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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001 : 2015) ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

อยา่งย ัง่ยนื (2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการดาํเนินระบบมาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001 : 2015) ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) อยา่งย ัง่ยนื 

ผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกั CIPPL Model มาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการ

ประเมินงานอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นบริบท (2) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (3) ดา้น

กระบวนการ (4) ดา้นผลผลิต (5) ดา้นผลกระทบ โดยงานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพมีวธีิการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบ่งเป็นกลุ่มประชากรผูมี้ส่วนได้

เสียประกอบดว้ย (1) ภาครัฐ พนกังานเขตหว้ยขวาง (2)พนงัานและคณะทาํงานท่ีปฏิบติังาน

เก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมารมาตรฐาน (ISO 14001 : 2015) ของบริษทั ทรู 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (3) ภาคประชาชน ชุมชนและสังคม แม่คา้ตลาดละลายทรัพย ์  รัชดา 

ซ.4 ร่วมกบัการศึกษาเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

งานวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จตามกรอบแนวคิด CIPPL Model 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นบริบท ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดปัจจยัภายนอกคือ ดา้นการเมือง บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)  มีการตรวจสอบและดาํเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย

ในปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ ดา้นเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการดาํเนินระบบมาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015 ) ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมท่ีตอ้งมีความตระหนกัและมีการดาํเนินการอยูแ่ลว้เพื่อใหเ้กิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ



(3) 

สภาพแวดลอ้มท่ีดีกบัพนกังานและผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบ  ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ทรู คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีการจดัการระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีการสร้างการมีส่วนร่วมของ

พนกังาน สร้างความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (2) ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

ประกอบไปดว้ยจาํนวนพนกังานในดา้นทรัพยากรบุคคลดา้นงบประมาณและดา้นเทคโนโลย ี ดา้น

ทรัพยากรบุคคล บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและมีการจดัฝึกอบรมบุคลากรท่ีผูต้รวจภายในอยา่งทัว่ถึงครอบคลุมบุคลากรทุกคนและ

ทุกฝ่ายอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 

2015 ) ทุกท่านไดรั้บทราบและปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ดา้นงบประมาณ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)มีการจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015 ) เพียงพอต่อการดาํเนินงานโดยมีการวางแผนการใชง้บประมาณ

ล่วงหนา้ ดา้นเทคโนโลย ีบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของเทคโนโลยใีนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะนาํมาใชใ้นการดาํเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งราบร่ืนมีประสิทธิภาพ (3) ดา้น

กระบวนการ ดา้นการบริการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มภายใตแ้นวคิดการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื มีการควบคุมกิจกรรมไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ (4) 

ดา้นผลผลิต ดา้นความสาํเร็จในการดาํเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ทรู 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มบริเวณ อาคารทรูทาวเวอร์ ทาํให้สภาพแวดลอ้ม

และระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน (5) ดา้นผลกระทบ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ไดรั้บความเช่ือมัน่จากคู่คา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียและทาํใหบ้ริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ไดรั้บการยอมรับจากคนทัว่โลกดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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