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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาผลการดําเนินงานและความคิดเหน็ของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 
14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  มีวตัถุ ประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร   ผลการดําเนินงานตามโครงการ  ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอการดําเนินโครงการ และความสัมพันธของระดับปจจัยพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร  กับความคิดเหน็ของเกษตรกรท่ีมีตอการดําเนนิโครงการ  รวมท้ังปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ  เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกราย   นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS)   สถิติท่ีใชคือ  คารอยละ  คาเฉล่ีย   คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคา
ไควสแควร  ผลจากการ ศึกษาสรุปได ดังนี้ 
  1.  ขอมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรท่ีศึกษาพบวา   เกษตรกรสวนใหญเปนชาย       
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีอายเุฉล่ีย 48.3 ป มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 21.1 ไร พื้นท่ีทําสวนยางพาราเฉล่ีย 
19.1 ไร  พื้นท่ีสวนยางพาราที่เปดกรีดแลวเฉล่ีย 16.1 ไร และพ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการเฉล่ีย 7.3 ไร 
เกษตรกรทกุรายทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก  ขณะท่ีคร่ึงหนึ่งเล้ียงสัตวเปนอาชีพรองควบคูไปดวย  เกือบท้ัง 
หมดปลูกยางพาราพันธุ RRIM 600 ซ่ึงมีอายุเฉล่ีย 16.0 ป  เกษตรกรมรีายไดรวมเฉล่ีย 173,163.20 บาท/คน/ป    
และมีรายไดจากการทําสวนยางพาราเฉล่ีย 121,736.80 บาท/คน/ป  มีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.4  คน และมี
แรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพาราเฉล่ีย 2.1 คน  เกือบทั้งหมดไดรับการอบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการจัดทํา  
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาก  เกษตรกรประมาณสามในส่ี  มีความเขาใจเกีย่วกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
มากดวยเชนกนั 
  2.  ผลการดําเนินงานตามโครงการพบวา  เกษตรกรเกือบท้ังหมดยังคงดาํเนินงานตามโครงการนํารอง
จัดทําระบบมาตรฐาน ISO 14001  ในสวนยางพาราของเกษตรกรอยางตอเนื่อง ท้ังท่ีบาน ท่ีสวนยางพารา และท่ี
กลุมและชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติในเร่ืองการรณรงคใหเก็บขยะในชุมชน 
  3.  ความคิดเหน็และความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอโครงการพบวา  เกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่งตอ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค  ข้ันตอนและวิธีการดาํเนินงาน  และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ 
และมีความพึงพอใจมากตอการดําเนินโครงการนํารองจัดทําระบบมาตรฐาน ISO 14001  ในสวนยางพาราของ
เกษตรกร 
  4.  ความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร กับระดับความคิดเหน็ของ
เกษตรกรที่มีตอการดําเนินโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกร  พบวาปจจยั    
พื้นฐาน  7 ประการไดแก  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  รายไดจากการทําสวนยางพารา  จํานวนแรงงานในครัวเรือน 
ท่ีทําสวนยางพารา  การไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับระบบ ISO 14001 ของเกษตรกร และความเขาใจเกีย่วกับ



ระบบ ISO 14001 ของเกษตรกร กับระดับความคิดเหน็ของเกษตรกรท่ีมีตอการดําเนนิโครงการไมมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05 
  5. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  พบวาในสวนของปญหาอุปสรรค สมาชิก
บางสวนใหความรวมมือนอย ไมไดรับความรวมมือจากชุมชนเทาท่ีควรและมีความยุงยากในเร่ืองของการจัดทํา
ระบบเอกสาร  สวนขอเสนอแนะคือ รัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  ควรนําเกษตรกร
ไปทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเปดโลกทัศนอยางนอยปละคร้ัง  และควรปลุกจติสํานึกในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมใหกบั
สมาชิกเยาวชนในครอบครัว  เกษตรกรในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งควรขยายผลสูโรงเรียน และชุมชนใกลเคียง 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คํานํา 

 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมกันดําเนินงานโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 สําหรับ
สวนยาง พาราของเกษตรกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 โดยดําเนินการกับกลุมเกษตรกร   ทําสวนยางพารา
ตําบล  โคกมวง   อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   และอนุมัติใหดําเนนิการตอเนือ่ง  ในปงบประมาณ 2545   
จนกระท่ังกลุมเกษตรกรชาวสวนยางาตําบลโคกมวง   ไดรับการรับรองมาตรฐาน     ISO 14001 ในสวนยางพารา 
เม่ือวนัท่ี    13  ธันวาคม  2545  นับเปนกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารากลุมแรก  ของโลกที่ไดรับการรบัรองระบบ
มาตรฐานน้ี    และเพือ่เปนการติดตามความกาวหนาของการดําเนนิงาน   ความคิดเหน็ของเกษตรกรท่ีมีตอการ
ดําเนินงานตามโครงการ  ตลอดจนปญหา อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึน  เพื่อนําขอมูลไปปรับใชในการวางแผนพัฒนา
โครงการตอไป  จึงไดทําการศึกษาผลการดําเนินงานและความคิดเหน็ของเกษตรกรที่มีตอโครงการนํารองจัดจัดทํา
มาตรฐาน ISO 14001 สําหรับสวนยางพาราของเกษตรกรขึ้น 
   เอกสารรายงานการศึกษาผลการดําเนินงาน   และความคิดเหน็ของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการนํารอง
จัดทํามาตรฐาน ISO 14001  สําหรับสวนยางพาราของเกษตรกรฉบับนี้   สําเร็จไดดวยความรวมมือ   ชวยเหลือแนะนํา 
ใหขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะอยางดียิ่งจากผูเกี่ยวของหลายฝาย ท้ังเกษตรกรผูรวมโครงการ  เจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร  จากสํานักงานเกษตรอําเภอเขาชัยสน  สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง  เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดสงขลา และกลุมสงเสริมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามัน จึงขอขอบคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 
           ชวลิต    หุนแกว 
                       กันยายน  2551 
                                            

 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 

บทนํา 
1.  ความสําคญัและท่ีมาของปญหา 

หลังจากท่ีพระยารัษฎานุประดิษฐ  มหิศรภกัดี (คอซิมบ้ี  ณ ระนอง) ขณะท่ีดํารงตําแหนงเจาเมืองตรัง 
ไดนํายางพาราจากรัฐเปรัค  ประเทศมาเลเซียเขามาปลูกในประเทศไทย  ท่ีอําเภอกันตรัง จังหวดัตรัง เปนคร้ัง
แรกเม่ือ 100 ปกอน ประมาณ พ.ศ. 2442-2444 นั้น  สงผลใหปจจุบัน ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกยาง 
พารามากเปนอันดบั 1 ของโลก โดยในป 2550 มีพื้นที่ปลูกยางพารา 15.21 ลานไร สามารถผลิตยางไดท้ังส้ิน 
3.56 ลานตัน  สงออก 2.70 ลานตัน  มูลคา 194,356 ลานบาท   นอกจากนี้ยังสงออกผลิตภัณฑยางพาราไป
จําหนายตางประเทศคิดเปนมูลคา 126,194  ลานบาทดวย   จะเห็นไดวายางพาราทํารายไดใหกับประเทศเปน
จํานวนมากถึง 320,550 ลานบาทตอป (สถาบันวิจยัยาง: 2551:5 – 13) 

 การทําสวนยางพารา และการจัดการสวนยางพาราในอดีตท่ีผานมาเปนไปในลักษณะเรียบงายไมยุงยาก
ซับซอน ไมมีผลกระทบทําลายสภาพแวดลอม และไมใชสารเคมีมากเชนในปจจุบัน สวนใหญจะปลูกยางพารา
จากเมล็ดซ่ึงถือวาเปนพนัธุพื้นเมือง  ปลูกแลวไมจําเปนตองดูแลรักษามาก  ปลอยใหเจริญเติบโตควบคูไปกับ
ตนไมอ่ืนๆ  จนมีคําพูดใหไดยินเสมอวา “ปายาง”  ทําใหสภาพนิเวศนในสวนยางสมัยนั้น  มีความหลากหลาย
ของพืชพันธุและสัตวตาง ๆ มากกวาในปจจุบัน  หลังจากท่ีความเจริญกาวหนาทางวชิาการมีมากข้ึนและมีการ
นําหลักวิชาการแผนใหมมาใชในการทําสวนยางพารา นบัต้ังแตการปรับปรุงพันธุยางพารา เพื่อใหไดผลผลิตสูง 
เจริญเติบโตเร็ว    และมีความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูยางพารา   ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
ยางพาราท่ีเก็บไดจากตนยางพารา    ทําใหลักษณะการทาํสวนยางพารา   และการจดัการสวนยางพาราของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราเปล่ียนไป   กอรปกับมีการจัดต้ังสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางข้ึนในป 
2503  ทําหนาที่ใหการสงเคราะหแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยการโคนยางพาราเกาซ่ึงเปนพนัธุพื้นเมือง
เดิม แลวปลูกแทนดวยยางพาราพันธุดี ใชวิธีการปลูกสรางสวนแผนใหมภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดของ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  ทําใหลักษณะการทําสวนยางพาราและการจัดการสวนยางพารา
ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปล่ียนไปเร็วยิ่งข้ึน  ซ่ึงผูท่ีจะปลูกสรางสวนยางพาราตองไถสวนใหเตียนและ
ปลูกยาพาราอยางเดยีวเปนแถว เปนแนวตามระยะท่ีกําหนด มีการใสปุยเคมีและการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชอยาง
ตอเนื่อง การแปรรูปผลผลิตยางจากตางคนตางทําท่ีบานหรือท่ีสวนของตนเอง ก็พัฒนาไปสูการทํารวมกันเปน
กลุม  ทําใหมีโรงทํายางโรงอบยาง และโรงรมควันยางเกดิข้ึนในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกยางพารา   กอใหเกดิปญหา
ทางดานสภาพแวดลอมท้ังในบริเวณสวนยางพารา และชุมชนชาวสวนยางพารามากข้ึนเร่ือย ๆ  ถึงแมวาปญหา
ดังกลาวจะยังไมรุนแรงมากนัก แตถาทุกฝายท่ีเกีย่วของปลอยใหเกิดข้ึนเร่ือยไปโดยไมคิดหาทางแกไขแลว  ใน
อนาคตปญหาเหลานี้อาจทวคีวามรุนแรงมากข้ึนจนไมสามารถแกไขได   ในขณะท่ีสังคมโลกตางตระหนกัถึง
ความสําคัญของผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับสภาพแวดลอมโดยการกระทําของมนษุย และพยายามทุกวิถีทางท่ี
จะใหมวลมนษุยชาติอยูรวมกันอยางมีความสุขอยางยั่งยนืภายใตสภาพแวดลอมท่ีด ี
 



 แนวคิดในการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 เขาสูการปฏบิัติกับสวน
ยางพารา  

 ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญ และจําเปนตอมวลมนุษยชาติอยางมาก เพราะเปนแหลงใหท้ังปจจยั 4   
ไมวาจะเปนอาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย  และ พลังงาน ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิน 
รวมท้ังความสะดวกสบาย ในทางตรงกันขามส่ิงแวดลอมบางประเภทสามารถทําใหเกดิพิษภัยตอมวลมนุษย   
ไดเชนกัน  อาทิเชน  ของเนาเสีย  ขยะ  น้ําเสีย  อากาศเสีย  เสียงดัง  ความรอน  แสงสวาง การส่ันสะเทือน  การ
เปล่ียนแปลงของโลก ฯลฯ  ซ่ึงสวนใหญลวนเปนกิจกรรมท่ีมนุษยสรางข้ึนท้ังส้ิน การท่ีจะทําใหส่ิงแวดลอมเอ้ือ
ประโยชนใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  ภายใตสภาวะแวดลอมท่ีดี  จําเปนตองมีการควบคุม
และบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพดวย    ซ่ึงการจัดการส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน ISO 
14001 เปนระบบหนึ่งท่ีจะชวยใหส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของผูท่ีจะดําเนินการ เชน หนวยงาน องคกร  สถาบันหรือ
กลุม ไดรับการดูแล นอกจากนี้ การจดัการส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 ยังกอใหเกดิประโยชน
ตอองคกร หนวยงาน ท้ังในรูปของการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตและการใชทรัพยากร หรือ
วัตถุดิบตาง ๆ ใหเกดิประโยชนสูงสุด   ซ่ึงจะสงผลใหองคกรไดรับประโยชน  ท้ังทางตรงและทางออมในดาน
การลดคาใชจาย และเพิ่มมูลคาผลผลิตอีกดวย 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย ดร.สุทธิพร  จีรพันธุ  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร ป 2542 – 2546 ไดพิจารณา

และเหน็ความสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 ท่ีจะมีผลตอพืชผลเกษตรของ
ไทยและเกษตรกรไทยในอนาคต  จึงมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกัน   
นําระบบการจดัการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001    ไปทดลองดาํเนินการในสวนยางของเกษตรกร      
โดยมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและยกระดับความรูความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศไทยให
กาวไป  สูมาตรฐานในระดับสากลเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพการปรับปรุง
ระบบและวิธีการบริหารจัดการสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ลดการใชสารเคมี
ในการดแูลบํารุงรักษาสวนยางพารา   ซ่ึงจะชวยฟนฟูระบบนิเวศนใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณของดิน    
แหลงน้ํา และชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราตอไป  นอกจากนีย้ังไดกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนา
ยาพาราครบวงจร ใหมีการจดัทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในสวนยาง พาราของเกษตรกรตามมาตรฐาน ISO 
14001 ในพื้นท่ี 50,000 – 100,000 ไร ภายในป 2546 ดวย 
 กรมสงเสริมการเกษตร  เม่ือไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนหนวยงานหลัก
ในการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 ไปทดลองดําเนินการในพื้นท่ีสวนยางพารา
ของเกษตรกร   จึงไดเร่ิมดําเนินการ นําเอาระบบดังกลาว ไปปฏิบัติในสวนยางพาราของเกษตรกร ในป 2542 
โดยมีการจดัต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานข้ึน รวม 3 คณะ คือ 



 1. คณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 สําหรับสวนยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงเปนคณะกรรม การ
ระดับกระทรวง  มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดร. สุทธิพร  จีรพันธุ เปนประธาน และมีผูอํานวยการ
กองสงเสริมพืชสวน กรมสงเสริมการเกษตร เปนเลขานุการ 
 2. คณะทํางานจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 สําหรับสวนยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงเปนคณะทํางานระดับ
กรม มีผูอํานวยการกองสงเสริมพืชสวน กรมสงเสริมการเกษตร เปนประธาน และมีหวัหนากลุมยางพารา กอง
สงเสริมพืชสวน เปนเลขานุการ 
 3. คณะผูดําเนนิงานจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 สําหรับสวนยางพาราของเกษตรกรซึ่งเปนคณะทํางาน
ระดับผูปฏิบัติงาน มีผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเกษตรภาคใต จังหวดัสงขลาเปนประธาน และมีนักวิชาการ
เกษตร  กองสงเสริมพืชสวน เปนเลขานุการ 
 ซ่ึงคณะกรรมการ/คณะทํางานท้ัง 3 ชุดนี้ จะชวยกันดําเนนิงานใหบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณใหนโยบายไว โดยกลุมยางพารา กองสงเสริมพืชสวนในขณะน้ัน ปจจบัุนไดมีการปรับโครงสราง  
กลุมยางพารา  กองสงเสริมพืชสวน เปนกลุมสงเสริมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามัน สวนสงเสริมการผลิตไม
ผล ไมยืนตน และยางพารา  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ไดนาํโครงการนํารองระบบการจัดทํา
มาตรฐาน ISO  14001 ไปทดลองดําเนินการกับกลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลโคกมวง  อําเภอเขาชัยสน  
จังหวดัพัทลุง  ซ่ึงอาสาท่ีจะเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ นับเปนเกษตรกรชาวสวนยางกลุมแรกของโลก
ท่ีนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO14001 มาปฏิบัติในสวนยางพารา โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแต
เดือนกุมภาพนัธ  2544  และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในวันท่ี 13  ธันวาคม  2545  ซ่ึงมีผลรับรอง
จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2548  และไดรับรองระบบตอเนื่องคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี  12 ธันวาคม 2548  จนถึงวันท่ี 13 
ธันวาคม 2551 ปจจุบันกลุมเกษตรกรชาวสวนยางโคกมวง ไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการสวนยางตาม
มาตรฐาน ISO 14001 มาแลวเกือบ 6 ป การดําเนินงานของกลุมมีความกาวหนาไปมากนอยแคไหน   อยางไร  
สมาชิกยังคงดาํเนินการอยูหรือไม  มีการขยายผลออกไปหรือไม และมีปญหาอุปสรรคใดเกิดข้ึนบาง  ตลอดจนมี
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดหรือไมอยางไร   ลวนเปนส่ิงนาสนใจท่ีควรทํา การศึกษาท้ังส้ิน จึงไดดาํเนินการ
ศึกษาเร่ืองนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูรวมโครงการ 
 2.2  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 2.3  เพื่อศึกษาระดับความคิดและความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอการดําเนินโครงการ 
 2.4  เพื่อศึกษาความสัมพันธของระดับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอการดําเนินโครงการ กับ  
ปจจัยพืน้ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 2.5  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของเกษตร 
 

 



3. กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 รูปแบบจําลองของแนวคิดการวิจัย 

ปจจัยทางดานสงัคมและเศรษฐกิจของกลุมเกษตรกร 
ชาวสวนยางพาราตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน 

จังหวดัพัทลงุ 

  -  เพศ  - อายุ  - ระดับการศึกษา - จํานวนแรงงานในครัวเรือน    

 - รายได       - การไดรับการอบรมเก่ียวกับระบบISO14001 

 - ความเขาใจเก่ียวกับระบบ ISO 14001 

     สภาพการจัดการสวนยางตามระบบ ISO 14001ของเกษตรกร 

การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน 

ISO 14001 ในสวนยางพาราของกลุม
เกษตรกรตําบลโคกมวง 

-หลักการและ
เหตุผลของโครงการ 

-วัตถุประสงคของ
โครงการ 

-ข้ันตอนและวธีิการ
ดําเนินโครงการ 

-ประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ 



  ตัวแปรอิสระ                                                                               ตัวแปรตาม 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
                         
                                  

ภาพท่ี 1.2 รูปแบบจําลองความสัมพันธของตัวแปร 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
           การศึกษาคร้ังนี้  มุงเนนท่ีการศึกษาผลการดําเนนิงาน  ตลอดจนความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอ
โครงการของสมาชิกกลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลโคกมวง  อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง ท่ีรวมโครงการ
นํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพารา ตั้งแตเร่ิมแรกจํานวน 40 คน ซ่ึงเปนผลการดําเนินงาน
ตลอดจนความคิดเห็นและความพึงพอใจ ในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา คือเดือนกรกฎาคม 2551 เทานั้น 
5. ขอจํากัดในการศึกษา 
           1. การศึกษาคร้ังนี้ ทําการศึกษาเฉพาะกลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
ซ่ึงเปนเกษตรกรอาสาสมัครเขารวมโครงการนํารองเทานั้น  มิไดทําการศึกษาครอบคลุมกับเกษตรกรชาวสวนยาง 
พาราท้ังจังหวดั  หรือศึกษาเปรียบเทียบกบัเกษตรกรในทองท่ีอ่ืน เพราะจะทําใหการศึกษากวางเกนิไปกอรปกับเปน
โครงการนํารองท่ีจะตองใชบุคลากรรวมดาํเนินการคอนขางมาก และมีงบประมาณท่ีจํากัดจึงไมสามารถศกึษากวาง
กวานีไ้ด 
           2. การจัดการส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน  ISO 14001 มีแพรหลายและเปนท่ีรูจักกนัแลว แตยังไมเคยมีการ
นํามาประยกุตใชในการจัดการสวนยางพารา และกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวของกับชาวสวนยางพารา     จึงเปน
เร่ืองท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาเกีย่วกับผลการดาํเนินงาน ความคิดเห็น  ความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
แกไขของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ซ่ึงมีเพียงกลุมเดียว เพื่อนําแนวทางท่ีไดจากการศึกษาไปปรับใชกับเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงในปจจุบัน   มีเกษตรกรทําสวนยางพาราท่ัวประเทศถึงประมาณ 1.2  ลาน
ครอบครัว หรือประมาณ 7 ลานคน 
 

ปจจัยทางดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- รายไดจากการทําสวนยางพารา 
- จํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชทําสวนยาง 
- การไดรับการอบรมเก่ียวกบัระบบ ISO 14001 
- ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ ISO 14001 
 

ระดับความคดิเห็นในเร่ือง 
- หลักการและเหตุผลของโครงการ 
- วัตถุประสงคของโครงการ 
- ข้ันตอนและวิธีการดําเนนิโครงการ 
- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 



6. นิยามศัพท 
    6.1  ผลการดําเนินงาน  หมายถึง ผลการปฏิบัติตามขอกําหนดและวิธีการท่ีกําหนดไวในคูมือการ
ดําเนินงานโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกรตําบลโคกมวง อําเภอ 
เขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
 6.2 โครงการนาํรองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกร หมายถึงโครงการท่ีกรม
สงเสริมการเกษตร ไดรับมอบหมายและอนุมัติใหดําเนนิการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหทดลอง
ดําเนินการในสวนยางพาราของเกษตรกรตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน  จงัหวดัพทัลุง 
 6.3  เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพารา
ของเกษตรกรตําบลโคกมวง  อําเภอเขาชัยสน  จังหวดัพทัลุง 
 6.4  ส่ิงแวดลอม  หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน (ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535) 
 6.5  กิจกรรมขั้นพื้นฐาน  หมายถึงกิจกรรมที่มีความสําคัญและเปนหนาท่ีหรือภารกจิหลักของเกษตรกร
ชาวสวนยางในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอม 
              6.6  กิจกรรมขั้นพัฒนา หมายถึง กิจกรรมท่ีมีความสําคัญและเปนหนาท่ีหรือภารกิจหลักของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวากจิกรรมข้ันพื้นฐาน โดยสมาชิกกลุมเกษตรกรอาจดําเนนิการหรือ
เลือกดําเนินการไดตามระดับศักยภาพของกลุม 
 6.7  ISO  หมายถึง คํายอท่ีมาจากคําวา  International  Organization for Standardization ซ่ึงเปนองคกร
ระหวางประเทศวาดวย “การมาตรฐาน” 
 6.8 ISO 14000  หมายถึง อนุกรมมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ประกอบดวยมาตรฐานหลาย
เลม เร่ิมต้ังแตหมายเลข 14001 จนถึง 14100 ปจจุบัน ISO กําหนดเลขสําหรับมาตรฐานในอนกุรมไว 100 
หมายเลข โดยแตละอนุกรมเปนเร่ืองของมาตรฐานท่ีเกีย่วของกับการจดัการส่ิงแวดลอม 
 6.9  ISO 14001 หมายถึง มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในองคกร หนวยงาน หรือชุมชน โดยมี
การวางแผน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ ข้ันตอนและกระบวนการอยางชัดเจน เพ่ือใหเกดิประโยชนสูงสุดตอ
ชุมชน และสังคม รวมถึงส่ิงแวดลอมโลก ซ่ึงระบบนี้จะครอบคลุมถึงกิจกรรม ตั้งแตการออกแบบ การ
ดําเนินการ การผลิต การตลาด ตลอดจนการสงมอบใหลูกคา และบริการโดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนา
ปรับปรุงตลอดจนรักษาส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 6.10  ISO 14001 ในสวนยางพารา  หมายถึง  มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในสวนยางพารา 
ซ่ึงเนนการดําเนินการจดัการทั้งท่ีสวนยางพารา และท่ีบานของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 6.11  สวนยางพารา  หมายถึง สวนยางพาราของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  ซ่ึงระบุชัดวาเปนสวน
ยางพาราแปลงใด พื้นทีเ่ทาใด  และมีเอกสารสิทธ์ิท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
  



6.12  วิธีปฏิบตัิในการปลูกยางพารา  หมายถึง    การเตรียมพื้นท่ีปลูกยาง  ชนิดของตนพันธุยาง และ
วิธีการปลูก 
 6.13  การดูแลบํารุงรักษาสวนยางพารา   หมายถึง  การปฏิบัติของเกษตรกรในการดูแลสวนยางพารา    
เพื่อใหตนยางพาราเจริญเติบโต   สมบูรณแข็งแรง    ใหผลผลิตเร็วและให  ผลผลิตสูงสมํ่าเสมอ    ติดตอกันเปน
ระยะเวลาอันยาวนาน   ซ่ึงการดูแลบํารุงรักษาสวนยางนัน้   เปนงานท่ีตองปฏิบัติตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน
ตั้งแตเร่ิมปลูก หรือเรียกวากอนเปดกรีดและหลังเปดกรีด ไดแก การใสปุย การกําจัดวชัพืช การปองกันและกําจดั
ศัตรูยางพารา     และการปองกันและดูแลบํารุงรักษาสวนยางเม่ือเกดิภยัธรรมชาติ 

6.14  การดูแลบํารุงรักษาสวนยางพารากอนเปดกรีด  หมายถึง  การปฏิบัติของเกษตรกรในการดูแล
รักษาตนยางพาราชวงท่ีตนยางมีอายุตั้งแตเร่ิมปลูก จนถึงกอนเปดกรีด หรือ ตนยางมีอายุตั้งแต เร่ิมปลูก – 7 ป 
               6.15  การดูแลบํารุงรักษาสวนยางพาราหลังเปดกรีด หมายถึง การปฏิบัติของเกษตรกรในการดูแล
รักษาตนยางพาราชวงตนยาง เร่ิมเปดกรีดไปจนถึงกอนโคน หรือตนยางมีอายุตั้งแต  7 – 30 ป 
            6.16  สวนยางพาราหลังเปดกรีด หมายถึง สวนยางพาราท่ีกําลังอยูในระหวางการเก็บเกีย่วผลผลิต ซ่ึงเร่ิม
ตั้งแตเปดกรีดคร้ังแรก เปนตนไปจนถึงกอนโคน 

 6.17  การเปดกรีด  หมายถึง การเร่ิมเปดกรีดตนยางพาราคร้ังแรกโดยตนยางพาราท่ีเปดกรีดตองได 
ขนาดท่ีพรอมจะกรีดเอาน้ํายางไดในระดับเศรษฐกิจ หรือตนยางพาราท่ีมีขนาดเสนรอบตนวัดท่ีระดบัความสูง
จากพื้นดิน  150  เซนติเมตร  ตองไมต่ํากวา   50 เซนติเมตร  โดยท่ัวไปตนยางพาราจะมีอายุประมาณ 7  ป 

 6.18  การกรีดยาง หมายถึง การนําน้ํายางออกจากตนยางพาราดวยวิธีการใชมีดกรีดท่ีลําตนยางพารา 
 6.19 การทํายางแผน  หมายถึง  กรรมวิธีในการนําน้ํายางสดที่เก็บมาไดจากสวนยางพาราไปทําหรือ

แปรรูปใหเปนยางแผนดิบ หรือยางแผนรมควัน  เพื่อสงจาํหนายตอไป  ซ่ึงการทํายางแผนดังกลาว ควรมีลักษณะ
ไดมาตรฐานตามท่ีกรมวิชาการเกษตรไดกําหนดชั้นมาตรฐานไวเบ้ืองตน  
  6.20 ปญหา หมายถึง ขอขัดของ  หรืออุปสรรคท่ีเกี่ยวกบัการดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีควร
เกี่ยวของกับการปฏิบัติของเกษตรกรในสวนยางพารา และการจัดการท่ีบานของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
นํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกรตําบลโคกมวง 
 
7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ    

   การวิจยัคร้ังนี้ ผูศึกษาคาดวาจะไดประโยชนตอวงการศึกษาดานการเกษตร  ไดแก สถาบันการศึกษาท่ี
เกี่ยวของ ผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร  เกษตรกรชาวสวนยางพารา และผูท่ี
เกี่ยวของ ดังตอไปนี ้
             7.1  ดานวิชาการ  จะไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับการจดัการส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน ISO 
14001 ในสวนยางพาราของกลุมเกษตรกรทาํสวนยางตําบลโคกมวง  อําเภอเขาชัยสน  จังหวดัพัทลุง  และ
สามารถ นําความรูไปปรับใชกับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพพื้นที่เหมาะสมกบัการปลูกยางพาราใกลเคียงกัน 
 



             7.2  ดานการสงเสริมการเกษตร    จากผลการศึกษาทําใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร  ปจจัย  
ท่ีเกี่ยวของ ปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 ในสวน
ยางพาราของกลุมเกษตรกรทาํสวนยางตําบลโคกมวง   อําเภอเขาชัยสนจงัหวัดพัทลุง  อันจะเปนแนวทางให
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ไดนําไปช้ีแจงทําความเขาใจแกเกษตรกรผูปลูกยางจังหวดัพัทลุง   ไดปฏิบัติให
ถูกตองเหมาะสม และเปนแนวทางใหกับรัฐ ในการวางแผนสงเสริมการดูแลบํารุงรักษาสวนยางพาราของ
เกษตรกรในจงัหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
            7.3  ดานเศรษฐกิจ   เพื่อนําแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 ในสวน
ยางพาราของเกษตรกร   มาปรับประยุกตและใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจของเกษตรกร       
ผูปลูกยางพาราใหมีผลผลิตคุมกับตนทุนการผลิต  กอใหเกิดความมัน่คงท้ังรายไดและอาชีพ  นอกจากนีย้ังเปน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกดวย   
            7.4  ดานสังคม   สามารถนําแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 ในสวน
ยางพารา ไปถายทอดสูเกษตรกรอื่นในชุมชนใหมีความรู ความเขาใจในระบบการคิดวิเคราะห  และแกไขปญหา
ในการประกอบอาชีพของตนเอง ดวยตนเองและในชุมชน โดยดําเนินการรวมเปนกลุม  

7.5  ดานสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ     สามารถนําผลการศึกษาดานการจัดการส่ิงแวดลอมตามระบบ
มาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราไปเผยแพร และรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกในเร่ืองการรักษาสภาพ แวดลอม
ใหกับเกษตรกรชาวสวนยางพารา และเกษตรกรท่ัวไปไดเปนอยางด ี

7.6  ดานการวิจัยตอเนื่อง เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวจิัยเพิ่มเติม หรือศึกษาวจิัยตอเนื่อง 
ท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี  2 

การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
การตรวจเอกสาร 
 การตรวจเอกสารประกอบดวยแนวคิดเกีย่วกับความคิดเห็น ความหมาย ความสําคัญของระบบ 
การจัดการส่ิงแวดลอม รายละเอียดโครงการในดานหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ข้ันตอนและวิธีการดําเนนิ
โครงการ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ  และแนวทางการสงเสริมและพัฒนาเพื่อการขยายผลการ
ดําเนินโครงการในอนาคต 

 1. แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
ความคิดเหน็มีความหมายแตกตางกัน ตามคํานิยามของแตละบุคคลดังนี้ 

 อดุล (2513)   กลาววาความคิดเห็น  หมายถึง ความรูสึกเฉพาะตัวบุคคลท่ีตอบสนองคําถามในเร่ืองตาง ๆ โดย
วินิจฉัยไมไดวาถูกหรือผิด ดหีรือไมด ี

 นิศา (2523) กลาววา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกดานความรูสึกของบุคคลตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดดวย
การพูด การเขียน โดยมีพื้นฐานความรู และประสบการณเต็มท่ี บุคคลไดรับตลอดสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น
เปนหลักในการแสดงความคิดเห็น 

หทัยรัตน (2530) กลาววา ความคิดเห็น หมายถึง แนวคิดตาง ๆ ซ่ึงแสดงออกมาตามทรรศนะของ
บุคคลท่ีมีตอวัตถุ ส่ิงของ ตลอดจนบุคคลและสถานการณ ซ่ึงมีความคิดเห็นเกิดจากพื้นฐานขอเท็จจริง และ
ประสบการณของบุคคลเก่ียวกับส่ิงนั้น ๆ  

บุญมี (2531)  กลาววา  ความคิดเห็น หมายถึง  ทาทีความรูสึกท่ีมีตอบุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันเปน 
ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู หรือประสบการณ ซ่ึงมีท้ังในลักษณะสงเสริม  คือสนใจ  พอใจ  นยิม ชมชอบ สนับสนุน 
และปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ และลักษณะตอตาน คือ ขัดแยง เบ่ือหนาย ไมสนใจ ไมรวมมือ หรือไมปฏิบัติ 

สุกัญญา และสําราญ (2539) สรุปวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกซ่ึงวิจารณญาณท่ีมีตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง โดยเฉพาะเปนการแสดงออกดานความเช่ือ  และความรูสึกของแตละบุคคล  โดยอาศัยพ้ืนความรู 
ประสบการณ และสภาพแวดลอม 

สรุปไดวา ความคิดเห็นเปนความรูสึกของบุคคลท่ีแสดงออกตอบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งภายใตความรู 
และประสบการณของตนเอง 

 

 

 



 2. หลักการ  ความหมาย และความสําคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

   สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2544) กลาววาในปจจุบันกระแสของความตระหนักในเร่ือง
ส่ิงแวดลอม  ไดแผขยายไปท่ัวโลก  โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาสูง  ยิง่พัฒนามากข้ึนเทาไร ปญหาส่ิงแวดลอม
ก็ยิ่งรุนแรงมากข้ึนเทานัน้ ซ่ึงประเทศไทยเองก็หลีกเล่ียงไมพนปญหาดงักลาวอยางแนนอน ซ่ึงในป พ.ศ. 2535 
องคการ สหประ ชาชาติ ไดจัดการประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอมข้ึนท่ีกรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ทําให
เกิดแนว ทางในการบริหารงานจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล (Environment Management = EMS) 
เรียกวา ISO 14001 :  มาตรฐานสากลวาดวยการจัดการส่ิงแวดลอม และเม่ือนําไปปฎิบัติแลวจะกอใหเกิด
ประโยชนแกองคกร และสังคมสวนรวม 
 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  (The Environment Management = EMS)  เปนเร่ืองใหมสําหรับประเทศ 
ไทย แตขณะท่ีประเทศช้ันนําเชน สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  และประเทศเครือยุโรป กําลังพัฒนาระบบ EMS 
เพื่อความเปนตอในยุทธศาสตรการแขงขันระดับโลก หากประเทศไทย ยังละเลยไมได พัฒนาตนเองใหเขาใจ 
เพื่อจะไดรองรับ EMS นี้ กจ็ะกลายเปนอุปสรรคในการสงออก และถือเปนการกีดกนัทางการคารูปใหมท่ีไมใช
กําแพงภาษี (non – tariff barrier)  จะทําใหเสียโอกาส  ขาดดุลการคาและไมสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ    
จึงนาท่ีจะหันมาศึกษาเพื่อใหทราบถึงท่ีมาและแนวทางของ EMS 
 การจัดการส่ิงแวดลอมในประเทศไทย  เร่ิมมีกระแสตื่นตัวตั้งแตมีการประกาศใชพระราช บัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 หนวยงานและองคกรตาง ๆ เร่ิมใหความ สําคัญกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงประเด็นส่ิงแวดลอมตาง ๆ ถูกนํามาใชจดัการใหอยูในมาตรฐานท่ีกําหนดโดยองคกร  ข้ันตอน
การปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร และนําไปใชปฏิบัติอยางตอเนื่อง เชน น้ําเสีย  มลพิษทางอากาศ การ
จัดการขยะ  กากของเสีย  มลพิษทางเสียง เปนตน และนอกจากน้ัน ยังตองมีการดําเนินงานในดานตาง ๆ ให
สอดคลองกัน โดยองคกรสวนใหญทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ใหมีความตอเนื่องกัน และตรวจสอบการทํางาน
เพื่อหาสาระของปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกดิข้ึนในองคกร รวมทั้งปองกันอุบัติเหตุจาการร่ัวไหลของสารเคมี การ
ปองกันอัคคีภยั และการซักซอมรับเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองจักร อุปกรณตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด เปนตน 
 นอกจากน้ียังจะตองมีการตรวจติดตามระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง ท้ังในระบบของการ
ตรวจติดตามตรวจสอบภายใน และการตดิตามตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกไมใหเกิดปญหาเดมิซํ้าอีกใน
อนาคต องคกรท่ีจะนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาใชใหประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนตอองคกร 
จะตองไดรับการสนับสนุนและผลักดัน รวมถึงเขามามีสวนรวมของผูบริหารระบบองคกร โดยตองกําหนดเปน
นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอมขององคกร อยางไรก็ตามหากองคกรหรือหนวยงานไดนําการจัดการบางดานท่ี
กลาวแลวขางตนมาดําเนนิการ โดยท่ียังไมไดเปนระบบตามขอกําหนด   ก็ถือไดวาองคกรนั้นมีระบบการจัด
ส่ิงแวดลอมอยูในระดับหนึ่ง โดยในตางประเทศ เรียกระบบการจัดการนี้วา Environment Management (EMS) 
หรือระบบการจัดการส่ิงแวด ลอม ISO 14001 ซ่ึงถาหนวยงานหรือองคกรใด มีการดําเนินการตามระบบ 



ดังกลาวเรียบรอยแลว ก็จะสามารถขอการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 จากหนวยงานที่ให 
การรับรองไดตอไป 
 มาตรฐาน ISO 14001 สามารถประยุกตใชไดกับทุกองคกรท่ีมีวัตถุประสงค ดงันี ้

1. รักษาสภาพการจัดการส่ิงแวดลอมใหคงอยู หรือดีข้ึน 
2. สรางความมั่นใจของการปฎิบัติตามกฏ 
3. ตองการการรับรอง 
4. ประกาศการรับรองดวยตนเอง 
ขอบเขตการจดัการส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 มีรูปแบบข้ันตอนการจัดการดังนี ้
1. การกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม  นโยบายส่ิงแวดลอมท่ีถูกกําหนดหรือไดรับความเหน็ชอบจาก 

บริหารสูงสุดขององคกร ถือเปนการใหคําม่ันสัญญาหรือคําปฏิญาณขององคกรท่ีจะดําเนินงานในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและถูกตองตามกฎหมาย  โดยมีการกําหนดวตัถุประสงค เปาหมายของการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจน  เพื่อนาํ ไปสูการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอม(Environmental  
Management representative = EMR) และคณะทํางานดานส่ิงแวดลอม ฯลฯ ดานอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง  
และดานงบประมาณ เปนตน 

2. การวางแผนการจัดการ เปนอีกข้ันตอนหนึง่ท่ีมีความสําคัญในการดําเนนิงาน เนื่องจากลักษณะของ 
องคกรแตละประเภทท่ีนําเอาระบบมาตรฐาน ISO 14001  ไปใชนั้นมี ความแตกตางกนัในลักษณะปญหาส่ิง 
แวดลอม รูปแบบโครงสรางขององคกร วัตถุประสงคและเปาหมายส่ิงแวดลอม แผนงาน การบริหารจัดการ 
กระบวนการผลิต กระบวนงาน วิธีการปฏิบัติงาน วัตถุดบิและผลิตภัณฑ กฏหมายและขอกําหนดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ฯลฯ  ท้ังนี้ การวางแผนการจัดการตองสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอมขององคกรดวย 

3. การปฎิบตังิานและการดําเนินงาน การนาํไปใชและการปฏิบัติข้ันตอนนี้มักประสบปญหาอยูเสมอ 
เนื่องจากการจะนํามาตรฐาน ISO 14001 หรือระบบมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งเขาไปพัฒนาหรือปรับใช  ท้ังใน
ดานโครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบ  การฝกอบรมและสรางจิตสํานึก  การส่ือสาร  การจัดทําเอกสาร  การควบ 
คุมเอกสาร   การควบคุมกระบวนการ   และการเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน   จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม /ลักษณะการทํางานหรือกิจวัตรการทํางานที่อยูเปนประจําเวลานาน จึงมักจะเกดิปญหาความขัดแยง
และเกดิการตอตานปฏิบัติงานอยูเสมอ 

4.การตรวจสอบและการดําเนินการแกไข เปนข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องมาจากการนําระบบมาตรฐาน 
ISO 14001  ไปใชหรือปฏิบัติในองคกรไปแลวระยะหนึ่งอยางเหมาะสม  ไดแก การติดตามและวัดผล  การ
ปองกันและแกไขส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด  การบันทึก  การตรวจสอบระบบบริหารส่ิงแวดลอม  ซ่ึงการ
ติดตามท่ีมีความสําคัญก็คือ การติดตามตรวจสอบภายในองคกร  (Environmental internal audit)  เปนประจํา   
โดยผลที่ไดจากการติดตามตรวจสอบจะถูกนํามาวเิคราะหและนําเสนอใหผูบริหารระดับสูงขององคกรรับทราบ
และตัดสินใจในการกําหนดวิธีการปองกันและแกไขในองคกรเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรไมกอใหเกิด
ปญหาดานส่ิงแวดลอม  หลายองคกรมักจะเขาใจผิดวาการดําเนินงานตามข้ันตอนนี้เปนการหาผูกระทําผิดของ



องคกร แตแทจริง ๆ  แลวปญหาท่ีเกิดข้ึนอาจจะไมไดมาจากปญหาเร่ืองคนเปนสําคัญ แตอาจจะเกดิจากปญหา
อ่ืน ๆ เชน ปญหาจากกระบวนการวางแผนการผลิต การกําหนดวิธี ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสมกับ
พื้นที่หรือสภาพงาน ฯลฯ ดังนั้น การตรวจสอบส่ิงท่ีบกพรองและไมเปนไปตามขอกําหนดของระบบมาตรฐาน 
ISO 14001 จึงเปนเพยีงกระบวนการแกไขและปรับเปล่ียนข้ันตอนการทํางานใหเหมาะสมและสอดคลองกัน
เทานั้น 

5. การทบทวนและการปรับปรุงอยางตอเนือ่งโดยผูบริหาร  เปนข้ันตอนท่ีนําผลจากการติดตามตรวจ 
สอบ และตรวจพบขอบกพรองในข้ันตอนตาง ๆ  ของกระบวนการทํางานมาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
องคกรและทบทวนขอกําหนดของระบบ มาตรฐาน ISO 14001 ท่ีกําหนดไวโดยข้ันตอนการทบทวนกระบวน 
การส่ิงแวดลอมขององคกรนี้สวนใหญกําหนดให  EMR นําประเดน็ตาง ๆ ท่ีตรวจพบเสนอตอผูบริหารระดับสูง
ขององคกรในการประชุมเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ผูบริหารระดบัตองทําหนาท่ีในการพจิารณาผลการ
ดําเนินงาน ปญหาท่ีพบในการแกไขปญหาในระบบมาตรฐาน ISO 14001 รวมถึงการติดตามผลการดําเนินตาม 
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละป    การจัด การส่ิงแวดลอมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001     
จะกอใหเกิดประโยชนตอองคกร  ในรูปของการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต  และการใชทรัพยากร
หรือวัตถุท่ีกอใหเกดิประโยชนสูงสุด   จะสงผลใหองคกรไดรับประโยชนทางออมในดานการลดคาใชจาย     
เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑอีกดวย 

ทุกองคกรไมวาจะเปนผูใหบริการหรือผูผลิต  จะไดรับประโยชนท่ีไดรับจากการจดัการส่ิงแวดลอมตาม
ระบบ ISO 14001 เนื่องจากแตละองคกรมีกิจกรรมท่ีดําเนินการแลว สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน  เชน 
องคกรท่ีใหบริการอาจมีการใชทรัพยากรไมคุมคา  ไมประหยดั หรือไมมีประสิทธิภาพ สวนองคกรท่ีเปนผูผลิต
ในขบวนการผลิตอาจมีส่ิงปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม อาทิเชน น้ําเสีย  อากาศเสีย  ฝุน ควัน ของเสีย  ขยะ  สารปน 
เปอน  สารเคมี ฯลฯ ซ่ึงสงผลกระทบตอส่ิงแวด ลอมท้ังส้ิน หากมีการการจัดการท่ีเหมาะสม ก็จะสามารถลด
ผลกระทบเหลานี้ได  อันจะเปนผลดีตอองคกร และชุมชนโดยรวม ดังนี้ 

1. ลดตนทุนในระยะยาว  องคกรท่ีมีการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ  จะนําไปสูการ
ลดภาระคาใชจาย  เนื่องจากมีการจัดการทรัพยากร และการจัดการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

2. สรางสภาพแวดลอมคืนความสมดุลยของส่ิงมีชีวิตสูธรรมชาติ รวมท้ังทําใหมีสุขภาพจิตท่ีดี สุขภาพ
กายแข็งแรง 

3. เพิ่มโอกาสในดานการคา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาในตลาดโลกเสรี 
4. สรางภาพพจนท่ีดีใหกับองคกร เพิ่มความเช่ือถือตอสาธารณชนเปนท่ียอมรับของสังคม 
5. ปลูกจิตสํานึกในสังคม เปนการสรางจิตสํานึกใหกับลูกหลาน บุคคลรุนตอไปในการรักษา การใช 

และการสรางทรัพยากรอยางมีคุณคา 
6.ไดรับการรับรองระบบ ISO 14001  เปนการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร เขาสูระบบ

มาตรฐานสากลซ่ึงเปนท่ียอมรับของท่ัวโลก รวมท้ังเปนแบบอยางใหองคกรอ่ืนปฏิบัติตามตอไป            



              สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2541) ไดอธิบายความหมายของคําวามาตรฐาน ISO 
14000  ซ่ึงสรุปไดวาเปนอนกุรมมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ( ISO 14000  Series) ท่ีองคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน ( International Organization for Standardization : ISO) ไดจดัทําข้ึน โดยปรับปรุง
มาจากมาตรฐาน BS 7750 ของประเทศอังกฤษ สําหรับประเทศไทย สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม   ไดนํามาประกาศใชเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  ตัง้แตป 2539 เนื่องจากเหน็วาในยุคท่ีสังคมโลกกําลังใหความสําคัญในเร่ืองส่ิงแวดลอมอันเปนผล
สืบเนื่องมาจากมลพิษตาง ๆ ไมวาทางอากาศ ทางน้ํา การกําจัดของเสีย ฯลฯ ไดสงผลกระทบตอพลเมืองโลก
อยางมาก และผลกระทบนี้เกดิข้ึนกับทุกประเทศในโลก นอกจากนั้นยงัไดระบุวา ISO 14000  เปนชุดของ
มาตรฐานท่ีประกอบไปดวยมาตรฐานหลายเลม เร่ิมต้ังแตหมายเลข 14001 จนถึง 14100 โดยแตละเลมเปนเร่ือง
ของมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน  แตมาตรฐานท่ีใชเปนหลักในระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม คือ มาตรฐานชุดระบบการจดัการส่ิงแวดลอม (Environmental Management System : EMS)  
โดยเฉพาะ ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในองคกร หนวยงาน หรือชุมชน โดยมีการ
วางแผน ความรับผิดชอบ  การปฏิบัติ  ข้ันตอน  และกระบวนการอยางชัดเจน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ชุมชนและสังคม  รวมถึงส่ิงแวดลอมโลก  ระบบนี้จะครอบคลุมถึงกิจกรรมต้ังแตการออกแบบ การดําเนินการ  
การผลิต  การตลาด  ตลอดจนการสงมอบใหลูกคาและบริการ โดยมุงเนนใหองคกร   มีการพัฒนาปรับปรุง 
ตลอดจนรักษาส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีสาระสําคัญในมาตรฐานชุดระบบการจดัการส่ิงแวดลอม หรือ  
EMS  ดังนี ้

1.นโยบายส่ิงแวดลอม (Environmental Policy) ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองมีความมุงมั่นท่ีจะ
ดําเนินการอยางจริงจังและตองกําหนดนโยบายขององคกรขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ 
สมาชิกในองคกร 

2. การวางแผน (Planning) เพื่อใหบรรลุนโยบายท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิผล องคกรตองมีการ    
วางแผนในการดําเนินงานใหครอบคลุมองคประกอบเหลานี้ คือ แจกแจงรายละเอียดของกิจกรรมขององคกรท่ีมี 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมถึงการประเมินวากจิกรรมใดกอใหเกิดผลกระทบท่ีสําคัญตอส่ิงแวดลอม แจกแจง
ขอกําหนดทางกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีองคกรเกี่ยวของและตองปฏิบัติตาม   กําหนดวัตถุประสงคและ 
เปาหมายของการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม  และจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอมเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคขางตน 

3.  การดําเนินการ (Implementation) เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีวางไว องคกรจําเปน       
จะตองกําหนดโครงสราง      การบริหารและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ จัดใหความรูแกสมาชิก      
ในองคกร ท้ังเร่ือง กิจกรรมปกติขององคกร และเร่ืองเกีย่วกับการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรม โดยการ 
จัดฝกอบรมตามความเหมาะสม  มีการจัดทําเอกสารและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ  ควบคุมการ
ดําเนินงานตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย จัดทําแผนดาํเนินการหากมีอุบัติเหตุเกดิข้ึน รวมท้ัง             
มีการซักซอมใหมีความพรอมตลอดเวลา 



4. การตรวจสอบและการแกไข (Checking & Corrective action) เพื่อใหองคกรมีการปรับปรุงและ       
พัฒนางานอยูตลอดเวลา จึงตองมีการตรวจสอบและแกไขการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ โดยการตดิตามและ         
วัดผลการดํานนิการแลวเปรียบเทียบกับแผนงานท่ีวางไว ดําเนินการปรับปรุงแกไข และปองกันขอบกพรองท่ีอาจ
เกิดข้ึน จัดทําบันทึกตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามเหตุการณท่ีพบเห็นและเกดิข้ึน ตรวจประเมินระบบการจดัการส่ิงแวดลอม
ท้ังหมดเปนระยะ ๆ  อยางตอเนื่อง 

   5.  การทบทวนและพัฒนา (Management review)  ผูบริหารองคกรตองทบทวนระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมเปนระยะตามเวลาท่ีเหมาะสม  รวมท้ังตองปรับปรุงและพัฒนาระบบอยางสมํ่าเสมอ  

 
 3. โครงการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 สําหรับสวนยางพารา 
กรมสงเสริมการเกษตร (2544) ไดจดัทําโครงการนํารองเพื่อจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐาน 
ISO 14001 สําหรับสวนยางพาราของเกษตรกรข้ึน โดยมีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค  ข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้  

3.1 หลักการและเหตุผล    
 3.1.1 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย ปจจุบันมีการสงออกมากเปน 

อันดับหนึ่งของโลก 
                   3.1.2 สินคาสงออกมีการแขงขันในดานมาตรฐานสินคา มาตรฐานดานการผลิต มาตรฐานดาน
ส่ิงแวดลอม ประเทศผูผลิตจะตองพัฒนาสินคาใหเขาสูมาตรฐานสากล 

 3.1.3 หากสินคาไดตามมาตรฐานก็จะไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก 
 3.1.4 กระบวนการผลิตยางเร่ิมต้ังแตการปลูกสรางสวนยาง การดูแลบํารุงรักษาสวนยาง  

การเก็บเกีย่วผลผลิต การแปรรูปน้ํายาง จนกระท่ังโคนตนยาง ทุกกระบวนการผลิตตองไมสรางมลภาวะ 
ตอส่ิงแวดลอม ตองไมสรางมลพิษทําลายคุณภาพชีวิต 

3.2 วัตถุประสงค 

3.2.1 จัดการระบบส่ิงแวดลอมในสวนยางของเกษตรกรใหเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 

3.2.2 เปนตัวอยางใหเกษตรกรกลุมอ่ืนในการปฏิบัติและพัฒนาสวนยางใหไดมาตรฐาน  
ISO 14001 ตอไป 

3.3 ข้ันตอนและวิธีการดําเนนิการ 
3.3.1 ประชุมช้ีแจงโครงการในภาพรวม แกเกษตรกรเปาหมาย และหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
3.3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห และจัดระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใน 

สวนยางใหตรงตามมาตรฐาน ISO 14001 อยางตอเนื่องทุกเดือน 



3.3.3 จัดฝกอบรมการพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในสวนยางแกเกษตรกรที่รวม 
โครงการ 

3.3.4 จัดทัศนศึกษาดูงาน การดําเนินงานจดัการส่ิงแวดลอมของหนวยงานท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แลว 

3.3.5 ประชาสัมพันธการดําเนินงาน ISO 14001 ในสวนยางพาราในทุกรูปแบบ 
อยางตอเนื่อง 

3.3.6 เกษตรกรที่รวมโครงการ ดําเนินการปรับปรุงสวนยางพาราของตนในทุกข้ันตอน 
การผลิต เพื่อพิจารณาเขาสูระบบ ISO 14001 

3.3.7 ติดตามนิเทศ และตรวจสอบ ผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ รวมทั้งตรวจสอบและ 
ประเมินผลเบ้ืองตนของการดําเนินงานตามระบบ ISO 14001 ในสวนยางพารา 

3.3.8 เสนอขอรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในสวนยาง ตามมาตรฐาน ISO 14001 
3.3.9 สัมมนา แถลงผลการดําเนินงาน และหาแนวทางพฒันาโครงการใหดยีิ่ง ๆ ข้ึนไป 
3.3.10 รักษาคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางใหคงอยูตลอดไป พรอมขยายผล 

ไปยังกลุมอ่ืน ๆ ตอไป 
 สํานักงานเกษตรจังหวดัพัทลุง (2545) ไดสรุปผลข้ันตอนและวิธีการดาํเนินงานจากการ 
จัดทําโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 สําหรับสวนยางพาราของกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง 
ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง ท่ีดําเนินการในป  พ.ศ. 2544-2545  ดงันี้ 

1.  ป 2544 ดําเนินการ   
1.1 ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

จํานวน 1 คร้ัง 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการดําเนินงานโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 สําหรับ

สวนยางพาราของเกษตรกร รวมกับเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของจากกรมสงเสริมการเกษตร และสํานักพัฒนา การเกษตรเขตท่ี 
5 จังหวัดสงขลา สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สํานักงานเกษตรอําเภอเขาชัยสน วิทยากรที่ปรึกษาและสมาชิก
กลุมเกษตรกรชาวสวนยางตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จํานวน 7 คร้ัง โดยดําเนินการในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
          1) ใหความรูแกเกษตรกรเร่ืองระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน  
ISO 14001 ทุกคนท่ีเขารวมโครงการ 

2) กระตุนใหคิด โดยใหเกษตรกรระบุปญหาท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในดาน 
การทําสวนยาง รวมท้ังพิจารณาคัดเลือกปญหาสําคัญเรงดวน เพื่อหาแนวทางรวมกันในการแกปญหา 

3) กระตุนใหรวมกันแกไขปญหา 
(1) ใหเกษตรกรรวมกันกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางแกไขปญหา 
(2) เกษตรกรดาํเนินการแกไขปญหาในการทําสวนยาง 
(3) สรางระบบการตรวจติดตามการแกไขปญหา 



(4) นําผลที่ไดจากการตรวจติดตามไปดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
4) เพิ่มความรูและประสบการณใหแกเกษตรกร ท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับระบบการจัดการ 

ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 และวิชาการเกษตรท่ีเกี่ยวของ 
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานตามระบบ 
(2) จัดทัศนศึกษาดูงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 
(3) จัดอบรมทางวิชาการ เชนอบรมเร่ืองยาง การทําน้ําหมักชีวภาพ การตรวจ 

ติดตามภายใน เปนตน 
5) พัฒนาการดําเนินงานเขาสูระบบมาตรฐาน ISO 14001 

(1) แบงหนาท่ีรวมกันจัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบ ระหวางเจาหนาท่ี 
และเกษตรกร 

(2) ศึกษาทําความเขาใจเอกสาร เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 
(3) ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเขียนไวในเอกสาร 
(4) ปรับปรุงเอกสารท่ีไมสามารถปฏิบัติได และปรับปรุงการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง 

ตามหลักวิชาการ ใหปฏิบัติใหถูกตองและสอดคลองกับขอกําหนดในเอกสาร 
(5) ตรวจติดตาม เพื่อใหปฏิบัติตามขอกําหนด 
(6) แกไขปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

1.3 ตรวจสอบสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการดําเนนิงานโครงการของเกษตรกรผูรวมโครงการ จํานวน 3 
คร้ัง 

1.4 จัดแถลงขาวประชาสัมพนัธโครงการแกส่ือมวลชนและเกษตรกรผูสนใจ จํานวน 1 คร้ัง 
2. ป 2545 ดําเนนิการ   

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการนํารอง จํานวน 5 คร้ัง 
2.2 ประชาสัมพันธแถลงขาวผลการดําเนินงานโครงการ จํานวน 1 คร้ัง 

        2.3สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ สงเจาหนาท่ีมาตรวจประเมิน จํานวน 2 คร้ัง สถาบันรับรอง 
มาตรฐาน ไอ เอส โอ ใหการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO 14001 แกกลุมเกษตรกร
ชาวสวนยางตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวดัพัทลุง ตั้งแตวนัท่ี 13 ธันวาคม 2548 มีผลการรับรองถึงวันท่ี 12 
ธันวาคม 2548  โดยทางสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ จะสงเจาหนาท่ีมาทําการประเมินผลเพือ่การรับรอง
ทุกป โดยใหการรับรองถึง “การทาํสวนยางพาราและการทํายางแผนในครัวเรือน รวมถึงการจัดการบริเวณท่ีพัก
อาศัย” 

กลุมยางพารา กองสงเสริมพืชสวน กรมสงเสริมการเกษตร (ม.ป.ป.) สรุปวามาตรฐาน 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม เม่ือดําเนินการไปแลว ทําใหเกิดผลดังนี ้

3.4.1 ลดตนทุนในระยะยาว เนื่องจากมีการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
3.4.2 สรางสภาพแวดลอมใหสมดุล รวมทั้งมีสุขภาพจติท่ีดี และสุขภาพรางกายแข็งแรง 



3.4.3 เพิ่มโอกาสในดานการคา สามารถแขงขันดานการคาในตลาดโลกเสรี 
3.4.4 สรางภาพพจนท่ีดีใหกบัองคกร การทํางานในสภาพแวดลอมท่ีดี และการปองกนั 

ในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกดิข้ึน ทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
3.4.5 ปลุกจิตสํานึกในสังคม ใหกับลูกหลาน บุคคลรุนตอไป ในการรักษาทรัพยากร 

อยางมีคุณคา 
3.4.6 ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 ซ่ึงเปนท่ียอมรับของ 

ท้ังโลก และเปนแบบอยางใหองคกรอ่ืนปฏิบัติตามตอไป 
กรมสงเสริมการเกษตร (2544) สรุปวาการจัดทําโครงการนํารองเพื่อจดัทําระบบ 

การจัดการส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO 14001 สําหรับสวนยางพาราของเกษตรกรข้ึน ทําใหเกษตรกร 
ไดรับประโยชน ดังนี ้

1) สภาพแวดลอมในสวนยาง บริเวณท่ีพกัอาศัย และท่ีโรงงานทํายาง มีสภาพดีข้ึน  
ไมมีมลพิษ 

2) คุณภาพชีวติและสุขอนามัยของเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวดข้ึีน 
3) ชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดี 

 สํานักงานเกษตรจังหวดัพัทลุง (2545) ไดสรุปผลกระทบจากการจดัทําโครงการดังนี้ 
1) มีการจัดทําถังขยะ เพื่อจดัเก็บขยะใหถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึน 
2) มีการปรับปรุงระบบไฟฟา และเตาแกสหุงตมภายในบานเพื่อความปลอดภัย 
3) มีการจัดเกบ็ส่ิงของ เคร่ืองใชภายในบาน สารเคมี วัสดุการเกษตร เคร่ืองมือ 

การเกษตรเปนระเบียบ สะดวก และปลอดภัยตอผูใชยิ่งข้ึน 
4) มีการใชเคร่ืองตัดหญา แทนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ไดอยางถาวร 
5) มีการนําสารสกัดจากธรรมชาติมาใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชมากข้ึน 
6) มีการใชปุยอินทรียแทนปุยเคมีมากข้ึน 
7) มีการใชแบตเตอร่ีแหงแทนการใชตะเกยีงแกสในการกรีดยาง 
8) มีการดูแลรักษาสวนยางถูกตองตามหลักวิชาการเพิ่มมากข้ึน  
 
 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3 

วิธีการศึกษา 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 

14001 สําในสวนยางพาราของกลุมเกษตรกรทําสวนยางโคกมวง  ตําบลโคกมวง อําเภอ เขาชยัสน 

จังหวัดพัทลุง จํานวน 40 ราย  

กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จะเปนเกษตรกรท้ังหมดท่ีเขารวมโครงการจํานวน 40 ราย หรือคิดเปน
รอยละ 100 แตเนื่องจากมีเกษตรกรที่รวมโครงการเสียชีวติแลว 1 ราย และยายถ่ินฐานไปอยูท่ีอ่ืน 1 ราย ทําให
เก็บขอมูลไดเพียง 38 ราย คิดเปนรอยละ 95 ของกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาท้ังหมด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ
เกษตรกรผูรวมโครงการเปนรายบุคคล ตามแบบสัมภาษณท่ีจดัทําข้ึน ซ่ึงแบงออกเปน 6  ตอน คือ 

1.  ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

2.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 

3.  ความคิดเหน็ของเกษตรกรตอการดําเนนิงานโครงการ 

4.  ความเขาใจตอระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

5.  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 

6.  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  

การวิเคราะหขอมูล 

1.  สถิติท่ีใช 

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจะนํามาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล  แลวนํามาวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package 
For the Social Science : SPSS )  โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ ดังน้ี 



1.1 การวิเคราะหเชิงพรรณา ใชสําหรับการอธิบายขอมูลท่ัวไปทางสังคมและเศรษฐกจิ ผลการ
ดําเนินงาน  ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ สถิติท่ีใช คือ คารอยละ  
(Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmatic Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

1.2 การวิเคราะหความสัมพันธ สถิติท่ีใช คือ คาไควสแควร (Chi – Square)  

2  เกณฑการวดัระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

 การวัดระดับความคิดเหน็และความพึงพอใจ ใชมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตาม 
มาตรวัดของลิเคอรท (Likert)  (กรมสงเสริมการเกษตร, 2539) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

1)  เห็นดวยอยางยิ่ง / พอใจมากท่ีสุด  มีคาเทากับ 5 

2)  เห็นดวย / พอใจมาก   มีคาเทากับ 4 

3)  ไมแนใจ / พอใจปานกลาง   มีคาเทากับ 3 

4)  ไมเหน็ดวย / พอใจนอย   มีคาเทากับ 2 

5)  ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง / พอใจนอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 

และคํานวณหาคาคะแนนเฉล่ียโดยใชคาน้าํหนักเฉล่ีย (Weight Mean Score : WMS) ของตัวแปร 
ความคิดเหน็และความพึงพอใจของเกษตรกร ดังนี ้

  WMS = 5f1  +  4f2   +   3f3  +  2f4  +  1f5 

                                                                     TNR 

  f1 = จํานวนเกษตรกรท่ีเลือกตอบตัวเลือกท่ี 1 

  f2 = จํานวนเกษตรกรท่ีเลือกตอบตัวเลือกท่ี 2 

  f3 = จํานวนเกษตรกรท่ีเลือกตอบตัวเลือกท่ี 3 

  f4 = จํานวนเกษตรกรท่ีเลือกตอบตัวเลือกท่ี 4 

  f5 = จํานวนเกษตรกรท่ีเลือกตอบตัวเลือกท่ี 5 

  TNR = จํานวนเกษตรกรผูใหขอมูลทั้งหมด  (Total Number Ratio) 

 การวิเคราะหคาคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการคํานวณ จะแบงเปนชวง ๆ เพื่อพิจารณาระดับความคิดเหน็
ของเกษตรกร โดยใชสูตรอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2539) 

 อันตรภาคช้ัน = พิสัย (Rang) 

                                                        จํานวนช้ัน 



   = คาสูงสุด  - คาตํ่าสุด 

                                                           จํานวนช้ัน 

 

จากการกําหนดการประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร โดยใหคา 
สูงสุด เทากับ 5  และคาตํ่าสุด เทากับ 1 ฉะนั้น สามารถแทนคาไดดังนี ้

 อันตรภาคช้ัน  = 5 – 1 

                                                         5    

= 4 

                                                       5 

   = 0.80 

 ดังนั้น ในการจัดชวงคะแนนเพ่ือวเิคราะหแปลความประเมินระดับความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจของเกษตรกรจะเปน   ดังน้ี 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง  เหน็ดวยอยางยิ่ง / พอใจมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง  เหน็ดวย / พอใจมาก 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง  ไมแนใจ / พอใจปานกลาง  

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง  ไมเห็นดวย / พอใจนอย 

 คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิง่ / พอใจนอยท่ีสุด 

 3. เกณฑการวดัระดับความเขาใจตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  

การวัดระดับความเขาใจตอ ISO 14001 โดยการออกแบบทดสอบเกษตรกร จํานวน 10 ขอ  
ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน โดยกําหนดเกณฑดังนี ้

คะแนน 8-10 คะแนน หมายถึง   มีความเขาใจมาก 

คะแนน 5-7 คะแนน หมายถึง   มีความเขาใจปานกลาง 

คะแนน 1-4 คะแนน หมายถึง   มีความเขาใจนอย 

 

 

 



 

ระยะเวลาการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการวิจยัในชวงระหวางเดือนเมษายน 2551 – กันยายน 2551 โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 

 ตรวจเอกสารและขอมูลเบ้ืองตน   เมษายน 2551 

 จัดทําโครงรางการศึกษาและเสนอโครงราง พฤษภาคม 2551 

 ออกแบบเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอมูล มิถุนายน 2551 

 เก็บรวบรวมขอมูล    กรกฎาคม  2551 

 วิเคราะหขอมูลและแปลความ   สิงหาคม  2551 

 สรุปผลการศึกษาและจดัทํารายงาน  กันยายน  2551 

 จัดพิมพเปนเอกสารวิชาการเผยแพร  กันยายน  2551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  4 
ผลการศึกษาและขอวิจารณ 

 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาผลการดาํเนินงานและความคิดเหน็ของเกษตรกรท่ีมีตอ
โครงการนํารองจัดทําตามมาตรฐาน ISO 14001  ในสวนยางพาราของเกษตรกร จึงขอรายงานผลการศึกษาเปน 
6 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1   ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 ตอนท่ี 2   ผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ 
 ตอนท่ี 4   ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 ตอนท่ี 5   ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ 
 ตอนท่ี 6   ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 
ตอนท่ี 1   ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

1.1 ลักษณะพื้นฐานทางสังคม (ตารางท่ี 1) 
1.1.1 เพศ เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 71.1 เปนเพศชาย ท่ีเหลือรอยละ 28.9 เปนเพศหญิง 
1.1.2 อาย ุเกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 39.5 มีอายุ 51 ปข้ึนไป รองลงมารอยละ 31.6 และ 28.9 

มีอายุระหวาง 41-50 ป และไมเกิน 40 ป ตามลําดับ เกษตรกรท่ีทําการศึกษามีอายุต่ําสุด 31 ป สูงสุด 71 ป โดยมี
อายุเฉล่ีย 48.3 ป 

1.1.3 ระดับการศึกษา เกษตรกรที่ทําการศึกษารอยละ 68.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
รองลงมารอยละ 26.3 และ 5.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตามลําดับ 

1.1.4 การเปนสมาชิกกลุม เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 55.3 เปนสมาชิกสหกรณ 
รองลงมารอยละ 50.0 และ 28.9 เปนสมาชิกกลุมอ่ืนๆ (เชน กลุมปลูกผัก, กลุมเล้ียงโค, กลุมกองทุนหมูบาน, 
กลุมรานคาศูนยสาธิตการตลาด ฯลฯ เปนตน) และกลุมออมทรัพยตามลําดับ ท่ีเหลือรอยละ 15.8, 15.8 และ 5.3 
เปนสมาชิกกลุมน้ํายาง, กลุมลูกคา ธกส. และกลุมแมบานเกษตรกรตามลําดับ 

1.1.5 การดํารงตําแหนงในกลุม เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 57.9 เปนสมาชิกในกลุม รอยละ 
34.2 เปนคณะกรรมการกลุม และรอยละ 7.9 เปนประธานกลุม 



ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามลักษณะพ้ืนฐานทางสังคม                           N = 38 

ขอมูลพื้นฐานทางสังคม จํานวน (ราย) รอยละ 
1. เพศ 38              100.0 
ชาย 27 71.1 
หญิง 11 28.9 

2. อายุ (ป) 38              100.0 
ไมเกิน 40 11 28.9 
41-50 12 31.6 
51 ข้ึนไป 15 39.5 

3. ระดับการศึกษา 38              100.0 
ประถมศึกษา 26 68.4 
มัธยมศึกษา 10 26.3 
อาชีวศึกษา 2 5.3 
ปริญญาตรี 0 0 

4. การเปนสมาชิกกลุม (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)                                                     N = 38 
สหกรณ  21 55.3 
กลุมออมทรัพย 11 28.9 
กลุมน้ํายาง 6 15.8 
ลูกคากลุม ธกส. 6 15.8 
แมบานเกษตรกร 2 5.3 
อ่ืน ๆ (กลุมปลูกผัก และกลุมเล้ียงโค) 19 50.0 

5. การดํารงตําแหนงในกลุม 38              100.0 
ประธาน 3 7.9 
กรรมการ 13 34.2 
สมาชิก 22 57.9 

อายุต่ําสดุ 31 ป 
อายุสูงสดุ 71 ป 
อายุเฉล่ีย 48.3 ป 
S.D. 11.3 ป 



 
1.2 การประกอบอาชีพของเกษตรกร เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 100 ประกอบอาชีพหลักทําสวน

ยางพารา สวนอาชีพรอง พบวารอยละ 52.6 มีอาชีพรองเล้ียงสัตว รองลงมารอยละ 39.5, 21.11 และ 21.11 มี
อาชีพรองรับจางท่ัวไป ทํานา และทําสวนผลไมตามลําดับ ท่ีเหลือรอยละ 10.5, 10.5 และ 7.9 มีอาชีพรองรับจาง
กรีดยาง ปลูกพืชอ่ืนๆ (เชน ปลูกผัก ขับรถรับจาง แปรรูปผลไม ขายผลไม และลางรถ เปนตน) และคาขาย
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการประกอบอาชีพ 
                                                                                                                                                           N = 38 

อาชีพของเกษตรกร จํานวน (ราย) รอยละ 
1. อาชีพหลัก 38  100.0  
ทําสวนยางพารา 38  100  
รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 0  0  
รับจางกรีดยาง 0  0  

2. อาชีพรอง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)                 N = 38 
ทํานา 8  21.11  
ทําสวนไมผล 8  21.11  
คาขาย 3  7.9  
เล้ียงสัตว 20  52.6  
รับจางท่ัวไป 15  39.5  
รับจางกรีดยาง 4  10.5  
รับราชการ/วิสาหกิจ 0  0  
อ่ืน ๆ (ขับรถรับจาง แปรรูปผลไม 
ขายไมยาง ลางรถ ) 

4  10.5  

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 พื้นท่ีทําการเกษตร   
    1.3.1 พื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 47.4 มีพื้นที่ทําการเกษตรท้ังหมด 

16-30 ไร รองลงมารอยละ 34.2 และ 18.4 มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 1-15 ไร และ 31 ไร ข้ึนไปตามลําดับ 
เกษตรกรมีพืน้ท่ีทําการเกษตรทั้งหมดตํ่าสุด 3 ไร สูงสุด 70 ไร เฉล่ีย 21.4 ไร  

    1.3.2 พื้นท่ีทําสวนยางพาราของเกษตรกร  เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 47.4 มีพื้นที่ทําสวน
ยางพารา 1-15 ไร รองลงมารอยละ 39.5 และ13.2 มีพื้นที่ทําสวนยางพารา 16-30 ไร และ 31 ไรข้ึนไป ตามลําดับ 
เกษตรกรมีพืน้ทําสวนยางพาราตํ่าสุด 3 ไร สูงสุด 66 ไร เฉล่ีย 19.1 ไร  

    1.3.3 พื้นท่ีสวนยางพาราที่เปดกรีดแลว เกษตรกรที่ทําการศึกษารอยละ 63.2 มีพื้นที่สวนยางพาราท่ี
เปดกรีดแลว 1-15 ไร รองลงมารอยละ 31.6 และ 5.3 มีพืน้ท่ีสวนยางพาราท่ีเปดกรีดแลว 16-30 ไร และ 31 ไรข้ึน
ไป ตามลําดับ เกษตรกรมีพืน้ท่ีสวนยางพาราท่ีเปดกรีดแลวต่ําสุด 3 ไร สูงสุด 66 ไร เฉล่ีย 16.1 ไร (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามพื้นท่ีทําการเกษตร 
                      N = 38 

ขอมูลทางการเกษตร จํานวน (ราย) รอยละ 

1. พื้นท่ีทําการเกษตรท้ังหมด (ไร) 38  100.0  
1-15 13  34.2  
16-30 18  47.4  
31 ข้ึนไป 7  18.4  

   (พื้นที่ทําการเกษตรตํ่าสุด 3 ไร สูงสุด 70 ไร เฉล่ีย 21.4 ไร S.D. 13.0 ไร) 
2. พื้นท่ีทําสวนยางพารา (ไร) 38  100.0  

1-15 18  47.4  
16-30 15  39.5  
31 ข้ึนไป 5  13.2  
(พื้นที่สวนยางพาราตํ่าสุด 3 ไร สูงสุด 66 ไร เฉล่ีย 19.1 ไร S.D. 12.5 ไร) 

3. พื้นท่ีสวนยางพาราท่ีเปดกรีดแลว (ไร) 38  100.0  
1-15 24  63.2  
16-30 12  31.6  
31 ข้ึนไป 2  5.3  
(พื้นท่ีสวนยางพาราท่ีเปดกรีดแลวต่ําสุด 3 ไร สูงสุด 66 ไร เฉล่ีย 16.1 ไร S.D. 11.4 ไร) 

 
 
 



1.4 ขอมูลสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการ  
1.4.1 พื้นท่ีสวนยางพารา  เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 57.9 มีพื้นที่สวนยางพาราท่ีเขารวม

โครงการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 6-10 ไร รองลงมารอยละ 31.6 และ 10.5 
มีพื้นที่สวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการ 1-5 ไร และ 11 ไรข้ึนไปตามลําดับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสวนยางพาราท่ีเขา
รวมโครงการต่ําสุด 2 ไร สูงสุด 16 ไร เฉล่ีย 7.5 ไร  

1.4.2 พื้นท่ีสวนยางพาราท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ  เกษตรกรที่ทําการศึกษารอยละ 57.9 มีพื้นท่ีสวน
ยางพาราท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 6-10 ไร รองลงมารอยละ 31.6 และ 10.5 มีพื้นที่สวนยางพาราท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 1-5 ไร 
และ 11 ไรข้ึนไปตามลําดับ เกษตรกรมีพืน้ท่ีสวนยางพาราท่ีมีเอกสารสิทธ์ิต่ําสุด 2 ไร สูงสุด 16 ไร และเฉล่ีย 7.5 
ไร  

1.4.3 พื้นท่ีสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการและไมมีเอกสารสิทธ์ิรอยละ 100 ไมมีพื้นที่สวนยางท่ี
เขารวมโครงการท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิ 

1.4.4 พันธุยางพารา เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 94.8 มีสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการเปน
พันธุ RRIM 600 มีเพียงรอยละ 2.6 เทากันท่ีเปนพันธุ PB 235 และ GT 1 

1.4.5 อายุสวนยางพารา เกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 81.6 มีสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการ
อายุ 11-20 ป รองลงมารอยละ 10.5 และ 7.9 มีสวนยางพาราอายุ 1-10 ป และ 21 ปข้ึนไปตามลําดบั เกษตรกรมี
สวนยางพาราที่เขารวมโครงการอายุต่ําสุด 1 ป สูงสุด 30 ป เฉล่ีย 16.0 ป (ตารางท่ี 4 ) 

1.5 รายไดของเกษตรกร  
     1.5.1 รายไดรวมของเกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 55.3 มีรายไดรวม  150,000 บาทข้ึนไปตอป ท่ี

เหลือรอยละ 36.8 และ 7.9 มีรายไดรวม 75,001-150,000 บาทตอป และไมเกิน 75,000 บาทตอปตามลําดับ 
เกษตรกรมีรายไดรวมตํ่าสุด 40,000 บาทตอป สูงสุด 500,000 บาทตอป เฉล่ีย 173,163.2  บาทตอป  

    1.5.2 รายไดจากการทําสวนยางพารา   เกษตรกรที่ทําการศึกษารอยละ 44.7 มีรายได 75,001-
150,000 บาทตอป ท่ีเหลือรอยละ 28.9 และ 26.3 มีรายไดจากการทําสวนยางพาราไมเกิน 75,000 บาทตอป และ
มีรายได 150,001 บาทตอปข้ึนไปตามลําดบั เกษตรกรมรีายไดจากการทําสวนยางพาราตํ่าสุด 30,000 บาท สูงสุด 
250,000 บาท เฉล่ีย 121,736.8 บาทตอป (ตารางท่ี 5) 



ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามขอมูลสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการ 
                                         N = 38 

ขอมูลสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการ จํานวน (ราย) รอยละ 
1. พื้นท่ีสวนยางพารา (ไร) 38  100.0  

1-5 12  31.6  
6-10 22  57.9  
11 ข้ึนไป 4  10.5  
(พื้นที่สวนยางพาราตํ่าสุด 2 ไร สูงสุด 16 ไร เฉล่ีย 7.5 ไร S.D. 3.4 ไร) 

2. พื้นท่ีสวนยางพาราท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ (ไร) 38  100.0  
1-5 12  31.6  
6-10 22  57.9  
11 ข้ึนไป 4  10.5  

   (พื้นที่สวนยางพาราท่ีมีเอกสิทธ์ิต่ําสุด 2 ไร สูงสุด 16 ไร เฉล่ีย 7.5 ไร S.D. 3.4 ไร) 
3. พื้นท่ีสวนยางพาราท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิ (ไร) 38  100.0  

1-5 0  0.0  
6-10 0  0.0  
11 ข้ึนไป 0  0.0  

   (พื้นที่สวนยางพาราท่ีไมมีเอกสิทธ์ิต่ําสุด 0 ไร สูงสุด 0 ไร เฉล่ีย 0 ไร S.D. 0 ไร) 
4. พันธุยางพารา 38  100.0  

RRIM 600 36  94.8  
GT 1 1  2.6  
PB 235 1  2.6  

5. อายุสวนยางพารา (ป) 38  100.0  
1-10 4  10.5  
11-20 31  81.6  
21 ข้ึนไป 3  7.9  
(อายุสวนยางพาราต่าํสุด 1 ป สูงสุด 30 ป เฉล่ีย 16.0 ป S.D. 5.1 ป) 

 



ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามรายได                                                          N = 38 
รายได (บาทตอป) จํานวน (ราย) รอยละ 
1. รายไดรวม  38  100.0  
ไมเกิน 75,000 3  7.9  
75,001-150,000 14  36.8  
150,001 ข้ึนไป 21  55.3  
(รายไดรวมต่ําสุด 40,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท เฉล่ีย 173,163.2 บาท S.D. 92,667.3 บาท) 

2. รายไดจากการทําสวนยางพารา  38  100.0  
ไมเกิน 750,000 11  28.9  
750,001-150,000 17  44.7  
150,001 ข้ึนไป                  10  26.3  
(รายไดจากการทําสวนยางพารา ต่ําสุด 30,000 บาท สูงสดุ 250,000 บาท เฉล่ีย 121,736.8 บาท  
  S.D. 67,745.8 บาท) 

 
1.6 จํานวนแรงงานในครัวเรือน เกษตรกรที่ทําการศึกษารอยละ 71.1 มีจํานวนแรงงานในครัวเรือน 1-

2 คน ท่ีเหลือรอยละ 28.1 มีจํานวนแรงงานในครัวเรือน 3-4 คน เกษตรกรมีจํานวนแรงงานในครัวเรือนตํ่าสุดคือ 
1 คน สูงสุด 4 คน เฉล่ีย 2.4 คน สําหรับจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพารา พบวาเกษตรกรรอยละ 
84.2 มีจํานวนแรงงาน 1-2 คน ท่ีเหลือรอยละ 15.8 มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยาง 3-4 คน เกษตรกร
มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพาราตํ่าสุด 1 คน สูงสุด 4 คน เฉล่ีย 2.1 คน (ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของครัวเรือนเกษตรกรจาํแนกตามจํานวนแรงงานในครัวเรือน          N = 38 

จํานวนแรงงาน (คน) จํานวน (ราย) รอยละ 
1. จํานวนแรงงานในครัวเรือน  38  100.0  

1-2 27  71.1  
3-4 11  28.9  
5 ข้ึนไป -  -  
(จํานวนแรงงานในครัวเรือนตํ่าสุด 2 คน สูงสุด 4 คน เฉล่ีย 2.4 คน S.D. 0.7 คน) 

2. จํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพารา 38  100.0  
1-2 32  84.2  
3-4 6  15.8  
5 ข้ึนไป -  -  
(จํานวนแรงงานทําสวนยางพาราในครัวเรือนต่ําสุด 1 คน สูงสุด 4 คน เฉล่ีย 2.1 คน S.D. 0.7 คน) 



1.7 การไดรับการอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวของ เกษตรกรทีทํ่าการศึกษารอยละ 47.4 เทากัน ไดรับการ
อบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับมากและปานกลาง  ท่ีเหลือรอยละ 
5.3 ไดรับการอบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับนอย (ตารางท่ี 7) 

 
ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการไดรับการอบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวของต้ังแต 
                  เขารวมโครงการ                                                                                                              N = 38 

การไดรับการอบรม จํานวน (ราย) รอยละ 
มาก 18  47.4  
ปานกลาง 18  47.4  
นอย 2  5.3  
             รวม 38  100.0  

 
 
1.8 ความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ไดใหเกษตรกรท่ีทําการศึกษาทําแบบทดสอบ 

เพื่อประเมินความเขาใจเกีย่วกับระบบการจดัการส่ิงแวดลอม จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน พบวาเกษตรกรรอยละ 
76.3 มีความเขาใจมาก (8-10 คะแนน) และรอยละ 23.7 มีความเขาใจปานกลาง (5-7 คะแนน) (ตารางท่ี 8) 

 
ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามความเขาใจตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
                   N = 38 

ความเขาใจตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน (ราย) รอยละ 
มาก (8-10 คะแนน) 29  76.3  
ปานกลาง (5-7 คะแนน) 9  23.7  
นอย (1-4 คะแนน) 0  0  
             รวม 38  100.0  

 



ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการในชวงป พ.ศ. 2551 
 จากการศึกษาผลการดําเนินดําเนินงานตามโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพารา
ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการในชวงป พ.ศ. 2551 พบวาเกษตรกรท่ีทําการศึกษาสวนใหญ ยังคงปฏิบัติตาม
วิธีการดําเนนิงานของโครงการท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 การดําเนินงานท่ีบาน เกษตรกรท่ีศึกษารอยละ 100.0 มีการปรับปรุงทําความสะอาดภมิูทัศนบริเวณบาน
อยางตอเนื่อง มีการแยกถังขยะท้ิงตามชนิดของขยะ มีการฝงกลบขยะพิษ และมีการทําทางระบายน้าํเสียท่ีเกิด
จากการใชสอยในบาน เพื่อไมใหเปนท่ีอยูอาศัยของยุง รอยละ 94.7 มีการเก็บสารเคมีและสารเคมีท่ีเปนพิษในท่ี
เก็บเฉพาะหางไกลจากเด็ก และสัตวเล้ียง และมีการเก็บเครื่องมือทําการเกษตรเปนท่ีเปนทาง รอยละ 76.3 มีการ
ตรวจสอบสายไฟ ปล๊ักไฟ เกาแกสและถังแกสเปนประจํา สวนเกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 89.5 ไมมีการทํา
บอบําบัดน้ําเสียโดยใหเหตุผลวาไมไดทํายางแผนท่ีบาน เนื่องจากนําน้ํายางสดไปขายใหกับสหกรณ และรอยละ 
52.6 ไมไดสอนและชักชวนคนในบานใหคํานึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมอยูเสมอ โดยใหเหตุผลวาสอนและชักชวนไป
หลายคร้ังแลว  สอนไมได และไมเช่ือฟง  
 การดําเนินงานท่ีสวนยางพารา  เกษตรกรท่ีศึกษารอยละ 100.0 มีการใชปุยอินทรียบํารุงสวนยางพารา
ควบคูกับการใชปุยเคมีรอยละ 97.4  มีการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพาราตามหลักวิชาการและตามเกษตรดีท่ี
เหมาะสม (GAP) ของสวนยางพารา รวมทั้งมีการใชตะเกียงแบตเตอร่ีในการกรีดยาง รอยละ 92.1 ไมใชสารเคมี
กําจัดวัชพืชในสวนยางพารา (ซ่ึงเกษตรกรท่ีใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในสวนยางพารารอยละ 7.9  ใหเหตุผลวาใช
เฉพาะในสวนท่ีเปนยางเล็ก ซ่ึงมีหญาคาข้ึนมาก จําเปนตองใชสารเคมีกําจัด) และรอยละ 78.9 คว่าํถวยน้ํายาง
หลังจากเก็บน้าํยางทุกคร้ัง สวนเกษตรกรท่ีไมคว่ําถวยน้ํายางหลังจากเก็บน้ํายางรอยละ 21.1 ใหเหตผุลวาจาง
แรงงานกรีดยาง และคนรับจางกรีดยางไมทําตาม เนื่องจากเสียเวลากรีดและเก็บน้ํายาง 
 การดําเนินงานท่ีกลุมและชุมชน  เกษตรกรท่ีศึกษารอยละ 100.0 มีการรณรงคปฏิบัติในเร่ืองจัดเก็บขยะ
ในชุมชนอยางตอเนื่อง แตไมปฏิบัติในเร่ือง การตรวจติดตามตามระบบตรวจสอบภายในของกลุมโดยใหเหตุผล
วา มีการดําเนนิการมาปลายปแลว และจะไมขอใหมีการรับรองระบบตอเนื่องแลว เนื่องจากไมมีคาใชจายท่ี
จะตองเสียในสวนนั้น  นอกจากนีย้ังไมปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกซอมเพื่อเตรียมรับเหตุฉุกเฉินดวย โดยใหเหตุผลวา 
การฝกซอมแตละคร้ังตองใชเวลาและการเตรียมการที่ดี สมาชิกไมคอยมีเวลาพรอมกัน (ตารางท่ี 9) 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการปฏิบัติตามวิธีการดําเนนิงานท่ีกําหนดไวใน
โครงการฯในป 2551               N = 38 

วิธีดําเนินงาน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ รวม 
 จํานวน 

(ราย) 
รอยละ จํานวน 

(ราย) 
รอยละ จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1. ที่บาน       
1.1 ปรับปรุงทําความสะอาดภูมิทัศน

บริเวณบานอยางตอเน่ือง 
38 100.0 0   0.0 38 100.0 

1.2 แยกขยะท้ิงถังขยะตามชนิดของ
ขยะ 

38 100.0 0   0.0 38 100.0 

1.3 ฝงกลบขยะมีพิษ 38 100.0 0   0.0 38 100.0 
1.4 เก็บสารเคมีในท่ีเก็บเฉพาะ 

หางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง 
36   94.7 2   5.3 38 100.0 

1.5 เก็บเคร่ืองมือทําการเกษตรเปนท่ี 
เปนทาง 

36   94.7 2   5.3 38 100.0 

1.6 ตรวจสอบสายไฟ  ปลั๊กไฟ  เตา
แกส ถังแกส เปนประจํา 

29   73.6 9 23.4 38 100.0 

1.7 สอนและชักชวนคนในบานให
คํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอมอยูเสมอ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องขยะ และ 
ความปลอดภัยภายในบาน 

18   47.4    20 52.6 38 100.0 

1.8 ทําบอบําบัดนํ้าเสีย (กรณีท่ีทํายาง
แผนท่ีบาน) 

4   10.5     34 89.5 38 100.0 

1.9 ทําทางระบายนํ้าเสียท่ีเกิดจากการ
ใชสอยในบาน เพ่ือไมใหเปนท่ีอยูอาศัย 
ของยุง 

38 100.0 0   0.0 38 100.0 

2. ที่สวนยางพารา       
2.1 ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางตามหลัก

วิชาการ และตาม GAP ของสวนยาง 
37 97.4 1 2.6 38 100.0 

2.2 ไมใชสารเคมีกําจัดวัชพืช 35 92.1 3 7.9 38 100.0 



ตารางที่ 9  (ตอ) 
                 N = 38 

วิธีดําเนินงาน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ รวม 
 จํานวน 

(ราย) 
รอยละ จํานวน 

(ราย) 
รอยละ จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

2.3 ใชปุยอินทรียบํารุงสวนยางควบคู
กับปุยเคมี 

38 100.0 0   0.0 38 100.0 

2.4 ควํ่าถวยนํ้ายางหลังจากเก็บนํ้ายาง 
ทุกครั้ง 

30  78.9 8 21.1 38 100.0 

2.5 ใชตะเกียงแบตเตอรี่ในการกรีด
ยาง 

37  97.4 1   2.6 38 100.0 

3. ที่กลุมและชุมชน       
3.1 ประชุมกลุมเรื่อง ISO 14001 ใน

สวนยางโดยตรง 
27  71.1 11 28.9 38 100.0 

3.2 ตรวจติดตามตามระบบตรวจสอบ
ภายในของกลุมเอง 

  0    0.0 38  100.0 38 100.0 

3.3 รณรงคจัดเก็บขยะในชุมชน 38 100.0 0   0.0 38 100.0 
3.4 ฝกซอมเพื่อเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน 

(เชน ไฟไหมสวนยาง ฯลฯ) 
  0    0.0 38  100.0 38 100.0 

3.5 ทบทวนและวางแผนจัดการ
สิ่งแวดลอมประจําป 

27  71.1 11 28.9 38 100.0 

 



ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ 
3.1 ความคิดเห็นตอหลักการและเหตุผลของโครงการ  จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรตอ

หลักการและเหตุผลของโครงการ จํานวน 4 ประเด็น พบวาในภาพรวมเกษตรกรเหน็ดวยอยางยิ่ง (คะแนนเฉล่ีย 
= 4.40) ตอหลักการและเหตุผลของโครงการ เม่ือพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแตละประเด็น พบวาเกษตรกร
เห็นดวยอยางยิ่งเชนกนัในทุกประเดน็ คือ 1) ยางพาราจะยังคงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญมากท้ังในปจจุบัน
และอนาคตซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.63  2) สินคาสงออกมีการแขงขันในดานมาตรฐานสินคา  มาตรฐานดาน
การผลิต มาตรฐานดานส่ิงแวดลอม ประเทศผูผลิตจะตองพัฒนาสินคาใหเขาสูมาตรฐานสากล ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 4.50 3) กระบวนการผลิตยาง เร่ิมต้ังแตการปลูกสรางสวนยาง การดูแลบํารุงรักษาสวนยาง การเก็บเกีย่ว
ผลผลิต การแปรรูปน้ํายาง จนกระท่ังโคนตนยาง ทุกกระบวนการผลิตตองไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ตอง
ไมสรางมลพิษ ทําลายคุณภาพชีวิต ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.24  และ 4) สินคาท่ีไดมาตรฐานจะไดเปรียบใน
การแขงขันในตลาดโลก ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.24 (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 ระดับความคิดเหน็ของเกษตรกรตอหลักการและเหตุผลของโครงการ 
                                                                                                                                               N = 38 

ประเด็นหลักการและเหตุผล คาเฉล่ีย S.D. การแปลความ 
1. ยางพาราจะยังคงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมี 
    ความสําคัญมากท้ังในปจจบัุนและอนาคต 

4.63 0.54 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. สินคาสงออกมีการแขงขันในดานมาตรฐาน 
    สินคา มาตรฐานดานการผลิต มาตรฐานดาน 
    ส่ิงแวดลอม ประเทศผูผลิตจะตองพัฒนาสินคา 
   ใหเขาสูมาตรฐานสากล 

4.50 0.51 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. กระบวนการผลิตยาง เร่ิมต้ังแตการปลูกสราง 
    สวนยาง การดูแลบํารุงรักษาสวนยาง การ 
    เก็บเกีย่วผลผลิต การแปรรูปน้ํายาง จนกระท่ัง 
    โคนตนยาง ทุกกระบวนการผลิตตองไมสราง 
    มลภาวะตอส่ิงแวดลอม ตองไมสรางมลพิษ 
    ทําลายคุณภาพชีวิต 

4.24 0.68 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. สินคาท่ีไดมาตรฐานจะไดเปรียบในการ 
    แขงขันในตลาดโลก 

4.24 0.91 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.40 0.46 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 



3.2 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของโครงการ จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรตอ 
วัตถุประสงคของโครงการ จํานวน 6 ประเด็น พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่ง (คะแนนเฉล่ีย = 4.41) 
ตอวัตถุประสงคของโครงการ เม่ือพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแตละประเด็นพบวาเกษตรกรเห็นดวยอยางยิง่
ใน  5 ประเด็น คือ 1) เพื่อเพ่ิมผลผลิตยางใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.53  2) จัดการ
ระบบส่ิงแวดลอมในสวนยางพาราของเกษตรกรใหเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.50  3) 
เสริมสรางสุขอนามัยท่ีดแีกเกษตรกรชาวสวนยาง มีคะแนนเฉล่ียเทากบั 4.47  4) เปนตัวอยางใหเกษตรกรกลุม
อ่ืนในการปฏิบัติ และพัฒนาสวนยางใหไดมาตรฐาน ISO 14001 ตอไป มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 และ 5) ปอง 
กันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการทําสวนยาง มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.37  สวนประเด็นที่เห็นดวยมีเพยีง
ประเด็นเดียวคือ  ลดตนทุนการผลิตยางใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18  (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 ระดับความคิดเหน็ของเกษตรกรตอวัตถุประสงคของโครงการ 
  N = 38 

ประเด็นวัตถุประสงค คาเฉล่ีย S.D. การแปลความ 
1. จัดการระบบส่ิงแวดลอมในสวนยางของ 
    เกษตรกรใหเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 

4.50 0.51 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. เปนตัวอยางใหเกษตรกรกลุมอ่ืนในการปฏิบัติ 
    และพัฒนาสวนยางใหไดมาตรฐาน ISO 14001 
    ตอไป 

4.42 0.60 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. ปองกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการทํา 
    สวนยาง 

4.37 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. เพิ่มผลผลิตยางใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 4.53 0.56 เห็นดวยอยางยิ่ง 
5. ลดตนทุนการผลิตยางใหแกเกษตรกรชาว 
    สวนยาง 

4.18 0.93 เห็นดวย 

6. เสริมสรางสุขอนามัยท่ีดแีกเกษตรกรชาว 
    สวนยาง 

4.47 0.56 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.41 0.43 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
3.3 ความคิดเห็นตอขั้นตอนและวิธีการดําเนินการโครงการ จากการศกึษาความคิดเห็นของเกษตรกร

ตอข้ันตอนและวิธีการดําเนนิการโครงการ จํานวน 20 ประเด็น พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็นดวยกับข้ันตอน
และวิธีดําเนินการโครงการ โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.17 เม่ือพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแตละประเด็น 
พบวาเกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่ง 11 ประเดน็ คือ 

 



            1. รักษาคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางใหคงอยูตลอดไป พรอมขยายผลไปยังกลุมอ่ืน
ตอไป     (คะแนนเฉล่ียเทากบั 4.17) 
           2. นําผลท่ีไดจากการตรวจติดตามไปดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
(คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.34) 
          3. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน ISO 14001 ในสวนยางพาราในทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง 
(คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.29) 
          4. ใหความรูเร่ืองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในสวนยางตามมาตรฐาน ISO 14001 แกเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการ  (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.26) 
          5. กระตุนใหเกษตรกรระบุปญหาท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในดานการทําสวนยาง รวมท้ัง
พิจารณาคัดเลือกปญหาสําคัญเรงดวน เพื่อหาแนวทางรวมกันในการแกปญหา (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 
4.26) 
         6. ประชุมช้ีแจงโครงการในภาพรวมแกเกษตรกรเปาหมาย และหนวยงานท่ีเกีย่วของ (คะแนน
เฉล่ีย เทากับ 4.24) 
        7. จัดอบรมทางวิชาการ เชน การทําน้ําหมักชีวภาพ เปนตน (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.24) 
        8. ปรับปรุงเอกสารท่ีไมสามารถปฏิบัติได และปรับปรุงการปฏิบัติท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
ใหปฏิบัติใหถูกตองและสอดคลองกับขอกําหนดในเอกสาร (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.24) 
       9. แกไขปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง  (คะแนนเฉล่ีย เทากบั 4.24) 
      10. ตรวจติดตาม เพื่อใหปฏิบัติตามขอกําหนด (คะแนนเฉล่ีย เทากบั 4.21) 
      11. สรางระบบการตรวจติดตามการแกไขปญหา (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.21) 
 
สวนท่ีเหลือ 9 ประเด็น เกษตรกรเห็นดวย ดงัรายละเอียด 
        1. เกษตรกรรวมกันกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางแกไขปญหา (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 
4.17) 
       2. สัมมนา แถลงผลการดําเนินงาน และหาแนวทางพัฒนาโครงการใหดี ยิ่ง ๆ ข้ึนไป (คะแนนเฉล่ีย 
เทากับ 4.17) 
       3. จัดทัศนศึกษาดูงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 
4.39) 
      4. เสนอขอรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในสวนยางตามมาตรฐาน ISO 14001 (คะแนนเฉล่ีย 
เทากับ 4.13) 
      5. ศึกษาทําความเขาใจเอกสารเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.11) 



 6. แบงหนาท่ีรวมกันจัดทําเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบระหวางเจาหนาท่ีและเกษตรกร 
(คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.08) 
        7. เกษตรกรดําเนินการแกไขปญหาในการทําสวนยางพาราในทุข้ันตอนการผลิต (คะแนนเฉล่ีย 
เทากับ 4.03) 
        8. ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเขียนไวในเอกสาร (คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.03) 
        9. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อดําเนินงานตามระบบอยางตอเนื่องทุกเดือน (คะแนนเฉล่ีย เทากบั 
3.40) (ตารางท่ี 12) 

 
ตารางท่ี 12  ความคิดเห็นตอข้ันตอนและวธีิการดําเนินการโครงการ                                                N = 38 

ประเด็นข้ันตอนและวิธีการดาํเนินการ คาเฉล่ีย S.D. การแปลความ 
1. รักษาคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 ในสวน 
    ยางใหคงอยูตลอดไป พรอมขยายผลไปยงั 
    กลุมอ่ืนตอไป 

4.37 0.63 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. นําผลที่ไดจากการตรวจตดิตามไปดําเนนิการ 
    ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

4.34 0.48 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน ISO 14001  
    ในสวนยางพาราในทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง 

4.29 0.57 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. ใหความรูเร่ืองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
    ในสวนยางตามมาตรฐาน ISO 14001 แก 
    เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

4.26 0.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. กระตุนใหเกษตรกรระบุปญหาท่ีมีผลกระทบ 
    ตอส่ิงแวดลอม ในดานการทําสวนยาง รวมท้ัง 
    พิจารณาคัดเลือกปญหาสําคัญเรงดวน เพือ่หา 
    แนวทางรวมกันในการแกปญหา 

4.26 0.45 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 6.ประชุมช้ีแจงโครงการในภาพรวมแกเกษตรกร 
    เปาหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ              

4.24 0.43 เห็นดวยอยางยิ่ง 

7. จัดอบรมทางวิชาการ เชน การทําน้ําหมัก 
    ชีวภาพ เปนตน 
 
 
 

4.24 
 
 
 
 
 

0.54 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 
 
 
        



ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 

            N = 38 

ประเด็นข้ันตอนและวิธีการดาํเนินการ คาเฉล่ีย S.D. การแปลความ 
8. ปรับปรุงเอกสารท่ีไมสามารถปฏิบัติได และ 
    ปรับปรุงการปฏิบัติท่ีไมถูกตองตามหลัก 
    วิชาการ ใหปฏิบัติใหถูกตองและสอดคลอง 
    กับขอกําหนดในเอกสาร 

4.24 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง 

9. แกไขปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 4.24 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง 
     10.ตรวจติดตามเพื่อใหปฎิบัติตามขอกําหนด 4.21 0.41 เห็นดวยอยางยิ่ง 
     11.สรางระบบการตรวจติดตามการแกไขปญหา 4.21 0.47 เห็นดวยอยางยิ่ง 
     12.เกษตรกรรวมกันกําหนดวัตถุประสงค 

   เปาหมาย และแนวทางแกไขปญหา 
4.17 0.39 เห็นดวย 

     13.สัมมนา แถลงผลการดําเนินงาน และหา 
   แนวทางพัฒนาโครงการใหดี ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

4.17 0.61 เห็นดวย 

     14. จัดทัศนศึกษาดูงานระบบการจัดการ 
    ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 

4.39 0.55 เห็นดวย 

     15. เสนอขอรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
    ในสวนยางตามมาตรฐาน ISO 14001 

4.13 0.62 เห็นดวย 

     16. ศึกษาทําความเขาใจเอกสารเพื่อนําไปสู 
     การปฏิบัติ 

4.11 0.51 เห็นดวย 

     17. แบงหนาท่ีรวมกนัจดัทําเอกสารตางๆ ท่ี 
    เกี่ยวของกบัระบบระหวางเจาหนาท่ีและ 
    เกษตรกร 

4.08 0.43 เห็นดวย 

     18. เกษตรกรดําเนินการแกไขปญหาในการทํา 
    สวนยางในทุกข้ันตอนการผลิต 

4.03 0.49 เห็นดวย 

      19. ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเขียนไวใน 
     เอกสาร 

4.03 0.55 เห็นดวย 

      20.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานตาม 
    ระบบอยางตอเนื่องทุกเดอืน 

3.39 0.95 เห็นดวย 

รวม 4.17 0.30 เห็นดวย 



3.4 ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรตอประโยชน
ท่ีคาดวาจะไดรับ จํานวน 18 ประเด็น พบวาในภาพรวมเกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.33 
เม่ือพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแตละประเด็น พบวาเกษตรกรเหน็ดวยอยางยิ่งกับทุกประเดน็ มีเพียง
ประเด็น เดียวท่ีเกษตรกรเหน็ดวยเทานัน้  คือ มีการนําสารสกัดจากธรรมชาติมาใชในการปองกันกําจัดศัตรูพชื
มากข้ึน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.16(ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 ระดับความคิดเหน็ของเกษตรกรตอประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                                         N = 38 
ประเด็นประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คาเฉล่ีย S.D. การแปลความ 
1. ลดตนทุนในระยะยาว เนือ่งจากมีการจดัการ 
    ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.32 0.47 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. สรางสภาพแวดลอมใหสมดุล 4.21 0.41 เห็นดวยอยางยิ่ง 
3. เพิ่มโอกาสในดานการคา ใหสามารถแขงขัน 
    ดานการคาในตลาดโลกเสรี 

4.21 0.74 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. สรางภาพพจนท่ีดีใหกับองคกร การทํางานใน 
    สภาพแวดลอมท่ีดี และการปองกันในกรณีท่ีมี 
    อุบัติเหตุเกดิข้ึน ทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

4.24 0.54 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. ปลุกจิตสํานึกในสังคมใหกับลูกหลานในการ 
    รักษาทรัพยากรอยางมีคุณคา 

4.42 0.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

6. สภาพแวดลอมในสวนยาง บริเวณ ท่ีพักอาศัย 
    และโรงงานทํายางมีสภาพดีข้ึน ไมมีมลพิษ 

4.34 0.53 เห็นดวยอยางยิ่ง 

7. คุณภาพชวีติและสุขอนามัยของเกษตรกรและ 
    บุคคลในครอบครัวดีข้ึน 

4.39 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง 

8. ชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดี 4.39 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง 
9. มีการจัดทําถังขยะ เพื่อจัดเก็บขยะใหถูก 
    สุขลักษณะยิ่งข้ึน 

4.37 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง 

10. มีการปรับปรุงระบบไฟฟา และเตาแกส 
      หุงตมภายในบานเพื่อความปลอดภัย 

4.37 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง 

11. มีการจัดเกบ็ส่ิงของ เคร่ืองใชภายในบาน  
      สารเคมี วัสดุการเกษตร เคร่ืองมือการเกษตร  
      เปนระเบียบ สะดวก และปลอดภยัตอผูใช 
      ยิ่งข้ึน 
 

4.34 0.48 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 
 

           



ตารางท่ี 13 (ตอ)   N = 38 
ประเด็นประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คาเฉล่ีย S.D. การแปลความ 
12. มีการใชเคร่ืองตัดหญาแทนการใชสารเคมี 
      กําจัดวัชพชืไดอยางถาวร 

4.39 0.55 เห็นดวยอยางยิ่ง 

13. มีการใชปุยอินทรียแทนปุยเคมีมากข้ึน 4.39 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง 
14. มีการนําสารสกัดจากธรรมชาติมาใชในการ 
      ปองกันกําจัดศัตรูพืชมากข้ึน 

4.16 0.55 เห็นดวย 

15. มีการใชแบตเตอร่ีแหงแทนการใชตะเกียง 
      แกส ในการกรีดยาง 

4.42 0.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

16. มีการดูรักษาสวนยางถูกตองตามหลักวชิาการ 
      เพิ่มมากข้ึน 

4.34 0.53 เห็นดวยอยางยิ่ง 

17. เกษตรกรมีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัระบบ 
      การจัดการส่ิงแวดลอมเปนอยางดี ชวยดูแล 
      รักษาและดําเนินระบบตอเนื่องตลอดไป 

4.24 0.43 เห็นดวยอยางยิ่ง 

18. ไดรับการรับรองระบบการจัดการ 
      ส่ิงแวดลอม ISO 14001 ซ่ึงเปนท่ียอมรับของ 
      ท้ังโลก และเปนแบบอยางใหองคกรอ่ืน 
      ปฏิบัติตามตอไป 

4.47 0.51 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.33 0.32 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 
ตอนท่ี  4  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ   
นํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกรใน 4 ดานคือ ดานหลักการและเหตุผลของ
โครงการ  วัตถุประสงคโครงการ   ข้ันตอนและวิธีการดาํเนินโครงการ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก
โครงการ โดยปจจัยท่ีทําการศึกษา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดจากการทําสวนยางพารา  จํานวน
แรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพารา การรับรูเกี่ยวกับระบบ ISO 14001 และความเขาใจเกีย่วกับระบบ ISO 
14001 ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี ้

 
  
  
     



  
      4.1  เพศ  จากการศึกษาพบวาเกษตรกรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเหน็ตอโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน 
ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05 
กลาวคือ เพศของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดาํเนินงานโครงการในดาน
หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคโครงการ  ข้ันตอนและวิธีการดําเนนิโครงการ และประโยชนท่ี
คาดวาจะไดรับจากโครงการ  (ตารางท่ี 14) 

ตารางท่ี 14  ความสัมพันธระหวางเพศกบัความคิดเหน็ของเกษตรกรในการดําเนนิงานโครงการ 

           N = 38 
 เพศ    
ความคิดเหน็ของเกษตรกร ชาย 

(n = 27) 
หญิง 

(n = 11) 
รวม χ2 P 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ    4.340 .06 
เห็นดวย 12 

(92.3) 
  1 

(7.7) 
13 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 15 
(60.0) 

10 
(40.0) 

25 
(100.0) 

  

2. วัตถุประสงคโครงการ    0.752 .48 
เห็นดวย 14 

(77.8) 
4 

(22.2) 
18 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 13 
(65.0) 

7 
(35.0) 

20 
(100.0) 

  

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ    0.494 .71 
เห็นดวย 18 

(75.0) 
6 

(25.0) 
24 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 9 
(64.3) 

5 
(35.7) 

14 
(100.0) 

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ    0.209 .73 
เห็นดวย 12 

(75.0) 
4 

(25.0) 
16 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 15 
(68.2) 

7 
(31.8) 

22 
(100.0) 

  



4.2 อาย ุ จากการศึกษาพบวาเกษตรกรที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการนํารองจัดทํา
มาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกรไมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน .05 กลาวคือ อายุของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกับความคิดเหน็ของเกษตรกรตอการดําเนนิงาน
โครงการในดานหลักการและเหตุผลของโครงการ  วัตถุประสงคของโครงการ  ข้ันตอนและวิธีการดําเนิน
โครงการ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ (ตารางท่ี 15) 
ตารางท่ี 15 ความสัมพันธระหวางอายกุับความคิดเหน็ของเกษตรกรในการดําเนนิงานโครงการ             N = 38 

 อายุ (ป)    
ความคิดเหน็ของเกษตรกร ไมเกิน 

40 
(n = 11) 

41-50 
 

(n = 12) 

 51 ป
ข้ึนไป 

(n = 15) 

รวม χ2 P 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ     1.722 .42 
เห็นดวย 3 

(23.1) 
3 

(23.1) 
7 

(53.8) 
13 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 8 
(32.0) 

9 
(36.0) 

8 
(32.0) 

25 
(100.0) 

  

2. วัตถุประสงคโครงการ     2.775 .25 
เห็นดวย 3 

(16.7) 
6 

(33.3) 
9 

(50.0) 
18 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 8 
(40.0) 

6 
(30.0) 

6 
(30.0) 

20 
(100.0) 

  

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ     3.072 .21 
เห็นดวย 6 

(25.0) 
6 

(25.0) 
12 

(50.0) 
24 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 
(35.7) 

6 
(42.9) 

3 
(21.4) 

14 
(100.0) 

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ     3.665 .16 
เห็นดวย 2 

(12.5) 
6 

(37.5) 
8 

(50.0) 
16 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 9 
(40.9) 

6 
(27.3) 

7 
(31.8) 

22 
(100.0) 

  

 
 



4.3 ระดับการศึกษา  จากการศึกษาพบวาเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ   
โครง การ นํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกร  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05 กลาวคือ ระดับการศึกษาของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของ
เกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการในดานหลักการและเหตุผลของโครงการ  วัตถุประสงคโครงการ  ข้ันตอน
และวิธีการดําเนินโครงการ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ (ตารางท่ี 16) 

 
ตารางท่ี 16 ความสัมพันธระหวางการศึกษากับความคิดเห็นของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการ   N = 38 

 ระดับการศึกษา    
 
ความคิดเหน็ของเกษตรกร 

 ประถม 
ศึกษา 

 
(n = 26) 

มัธยมศึ
กษา 

 
(n = 10) 

สูงกวา
มัธยม 
ศึกษา 
(n = 2) 

 
รวม 

 

χ2 

 
P 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ     1.191 .55 
เห็นดวย 9 

(69.2) 
4 

(30.8) 
0 

(00.0) 
13 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 17 
(68.0) 

6 
(24.0) 

2 
(8.0) 

25 
(100.0) 

  

2. วัตถุประสงคโครงการ     2.455 .29 
เห็นดวย 12 

(66.7) 
4 

(22.2) 
2 

(11.1) 
18 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 14 
(70.0) 

6 
(30.0) 

0 
(00.0) 

20 
(100.0) 

  

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ     1.239 .58 
เห็นดวย 16 

(66.7) 
6 

(25.0) 
2 

(8.3) 
24 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 10 
(71.4) 

4 
(28.6) 

0 
(00.0) 

14 
(100.0) 

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ     0.070 .96 
เห็นดวย 11 

(68.8) 
4 

(25.0) 
1 

(6.2) 
16 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 15 
(68.2) 

6 
(27.3) 

1 
(4.5) 

22 
(100.0) 

  



4.4 รายไดจากการทําสวนยางพารา  จากการศึกษาพบวาเกษตรกรที่มีรายไดจากการทาํสวนยางพารา
ตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกรไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05 กลาวคือรายไดจากการทําสวนยางพาราของเกษตรกร ไมมี
ความสัมพันธกับความคิดเหน็ของเกษตรกรตอการดําเนนิงานโครงการในดาน  หลักการและเหตุผล  วัตถุ    
ประ สงค โครงการ  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินโครงการ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับโครงการ (ตารางท่ี 17) 
ตารางท่ี 17  ความสัมพันธระหวางรายไดจากการทําสวนยางพารากับความคิดเหน็ของเกษตรกร 

ในการดําเนินงานโครงการ               N = 38 
 รายไดจากการทําสวนยาง (บาท)    

ความคิดเหน็ของเกษตรกร ไมเกิน  
75,000 
(n = 11) 

75,001-
150,000 
(n = 17) 

150,001 
ข้ึนไป 

(n = 10) 

รวม χ2 P 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ     0.110 .94 
เห็นดวย 4 

(30.8) 
6 

(46.1) 
3 

(23.1) 
13 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 7 
(28.0) 

11 
(444.0 

7 
(28.0) 

25 
(100.0) 

  

2. วัตถุประสงคโครงการ     2.190 .33 
เห็นดวย 7 

(38.9) 
6 

(33.3) 
5 

(27.8) 
18 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 4 
(20.0) 

11 
(55.0) 

5 
(25.0) 

20 
(100.0) 

  

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ     0.340 .84 
เห็นดวย 7 

(29.1) 
10 

(41.7) 
7 

(29.2) 
24 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 4 
(28.6) 

7 
(50.0) 

3 
(21.4) 

14 
(100.0) 

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ     0.040 .59 
เห็นดวย 6 

(37.5) 
6 

(37.5) 
4 

(25.0) 
16 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 
(22.7) 

11 
(50.0) 

6 
(27.3) 

22 
(100.0) 

  



4.5 จํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพารา  จากการศึกษาพบวาเกษตรกรที่มีจาํนวนแรงงาน
ในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพาราตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวน
ยางพาราของเกษตรกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05 กลาวคือ จํานวนแรงงาน
ในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพารา ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ    
ในดานหลักการและเหตุผลของโครงการ  วัตถุประสงคโครงการ  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินโครงการและ      
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ (ตารางท่ี 18) 
ตารางท่ี 18  ความสัมพันธระหวางจํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพารากับความคิดเหน็ 

 ของเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการ                                                                                N = 38 
 
ความคิดเหน็ของเกษตรกร 

จํานวนแรงงานในครัวเรือน ท่ีทําสวน
ยางพารา(คน) 

 
รวม 

 

χ2 

 
P 

 1-2 
(n = 32) 

มากกวา 3-4 
(n = 6) 

   

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ    0.002 1.00 
เห็นดวย 11 

(84.6) 
  2 

(15.4) 
13 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 21 
(84.0) 

4 
(16.0) 

25 
(100.0) 

  

2. วัตถุประสงคโครงการ    0.020 1.00 
เห็นดวย 15 

(83.3) 
3 

(16.7) 
18 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 17 
(85.0) 

3 
(15.0) 

20 
(100.0) 

  

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ    0.530 .65 
เห็นดวย 21 

(87.5) 
3 

(12.5) 
24 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 11 
(78.6) 

3 
(21.4) 

14 
(100.0) 

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ    0.763 .19 
เห็นดวย 12 

(75.0) 
4 

(25.0) 
16 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 20 
(90.9) 

2 
(9.1) 

22 
(100.0) 

  



4.6  การไดรับการอบรมเกี่ยวกับระบบ ISO 14001  จากการศึกษาพบวาเกษตรกรที่ไดรับการอบรม
เกี่ยวกับระบบ ISO 14001 ตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการนํารองจดัทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวน
ยางพาราของเกษตรกร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05 กลาวคือการไดรับการ
อบรมเก่ียวกับระบบ ISO 14001 ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการใน
ดานหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคโครงการ ข้ันตอนและวิธีการดําเนนิโครงการและประโยชน 
ท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ  (ตารางท่ี 19) 
 
ตารางท่ี 19  ความสัมพันธระหวางการรับรูตอระบบ ISO 14001 กับความคิดเห็นของเกษตรกร 

ในการดําเนินงานโครงการ                  N = 38 
 การรับรูตอระบบ ISO 14001    

ความคิดเหน็ของเกษตรกร  มาก 
(n =18 ) 

ปานกลาง 
(n =18 ) 

 นอย 
(n =2 ) 

รวม χ2 P 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ     2.209 .33 
เห็นดวย 5 

(38.5) 
8 

(61.5) 
0 

(00.0 
13 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 13 
(52.0) 

10 
(540.0 

2 
(8.0) 

25 
(100.0) 

  

2. วัตถุประสงคโครงการ     0.117 .94 
เห็นดวย 8 

(44.4) 
9 

(50.0) 
1 

(5.6) 
18 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 10 
(50.0) 

9 
(45.0) 

1 
(5.0) 

20 
(100.0) 

  

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ     3.142 .20 
เห็นดวย 9 

(37.5) 
13 

(54.2) 
2 

(8.3) 
24 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 9 
(64.3) 

5 
(37.5) 

0 
(00.0) 

14 
(100.0) 

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ     1.991 .37 
เห็นดวย 7 

(43.7) 
9 

(56.3) 
0 

(00.0) 
16 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 11 
(50.0) 

9 
(40.9) 

2 
(9.1) 

22 
(100.0) 

  



4.7  ความเขาใจเก่ียวกับระบบ ISO 14001 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรท่ีมีความเขาใจเกี่ยวกบัระบบ 
ISO 14001 ตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกร
แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน .05  กลาวคือความเขาใจตอระบบ ISO 14001 ไมมี
ความสัมพันธกับความคิดเหน็ของเกษตรกรตอการดําเนนิงานโครงการในดานหลักการและเหตุผลของโครงการ 
วัตถุประสงคโครงการ  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินโครงการ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 
(ตารางท่ี 20) 
ตารางท่ี 20  ความสัมพันธระหวางความเขาใจตอระบบ ISO 14001 กับความคิดเหน็ของเกษตรกร 

ในการดําเนินงานโครงการ                         N = 38 
 
ความคิดเหน็ของเกษตรกร 

ความเขาใจตอระบบ 
 ISO 14001 

 
รวม 

 

χ2 

 
P 

 ปานกลาง 
(n = 9) 

มาก 
(n = 29) 

   

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ    0.026 1.00 
เห็นดวย 4 

(25.0) 
  12 

(75.0) 
16 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 
(22.7) 

7 
(77.3) 

22 
(100.0) 

  

2. วัตถุประสงคโครงการ    0.753 .33 
เห็นดวย 2 

(15.4) 
11 

(584.6 
13 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 7 
(28.0) 

18 
(772.0 

25 
(100.0) 

  

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ    0.062 1.00 
เห็นดวย 6 

(25.0) 
18 

(75.0) 
24 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 3 
(21.4) 

11 
(78.6) 

14 
(100.0) 

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ    0.026 1.00 
เห็นดวย 4 

(25.0) 
12 

(575.0 
16 

(100.0) 
  

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 
(22.7) 

17 
(77.3) 

22 
(100.0) 

  



 บทท่ี 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 

การศึกษาเร่ืองผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการนํารองจัดทํามาตรฐาน 
ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ศึกษาผลการดาํเนินงานตามโครงการ ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร
ท่ีมีตอการดําเนินโครงการ ศึกษาความสัมพันธของปจจยัพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของ
เกษตรกร   กับความคิดเหน็ของเกษตรกรท่ีมีตอการดําเนนิโครงการ  รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน   
และขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของเกษตรกร    เกบ็รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการทุกราย นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ   โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวจิัย
ทางสังคมศาสตร (SPSS) สถิติท่ีใชคือ คารอยละ  คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา Chi-Square ผล
การศึกษาสรุปไดดังนี ้

1. ขอมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรท่ีศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนชาย อายุ
เฉล่ีย 48.3 ป กวาสองในสามจบการศึกษาระดับประถมศึกษา กวาคร่ึงเล็กนอยเปนสมาชิกสหกรณ และมีสถานะ
เปนสมาชิกกลุม เกษตรกรทั้งหมดทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก คร่ึงหน่ึงเล้ียงสัตวเปนอาชีพรอง มีพื้นที่ทํา
การเกษตรเฉล่ีย 21.1 ไร พื้นที่ทําสวนยางพาราเฉล่ีย 19.1 ไร พื้นท่ีสวนยางพาราเปดกรีดแลวเฉล่ีย 16.1 ไร และ
มีพื้นที่สวนยางท่ีเขารวมโครงการเฉล่ีย 7.3 ไร เกือบท้ังหมดปลูกยางพนัธุ RRIM 600 ซ่ึงมีอายุเฉล่ีย 16.0 ป 
เกษตรกรมีรายไดรวมเฉล่ีย 173,163.20 บาทตอคนตอป มีรายไดจากการทําสวนยางพาราเฉล่ีย 121,736.80 บาท
ตอคนตอป มีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.4 คน และมีแรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพาราเฉล่ีย 2.1 คน เกือบ
คร่ึงไดรับการอบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาก เกษตรกรสามในส่ี มีความ
เขาใจเกีย่วกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมาก 

2. ผลการดําเนนิงานตามโครงการ พบวา เกษตรกรเกือบท้ังหมดยังคงดําเนินงานตามโครงการนํารอง
จัดทํามาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกรอยางตอเนือ่ง ท้ังท่ีบาน สวนยางพารา และท่ีกลุม/
ชุมชน โดยการดําเนินงานท่ีบาน เกษตรกรท่ีศึกษารอยละ 100.0 มีการปรับปรุงทําความสะอาดภูมิทัศนบริเวณ
บานอยางตอเนื่อง มีการแยกถังขยะท้ิงตามชนิดของขยะ มีการฝงกลบขยะพิษ และมีการทําทางระบายน้ําเสียท่ี
เกิดจากการใชสอยในบาน เพื่อไมใหเปนท่ีอยูอาศัยของยุง รอยละ 94.7 มีการเก็บสารเคมีและสารเคมีท่ีเปนพิษ
ในท่ีเก็บเฉพาะหางไกลจากเด็ก และสัตวเล้ียง และมีการเก็บเคร่ืองมือทําการเกษตรเปนที่เปนทาง รอยละ 76.3 มี
การตรวจสอบสายไฟ ปล๊ักไฟ เกาแกสและถังแกสเปนประจํา สวนเกษตรกรท่ีทําการศึกษารอยละ 89.5 ไมมีการ
ทําบอบําบัดน้าํเสียโดยใหเหตุผลวาไมไดทํายางแผนท่ีบาน เนื่องจากนําน้ํายางสดไปขายใหกับสหกรณ และ  
รอยละ 52.6 ไมไดสอนและชักชวนคนในบานใหคํานึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมอยูเสมอ โดยใหเหตุผลวาสอนและ
ชักชวนไปหลายคร้ังแลว  สอนไมได และไมเช่ือฟง (ตารางท่ี 9) 



 การดําเนินงานท่ีสวนยางพารา  เกษตรกรท่ีศึกษารอยละ 100.0 มีการใชปุยอินทรียบํารุงสวนยางพารา
ควบคูกับการใชปุยเคมีรอยละ 97.4  มีการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพาราตามหลักวิชาการและตามเกษตรดีท่ี
เหมาะสม (GAP) ของสวนยางพารา รวมทั้งมีการใชตะเกียงแบตเตอร่ีในการกรีดยาง รอยละ 92.1 ไมใชสารเคมี
กําจัดวัชพืชในสวนยางพารา (ซ่ึงเกษตรกรท่ีใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในสวนยางพารารอยละ 7.9  ใหเหตุผลวาใช
เฉพาะในสวนท่ีเปนยางเล็ก ซ่ึงมีหญาคาข้ึนมาก จําเปนตองใชสารเคมีกําจัด) และรอยละ 78.9 คว่าํถวยน้ํายาง
หลังจากเก็บน้าํยางทุกคร้ัง สวนเกษตรกรท่ีไมคว่ําถวยน้ํายางหลังจากเก็บน้ํายางรอยละ 21.1 ใหเหตผุลวาจาง
แรงงานกรีดยาง และคนรับจางกรีดยางไมทําตาม เนื่องจากเสียเวลากรีดและเก็บน้ํายาง การดําเนินงานท่ีกลุมและ
ชุมชน  เกษตรกรที่ศึกษารอยละ 100.0 มีการรณรงคปฏิบัติในเร่ืองจัดเกบ็ขยะในชุมชนอยางตอเนื่อง แตไม
ปฏิบัติในเร่ือง การตรวจติดตามตามระบบตรวจสอบภายในของกลุมโดยใหเหตุผลวา มีการดําเนินการมาปลายป
แลว และจะไมขอใหมีการรับรองระบบตอเนื่องแลว เนือ่งจากไมมีคาใชจายท่ีจะตองเสียในสวนนัน้  นอกจากนี้
ยังไมปฏิบัติเกีย่วกับการฝกซอมเพื่อเตรียมรับเหตุฉุกเฉินดวย โดยใหเหตุผลวา การฝกซอมแตละคร้ังตองใชเวลา
และการเตรียมการท่ีดี สมาชิกไมคอยมีเวลาพรอมกัน  

3. ความคิดเหน็และความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดาํเนินงานโครงการ พบวาเกษตรกรเห็นดวย
อยางยิ่งตอหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ข้ันตอนและวิธีการดําเนนิงานโครงการ 
และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ และมีความพึงพอใจมากตอการดําเนินงานโครงการนํารองจัดทํา
มาตรฐาน ISO 14001 ในสวนยางพาราของเกษตรกร 

4. ความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ กับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอการ
ดําเนินโครงการ  พบวาปจจยัพื้นฐาน 7 ประการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดจากการทําสวนยางพารา 
จํานวนแรงงานในครัวเรือนท่ีทําสวนยางพารา การไดรับการอบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัระบบ ISO 14001 และ
ความเขาใจเกีย่วกับระบบ ISO 14001 ของเกษตรกร ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอการ
ดําเนินโครงการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 

5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวาสมาชิกบางสวนไมใหความรวมมือ ขาดความรวมมือจาก
ชุมชน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ตองไดรับความรวมมือจากสมาชิกใน 
ครอบครัว  เนื่องจากขอกําหนดในคูมือส่ิงแวดลอมท่ีสมาชิกกลุมไดรวมกําหนดข้ึนเพื่อใชในการปฏิบัติงาน      
ท่ีบานและสวนยางพารา จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิกคนอ่ืนภายในบานดวย หากไมไดรับความ
รวมมือหรือเกดิความขัดแยง ก็จะทําใหโครงการไมประสบผลสําเร็จ 

2. ควรกระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก การนําไปทัศนศึกษาดูงาน 
การฝกอบรมตามความตองการของสมาชิก การจัดงานรณรงค และการประกวดแขงขันระหวางหมูบานตาง ๆ 
เปนตน 



3. การจัดทําระบบตามมาตรฐาน ISO 14001 จําเปนตองดาํเนินการเร่ืองเอกสารควบคูกับการปฏิบัติงาน
ดวย  ซ่ึงพบวาเปนเร่ืองท่ีเปนปญหาของเกษตรกรในการจดบันทึกการตรวจติดตามระบบการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงานของสมาชิก ฯลฯ  ดังนั้นจึงตองเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีในพื้นท่ี เพื่อทําหนาท่ีเปนท่ี
ปรึกษา หรือเปนพี่เล้ียงของเกษตรกร 

4. การดําเนินโครงการซ่ึงตองใชระยะเวลานานท้ังกอนการรับรองระบบ และภายหลังการรับรองระบบ
แลว หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองใหการสนบัสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง โดยดําเนนิการในลักษณะเงินทุน
หมุนเวียน เพือ่สนับสนุนการทํากิจกรรมของกลุม 

5. นอกจากการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ชุมชน อบต. ผูนําทองถ่ิน เชน กํานัน ผุใหญ
บาน ควรใหการสนับสนุนดวย เพราะจะทําใหการดําเนนิโครงการมีการขยายผลไดเร็วข้ึน 

6. ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับจากการดาํเนินโครงการ เปนเร่ืองท่ีเกีย่วของกับส่ิงแวดลอม และ
สุขอนามัยของเกษตรกร ซ่ึงจะเห็นผลไมชัดเจนเหมือนกบัโครงการอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองประชาสัมพันธ 
ใหเกษตรกรและชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม รวมถึงผลกระทบตอสุขอนามัย และสภาพดิน
ฟาอากาศในอนาคต  

 
                                                      …………………… 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณเกษตรกร 
การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

ตามมาตรฐาน ISO 14001 สําหรับสวนยางพาราของเกษตรกรในภาคใต 
------------------------------- 

ช่ือ-สกุล……………………………………………...จังหวดั…………………………………………… 

ตอนท่ี 1  ขอมูลลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

1. เพศ  (     ) 1. ชาย    (     ) 2. หญิง 
2. อายุ……………….ป 
3. ระดับการศึกษา 
     (     ) 1. ประถมศึกษา     (     ) 2. มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) 
     (     ) 3. อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)   (     ) 4. ปริญญาตรี 
     (     ) 5. สูงกวาปริญญาตรี 
4. พื้นที่ทําการเกษตร แยกเปน 

ประเด็น พื้นที่ (ไร) สภาพการถือครองท่ีดิน (ระบุ) 
  มีเอกสารสิทธ์ิ (ไร) ไมมีเอกสารสิทธ์ิ (ไร) 
1. พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด …………… …………………….. ………………………. 
2. พื้นที่ทําสวนยางพารา …………… …………………….. ………………………. 
3. พื้นที่สวนยางท่ีเปดกรีดแลว …………… …………………….. ………………………. 
4. พื้นที่สวนยางท่ีเขารวมโครงการ …………… …………………….. ………………………. 

 
5. สภาพสวนยางพาราท่ีเขารวมโครงการ 
     (     ) 1. พันธุ………………. อาย…ุ………ป  จํานวน…………..ไร   
6. แรงงานท้ังหมดในครัวเรือนท่ีมี…………………………..คน 
7. แรงงานในครัวเรือนท่ีใชทําสวนยางพารา…………….คน 
8. รายไดรวมของครอบครัว……………………………บาท/ป (ในรอบปท่ีผานมา) 
9. รายไดของเกษตรกรในการทําสวนยาง………………..บาท/ไร/ป (ในรอบปท่ีผานมา) 
10. อาชีพหลักของเกษตรกร (ตอบเพียงขอเดียว) 
     (     ) 1. ทําสวนยาง   (     ) 2. ทํานา   (     ) 3. ทําสวนไมผล 
     (     ) 4. คาขาย   (     ) 5. เล้ียงสัตว  (     ) 6. รับจางท่ัวไป 
     (     ) 7. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (     ) 8. รับจางกรีดยาง  (     ) 9. อ่ืน ๆ (ระบุ)…….. 
 



11. อาชีพรองของเกษตรกร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     (     ) 1. ทําสวนยาง   (     ) 2. ทํานา   (     ) 3. ทําสวนไมผล 
     (     ) 4. คาขาย   (     ) 5. เล้ียงสัตว  (     ) 6. รับจางท่ัวไป 
     (     ) 7. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (     ) 8. รับจางกรีดยาง  (     ) 9. อ่ืน ๆ (ระบุ)…….. 
12. ทานเปนสมาชิกกลุมอะไรบางในชุมชน 
     (      ) 1. ไมเปนสมาชิกกลุมใดเลย 
     (      ) 2. เปน (ระบุช่ือกลุม)       2.1…………………………………………… 
    2.2…………………………………………… 
    2.3…………………………………………… 
13. ทานดํารงตําแหนงใดบางในกลุม (ระบุ) ……………………………………………………………... 
14. ทานไดรับการอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวของต้ังแตเขารวมโครงการมากนอยระดับไหน 
     (      ) 1. มาก (มากกวา 70 เปอรเซ็นต) 
     (      ) 2. ปานกลาง (50-70 เปอรเซ็นต) 
     (      ) 3. นอย (นอยกวา 50 เปอรเซ็นต) 
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานโครงการ 
 
 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร 

ประเด็น เห็นดวย
อยางยิ่ง 

(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมแนใจ
(3) 

ไมเห็นดวย
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  

(1) 
1. หลักการและเหตุผล      
   - ยางพาราจะยังคงเปนพืชเศรษฐกิจ  
ท่ีมีความสําคัญมากท้ังในปจจุบันและ
อนาคต 

     

   - สินคาสงออกมีการแขงขันในดาน
มาตรฐานสินคา มาตรฐานดานการผลิต 
มาตรฐานดานส่ิงแวดลอม ประเทศ      
ผูผลิตจะตองพัฒนาสินคาใหเขาสู    
มาตรฐานสากล 
 
 

     



 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร 
ประเด็น เห็นดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมแนใจ
(3) 

ไมเห็นดวย
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  

(1) 
  - สินคาท่ีไดมาตรฐานจะไดเปรียบใน
การแขงขันในตลาดโลก 

     

   - กระบวนการผลิตยาง เร่ิมต้ังแต   
การปลูกสรางสวนยาง การดแูล
บํารุงรักษาสวนยาง การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต           การแปรรูปน้ํายาง 
จนกระท่ังโคน     ตนยาง ทุก
กระบวนการผลิตตอง       ไมสราง
มลภาวะตอส่ิงแวดลอม ตอง ไมสราง
มลพิษทําลายคุณภาพชีวิต 

     

2. วัตถุประสงค      
   - จัดการระบบส่ิงแวดลอมในสวนยาง
ของเกษตรกรใหเขาสูมาตรฐาน ISO 
14001 

     

   - เปนตัวอยางใหเกษตรกรกลุมอ่ืน  
ในการปฏิบัตแิละพัฒนาสวนยางใหได
มาตรฐาน ISO 14001 ตอไป 

     

   - ปองกันและควบคุมมลพษิท่ีเกิดข้ึน
จากการทําสวนยาง 

     

- เพิ่มผลผลิตยางใหแกเกษตรกร 
ชาวสวนยาง 

     

   - ลดตนทุนการผลิตยางใหแก
เกษตรกรชาวสวนยาง 

     

   - เสริมสรางสุขอนามัยท่ีดแีก
เกษตรกรชาวสวนยาง 

     

 
 
 



 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร 
ประเด็น เห็นดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมแนใจ
(3) 

ไมเห็นดวย
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  

(1) 
3. ข้ันตอนและวิธีการดําเนนิการ      
   - ประชุมช้ีแจงโครงการในภาพรวม
แกเกษตรกรเปาหมาย และหนวยงาน  
ท่ีเกี่ยวของ 

     

   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ดําเนินงานตามระบบอยางตอเนื่องทุก
เดือน 

     

   - ใหความรูเร่ืองระบบการจัดการ 
ส่ิงแวดลอมในสวนยางตามมาตรฐาน 
ISO 14001 แกเกษตรกรที่เขารวม 
โครงการ 

     

   - กระตุนใหเกษตรกรระบุปญหาท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในดานการ
ทําสวนยาง รวมท้ังพิจารณาคัดเลือก
ปญหาสําคัญเรงดวน เพื่อหาแนวทาง
รวมกันในการแกปญหา 

     

- เกษตรกรรวมกันกําหนด 
วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทาง 
แกไขปญหา 

     

- เกษตรกรดําเนินการแกไขปญหา 
ในการทําสวนยางในทุกข้ันตอน      
การผลิต 

     

- สรางระบบการตรวจติดตาม 
การแกไขปญหา 

     

   - นําผลที่ไดจากการตรวจติดตามไป
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
 
 

     



 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร 
ประเด็น เห็นดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมแนใจ
(3) 

ไมเห็นดวย
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  

(1) 
   - จัดทัศนศึกษาดูงานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 

     

   - จัดอบรมทางวิชาการ เชน การทํา 
น้ําหมักชีวภาพ เปนตน 

     

   - แบงหนาท่ีรวมกันจัดทําเอกสาร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบระหวาง    
เจาหนาท่ีและเกษตรกร 

     

   - ศึกษาทําความเขาใจเอกสารเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ 

     

   - ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเขียน
ไวในเอกสาร 

     

   - ปรับปรุงเอกสารท่ีไมสามารถ
ปฏิบัติได และปรับปรุงการปฏิบัติท่ีไม
ถูกตองตามหลักวิชาการ ใหปฏิบัติให
ถูกตองและสอดคลองกับขอกําหนดใน
เอกสาร 

     

   - ตรวจติดตาม เพื่อใหปฏิบัติตาม 
ขอกําหนด 

     

   - แกไขปรับปรุง และพัฒนางาน 
อยางตอเนื่อง 

     

   - ประชาสัมพันธการดําเนนิงาน ISO 
14001 ในสวนยางพาราในทุกรูป
แบบอยางตอเนื่อง 

     

   - เสนอขอรับรองระบบการจัดการ  
ส่ิงแวดลอมในสวนยางตามมาตรฐาน 
ISO 14001 
 
 

     



 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร 
ประเด็น เห็นดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมแนใจ
(3) 

ไมเห็นดวย
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  

(1) 
   - สัมมนา แถลงผลการดําเนินงาน 
และหาแนวทางพัฒนาโครงการใหดี  
ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

     

   - รักษาคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 
ในสวนยางใหคงอยูตลอดไป พรอม
ขยายผลไปยังกลุมอ่ืนตอไป 

     

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ      
   - ลดตนทุนในระยะยาว เนือ่งจาก     
มีการจัดการทรัพยากรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

     

   - สรางสภาพแวดลอมใหสมดุล      
   - เพิ่มโอกาสในดานการคา ให
สามารถแขงขันดานการคาในตลาดโลก
เสรี 

     

   - สรางภาพพจนท่ีดใีหกับองคกร  
การทํางานในสภาพแวดลอมท่ีดี และ
การปองกันในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
ทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

     

   - ปลุกจิตสํานึกในสังคมใหกับ
ลูกหลานในการรักษาทรัพยากรอยางมี   
คุณคา 

     

   - สภาพแวดลอมในสวนยาง บริเวณ 
ท่ีพักอาศัย และโรงงานทํายางมีสภาพ  
ดีข้ึน ไมมีมลพิษ 

     

 
 
 
 



 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร 
ประเด็น เห็นดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมแนใจ
(3) 

ไมเห็นดวย
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  

(1) 
   - คุณภาพชีวติและสุขอนามัยของ
เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวดีข้ึน 

     

   - ชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดี      
   - มีการจัดทําถังขยะ เพื่อจดัเก็บขยะ
ใหถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึน 

     

   - มีการปรับปรุงระบบไฟฟา และ   
เตาแกสหุงตมภายในบานเพือ่ความ
ปลอดภัย 

     

   - มีการจัดเกบ็ส่ิงของ เคร่ืองใชภายใน
บาน สารเคมี วัสดุการเกษตร เคร่ืองมือ
การเกษตร เปนระเบียบ สะดวก และ
ปลอดภัยตอผูใชยิ่งข้ึน 

     

   - มีการใชเคร่ืองตัดหญาแทนการใช
สารเคมีกําจัดวัชพืชไดอยางถาวร 

     

   - มีการใชปุยอินทรียแทนปุยเคม ี
มากข้ึน 

     

   - มีการนําสารสกัดจากธรรมชาติมา
ใชในการปองกันกําจดัศัตรูพืชมากข้ึน 

     

   - มีการใชแบตเตอร่ีแหงแทนการใช
ตะเกยีงแกสในการกรีดยาง 

     

   - มีการดูรักษาสวนยางถูกตองตาม
หลักวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

     

   - เกษตรกรมีความรู ความเขาใจ   
เกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
เปนอยางดี ชวยดูแลรักษาและดําเนนิ
ระบบตอเนื่องตลอดไป 
 
 

     



 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร 
ประเด็น เห็นดวย

อยางยิ่ง 
(5) 

เห็นดวย 
(4) 

ไมแนใจ
(3) 

ไมเห็นดวย
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  

(1) 
   - ไดรับการรับรองระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ISO 14001 ซ่ึงเปนท่ี 
ยอมรับของท้ังโลก และเปนแบบอยาง
ใหองคกรอ่ืนปฏิบัติตามตอไป 

     

 

ตอนท่ี 3  ความเขาใจตอระบบ 

ใหทดสอบเกษตรกรเพ่ือประเมินความเขาใจตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
 

เร่ือง ผิด ถูก 
1. กลุมตองมีการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมของกลุมเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของสมาชิก 

  

2. กลุมไมจําเปนตองมีคณะกรรมการบริหารฝายตาง ๆ เพราะทุกคนรูหนาท่ีของ     
ตนเองดีอยูแลว 

  

3. กอนการดําเนินการ กลุมตองประเมินวากิจกรรมใดท่ีกอใหเกดิผลกระทบท่ีสําคัญ
ตอส่ิงแวดลอม 

  

4. แผนงานดานส่ิงแวดลอมท่ีบาน และสวนยางพารา เจาหนาท่ีเปนผูจดัทําข้ึน เพื่อให
กลุมเปนผูดําเนินการ 

  

5. การฝกอบรมของกลุม เปนเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม และเร่ืองท่ีสมาชิก
กลุมมีความตองการ 

  

6. การดําเนินงานของกลุมไมจําเปนตองมีการจัดทําเอกสารและควบคุมเอกสาร 
ท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบ 

  

7. การตรวจติดตามท่ีบาน และสวนยางพารา สมาชิกทุกคนเปนผูดําเนนิการดวย 
ตนเอง โดยแบงเปนกลุมตาง ๆ หากพบขอบกพรองจะตองออกใบ CAR เพื่อให
สมาชิกแกไขขอบกพรองนัน้ 

  

8. กลุมไมตองตรวจติดตามการทํางานของฝายตาง ๆ ใหตรวจท่ีบาน และสวน
ยางพาราเทานัน้ 
 

  



เร่ือง ผิด ถูก 
9. ตองมีการจดัทําแผนซักซอมเตรียมรับเหตุฉุกเฉินของกลุมเปนประจําทุกป   
10. กลุมตองทบทวนนโยบาย การดําเนินงานของกลุม พรอมท้ังปรับปรุงและพัฒนา
ใหดีข้ึนทุก 2 ป 

  

 

ตอนท่ี 4  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 

 
 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร 

ประเด็น พอใจ 
มากท่ีสุด 

(5) 

พอใจ
มาก 
 (4) 

พอใจ
ปานกลาง

(3) 

พอใจ
นอย 
 (2) 

พอใจ  
นอยท่ีสุด 

(1) 
1. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี      
2. การสนับสนุนทางวิชาการ  
(การฝกอบรม, ดูงาน ฯลฯ) 

     

3. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ      
4. การมีสวนรวมของสมาชิกกลุม      
5. การสนับสนุนจากชุมชน      
6. ความเขมแข็งของกลุม      
7. การสนับสนุนจากหนวยราชการ      
8. การปฏิบัติงานของสมาชิก      
9. การจัดทําเอกสาร      
10. การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ      
 
ตอนท่ี 5  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหาท่ีพบจากการดําเนินโครงการ 
1…………………………………………………………………………………………………………... 
2…………………………………………………………………………………………………………... 
3…………………………………………………………………………………………………………... 
4…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 



ขอเสนอแนะในการดําเนนิโครงการ/ควรปรับปรุงอะไรบาง 
1…………………………………………………………………………………………………………... 
2…………………………………………………………………………………………………………... 
3…………………………………………………………………………………………………………... 
4…………………………………………………………………………………………………………... 
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อัฉรา จันทรฉาย และอรรณพ ตันละมัย. 2540. “การจัดการส่ิงแวดลอมของบริษัทขามชาติและบริษัทรวม 
ลงทุนในประเทศไทย”. รายงานการวจิัย. บทคัดยองานวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครบรอบ 80 ป. 
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