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บทคัดยอ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ลดปริ ม าณกระดาษ คณะวนศาสตร
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร มีวัตถุป ระสงคเ พื่อ (1) ประเมินระบบ Eco Faculty ตามมาตรฐาน ISO
14001:2015 (2) ประเมินปริมาณการใชเอกสารกระดาษเปรียบเทียบกับเอกสารอิเล็กทรอนิก ส และ (3)
พัฒนาเว็บไซตเพื่อติดตามและประเมินปริมาณการใชกระดาษของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยอางอิงมาตรฐาน ISO 14001:2015
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนประกอบดวย (1) สํารวจและประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
Eco Faculty โดยใชแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูใ หขอมูลความรูความเขาใจและการยอมรับแนวคิดระบบ
Eco Facultyและดานสิ่งแวดลอมภายในสํานักงานอยางเปนระบบ 7 หมวด ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
(2) ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก การประชุมอิเล็กทรอนิกส ประชาสัมพันธ การจัดซื้อ
ในสวนงาน/เบิกจาย และการคัดแยก/กําจัด สงเสริมการเพิ่มชองทางอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานทดแทน
การใชกระดาษของหนวยงานทดลอง คณะวนศาสตร ในชวงป พ.ศ.2558 - 2560 เครื่องมือที่ใชคือ แอปพลิเค
ชันดานไอซีทีของหนวยงานทดลอง กลุมสายสนับสนุนชวยวิชาการ และ(3) พัฒนาเว็บไซตเพื่อติดตามและ
ประเมินปริมาณการใชกระดาษโดยอางอิงมาตรฐาน ISO 14001:2015เครื่องมือที่ใชคือ กลุมซอฟตแวรเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบวา (1) การประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ Eco Faculty ผลการประเมิน อยู
ในเกณฑระดับปานกลาง ( x = 3.43)และระบบ Eco Faculty ผลการประเมินอยูที่ 37.5 คะแนนจากคะแนน
เต็ม ที่ 100โดยรวมอยูในระดับพอใช (2) ประเมินปริมาณการใชเอกสารกระดาษเปรียบเทียบกับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวงปพ.ศ.2558 -2560 พบวา ภาพรวมคณะ
วนศาสตร มีปริมาณการใชกระดาษลดลง ( x =1.85) และ(3) การพัฒนาเว็บไซตมีองคประกอบ 3 สวนคือสวน
บันทึกขอมูล เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกระดาษแตละสวนงานสวนวิเคราะหขอมูลการใชและเปรียบเทียบปริมาณ
กระดาษมีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสวนงาน และสวนรายงานสรุปผลคาปริมาณกระดาษตามมาตรฐาน ISO
14001:2015 ในรูปแบบตารางและกราฟ
คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระดาษมาตรฐาน ISO14001:2015

~ 887 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

Abstract
The objective of the research titled “Application of Information and Communication
Technology for Paper Reduction in Faculty of Forestry, Kasetsart University Researcher” were
as follows: (1) Evaluation of the eco faculty system in accordance with ISO 14001: 2015; (2)
Evaluation of the use of paper documents in comparison with electronic documents; and (3)
Developmant of a web site to monitor and evaluate the paper consumption of the Faculty
of Forestry, KasetsartUniversity based on ISO 14001:2015
The research methodology consisted of 1) Surveying and evaluating the
understanding and knowledge of the eco faculty system using the basic information of the
informants, the knowledge, the acceptance of the eco faculty concept and the systematic
environment in the office based on ISO 14001:2015;(2) Application of information and
communication technologies such as electronic meeting, public relations, divestiture /
disbursement and paper separation / elimination. To promote electronic channels for paper
replacement in operation of the sample unit of Faculty of Forestry during the years of 2015 2017. Tools for the process were ICT applications; and(3) Development a web site to
monitor and evaluate paper consumption based on ISO 14001:2015 standard. Toolfor this
step a group of software to support the operation.
The results of the research were as follows: (1) The evaluation of knowledge and
understanding of the Eco Faculty was at an average level with the score of 3.43 out of 5.00,
and the Eco Faculty was rated at 37.5 out of 100 at the moderate level;(2) The evaluation of
paper documents compared with electronic documents of Faculty of Forestry was the
Overall paper consumption of Faculty of Forestry, Kasetsart University found that it had
decreased for 1.85 percent; and (3) Website development had three components which
were, data entry component to input the volume of paper usage in the sample
units,analysis component to evaluate paper consumption Whether it was increased or
decreased in the sample units, and the reporting component to summarize the results of
paper consumptionx according to ISO 14001: 2015 in the form of tables and graphs.
Keywords: Information and Communication Technology, Paper, ISO 14001:2015
บทนํา
สถานการณการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในระดับโลกบรรยากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ปจจุบันองคกรตางๆไดมีขอตกลงระหวางประเทศ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิด กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol: KP) รักษาความเขมขนของปริมาณกาซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่ปลอดภัย เพื่อใหระบบนิเวศนธรรมชาติสามารถปรับตัวได ซึ่ง
ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดกําหนดยุทธศาสตรประเทศ และแผนปฏิบัติการการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ 2556-2561 ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังจะดําเนินการศึกษา
~ 888 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

และจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายระยะยาว แนวทาง และมาตรการในการลดกาซเรือนกระจก
ภายหลัง ป ค.ศ. 2020รวมถึงศึกษาวิเ คราะหศักยภาพความพรอมของภาคสวนตางๆ ในการลดกาซเรือน
กระจก ของประเทศตอไป รัฐบาลไดมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มีนาคม 2554 กําหนดใหกระทรวง ทบวง
กรมและรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงานดําเนินการตามที่ระบุในกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) ซึ่งยุทธศาสตรห นึ่งคือใช ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการขับเคลื่อนเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการอยาง
หนึ่งคือ ชวยกันลดการตัดตนไม ทั้งนี้ ในกองขยะทั่วไป เกือบครึ่งหนึ่งเปนขยะที่มีราคาสามารถนากลับมาใช
ใหมได ซึ่งแยกเปนกระดาษ 19% พลาสติก 13% แกว 8% โลหะ 5% จะเห็นวาขยะกระดาษ มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 2.47 ลานตัน
คณะวนศาสตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ได วิวัฒ นาการมาจากโรงเรียนปา ไมของกรมปาไม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และปจจุบันซึ่งเปนคณะหลักที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาดานปาไมของประเทศไทย
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใสใจตอสิ่งแวดลอมกับเทคโนโลยี คณะวนศาสตรเปนคณะหนึ่งที่ถือไดวามี
การเรียนการสอนที่เนนศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมในดานตาง ๆ ซึ่งเปนการนําหลักวิชาการมาบูรณาการ
เพื่อสําหรับการพัฒนาปาไมไทย ถือเปนแหลงดูดซับคารบอนตามธรรมชาติดวยกระบวนการสังเคราะหแสงของ
พืชที่ใชกาซคารบอนไดออกไซด โดยคํานึง ถึงการรักษาสิ่ง แวดลอมควบคูกันไป ยัง ไมมีก ารนําระบบ Eco
Faculty ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ที่สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ของ คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร มาใชอยางเปนรูปธรรม
ผูวิจัยจึงเสนอโครงการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพื่อลดปริมาณกระดาษของคณะ
วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมีความชัดเจน และดําเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุงเนนการ
ลดปริมาณกระดาษโดยสงเสริมการใชเอกสารเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาทดแทนการใชงานเอกสารกระดาษ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ประเมิ น ระบบ Eco Faculty ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ของคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ประเมินปริมาณการใชเอกสารกระดาษเปรียบเทียบกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส
3. พั ฒ นาเว็ บ ไซต เ พื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ปริ ม าณการใช ก ระดาษของคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอางอิงมาตรฐาน ISO 14001:2015
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้มุงศึกษาเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดปริมาณกระดาษของ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยมุงเนนที่เนื้อหาวิเคราะหขอมูลโดยปรับใชเฉพาะดานปริมาณ
การใช เ น น กระดาษเท านั้ น มาปรั บ ใชใ ห ส อดคล องกั บ นโยบาย Eco Faculty ของคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ประชากร บุ คลากรของคณะวนศาสตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร กรุง เทพมหานครไดแ ก
บุคลากร จํานวน 183คน (จํานวนคณาจารย 80คน, จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน103คน),นิสิต จํานวน
1,693คน
2. ตัวแปรประเภทบุคคลากรสายสนับสนุนชวยวิชาการของคณะวนศาสตรใน 9 หนวยงาน จํานวน
27 คน คือ งานธุร การ งานการเงิน และงานอาคารสถานที่ การใชเอกสารกระดาษและเอกสารเอกสาร
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อิเล็กทรอนิกส จะเก็บขอมูลการปฏิบัติงานตอไปนี้การใชกระดาษในสํานักงาน,การจัดซื้อกระดาษ,การประชุม,
การคั ด แยกกระดาษเพื่ อ กํ า จั ด และการใช ก ระดาษในงานต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ ง ของ คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. เวลาโดยจั ด เก็ บ ปริ ม าณการใช เ อกสารกระดาษในหน ว ยงานต า งๆของ คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตาม มาตรฐาน ISO 14001:2015
เกษม จันทรแกว (2540) กลาววาการอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซอมแซมปรับปรุง และ
การใช เพื่อจะไดเอื้ออํานวยใหเกิดคุณภาพสูงในการสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12พ.ศ. 2560 – 2564 กลาวถึง ความสําคัญ ในการอนุรัก ษก ารบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากร ควบคูกับการอนุรักษฟนฟูไดอยาง
สมดุล กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2561) ดําเนินการ
สง เสริม การบริโ ภคที่เ ปนมิตรกับ สิ่ง แวดลอมในกลุม สํานัก งานอยางตอเนื่องคือสํานัก งานสีเ ขียว (Green
Office)
สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO(2561)ขั้นตอนการเตรียมจัดทําระบบของมาตรฐาน ISO 14001:2015
ที่นํามาศึก ษาวิจัย 1) เอกสารและการควบคุม เอกสาร 2) การบง ชี้ป ระเด็นสิ่งแวดลอมและการประเมิน
ความสําคัญ 3) การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงาน
2. โครงสรางคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สํานักงานเลขานุการคณะ,ป 2558-2560)
3. นโยบาย Eco Faculty ของ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2560) นโยบายจากขอสั่งการที่ประชุม ครม. ป 2560ใหติดตาม
กรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหนาหนวยราชการและหนวยราชการ เชิงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีหัวขอเกี่ยวกับการลด
พลังงาน และการลดกระดาษ ในองคประกอบที่ 4 (Innovation Base) ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ในกิจกรรมการลดพลังงานเชน การลดปริมาณเอกสาร การลดการใชพลังงาน การลดภาระ
งบประมาณ
สถาบันสิ่ง แวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย(2560)นโยบายการพัฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศ กําหนดใหป ระเทศไทยตองมีก ารพัฒ นาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเ วศอยางเปน
รูปธรรม กําหนดเกณฑการปรับปรุงนโยบาย Eco Faculty อยางตอเนื่อง
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร (2558) มี น โยบายสง เสริม การใช พลั ง งานทดแทนและการรั ก ษา
สิ่งแวดลอม ภายในมหาวิทยาลัย จึงไดดําเนินโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU - Green Campus
คณะวนศาสตร (2558) นโยบายของคณะเชิงนิเวศ (Eco Faculty)แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการ
ให ค วามสํ า คั ญ ดํ า เนิ น นโยบายจั ด หากระดาษที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม โดยเน น การใช ก ระดาษรี ไ ซเคิ ล
“ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับสภาพแวดลอมภายในคณะวนศาสตร
4. หลักการและวิธีการลดปริมาณการใชกระดาษที่มีผลตอสิ่งแวดลอมประกอบดวย 3 สวนคือ
1) กระดาษ, 2) การใชกระดาษใหคุมคา, 3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการลดปริมาณกระดาษ
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สํานักงานสถิติแหง ชาติ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (2560)สํารวจการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560,การใชโซเชียลมีเดียของประเทศไทย
6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานของคณะวนศาสตร1) ลดเอกสารการ
ประชุมดวยเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับทุกอุปกรณโมบาย2) ลดการใชกระดาษดวยสื่อสารสังคมออนไลน
โดยใช kasetsart.facebook.com 3) ลดการใชกระดาษดวยการจัดเก็บขอมูลแบงปนขอมูลขนาดใหญแบบ
ออนไลนดวยระบบของมหาลัยโดยใช cloudbox.ku.ac.th4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลด
กระดาษเพื่อการปฏิบัติงาน (1) KU Google Apps for Education (2) KU-Microsoft Office 365(3)การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดกระดาษเพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ, คุณภาพ, สํารวจและการทดลอง
2. ขั้นตอนการวิจัยขั้นตอนการวิจัยวิธีการดําเนินวิจัยแบงออกเปน3 ขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สํารวจและวางแผน 1) สํารวจขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ Eco Faculty ตาม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 2) จํานวน 56 คน,ประเมินระบบ Eco Faculty ตามมาตรฐาน ISO
14001:2015 ของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตามกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมที่กําหนดไว ) จํานวน 3คน (จากผูเ ชี่ยวชาญเกี่ยวของโดยตรงกับ แผน
นโยบาย ระบบ Eco Faculty)
2.2 การใชท รัพยากรกระดาษประเมินปริม าณการใชเ อกสารกระดาษเปรีย บเทียบกับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 1) ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใชกระดาษ จาก 9หนวยงานละ 3 คน 1.งานคลังและพัสดุ
(งานการจัดซื้อ/เบิกจายกระดาษ),2.งานธุรการ/ งานสารบรรณ (งานเอกสารประชุม /การประชาสัมพันธ), 3.
งานอาคาร/สถานที่ ( งานการคัดแยกกระดาษ/กําจัดกระดาษ) 2)วิเคราะหการใชกระดาษในการปฏิบัติงาน
สงเสริมใหบุคลากรนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกตใชในการปฏิบัติงานดังนี้ 1.การคํานวณประเมิน
ปริมาณการใชกระดาษเปรียบเทียบ, 2.สรุปผลการใชกระดาษ 3 สวนงาน, 3.วิเคราะหอัตราการเพิ่มขึ้นและ
ลดลงของแตละป
2.3 พัฒนาเว็บไซตเพื่อติดตามและประเมินปริมาณการใชกระดาษโดยอางอิงมาตรฐาน ISO 14001
การประยุกตใชระบบเว็บไซต แบง เปน 5 สวน คือ1. ขอมูลการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล สามารถกระทํา
โดยผูดูแลระบบในการจัดเก็บเอกสารสามารถกระทําไดดวยวิธีการอัพโหลดเอกสาร ภาพ และวีดีโอ2. การ
ประมวลผล ในการคนหาขอมูลสามารถทําไดจากฐานขอมูล 3. แสดงผลดานเอกสารที่เกิดขึ้นมีการนําระบบ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชงานเพื่อลดปริมาณกระดาษในสํานักงาน 4. การจัดเก็บเอกสาร การกําหนด
โครงสรางของ การกําหนดชนิดของแฟม ขอมูล 5. ประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบบนพื้ นฐาน
เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เครื่องมือแบบเก็บขอมูลระบบ
3.1.1 แบบสอบถาม (questionnaire) คือ เครื่องมือที่ใชวัดพฤติก รรมภายในของบุคคล
เกี่ยวกับความรูสึก ความคิดเห็นเจตคติ ประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ Eco Faculty แบงเปน 4
ตอนดังนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร, 2.การประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ Eco
Faculty, ตอนที่ 3 การยอมรับแนวคิดระบบ Eco Facultyตามมาตรฐาน ISO 14001:2015, 4.ขอเสนอแนะ
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3.1.2 แบบประเมินระบบการเก็บขอมูล พบวาอยูในลักษณะของเอกสารที่เปนกระดาษ และ
เอกสารที่เปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรและอยูในรูปแบบอื่นๆ เปนหลักในการกําหนดการจัดการดานสิง่ แวดลอม
ภายในสํานัก งานอยางเปนระบบแตสําหรับงานวิจัยใช 7 หมวดตามแนวคิดเรื่องระบบแตเ นนเรื่องการใช
กระดาษเทานั้น
หมวดที่ 1 Organization Management
หมวดที่ 2 Operation of Green Office
หมวดที่ 3 Energy and Resource
หมวดที่ 4 Waste and Waste water Management
หมวดที่ 5 Indoor & Outdoor Environmentalหมวดที่ 6 Green Procurement
หมวดที่ 7 Continual Improvement
3.2 ปริมาณการใชเอกสารกระดาษเปรียบเทียบกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส เอกสารการวิเคราะห
กระบวนการตาม มาตรฐาน ISO 14001:2015 เก็บ ขอมูลรูป แบบฟอรมการใชงานระบบแบบสัม ภาษณ
(Interview form), แบบสํ า รวจเก็ บ ข อ มู ล และข อ มู ล ระบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอมูลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส คือ เครื่องมือที่ใชประกอบการสัมภาษณ ถูก
สรางขึ้นจากกรอบแนวคิดมาตรฐาน ISO 14001:2015 ทฤษฎีของตัวแปรที่ตองการศึกษา โดยแบบสัมภาษณ
จะมี 3 สวนคือ การซื้อกระดาษ การประชุม และการคัดแยกกระดาษ
3.3 การพั ฒ นาเว็ บ ไซตเ พื่อ ติดตามและประเมิ นปริม าณการใชก ระดาษของคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอางอิงมาตรฐาน ISO 14001:2015แบบประเมินการปฏิบัติ (performance
assessment form) คือ เครื่องมือที่ใชประกอบการประเมินการปฏิบัติจริง เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของ
การปฏิบัติงานในระบบของผูใชงานตลอดกระบวนการโดยการใหปฏิบัติเปนรูปแบบ หรือวิธีการที่กําหนดขึ้น
เพื่อวัดความพึงพอใจในการใชงานในแตละขั้นตอน วัดภาพรวมของเว็บไซต โดยคิดคะแนนและเกณฑระดั บ
ความพึงพอใจและคาคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑดังนี้เปน
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหสถานการณขอมูลดานบุคลากรและดานองคกร ในการดําเนินงานมาตรฐาน
4.2 วิเคราะหประเมินปญหาของระบบตรวจประเมินเบื้องตนตามเกณฑสํานักงานสีเขียวเพื่อ
พัฒนากรอบแนวคิดปรับปรุงมาตรฐานของคณะวนศาสตร คํานวณคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักตามมาตรฐาน
4.3 วิเคราะหขอมูลระบบเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่
เกี่ยวกับคณะวนศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชงานสูตรการคํานวณจํานวนแผนกระดาษ,คาทาง
สถิติ คาผลรวม,คาเฉลี่ย,และคารอยละ
4.4 การสรางกรอบแนวคิดมาตรฐาน ISO 14001:2015 ทฤษฎีของตัวแปรดานกระดาษ โดย
แบบสํารวจ 3 สวนคือ การจัดซื้อกระดาษ, การประชุม, และการคัดแยกกระดาษคํานวณหาคาเปรียบเทียบ
4.5 พัฒนาเว็บไซตเ พื่อติดตามและประเมินปริม าณการใชก ระดาษของคณะวนศาสตร แบบ
ประเมินการปฏิบัติ (performance assessment form) เพื่อเปนตนแบบประเมินผลความพึงพอใจ
ผลการวิจัย
1. สํารวจและวางแผน
1.1 แบบสอบถามประเมินความรูความเขาใจ คะแนนเฉลี่ยภาพรวมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบ Eco Faculty ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015มีคาดานบุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 3.41, ดานองคกร
คาเฉลี่ยเทากับ 3.44,ภาพรวมครั้งนี้ อยูในเกณฑของระดับความรูความเขาใจ ระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.43
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1.2 การประเมินระบบ Eco Faculty ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015สรุปเกณฑสํานักงานสีเขียว
สํานักงานที่จะไดรับเปนสํานักงานสีเขียวจะตองผานเกณฑ ของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดย
ภาพรวมผลการการประเมินรวมอยูที่ 37.5 คะแนน จากคะแนนเต็มที่ 100 โดยรวมอยูในระดับพอใช
2. ประยุก ตก ารใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารผลการประเมินปริม าณการใชเ อกสาร
กระดาษเปรียบเทียบกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส ของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2558-2560
2.1 การจัดซื้อ (งานคลัง/พัสดุ) ผลการวิเคราะหมีคาลดลงในป 2559 (1.85%) และเพิ่มขึ้นในป
2560(2.95%)การตรวจสอบขอมูลเหตุผลการจัดซื้อกระดาษที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นชวงป 2560 ดังนี้ 1) การทํา
ประกันคุณภาพที่ตองจัดทําหลักฐานการตรวจสอบที่มีตัวชี้วัดเปลี่ยนแปลงไปแตละป ทําใหตองจัดเก็บเอกสาร
เปนหลัก ฐานกระดาษเพิ่ม ขึ้น, 2) การจัดซื้อกระดาษยัง มีผลมาจากจํานวนนิสิตของคณะที่เพิ่ม ขึ้น ,3) การ
ลงทะเบียนในรายวิชากลางของนิสิตจากภายนอกคณะที่อยูในความรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่มีอัตรา
การลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในการทําเอกสารการสอนและขอสอบ
2.2 การประชุม (งานธุรการ/งานสารบรรณ) ผลการวิเคราะหมีคาลดลงในป 2559 (1.44%) และ
เพิ่มขึ้นในป 2560(0.96%)การตรวจสอบขอมูล เหตุผลการประชุม ที่มีปริม าณเพิ่ม ขึ้นชวงป 2560 ดัง นี้ 1)
เอกสารในการประชุมกับหนวยงานที่ใชร ะบบเอกสารปกติซึ่งมีผ ลตอการทําสําเนาเอกสารในระบบปกติมี
จํานวนของผูเขารวมประชุมมาวิเคราะหรวมดวย, 2) เอกสารอิเล็กทรอนิกสยังมีบางสวนที่ตองทําสําเนาแจกใน
เอกสารสําคัญ, 3) การประชุมที่มีการยกเลิกการประชุมจากการไมครบองคประชุมของแตละสวนงานก็จะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขอมูลการประชุมทําใหเกิดปริมาณเอกสารการประชุมเดิมและเพิ่มขึ้นของเอกสารการ
ประชุมใหม
2.3 การคัดแยกกระดาษ (งานอาคาร/สถานที่) ผลการวิเคราะหมีคาลดลงในป 2559 (3.32%)
และเพิ่มขึ้นในป 2560(0.66 %)การตรวจสอบขอมูลเหตุผลการคัดแยกกระดาษมีปริมาณเพิ่มขึ้นชวงป 2560
ดังนี้
1) การใช เ อกสารในสํ า นั ก งานซึ่ ง มี ผ ลต อ ปริ ม าณการคั ด แยกกระดาษ, 2) ปริ ม าณ
เอกสารรายงานวิจัยและเอกสารรายงานของนิสิตที่ขึ้นอยูกับจํานวนนิสิตที่ลงเรียนในแตละรายวิชาที่ตองถูก
กําจัด, 3) ขอสอบที่ตองจัดเก็บไว ตองถูกทําลายในแตละชวงเวลาซึ่งมีผลตอจํานวนการกําจัดกระดาษในแตละ
ป
3. พัฒนาเว็บไซตเพื่อติดตามและประเมินปริมาณการใชกระดาษโดยอางอิงมาตรฐาน ISO 14001
ติดตามประเมินผลและรายงานผลความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูใชงาน ผลพบวาคาคะแนนเฉลี่ยภาพรวมความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO14001:2015ข อ ง ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภาพรวมครั้งนี้ อยูในเกณฑของระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.60
อภิปรายผลการวิจัย
การบริหารจัดการตาม มาตรฐาน ISO 14001:2015ชวยประชาสัมพันธใหทุกคนในหนวยงานรับทราบ
นโยบายการลดใชปริมาณกระดาษของคณะวนศาสตรหนวยงานที่จัดเก็บสําเนาหนังสือดวยอิเล็กทรอนิกส เชน
วิธีการ Share File ในกลุมงาน/ภาควิชา แทนการถายเอกสารหรือการทําสําเนาซึ่งสอดคลองกับนรเศรษฐ บุญ
รินทร(2558)การจัดทําเอกสารระเบียบปฏิบัติทบทวนขอกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ดําเนินการดวยหลัก P-D-CA โดยการตรวจวัดสิ่งแวดลอมภายในองคกร
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ประสานงานประชุ ม ใช ร ะบบการประชุ ม แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และลดปริ ม าณกระดาษ
(Paperless)และเปนสวนหนึ่งของการสนับ สนุนนโยบาย GreenUniversityใชในปรับปรุง กระบวนงานจัด
ประชุมในแบบเดิม สงผลทํา ใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพในประชุมของฝายเลขานุการลดความผิดพลาด และลด
เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประชุม ความสะดวกสบายในการประชุม โดยไมจําเปนตองถือเอกสารการประชุม
ที่มีจํานวนมากและยังสามารถประชุมผานทุกอุปกรณโมบายไดซึ่งสอดคลองกับวิทวัส พันธุมจินดา (2558) ได
ทําวิจัยเรื่องลดการใชกระดาษดวยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส(e-Meeting) นําเสนอระบบสารสนเทศที่ชวย
ลดปริม าณกระดาษในการจัดทําเอกสารการประชุมชวยคํานวณปริมาณกระดาษที่ใชในการประชุม ใหเห็น
ภาพรวมของจํานวนกระดาษที่ลดไดทั้งหมดจากทุกการประชุม
สง เสริม บุคลากรที่ป ฏิ บัติง านผ านระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่อ นําเทคโนโลยีม าปรับ ปรุง และเพิ่ ม
นวัตกรรมการใหบริการทีทันสมัยสามารถลดตนทุนการบริการดานไอที สอดคลองกับยุวธิดา ยะนินทร (2558)
ไดทําวิจัย “Google Apps For Education”ศึกษานําเสนอ เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ผานรายงานสรุปติดตาม
การใชบริการ (GoogleAnalytics Dashboard)Platform ของคณะวนศาสตร ตองเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ทางดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ตองเขากันไดกับระบบ และความคุนเคยทั้งของบุคลากรอาจารย และนิสิต โดย
ใชตนทุนต่ํา (cost effective) อีกทั้งการทํางานตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย เชนเรื่อง
สังคม เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอมDigital service platform ทําใหบุคลากรเปนผูมีความสามารถของคณะวน
ศาสตร ตามแนวคิ ด แบบ Uberizationการนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ นการปฏิ บั ติ ง าน โดยช อ งทาง
อิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 สามารถนําขอมูลไปเปนพื้นฐานของคณะวนศาสตรในการประเมินสิ่งแวดลอม ดานกระดาษ
1.2 สามารถพัฒนาระบบการลดปริมาณกระดาษจาก วางแผนประเมินการจัดการ
1.3 ตอยอดพัฒนาการเก็บขอมูลแบบเว็บไซตชวยแตละหนวยงาน ใหเปนระบบบูรณาการ
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 วิจัยสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชอยางจริงจังทุกหนวยงานเพื่อความรวดเร็ว
2.2 พัฒ นาเว็ บ ไซตก ารใชเ ทคโนโลยีและการสื่อสารใหทุ ก หนวยงาน บุคลากรตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญในการควบคุมปริมาณการใชกระดาษมากขึ้น
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