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Abstract  

       The purposes of research  was 1) to develop  of  life cycle assessment  information 

system  model for environmental Management  in Thailand 2)  to evaluate of  life cycle 

assessment  information system model for environmental Management  in Thailand. The 

sample groups were  10 experts in Information System, 5 experts in environmental.  The 

research sample totaling 10 experts. The research tool was questionnaire the develop of life 

cycle assessment  information system model for environmental Management in Thailand 

comprises four Main components, Namely Sub-components,  Document study, The systems 

development Life Cycle, Report. The data analyzed by using arithmetic mean and standard 

deviation.  An efficiency evaluation   using Back-Box Testing technique. The overall 

evaluation result  develop of life cycle assessment  information system model  shows the 

overall rating mean of 3.67 suggesting, that It  aims to  be appropriately applied in actual 

work settings. 
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บทคัดยอ 

         วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง

เเวดลอมในประเทศไทย 2) เพ่ือประเมินรูปเเบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง    

เเวดลอมในประเทศไทย กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน  

ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 คน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปน

แบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของการรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 4 องคประกอบ  ไดแก  ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร  

วงจรการพัฒนาระบบ รายงาน สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประเมิน

ประสิทธิใชวิธีทดสอบแบบแบลคบ็อก (Black Box Testing) ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบ

สารสนเทศภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สรุปวา สามารถ นํารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักร

ชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยประยุกตติดตั้งการทํางานได 

 

คําสําคัญ : รูปแบบระบบสารสนเทศ, การประเมินวัฐจักรชีวิต, สิ่งแวดลอม 

บทนํา  

            กระแสปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนของประเทศไทยในปจจุบันจะเปนปญหาโลกรอนท่ีมีผลให

ผลิตภัณฑมีการแขงขันมากในตลาดผูบริโภค ซ่ึงหนวยงานภาคเอกชนสวนใหญพยายามเนนการผลิตใหได

คุณภาพครอบคลุมทุกดาน ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับกฎขอระเบียบท่ีทางประเทศคูคาสําคัญ เชน กลุมประเทศ

สหภาพยุโรป ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน ไดออกมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-tariff Barriers) 

มาเปนกําาแพงภาษีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีตองสงออกผลิตภัณฑกับประเทศดังกลาว หรือการใชกระดาษ

แกวกับพลาสติกสําหรับใสเครื่องดื่ม ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะไมไดเกิดจากความผิดพลาดในการทําการประเมิน 

วัฐจักรชีวิตของผลิตภัณฑ แตเปนการมองกรอบท่ีใชในการประเมินท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงจะเปนสิ่งจูงใจของ

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมุมมองทางดานสิ่งแวดลอมใหม โดยไมเพียงแต

พิจารณามุงเนนไปท่ีกระบวนการเพียงอยางเดียว แตควรมองตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตการ

ไดมาซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใชหรือบริโภคและการจัดการผลิตภัณฑหลังหมดอายุการใชงาน (ปญจป

พัชรภร บุญพรอม และเพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ, 2556) การนําระบบสารสนเทศประกอบกับการประเมินวัฏ

จักรชีวิตของสิ่งแวดลอมเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบท่ีตอสิ่งแวดลอม

ตลอดจนชวงชีวิตของผลิตภัณฑ โดยเริ่มตั้งแตการสกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง และการแจกจาย 

การใชงานผลิตภัณฑ การนํากลับมาใชใหมหรือการแปรสภาพ และการจัดการเศษซากผลิตภัณฑท่ีหมดอายุ 

หรืออาจกลาวไดวา ระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตจะสามารถพิจารณาผลิตภัณฑนั้น ๆ           
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ตั้งแตเกิด  จนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณ พลังงาน และวัสดุท้ังหมดท่ีใชรวมถึงของเสีย

ท่ีปลอยลงสูสิ่งแวดลอมภายใตขอบเขตท่ีกําหนด ดังนั้น เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ผูวิจัยจึง

มีความสนใจพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย

เพ่ือใหการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

    1. เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

2. เพ่ือประเมินรูปเเบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

       รูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฏจักรชีวิตสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยมีผลการประเมิน

ความเหมาะสมในระดับมาก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

     1. ประชากร 

             ประชากร ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยัสารสนเทศ 5 ทาน ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 

ทาน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 10 ทาน ประเมินความคิดเห็นของรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักร

ชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

   ตัวแปรตน คือ การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทย 

             ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่ง

เเวดลอมในประเทศไทย 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการ

สิ่งเเวดลอม 

         2. กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่ง

เเวดลอมในประเทศไทย 
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         3. ออกแบบ และสรางรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมใน

ประเทศไทย 

         4. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญดังนี้ เปนผูมีความรูดานเทดโนโลยี

สารสนเทศ และผูเชี่ยวชาญสิ่งแวดลอม จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณทํางานมากกวา 2 

ป 

         5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมิน 

วัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยในดานความเหมาะสมตาง ๆ ดังนี้ 1 ) ความเหมาะสม

ขององคประกอบหลัก 2) ความเหมาะสมของการศึกษาเอกสาร 3) ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจรการพัฒนา

ระบ.4) รายงาน 

     6.  เก็บรวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนําไปใช ผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 5 ทาน ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 5 ทาน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 10 ทาน เพ่ือประเมินความเหมาะสม

ของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 4 

องคประกอบ ไดแก  ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจร

รายงาน และพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือ

การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย 

         7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

             วิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

              7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินการพัฒนารปูแบบระบบสารสนเทศการ

ประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณ

คา (rating Scale) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมขององคประกอบของแบบจําลอง ไดแก  ความเหมาะสมของ

องคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจร รายงาน ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ  

           7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 2.51-3.50, 

1.51-2.50 และ 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 

 

 



5 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดในภาพท่ี 1  แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 

            

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการส่ิงเเวดลอมใน

ประเทศไทย 

 

การวิเคราะห ศึกษาเอกสารเก่ียของกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบสารสนเทศ แลวทําการออกแบบ

และพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยกําหนดเปาหมาย และขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope definition) 

การวิเคราะหเพ่ือทําบัญชีรายการสิ่งแวดลอม (Inventory analysis) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(Impact assessment) การแปลผล และปรับปรุงผลิตภัณฑ (Interpretation) ดวยทฤษฎีวงจรการพัฒนา

ระบบบ ไดแก  การกําหนดปญหา  การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ  การใชงานจริง  การ

บํารุงรักษา และการตอยอดจะไดระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมใน

ประเทศไทย 

 

 

 

การศึกษาเอกสาร 

- การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

- สิ่งแวดลอม 

ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสนเทศการประเมินวัฐจักร

ชีวิตเพ่ือการจัดการ    สิ่งเเว

ดลอมในประเทศไทย 

- การกําหนดปญหา 

- การวิเคราะห 

- การออกแบบ 

- การพัฒนา 

- การทดสอบ 

- การใชงานจริง 

- การบํารุงรักษาและการตอ

ยอด 

รายงาน 

- ก า ร อ อ ก แ บ บ /พั ฒ น า

ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

- การวางแผนกลยุทธิ์ เพ่ื อ

พัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 

- การกําหนดนโยบายดาน

สิ่งแวดลอม 

- การประชาสั ม พั นธด าน

การตลาดสิ่งแวดลอม 

- ฉลากสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

ส่ิงเเวดลอมในประเทศไทย  

ลําดับ รายยการประเมิน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม 

1 องคประกอบหลัก 3.77 0.45 มาก 

2 การศึกษาเอกสาร 3.70 0.42 มาก 

3 ทฤษฏีวงจรการพัฒนา

ระบบ 

3.62 0.82 มาก 

4 รายงาน 3.62 0.55 มาก 

 ผลรวม 3.67 0.56 มาก 

 

   ตารางท่ี 1 ผูเชี่ยวชาญพบวาการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทยมีความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ

0.56 หมายความวารูปแบบมีความเหมาะสามารถประยุกตติดตั้งทํางานไดจริง 

 

สรุปผลกํารวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทยอธิบายได ดังนี้  

1. ผลกํารทดสอบดานความเหมาะสมขององคประกอบหลักของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ 

การประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.50 

2. การศึกษาเอกสารของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.42 

3. ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบของการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือ

การจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ

0.82  

4. รายงานการการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอม

ในประเทศไทยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55 

            สรุปผลภาพรวมขององคประกอบท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.56  สรุปวาสามารถนํารูปแบบพัฒนาระบบสารสนเทศได 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัย พบวาการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่ง 

เเวดลอมในประเทศไทย พบวาอยูในระดับมาก ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสิ่งแวดลอม ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอนกระบวนกวนการอยู 2 ข้ันตอน ไดแก (1) 

เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย(2) เพ่ือ

ประเมินรูปเเบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทยมี

สอดคลองกับงานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2560,2561,2562; Sudarat Srima Panita Wannapiroon 

& Prachyanun Nilsook,2015; Sudarat Srima & Panita Wannapiroon,2013)ท่ี กล าว ถึ งการ พัฒ นา

รูปแบบระบบสารสนเทศ         

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป 

ควรพัฒนาระบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย

เพ่ือพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิภาพ    
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