 

การทบทวนโดยฝ่ายบริหารโดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม

 2) ขั้นนโยบายสิ่งแวดล้อม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 10 มาตรฐาน ได้แก่ (1) ผู้บริหาร

โรงเรยีนต้องก�าหนดนโยบายสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนเพ่ือให้นโยบาย

บรรลุผลส�าเร็จ (2) นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสามารถเป็น

แนวทางการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสู่มาตรฐาน ISO 

14001 ได้ (3) จัดท�านโยบายส่ิงแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อกัษรแสดง

ไว้อย่างชัดเจน (4) นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีความชัดเจน

พร้อมที่จะให้สาธารณชนตรวจสอบได้ (5) ก�าหนดนโยบาย 

สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและเหมาะสมกับ 

การด�าเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  

ISO 14001 (6) การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  

ให้นกัเรยีน บคุลากร รวมทัง้คณะกรรมการสถานศึกษา และเครอืข่าย

ผู ้ปกครองของโรงเรียน ทราบทุกคน (7) นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ของโรงเรียนมีการถ่ายทอดให้นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติได้  

(8) การประกาศนโยบายสิง่แวดล้อมต่อสาธารณชน และจดัท�าข้อมลู

ที่เพียงพอเพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายสิ่งแวดล้อมและให้เกิด

ความร่วมมอืจากชุมชนในการรักษาสิง่แวดล้อม (9) การน�านโยบาย

สิง่แวดล้อมของโรงเรยีนไปปฏบิตัจิรงิและอย่างต่อเนือ่ง (10) ประชมุ

ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความทันสมัย

สอดคล้องกับลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

 3) ขัน้การวางแผน ในการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 19 มาตรฐาน ได้แก่ (1) ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (2) มีเอกสารข้อมูล

เพื่อการศึกษาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 (3) จัดท�าเอกสารเพื่อระบุถึงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง

ตามกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ (4) วเิคราะห์สภาพปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานตามมาตรฐาน  

ISO 14001 ของโรงเรียน (5) จัดท�าขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อค้นหา

และก�าหนดประเด็นปัญหาของทุกๆ กิจกรรมในโรงเรียนท่ีอาจ 

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (6) ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมท่ีเด่นชดัหรอื

ส�าคัญ ถูกน�ามาก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์ (7) จัดท�าวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะ

สามารถบรรลุผลตามนโยบาย และส่ือให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน 

การด�าเนนิการด้านส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกบักิจกรรมการเรยีน

การสอนในโรงเรียนด้วย (8) จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 อย่างชัดเจน (9) จัดท�าแผน/โครงการ/

กิจกรรม ที่แสดงถึงวิธีการด�าเนินกิจกรรมโดยครอบคลุมทุกปัญหา

ที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน  

(10) ปรับปรุงหลักสูตรโดยการสอดแทรกเนื้อหาการจัดการ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 สู่การจดัการเรียนรูใ้นทกุวชิา

และทุกระดับชั้น (11) การวางแผน ประกอบด้วย ลักษณะปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ วัตถุประสงค์และ 

เป้าหมาย แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงหลักสูตร 

สถานศึกษา (12) จัดท�าระเบียบปฏิบัติในการค้นหาประเด็นปัญหา

ส่ิงแวดล้อม (13) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติด ้านกฎหมายและ 

ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  (14) น�ากฎหมายและ

ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมมาพิจารณา วิเคราะห์ 

เปรยีบเทยีบกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีน (15) รวบรวม

ข้อกฎหมายทีป่รบัปรงุแก้ไขและทีอ่อกใหม่เป็นรปูเล่มไว้เป็นเอกสาร

อ้างองิในการปฏิบตังิาน (16) จดัท�าระเบยีบวธิปีฏิบตัใินการก�าหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (17) วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ก�าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาที่ส�าคัญ และสื่อให้เห็นถึง

ความมุ ่งมั่นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  

(18) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อบูรณาการ ISO 14001 ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในทุก

ระดับชั้น (19) การประเมินพัฒนาขั้นการวางแผนโดยฝ่ายบริหาร

โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
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 4) ขั้นการน�าไปปฏิบัติ ในการจัดการส่ิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 25 มาตรฐาน ได้แก่ (1) โรงเรียนควร

หรืออาจท�าบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน

ภายนอกในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  

ISO 14001 (2) ผู้บริหารโรงเรียนจัดท�าโครงสร้างระบบการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (3) โครงสร้างระบบ 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย  

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารการจัดการส่ิงแวดล้อม ผู้แทน

ฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการด�าเนินงาน

ด้านเอกสาร ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านอบรม/สัมมนา  

ด้านกฎหมาย ด้านน�้าทิ้ง ด้านขยะและของเสีย ด้านความร้อน แสง 

และเสียง ด้านการจัดการปลดปล่อยของเสียสู่อากาศ ด้านการ

จัดการสารพิษและสารเคมี ด้านอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน และด้าน

บูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้  (4) ผู้บริหารโรงเรียนก�าหนดอ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน (5) โรงเรียนจัดท�าระเบียบ

วิธีปฏิบัติ เพื่อก�าหนดขั้นตอนและรายละเอียดรวมทั้งวิธีการในการ

ฝึกอบรมจิตส�านึกและความสามารถ และประเมินผลการฝึกอบรม

นักเรียนและบุคลากรในการด�าเนินงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียน (6) โรงเรียนจัดท�าระเบียบวิธีการปฏิบัติในเรื่อง  

การติดต่อส่ือสารภายในและภายนอก (7) แนวทางในการสื่อสาร 

รณรงค์ และประชาสมัพนัธ์ให้กบันกัเรยีนและบคุลากรของโรงเรียน 

และชุมชนภายนอกหรือท้องถ่ินได้รับทราบการด�าเนินงานด้าน 

สิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก�าหนดด้าน 

สิ่งแวดล้อม (8) กระบวนการรับการจัดท�าเอกสารและการตอบรับ 

การสื่อสารที่เก่ียวข้องจากภายนอก (9) มีการตอบรับข้อร้องเรียน

จากบุคคลภายนอก (10) โรงเรียนจัดท�ารูปแบบเอกสารระบบการ

จดัการสิง่แวดล้อมเพือ่ใช้เป็นระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการจดัท�าเอกสาร

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  (11) เอกสารระบบการจัดการ 

สิง่แวดล้อมประกอบไปด้วยเอกสาร ได้แก่ คูม่อืสิง่แวดล้อม ขัน้ตอน

หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน  

(12) การจดัท�ารูปแบบเอกสารมอีงค์ประกอบ ได้แก่ ชือ่เอกสาร เลข

ที่เอกสาร มีการปรับปรุงแก้ไข วัน เดือน ปี ที่มีผลบังคับใช้ ลายเซ็น

ผู้ออกเอกสาร ลายเซ็นผู้อนุมัติเอกสาร แผ่นท่ี......ของจ�านวนแผ่น

ทัง้หมด (13) โรงเรยีนจัดท�าระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการควบคมุเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงเอกสารภายในและ

ภายนอก (14) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติควบคุมเอกสารระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงการอนุมัติและการจ่ายเอกสาร 

และการเปลีย่นแปลงแก้ไขเอกสาร (15) เอกสารทัง้หมดมวีนัทีก่�ากบั

ชดัเจนได้แก่ วนัทีแ่ก้ไข หรอืวนัทีก่�าหนดใช้เอกสาร (16) จดัเอกสาร

ทัง้หมดเรยีงเป็นระเบยีบและสามารถสบืค้นง่าย (17) โรงเรยีนจดัท�า

ระเบียบวิธีปฏิบัติในเร่ืองการควบคุมการปฏิบัติการ ซึ่งสัมพันธ์กับ

ประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมทีก่�าหนดไว้ โดยให้เหมาะสมกบันโยบาย 

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (18) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติงานซึ่ง

ควบคุมการด�าเนินงาน ดังนี้ ก) การจัดการเพื่อลดผลกระทบจาก

ความร้อน แสง และเสยีง ข) การจัดการปลดปล่อยของเสยีสูอ่ากาศ 

ค) การจดัการสารพษิและสารเคม ีง) การจดัการน�า้ทิง้ จ) การจดัการ

ขยะและของเสยี ฉ) การป้องกันและรบัเหตฉุกุเฉนิ (19) โรงเรยีนจดั

ท�าระเบียบวิธีปฏิบัติในการระบุโอกาสการเกิด และตอบสนองกับ

อุบัติเหตุ และสภาวการณ์ฉุกเฉิน โดยก�าหนดวิธีการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา (20) จัดท�าแผนการเตรียมพร้อมและตอบสนองใน

สภาวะฉุกเฉนิ โดยก�าหนด หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จดัท�ารายชือ่ของ

ผู้รับผิดชอบที่ต้องติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงช่องทางที่

สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือวิทยุ

ติดตามตัว (21) ด�าเนินการฝึกซ้อมแผนการเตรียมพร้อม และตอบ

สนองในภาวะฉุกเฉิน โดยจัดท�าแผนการฝึกซ้อมการดับเพลิงและ

การหนีไฟ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (22) ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข

แผนการเตรียมพร้อม และตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน โดยการ

บันทึกการฝึกซ้อมและการประเมินผล (23) คณะกรรมการด�าเนิน

งานด้านบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ จัดอบรมการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ISO 14001 (24) รวบรวมแผนการ

จัดการเรียนรู้พร้อมเสนอความเห็นและเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร

โรงเรยีน (25) การประเมนิพฒันาขัน้การน�าไปปฏิบตัโิดยการประชมุ

คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 5) ขั้นการตรวจสอบ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 39 มาตรฐาน ได้แก่ 1) แต่งตั้งคณะ

กรรมการ ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ และมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ

ในการตรวจสอบการด�าเนินงานส่ิงแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร  

2) ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการกับข้อบกพร่อง การแก้ไข 

และการยับยั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติ

ในการแก้ไขและการป้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการสืบหาสาเหตุที่

ท�าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และการด�าเนินการแก้ไข

สาเหตนุัน้ให้หมดไป และป้องกนัไม่ให้เกดิซ�า้ขึน้อกี 4) ก�าหนดปฏิทิน

ในการตรวจสอบโครงการ กิจกรรมที่ด�าเนินงานเป็นลายลักษณ์

อกัษร 5) วเิคราะห์หาสาเหตุทีเ่กิดขึน้ โดยคณะด�าเนนิงานทีรั่บผดิชอบ 

6) ผู้รับผิดชอบรายงานผลการแก้ไขป้องกันให้ผู ้บังคับบัญชาที่

เกี่ยวข้องทราบทุกปัญหาที่เกิดขึ้น โดยออกใบร้องขอให้ผู้ที่มีหน้าที่

รบัผิดชอบเกีย่วกบัปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ค้นหาสาเหต ุและด�าเนนิ
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การแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น (Corrective Action Request/

Report, CAR) 7) หากเกิดมลภาวะหรือผลกระทบส่งผลต่อชุมชน 

หรือสิ่งแวดล้อมให้รายงานผลการแก้ไขและป้องกันต่อผู้แทนฝ่าย

บริหารการจัดการส่ิงแวดล้อมทราบทันที 8) การแก้ไขด�าเนินการใดๆ 

จะต้องมีบันทึกผลการแก้ไข รวมทั้งหลักฐานการแก้ไขไว้ในเอกสาร

ทุกครั้ง 9) การติดตามผล กรณีที่มีการออก CAR แต่ไม่มีการด�าเนิน

การแก้ไข และป้องกันอย่างเหมาะสม และทันเวลา ผู้ที่ออก CAR 

สามารถน�า CAR ดงักล่าวเสนอต่อผูแ้ทนฝ่ายบรหิาร เพือ่ด�าเนินการ

ผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างทันท่วงที 10) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติ

ในการตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมและ

คุณลักษณะของกิจกรรมในการปฏิบัติ 11) มีการสอบเทียบ และ

บ�ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจติดตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่

ก�าหนด 12) มีการตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

ตามระยะเวลาทีก่�าหนดในแผน 13) จดัท�าระเบยีบวธิปีฏิบตัทิีไ่ม่เป็น

ไปตามเกณฑ์และการปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน 14) จัดให้มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดา้นสิ่งแวดล้อม 15) วิเคราะห์ข้อมูลดา้นสิ่งแวดล้อม 

16) จัดให้มีการประชุมผู้แทนฝ่ายบริหารและประธานคณะด�าเนิน

งานต่างๆ ที่รับผิดชอบและท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพื่อรับทราบปัญหา  

17) ผู ้แทนฝ่ายบริหารสั่งการให้มีการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา  

18) คณะด�าเนินงานท่ีรับผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวข้องด�าเนินการ

วิเคราะห์หาสาเหตุโดยร่วมปรึกษากับฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 19) คณะ

ด�าเนินงานที่รับผิดชอบ ก�าหนดมาตรการวิธีแก้ไขและป้องกัน แล้ว

ส่งให้ผู้แทนฝ่ายบริหารพิจารณา ถ้าผู้แทนฝ่ายบริหารเห็นด้วยให้

ด�าเนินการแก้ไข ถ้าไม่เห็นด้วยจะส่งคืนให้ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์หา

สาเหตุใหม่ 20) คณะด�าเนินงานท่ีรับผิดชอบรายงานผลโดยเขียน

ระบุผลการแก้ไขและป้องกันส่งผู ้แทนฝ่ายบริหารลงชื่ออนุมัติ  

21) จดัท�าระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการควบคมุบนัทกึสิง่แวดล้อมทีใ่ช้อยู่

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 22) จัดท�าบญัชรีายชือ่บนัทกึคุณภาพ

สิง่แวดล้อม  23) ก�าหนดการจดัหมวดหมู ่และจดัท�าดชันอ้ีางองิตาม

ความเหมาะสมเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและน�ามาใช้ 24) ก�าหนด

อายุ การจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ และผู้รับผิดชอบ

ในการจัดเก็บ พร้อมท้ังบันทึกไว้ในบัญชีรายช่ือบันทึกคุณภาพ  

25) ก�าหนดเวลาและวิธีในการท�าลาย บันทึกคุณภาพตามประเภท

ของบนัทกึคณุภาพ 26) จดัท�าระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการตรวจตดิตาม

ระบบการจัดการสิง่แวดล้อมภายใน 27) ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร พจิารณา

แต่งตั้งผู้ตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเป็น

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจประเมิน 28) คณะตรวจติดตาม

จัดท�าแผนการตรวจติดตามและตารางการตรวจติดตามแจ้งให้ฝ่าย

บริหารและคณะด�าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 29) บันทึกผล

การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ถ้าพบข้อบกพร่อง 

หรือไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด ISO 14001 ผู้ตรวจประเมินต้องออก 

“ใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน” 30) สรุปผลการตรวจ

ติดตาม เสนอฝ่ายบริหารและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อพิจารณา

ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและก�าหนด

แนวทางด�าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 31) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติ

ในการนิเทศการบูรณาการ ISO 14001 สู่การจัดการเรียนรู้แบบ

กัลยาณมิตร 32) คณะกรรมการด�าเนินงานด้านบูรณาการสู่การ

จัดการเรียนรู้มอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบแก่คณะ

กรรมการนิเทศแบบกัลยาณมิตรให้ผู ้บริหารอนุมัติ 33) ชี้แจง

ท�าความเข้าใจในระบบการนเิทศแบบกลัยาณมติรแก่คณะกรรมการ

นิเทศและคณะครูทุกคนทราบ 34) ครูทุกคนต้องได้รับการนิเทศ

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อคนต่อภาคเรียน 35) จัดท�าปฏิทินการนิเทศ  

36) บันทึกผลการนิเทศทุกครั้งและผู้นิเทศแจ้งให้ครูทราบหากพบ

ข้อบกพร่อง 37) ประเมินการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนประเมิน

คร ูและให้ครปูระเมนิตนเอง 38) สรปุผลการนเิทศเสนอฝ่ายบรหิาร

และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนการบูรณาการ ISO 

14001 สู่การจัดการเรียนรู้และก�าหนดแนวทางด�าเนินการที่เหมาะ

สมต่อไป 39) การประเมินพัฒนาขั้นการตรวจสอบโดยการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 6) ขั้นการทบทวนโดยฝ ่ายบริหาร ในการจัดการ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ�านวน 18 มาตรฐาน ได้แก่  

1) ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบประชุมทบทวนระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 2) ก�าหนดแผน ปฏิทิน เพื่อประชุมทบทวนโดย

ฝ่ายบริหาร 3) ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชุมทบทวนระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 4) การ

ก�าหนดวาระการประชุม 5) การด�าเนนิการประชมุระบบการจดัการ

สิง่แวดล้อม 6) การรายงานการประชมุ 7) การตดิตามผลการปฏบิตัิ

งานตามรายงานการประชุม 8) การเก็บรักษารายงานการประชุม 

9) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 10) พิจารณา

ทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมของ

โรงเรยีน 11) ทบทวนผลการด�าเนนิงานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม

ที่ผ่านมา พร้อมการแก้ไขและป้องกันตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้  

12) ผลการตรวจติดตามภายใน 13) การปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน 

เพือ่ให้แน่ใจว่า การแก้ไขป้องกนัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประสิทธิผล 14) ทบทวนหลักสูตรบูรณาการ ISO 14001 สู่การ

จดัการเรยีนรูท้กุปีการศกึษา 15) ขอการตดัสนิใจจากท่ีประชมุ เมือ่

มีปัญหาที่ยังแก้ไขป้องกันไม่ได้ 16) การน�าผลประชุมทบทวน 

แจกจ่ายให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ 17) น�าผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
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ของโรงเรียนไปพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 อย่างสม�่าเสมอ 18) การประเมินพัฒนาขั้น

การทบทวนโดยฝ่ายบริหารโดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม

 3. ผลการทดลองรูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยผ่านการตรวจสอบ

รับรองรูปแบบมาทดลองด�าเนินการใช้แบบแผนการทดลองแบบ 

One Group Posttest Only Design โดยการสุม่กลุม่ตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purpose Sampling) โดยทดลองใช้รูปแบบกับโรงเรียน 

วัดทุ ่งยายชี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และประเมินผลการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการประชุม 

ปฏิบัติการ (Workshop) และเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ด้วยการเลือกอย่างเจาะจง พบว่า รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนาและ

น�ามาทดลองใช้มีความเหมาะสมทุกขั้นตอน 

 4. ผลประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการจัดสัมมนาอิง 

ผู ้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) พบว่า รูปแบบการจัดการ 

สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนามี 

ความเหมาะสมทกุขัน้ตอนและสามารถน�าไปใช้ปฏิบติัในสถานศึกษาได้

อภิปรายผล
 รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ทีเ่กดิจากการพฒันาและตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญตามกระบวนการ

ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นข้อก�าหนดทั่วไป 

ขัน้นโยบายสิง่แวดล้อม ขัน้การวางแผน ข้ันการน�าไปปฏิบตั ิขัน้การ

ตรวจสอบ และขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยมีรายละเอียด

การด�าเนินการที่ค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 1. ขั้นข้อก�าหนดทั่วไป จากการวิจัยพบว่า เป็นการศึกษา

เพือ่ท�าความเข้าใจต่อระบบการจดัการสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนก่อน

เร่ิมด�าเนินการเข้าสู่ระบบ ผู้บริหารโรงเรียนควรผ่านการอบรม 

การจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เนือ่งจากผูบ้ริหาร

ถือว ่ามีความส�าคัญท่ีสุดในการน�าระบบการบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในโรงเรียน จึงต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ พัฒนาครูให้มีความรู้ใหม่ และพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ โดยการน�าระบบมาตรฐาน  

ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สอดคล้องกับส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2555) ท่ีต้องการให้ผูบ้รหิารโรงเรยีน

น�านโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ที่เน้นพัฒนาคุณภาพ 

คนไทยยคุใหม่ พฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหล่งเรียนรูใ้หม่ และ

การบรหิารจดัการใหม่ ไปปฏบิตั ิและโรงเรยีนควรเตรยีมความพร้อม

ในด้านงบประมาณและทรัพยากร เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อม

ต้องพึ่งพางบประมาณและทรัพยากรในการด�าเนินการ โดยยึด 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

สอดคล้องกับวารุณี อารัมภีร (2547) ที่กล่าวว่า การจัดให้มี

ทรัพยากรที่เหมาะสมตามความจ�าเป็น ท�าให้ระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมได้ผลตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 2. ขั้นนโยบายสิ่งแวดล้อม จากการวิจัยพบว่า เป็นการ

ก�าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมโดยผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนตาม 

ความเหมาะสม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดการ

ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามข้อก�าหนดกฎหมายและ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดย 

ผู ้บริหารโรงเรียนต้องก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

เพื่อให้นโยบายบรรลุผลส�าเร็จ เนื่องจากแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะ

ด�าเนินการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง และควรเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

(2548) ที่กล่าวว่า การก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ

สภาพ ขนาด และประเภทขององค์การ นโยบายสิ่งแวดล้อมต้อง

แสดงความมุ ่งมั่นต่อการป้องกันมลพิษหรือลดผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากกจิกรรมต่างๆ รวมถงึการปฏบิติัตามกฎหมาย

และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

ของบุคลากร ในองค์การนั้นๆ สอดคล้องกับส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2555) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสูงสุดของ

องค์การจะต้องก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่า  

1) เหมาะสมกับขนาด ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์

และบริการขององค์การ 2) ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปรับปรุงปัญหา

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเพื่อป้องกันมลพิษ 3) ความมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติงานตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบข้อก�าหนดต่างๆ 4) ก�าหนด

กรอบในการจัดต้ังวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม  

5) ก�าหนดนโยบายมีลายลักษณ์อักษร มีการน�าไปปฏิบัติจริง  

และกระท�าอย่างสม�่าเสมอ พร้อมอธิบายหรือสื่อให้บุคลากรเข้าใจ 

6) มีพร้อมไว้ส�าหรับตรวจสอบอยู่เสมอ 
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 3. ข้ันการวางแผน จากการวิจัยพบว่า เป็นกระบวนการ

จัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการด�าเนินงานและผู้บริหาร

สูงสุดของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม การบ่งช้ี

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อมในโรงเรียน กฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีโ่รงเรยีนเหน็ด้วย  

ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละกิจกรรมท่ีเป็นผลจากนโยบาย 

สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนก�าหนดข้ึน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการกระจาย

อ�านาจการตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและท�าให้เกิด

ความเข้าใจในการน�าแผนไปปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2555)  

ทีก่ล่าวถงึหลกัการบรหิารจดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทีส่�าคัญ 

คือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่มุ่งเน้นให้เกิดความ

ยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์

ประกอบที่ส�าคัญได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การกระจาย 

อ�านาจที่ยึดหลักการพื้นที่  หน้าที่ และการมีส่วนร่วม 

 4. ขัน้การน�าไปปฏบิตั ิจากการวจิยัพบว่า เป็นการน�าแผน

งานไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การให้ความส�าคัญต่อ

บุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบมาตรฐาน  

ISO 14001 โดยผู้บริหารโรงเรียนจัดท�าโครงสร้างระบบการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยโครงสร้างระบบ 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย  

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้แทน

ฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการด�าเนินงาน

ด้านเอกสาร  ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านอบรม/สัมมนา 

ด้านกฎหมาย ด้านน�้าทิ้ง ด้านขยะและของเสีย ด้านความร้อน แสง 

และเสียง ด้านการจัดการปลดปล่อยของเสียสู่อากาศ ด้านการ

จัดการสารพิษและสารเคมี ด้านอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน และด้าน

บูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน

ต่างๆ ต้องอาศยัความร่วมมือจากนกัเรยีนและบคุลากรของทกุภาคส่วน 

ในการด�าเนนิการจึงต้องแต่งตัง้คณะกรรมการด้านต่างๆ เพือ่ให้การ

ท�างานประสบผลส�าเรจ็ตามนโยบายทีก่�าหนดไว้ สอดคล้องกบัสยาม 

อรุณศรีมรกต (2551) ที่กล่าวว่า ระบบมาตรฐานการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบการบริหารงานเช่นเดียวกับ 

การบริหารธุรกิจและการบริหารงานโดยทั่วไป โดยมีโครงสร้างของ

องค์การ ความรับผิดชอบในการท�างาน ขั้นตอนกระบวนการ 

ทรัพยากร การก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์การนั้นๆ ไป

ปฏิบัติ โดยมุ่งที่จะปรับปรุงผลการด�าเนินงานที่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 5. ขั้นการตรวจสอบ จากการวิจัยพบว่า เป็นการวัดค่า 

ติดตามผลและการประเมินผล รวมทั้งการแก้ไขกิจกรรมส�าคัญของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเฝ้าระวังและ 

การแก้ไขการตรวจสอบและการท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับ 

ผลการปฏบิตังิาน การตดิตามและการแก้ไขคณุลกัษณะท่ีส�าคญัของ

การปฏบิตั ิการบนัทกึข่าวสารเพือ่จะตดิตามผลการรบัรองกจิกรรม 

หรือการรับรองระบบงาน การตรวจสอบพิสูจน์เพื่อหาค่าที่เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ปฏิบัติการตรวจติดตามครอบคลุมขอบข่าย  

รวมทัง้การก�าหนดความรบัผดิชอบและข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรับการ

ด�าเนินการตรวจติดตามทั้งกระบวนการที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

สอดคล้องกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ที่กล่าวว่า  

เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสอบและแก้ไข และ 

การด�าเนินระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ควรประกอบด้วย 

ข้อก�าหนดต่างๆ ดังนี้ 1) การเฝ้าระวังและวัดผล (Monitoring and 

Measurement) การก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานในการด�าเนิน 

การเฝ้าระวังและวัดผลจากกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดทางกฎหมายและ 

แผนงานส่ิงแวดล้อมท่ีวางไว้ ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด ปฏิบัติ

การแก้ไขและป้องกัน (Nonconformance, Corrective and 

Preventive Action) องค์การจ�าเป็นต้องจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติ

เพื่อรายงานส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดการด�าเนินการแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าจากการบันทึก (Record) 2) จัดท�าระเบียบวิธี

ปฏิบัติเพ่ือควบคุมการบันทึกต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 

สิง่แวดล้อม รวมทัง้ผลการตรวจตดิตามและทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 

การตรวจติดตามระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Management System Audit) เพื่อยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์

ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดไว้ และตรวจสอบระบบ

เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง จ�าเป็นต้องมีกลไกของการตรวจ

ติดตามอย่างมีระบบและมีข้อก�าหนดเวลาที่ชัดเจน 

 6. ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร จากการวิจัยพบว่า 

เป็นการทบทวนกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาท่ี

ก�าหนดไว้ เพื่อที่จะท�าให้ม่ันใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนี้ยัง

คงมีความเหมาะสม ความพอเพียง สอดคล้องกับมนตรี พงษ์ธานี 

(2549) กล่าวว่า การทบทวนการด�าเนินงานที่ผ่านมาโดยระดับ

บริหาร โดยเปรียบเทียบกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ทบทวน 

เป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เป็นองค์ประกอบส�าคัญของขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ

 1. โรงเรยีนควรมกีารน�าผลการวจิยัไปใช้ปฏบัิตใินสถานศกึษา 

เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้พร้อม

รับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา

 2. โรงเรยีนควรมนีโยบายทีชั่ดเจนในการด�าเนนิการส่งเสรมิ

และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ให้กับคณะครูในโรงเรียน

 3. โรงเรยีนควรมกีารสนบัสนนุให้บคุลากรในสถานศึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 สร้าง

วัฒนธรรมองค์การแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน ให้ขวัญ

ก�าลังใจ ยกย่อง ผู้ด�าเนินการและสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อม

ในโรงเรียน

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. ควร มีการศึกษาเพื่ อพัฒนารูปแบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ในโรงเรียนที่จัดการเรียน 

การสอนในระดับการศึกษาและสังกัดหน่วยงานอื่น

 3. ควรมีการวจิยัเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตรุะหว่าง

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 กับคุณภาพของ

โรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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