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กำรศึกษำเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบ

มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยั

และควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ ำหน่ำยรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสำหกรรม

อมตะซิต้ี ชลบุรี และเพื่อแนะแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำร

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ให้กับหน่วยงำน/องค์กรอ่ืน ๆ งำนวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ 

(Qualitative Research) มีวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) 

กบัผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทกรณีศึกษำ ร่วมกบักำรสังเกตกำรณ์ในพื้นท่ีและศึกษำ

เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงกำรวิจัยคร้ังน้ีได้ประยุกต์หลักกำรของดัชนีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล 

(Balanced Scorecard) มีกำรพิจำรณำประเด็นหลกั 4 ดำ้น ประกอบดว้ย ดำ้นประสิทธิผล ดำ้นผูมี้

ส่วนไดเ้สีย ดำ้นกำรบริหำรจดักำร และดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนประสิทธิผล บริษทัมีกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวตัถุประสงค์

เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้  ในด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงประกอบด้วย ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค

ประชำชน พบว่ำพนกังำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำร

จัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
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ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) เป็นอย่ำงดี อีกทั้งพนักงำนยงัมีควำมพึงพอใจมำกท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบ

มำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ผูรั้บเหมำ ลูกคำ้ ท่ีปรึกษำระบบ และชุมชน

ใกล้เคียง มีควำมพึงพอใจมำกท่ีบริษทัมีกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 

14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีว อนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

ในดำ้นกำรบริหำรจดักำร บริษทัมีกำรจดัท ำนโยบำยไวอ้ย่ำงชดัเจน กำรปฏิบติังำนดำ้นกำรจดักำร

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้ องคก์รมีกำรจดัสรรทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณอยำ่งเพียงพอ 

และมีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง  และในดำ้นกำรเรียนรู้และ

กำรพฒันำ บริษทัมีกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรด ำเนินงำน 

และมีกำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

แนวทำงและขอ้เสนอแนะส ำหรับหน่วยงำน/องคก์รอ่ืน ๆ สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำร

ด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำร

จดักำร อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ให้ประสบผลส ำเร็จ ได้แก่ 1) กำรมี

วิสัยทศัน์และควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรในกำรจดัท ำและสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำน

กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำม

ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) บรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย 2) ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มีกำร

ก ำหนดนโยบำยท่ีชัดเจน 3) กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบติังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ     

4) กำรพฒันำและปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเน่ือง 5) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 6) กำร

สร้ำงแรงจูงใจให้แก่พนักงำน 7) กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  นอกจำกน้ีควรมีกำรตั้ ง

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนให้ชดัเจน และส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีจิตส ำนึก 

ตระหนักถึงอนัตรำยและควำมเส่ียงในกิจกรรมท่ีตนเองรับผิดชอบเพื่อให้กำรจดักำรระบบควำม

ปลอดภยัและอำชีวอนำมยัมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
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The objective of this study is to analyze the factors affecting the operation of the 

Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) and the Occupational Health and Safety 

Management Standard (ISO 45001: 2018) of a forklift distribution company in Amata City 

Chonburi Industrial Estate, as well as to provide appropriate guideline for the implementation of 

the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) and the Occupational Health and 

Safety Management Standard (ISO 45001: 2018) to other agencies / organizations.  This study is a 

qualitative research, in which data collection was conducted through semi-structured interviews 

with directors and staffs that were involved in the implementation of the Environmental 

Management Standard (ISO 14001: 2015) and the Occupational Health and Safety Management 

Standard (ISO 45001: 2018), including stakeholders related to the mentioned company. Furthermore, 

local observations and related documents were also adopted in the data collection process. This 

research applied the principles of the Balanced Scorecard, in which four main aspects were 

considered: Effectiveness, stakeholders, management, and learning and growth. 

The results of the study showed that, for the factor of effectiveness, the company has 

operated in line with the set objectives and target. In terms of stakeholders, which consists of the 

public, private and public sectors, it was found that the employees possessed sound knowledge and 

understanding about the operating procedures of the Environmental Management Standard (ISO 
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14001: 2015) and the Occupational Health and Safety Management Standard (ISO 45001: 2018). 

Moreover, the employees were satisfied with being a part of the success in the implementation of 

the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) and the Occupational Health and 

Safety Management Standard (ISO 45001: 2018). This also covered other stakeholders involved, 

including the Amata City Industrial Estate, Chonburi contractor, customer, system consultant and 

nearby communities. The mentioned stakeholders were satisfied that the company has implemented 

an Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) and Occupational Health and Safety 

Management Standard (ISO 45001: 2018). Regarding management, the company has set clear 

policies, in which the work on Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) and 

Occupational Health and Safety Management Standard (ISO 45001: 2018) were deemed to be in 

accordance with the established programs. The organization has allocated adequate human 

resources and budget, as well as constant operation monitoring and evaluation. In the field of 

learning and development, the company has promoted knowledge to deepen the ability of 

employees to operate and continuously develop and improve their working performance. 

The guidelines and recommendations for other agencies / organizations that can be applied 

to cultivate successful implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 

2015) and the Occupational Health and Safety Management Standard (ISO 45001: 2018) are as 

follows;  1) The board of management's vision and firm commitment in establishing and supporting 

the implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) and the 

Occupational Health and Safety Management Standard (ISO 45001: 2018) to achieve established 

objectives  2) Efficient management system with clear and evident policy 3) Regular monitoring 

and evaluation 4) Continuous development and improvement of the system 5) Promotion of 

employee participation  6) Employee motivation and 7) Long-term human resource development. 

In addition, objectives and operational goals should be set distinctively and employees should be 

encouraged to become conscious and aware of the dangers and risks in their tasks, in order to 

enhance the efficiency of the management of the occupational health and safety system. 
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กติติกรรมประกำศ 

 

รำยงำนกำรคน้ควำ้อิสระเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำร

จัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม

ปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ ำหน่ำยรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี 

ชลบุรี ฉบบัน้ีส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวไ้ด ้เน่ืองจำกผูเ้ขียนได้รับควำม

ร่วมมือและควำมอนุเครำะห์ ช่วยเหลือ ใหค้  ำปรึกษำ ควำมคิดเห็น ขอ้แนะน ำ และก ำลงัใจจำกบุคคล

หลำยท่ำน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ผูบ้ริหำรและคณะท ำงำนระบบกำรจดักำร รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจ ำหน่ำยรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ท่ีไดก้รุณำให้

ควำมร่วมมือในกำรใหส้ัมภำษณ์  ซ่ึงท ำใหก้ำรศึกษำคร้ังน้ีมีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.จุฑำรัตน์ ชมพนัธุ์ ซ่ึงเป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ท่ีท่ำน

ไดก้รุณำสละเวลำใหค้  ำปรึกษำ ขอ้ช้ีแนะ ขอ้แนะน ำ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำรำยงำนคน้ควำ้อิสระ

ในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหก้ ำลงัใจผูเ้ขียนตลอดช่วงเวลำกำรท ำรำยงำนคน้ควำ้อิสระเล่มน้ีตลอดมำ 

ขอขอบคุณคณำจำรยท์ุกท่ำนในหลกัสูตรกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหำรกำรพฒันำ

ส่ิงแวดลอ้ม สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ และขอขอบคุณเจำ้หนำ้ท่ีของหลกัสูตรกำรจดักำร

ส่ิงแวดลอ้มทุกท่ำนท่ีไดใ้ห้ควำมช่วยเหลือในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นอย่ำงดี 

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ ทุก ๆ คนของผูเ้ขียน ส ำหรับควำมช่วยเหลือและก ำลงัใจท่ีมีให้มำ

โดยตลอด 

สุดทำ้ยน้ีผูเ้ขียนขอกรำบขอบพระคุณ บิดำ มำรดำ และครอบครัว ท่ีคอยสนบัสนุนและให้

ก ำลังใจในกำรท ำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระฉบับน้ีเสมอมำ และขอมอบควำมส ำเร็จน้ี ให้เป็น

ประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจทุกท่ำน 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

ปัญหามลภาวะและการลดลงของทรัพยากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสภาวะโลกร้อน ถือเป็น

ปัญหาท่ีทัว่โลกต่างให้ความส าคญัและตอ้งเร่งแกไ้ข เพราะเป็นท่ีทราบกนัดีว่าทุกวนัน้ีภยัธรรมชาติ

ท่ีเกิดบ่อยขึ้น และรุนแรงมากขึ้น ส่วนหน่ึงเกิดขึ้นเพราะผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มน้ีได้แผ่ขยาย

กลายเป็นปัญหาระดบัโลก การรักษาสภาพแวดลอ้มนบัวนัจะซบัซ้อนมากขึ้น โรงงานอตุสาหกรรม

มกัเป็นเป้าหมายท่ีปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นเป้าหมายท่ีระบุไดอ้ย่างชดัเจน ปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นแรงกดดันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นแรงกดดันท่ี

ส่งผลไปทุกท่ีในโลกของสังคมเมืองอุตสาหกรรม มลพิษต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง

อากาศ มลพิษทางน ้ า สภาวะเรือนกระจก ปัญหาฝนกรด ปัญหาการลดลงของชั้นโอโซน กากของ

เสียอนัตรายและไม่อนัตรายของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษยเ์ป็น

อย่างมาก จึงเป็นเหตุให้เกิดแรงผลกัดนัให้องคก์รต่าง ๆ มีมาตรการในการจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

มีการใชเ้ทคโนโลยใีนรูปแบบต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

การจัดการส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ นั้นมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้และรูปแบบหน่ึงท่ีองค์กร

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ได้

ก าหนดขึ้นคือมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงองค์กรสามารถน าไปใช้ให้มี

ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงองคก์รทุกประเภทก าลงัใหค้วามสนใจมากขึ้นเร่ือย ๆ ในการ

ท่ีจะบรรลุและแสดงถึงสมรรถนะในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในองค์กรเอง การควบคุมผลกระทบ

จากผลิตภณัฑ ์การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์ร หรือการบริการอ่ืน ๆ โดยพิจารณาบนพื้นฐาน

ของนโยบายส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงการ

กระท าดงักล่าวจะอยู่ภายใตส้ภาวะของกฏหมายของประเทศนั้น ๆ ท่ีองคก์รตั้งอยู่ และการพฒันา

เศรษฐกิจหรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความตระหนกัในเร่ือง

การป้องกนั การลดและก าจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในองคก์รและส่วนรวมอย่างแทจ้ริง รวมทั้งร่วมมือ



2 

ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและของโลกอย่างย ัง่ยืน (Environmental Sustainable 

Development) (สยาม อรุณศรีมรกต และจ าลองโพธ์ิบุญ, 2562) 

ปัจจุบันความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีในแต่ละประเทศ ในแต่ละภูมิภาคก่อให้เกิด

ก าแพงกั้นระหว่างการติดต่อส่ือสาร และการค้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกนั้นต้องการ

มาตรฐานในการผลิต และผลิตภณัฑเ์พื่อก่อใหเ้กิดกระบวนการทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศน่ีคือ 

สาเหตุท่ีก่อให้เกิด ISO สถาบนัสากลในการออกมาตรฐาน การเติบโตของการคา้เสรีในโลกและ

ประกอบกบัการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงขึ้น ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค เป็นแรงกดดนัท่ีส าคญัท่ีตอ้งการ

ความเช่ือมัน่ทั้งจากการผลิตและจากคู่คา้ การผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มีความส าคญัและ

ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้านต่าง ๆ ให้เป็นท่ียอมรับระดบั

สากล น าไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์

ขององคก์ร น าไปสู่โอกาสในการแข่งขนัเพิ่มขึ้น จากความแตกต่างของการลงทุน เป็นผลสรุปของ

ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัอย่างเสรี เน่ืองจากการลงทุนไม่อยู่บนพื้นฐานเดียวกนั จึงไดมี้การ

ผลกัดนัทางออ้มให ้ISO 14001 เป็นมาตรฐานในทางการคา้ 

นอกจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นแลว้ ความกา้วหนา้ของโลกปัจจุบนัท าให้เราได้ทราบ

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแต่ละปีมีความชดัมากขึ้น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือ

ต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านส่ือออนไลน์ มีความง่ายในการค้นหาและชัดเจนมากขึ้นเร่ือย ๆ ปัญหา

ผลกระทบต่าง ๆ โดยเฉพาะขอ้มูลจากองคก์รแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO สะทอ้นให้เราได้

เห็นสถิติการเสียชีวิตเฉล่ียถึง 2.78 ลา้นคนต่อปี จากการท างานท าให้จินตนาการไดไ้ม่ยากเลยวา่ใน

เวลาท่ีเราท างานในขณะน้ีมีคนมากมายท่ีอาจตอ้งตกอยู่ในสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีความเส่ียง

ต่อชีวิต แลว้หากเป็นเช่นน้ีต่อไป “ ความสูญเสีย ” จะมากแค่ไหน ธุรกิจจะไปต่อได้ไกลอย่างท่ี

ตอ้งการหรือจะตอ้งหยดุเพราะไปต่อไม่ไหว “ ความสูญเสีย ”ท าใหต้น้ทุนการด าเนินธุรกิจสูงขึ้น จึง

เป็นความทา้ทายท่ีท าให้หลายองคก์รทัว่โลกหันมาให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการท างาน

มากขึ้นเร่ือย ๆ  

องคก์ร คือผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบต่อสุขอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานและผูท่ี้ท างาน

ภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร ดว้ยเหตุน้ีเององคก์รจึงตอ้งจดัหาความปลอดภยัและอาชีวอนามยัใน

ท่ีท างาน ป้องกนัอุบติัเหตุ บาดแผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท างาน และความเจ็บป่วยทางร่างกาย ดงันั้น 

จึงควรพฒันาคุณภาพในการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยู่เสมอ ความพยายามใน

การจดัการเพื่อสร้างความปลอดภยัในการท างาน ท าให้ในปี 1999 ทัว่โลกมี OHSAS 18001 เป็น

มาตรฐานระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีใน

เวลาต่อ ๆ มาจนปัจจุบนัองคก์รทัว่โลกใน 127 ประเทศ ไดน้ ามาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันากา้วมาอีกขั้น 
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วนัน้ีมาตรฐานไดรั้บการพฒันาเป็น ISO 45001 กลายเป็นมาตรฐานนอ้งใหม่ในสังกดั ISO ท่ีจะเขา้

แทนท่ี OHSAS 18001 โดยไม่ทิ้งหลกัการเดิมของมาตรฐานเพื่อน าไปสู่การลดความสูญเสียจากการ

บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างานอย่างเป็นรูปธรรม แต่ผลกัดันให้ผูน้ าระบบการจดัการตาม

มาตรฐาน ISO 45001 มองเห็นความส าคญัของ “ ความเส่ียง ” ในรูปแบบต่าง ๆ รอบดา้นมากยิง่ขึ้น 

ไม่ใช่เพียงแค่ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ยงัมีความเส่ียงในด้าน

อ่ืน ๆ ทั้งท่ีมาจากปัจจยัหรือขอ้จ ากดัจากภายในองค์กรเอง และปัจจยัจากภายนอกองค์กร รวมถึง

ปัจจยัดา้นกฎหมาย ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและความยัง่ยืน

ในการด าเนินธุรกิจทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มาตรฐานพาใหอ้งคก์รท่ีน าไปประยกุตใ์ชม้องทั้งสองทาง

ไปควบคู่กนั นั่นคือมิติใหม่ของมาตรฐานการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในนาม 

ISO 45001: 2018 และมิใช่แค่องคก์รเอง แต่มาตรฐานน้ียงัผลกัดนัใหอ้งคก์รใหค้วามส าคญักบัความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้งในสายป่านธุรกิจกบัองคก์ร

ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการค านึงถึงความ

ปลอดภยัและอาชีว อนามยั ลดความสูญเสียในดา้นต่าง ๆ ทั้งความสูญเสียจากการเกิดการบาดเจ็บ

หรือเจ็บป่วย ความสูญเสียจากการหยุดชะงกัของผลิตหรือให้บริการต่อลูกคา้ ความสูญเสียจากการ

ประกนัภยั หรือแมแ้ต่การลาป่วยลาออกของผูป้ฏิบติังาน 

จะเห็นได้ว่า หลกัการดังกล่าวขา้งตน้นอกจาก  ISO 45001: 2018 จะช่วยองค์กรยกระดบั

การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ยงัไดรั้บการออกแบบมาตรฐานบนพื้นฐาน

ของแนวคิดในการบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอ่ืน ๆ ดว้ยโครงสร้างแม่บท

หลกัเช่นเดียวกบัระบบการจดัการอ่ืน ๆ อาทิเช่น ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ (ISO 9001: 2015) 

ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) เพื่อลดความซ ้ าซ้อน ลดภาระงาน เพิ่มความ

สะดวกในการปฏิบติัไดจ้ริงส าหรับองคก์รท่ีมีหลายมาตรฐานอีกดว้ย 

ดังนั้นผูวิ้จัยจึงมีความสนใจศึกษาเพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั   (ISO 45001: 2018) โดยเลือกศึกษาท่ีบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บ

การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และการรับรองระบบ

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) และไดมี้การพฒันาและ

ปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง จึงน ามาเป็นกรณีศึกษา เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) และใช้เป็นแนวทางส าหรับบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
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สนใจในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบ

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)    

 

1.2  ค ำถำมงำนวิจัย 

 

ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม       

(ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

 

1.3  วัตถุประสงค์ 

 

1)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม               

( ISO 14001: 2015)  และระบบมาตรฐานการจัดก ารอา ชี วอนามัย และความปลอดภัย                             

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

2)  เพื่อแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม                           

( ISO 14001: 2015)  และระบบมาตรฐานการจัดก ารอา ชี วอนามัย และความปลอดภัย                                 

(ISO 45001: 2018) ใหก้บัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการด าเนินงานระบบมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

1) ท าใหท้ราบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

2) ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสมใหก้บัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการด าเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 

ขอบเขตในการศึกษาประกอบดว้ย ขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอบเขตดา้นประชากร ขอบเขต

ดา้นพื้นท่ี และขอบเขตดา้นระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.5.1  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม                         

( ISO 14001: 2015)  และระบบมาตรฐานการจัดก ารอา ชี วอนามัย และความปลอดภัย                              

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี โดย

ประยกุตใ์ชห้ลกัการของดชันีช้ีวดัความส าเร็จ (Balance Scorecard) ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิผล 

ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

 

1.5.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร    

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับการด าเนินงานระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) (ผูคุ้มระบบ ผูจ้ดัท าระบบ ผูใ้ชร้ะบบ) รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ไดแ้ก่ ชุมชนใกลเ้คียง ภาครัฐ ลูกคา้ ผูรั้บเหมาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึง

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

 

1.5.3  ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี   

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม                         

( ISO 14001:  2015)  และระบบมาตรฐานการจัดการอา ชีวอนามัยและความปลอดภัย                               

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

 

1.5.4  ขอบเขตด้ำนเวลำ  

ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งส้ิน 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถึง วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
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1.6  นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

 

ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) หมายถึง ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทั

จ าหน่ายรถยกแห่งห น่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ี  ชลบุ รี  น ามาใช้ปฏิบัติ  ได้แ ก่                                    

ISO 14001: 2015 

ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001) หมายถึง ระบบการจดัการ

อาชีว อนามยัและความปลอดภยัท่ีบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ชลบุรี น ามาใชป้ฏิบติั ไดแ้ก่ ISO 45001: 2018 
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บทที ่ 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

( ISO 14001:  2015)  และระบบมาตรฐานการจัดการอา ชีวอนามัยและความปลอดภัย                                

(ISO 45001: 2018) ของบริษัทจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี                    

มีหวัขอ้ในการทบทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปน้ี  

2.1  ความเป็นมาและความส าคญัของระบบ ISO 

2.2  ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 

2.3  ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

2.4  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของระบบ ISO    

   

เม่ือ พ.ศ. 2538 องคก์ารคา้โลก หรือ WTO ไดถื้อก าเนิดขึ้นมาเพื่อท าการจดัระเบียบการคา้

ของสากลโลก โดยสร้างระบบการคา้ให้เป็นระบบเสรีและเช่ือถือได้ ตลอดจนกระตุน้ให้มีการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก จึงท าให้เกิดการคา้ท่ีไร้พรมแดน ท าให้เกิดการแข่งขนัมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น การแข่งขนัในโลกธุรกิจการคา้ปัจจุบนั จึงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในด้านคุณภาพ ราคา 

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีขอ้ตกลงต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลต่อการใชม้าตรฐาน เน่ืองจากมีหลกั

ใหญ่ ๆ ว่าจะตอ้งมีการปรับมาตรฐานเขา้หากนัหรือสอดคลอ้งกนั โดยให้ยึดมาตรฐานสากลเป็น

เกณฑ์ ซ่ึงประเทศสมาชิกต่าง ๆ ก็ถือปฏิบติัตามหลกัมาตรฐานน้ีและไม่เพียงจะมีมาตรฐานด้าน

คุณภาพหรือ ISO 9000 เท่านั้น แต่ยงัมีมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกโลกธุรกิจตอ้งท าความรู้จกัเอาไว ้

คือมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือISO 14001 (สยาม อรุณศรีมรกต และวรพร สังเนตร, 2552) 

และมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัหรือ ISO 45001 นัน่เอง 

 แรงผลกัดนัท่ีท าให้มีการด าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากกฏหมายและขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ ยงัมีส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ อีก เช่น 
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ความเคล่ือนไหวเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนและแนวคิดการเติบโตสีเขียว การแข่งขันทางธุรกิจ 

ภาพลักษณ์ขององค์กร ความต้องการของลูกค้า ส่ิงกระตุ้นและผลักดันท าให้เกิดการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มในประเด็นต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี (Barrow, 2006; จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2559; สุภาพ ธีรศาสตร์, 

2540) 

1) ความเคล่ือนไหวเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและแนวคิดการเติบโตสีเขียว จาก

ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษจากกิจกรรมทาง

ธุรกิจและอุตสาหกรรม   ท าให้เกิดความเคล่ือนไหวท่ีเรียกร้องต้องการให้ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบในการป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้าง

ผลประโยชน์ทางธุรกิจท าให้ประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกของสหประชาชาติไดต้กลงร่วมกันท่ีจะ

ปรับเปล่ียนแนวทางการพฒันาของแต่ละประเทศ รวมทั้งในภาพรวมของโลกไปในแนวทางการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ซ่ึงต่อมาได้เน้นให้การพฒันาเศรษฐกิจต้องค านึงถึง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) 

2) ลูกคา้/ผูบ้ริโภค เป็นแรงกดดันท่ีส าคญั ผูบ้ริโภคท่ีมีจิตส านึกสูงจะตอ้งการ

สินคา้ท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

3) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ข้อเรียกร้องและการตรวจสอบจากองค์กร

พฒันาเอกชน มีผลใหอ้งคก์รธุรกิจและอุตสาหกรรมตอ้งให้ความส าคญักบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหา

มลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของตนเอง เพื่อช่วยลดปัญหาท่ีอาจเกิดต่อเน่ือง เช่น การต่อตา้นประทว้ง 

เป็นตน้ 

4) ธนาคารและสถาบนัการเงิน เป็นแหล่งเงินกูท่ี้สร้างแรงกดดันต่อผูกู้ใ้นด้าน

ความน่าเช่ือถือและความเส่ียง ผูล้งทุนท่ีด าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการลดความเส่ียงท่ี

จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ท าใหธ้นาคารมีความมัน่ใจวา่ผูกู้เ้งินจะมีความสามารถในการช าระเงินท่ีกูไ้ปได้

มากขึ้น 

5) ประกนัภยั องคก์รท่ีมีการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะท าใหล้ดความเส่ียงภยั

และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลต่อการลดอตัราเบ้ียประกนั 

6) ผูล้งทุน/ตลาดหลกัทรัพย ์การด าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยสร้าง

ความมั่นใจให้กับนักลงทุน เน่ืองจากนักลงทุนจะพิจารณาเง่ือนไข การพฒันาแบบยัง่ยืน การ

ด าเนินการดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และความเส่ียง 

7) สุขภาพและความปลอดภยั การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยลดอุบติัเหตุและ

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัทั้งต่อชุมชนและพนกังาน มีผลต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ส่งเสริมใหข้ายสินคา้และบริการไดม้ากขึ้น 
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8) ประสิทธิภาพของผลิต การด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะท าใหป้ระสิทธิภาพ

ของผลิตดีขึ้น มีของเสียลดลง ช่วยลดตน้ทุนการผลิต ช่วยให้มีขอ้มูลและแนวทางท่ีชดัเจนในการ

แกปั้ญหาต่าง ๆ 

9) ขอ้กีดกนัทางการคา้ การจดัการส่ิงแวดลอ้มอาจถูกใชเ้ป็นเง่ือนไขในการเลือก

ซ้ือสินคา้  ผูซ้ื้อจะสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าและจากองค์กรท่ีมีระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

10) จิตส านึก ความรับผิดชอบ เจ้าของหรือผู ้บริหารขององค์กรธุรกิจและ

อุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นผูมี้จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการประกอบธุรกิจท่ีจะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

ในอดีตขอ้บงัคบัทางกฏหมายและกฏระเบียบมีความส าคญัต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็น

อย่างมาก แต่ในปัจจุบนัมีความส าคญัลดลงและมีแนวโนม้มีความส าคญัน้อยในอนาคต ในขณะท่ี

ปัจจยัแรงกดดนัจากต่างประเทศ ความตอ้งการของลูกคา้ ภาพลกัษณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การท างานใน

สภาพแวดลอ้มท่ีดีกลบัมีความส าคญัเพิ่มขึ้นในปัจจุบนัและมีแนวโนม้ส าคญัมากในอนาคต 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีสาเหตุส าคญัท่ีสุด คือ มาจากกิจกรรมของมนุษยส่์งผลกระทบไม่

เพียงแต่เฉพาะพื้นท่ีแต่ไดส่้งผลกระทบกบัทัว่โลก ดว้ยเหตุน้ี องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ 

(International Organization for Standardization) จึงไดจ้ดัท ามาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มขึ้นท่ี

เรียกว่า มาตรฐาน ISO 14001 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางด าเนินการส าหรับสถานประกอบการ หน่วยงาน 

องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ประกอบด้วยมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน เช่น มาตรฐานฉลากส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึง

มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มฉบบัแรกไดมี้การประกาศใช้ใน ค.ศ. 1996 ต่อมาไดมี้การ

ปรับปรุงฉบบัท่ี 2 เม่ือ ค.ศ. 2004 และไดป้รับปรุงเป็นฉบบัล่าสุดเม่ือ ค.ศ. 2015 ซ่ึงคือ ISO 14001: 2015 

โดยมีการปรับปรุงท่ีส าคญั คือ การน าแนวทางการวิเคราะห์องค์กรในภาพรวมมาประยุกต์ในการ

จัดท าระบบมาตรฐานน้ี รวมทั้งได้น าแนวทางการวิเคราะห์ความเส่ียง (risk analysis) และการ

ประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภนัฑ ์(Life Cycle Assessment) มาพิจารณาประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มให้มี

ความคลอบคลุมมากขึ้น ในด้านประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ขยายให้ครอบคลุมถึงเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (สยาม อรุณศรีมรกต 

และจ าลอง โพธ์ิบุญ, 2562) 

 

2.1.1  มำตรฐำนคืออะไร 

มาตรฐานเป็นขอ้ตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดหรือมาตรการท่ีใชเ้ป็น

กฎระเบียบ หรือแนวทางท่ีระบุถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์ และ
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บริการนั้นไดด้ าเนินการตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีไดว้างไว ้เช่น มาตรฐานความหนาของ

บัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์ และบัตรอ่ืน ๆ ซ่ึงปกติจะต้องอิงมาตรฐานของ ISO ซ่ึงจะระบุถึง

คุณลกัษณะวา่จะตอ้งมีความหนาไม่เกิน 0.76 มิลลิเมตร ซ่ึงหมายความวา่บตัรดงักล่าวสามารถใชไ้ด้

ทัว่ไปและเป็นสากล มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏน้ีมิไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความยุ่งยากในการ

ด าเนินชีวิต แต่กลบัท าให้ความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น ความเป็นอยู่มีความเท่ียงตรงถูกต้อง 

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีประสิทธิภาพ (สยาม อรุณศรีมรกต และจ าลอง โพธ์ิบุญ, 

2562) 

  

2.1.2  ควำมหมำยของ ISO  

ISO (International Organization for Standardzation) เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีออก

มาตรฐานสากลในเร่ืองต่าง ๆ มีสมาชิกประมาณ 130 ประเทศทัว่โลก (ค.ศ. 2000) มีส านกังานใหญ่

ท่ี กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ISO เป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นกบัองค์กรหรือหน่วยงานของ

รัฐบาลใด ๆ ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1947 ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการจดัตั้งและพฒันาระบบมาตรฐานสากล ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหว่างประเทศ นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริม

การแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ งานของ ISO ส่วนใหญ่จะ

เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ คือ ออกมาตรฐานสากลระหวา่งประเทศ 

ส าหรับค าว่า ISO นั้ นอาจก่อให้เกิดความสับสนส าหรับผู ้ท่ีพบเห็นจากค าเต็มท่ีว่า 

International Organization for Standardization ซ่ึงน่าจะใชค้  าว่า IOS แต่กลบัใชค้  าว่า ISO แทน ซ่ึง

ความจริงแลว้ ค าว่า ISO มาจากภาษากรีกจากค าว่า ISOS ซ่ึงมีความหมายว่า Equal แปลว่า เท่ากนั 

ซ่ึงมกัใช้เป็น ค าน าหน้านามหลายค า เช่น Isometric แปลว่าการวดัท่ีเท่ากนั และ Isonomy แปลว่า 

กฏหมายท่ีเท่ากนั จากค าท่ีวา่ เท่ากนั กลบักลายมาเป็นมาตรฐาน ซ่ึงท าใหมี้การใชค้  าวา่ ISO แทนค า

ว่า IOS เน่ืองจากง่ายต่อการจดจ า และค าว่า ISO เป็นเสมือนกบัตวัแทนองค์กรใช้กนัทัว่โลก และ

เพื่อป้องกนัการสับสนของภาษาแต่ละประเทศ เช่น ประเทศองักฤษจะใชค้  าวา่ IOS ประเทศฝร่ังเศส

จะใช้ค  าว่า OIN ซ่ึงมาจากค าว่า Organization International de Normalization เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา

ดงักล่าวจึงใชค้  าวา่ ISO เป็นค ายอ่ภาษาสากล 

 

2.1.3  ลกัษณะเฉพำะของมำตรฐำน ISO  

1)  มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานไม่บงัคบั  

เป็นมาตรฐานสมัครใจจึงไม่มีการบังคับใช้ แต่มาตรฐาน ISO จ านวนไม่น้อย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ความปลอดภยั หรือส่ิงแวดลอ้ม ไดถู้กน าไปใช้
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เป็นแนวทางในการก าหนดกฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ หรือน าไปใช้อา้งอิงในทางวิชาการและ

ในกฎหมายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การน ามาตรฐานเหล่านั้นไปใช้ถือเป็นเอกสิทธิของหน่วยงาน

ราชการเจา้ของกฎระเบียบหรือรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ โดยท่ี ISO เองไม่ไดมี้ส่วนในการควบคุม

หรือออกเป็นกฏหมายแต่อยา่งใด    

2)  มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานท่ีเป็นความตอ้งการของตลาด 

มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานซ่ึงถูกผลกัดนัโดยตลาด โดยมาตรฐานเหล่าน้ีก าหนด

ขึ้นมาโดยมติเอกฉนัทข์องกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรม วิชาการ และภาคธุรกิจซ่ึงจ าเป็นตอ้ง

ใช้มาตรฐานนั้น ๆ นอกจากนั้นอาจจะมีผูเ้ช่ียวชาญจากภาครัฐบาล หน่วยงานเจา้ของกฎระเบียบ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เขา้ร่วมในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานดว้ย 

3)  มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานท่ีมาจากมติเอกฉนัท ์

มาตรฐาน ISO เป็นขอ้ตกลงทางวิชาการซ่ึงเป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ

เทคโนโลยีท่ีสามารถเขา้กนัได้ทั้งโลก การด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงาน ซ่ึงตอ้งการ

มาตรฐานเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงมติเอกฉนัทใ์นระดบัโลก 

4)  มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานท่ีใชไ้ดท้ัว่โลก 

เน่ืองจากมาตรฐาน ISO ถูกก าหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด และ

ไดรั้บความเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นมาตรฐานท่ีมีผูนิ้ยมน าไปใช้อย่าง

แพร่หลาย และ ISO เป็นมาตรฐานไม่บังคับ ผูใ้ช้จึงสามารถน าเน้ือหาเฉพาะส่วนท่ีเห็นว่ามี

ประโยชน์ไปใช ้เช่น ในกรณีของ ISO 9000 ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดในขณะน้ี 

  

2.2  ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015)  

 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เป็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุด

ท่ีทุกองค์กรสามารถน าไปใช้ได ้โดยไม่จ ากดัขนาด ประเภท และสถานท่ีตั้ง รวมทั้งองค์กรท่ีเป็น

การผลิตหรือการบริการ มาตรฐานดงักล่าวเป็นพื้นฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยค านึงถึงเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในสังคม มาตรฐาน ISO 14001 เร่ิมตน้คร้ังแรกเม่ือ 

ค.ศ. 1996 เป็นฉบบัแรกโดยมีแนวคิดในการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดและ

สามารถปฏิบติัตามกฎหมาย มีการพฒันาปรับปรุงระบบมาตรฐานดงักล่าวคร้ังท่ีสองเม่ือ ค.ศ. 2004 

โดยมีแนวคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงคร้ังท่ีสามเม่ือ ค.ศ. 2015 โดยเสริม

แนวคิดในการประเมินความเส่ียงและโอกาสท่ีจะท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี

ก าหนดไว ้ปัจจุบันจึงเป็นมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมล่าสุดท่ีออกมา โดยมีเกณฑ์ในการ
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ก าหนดมาตรฐานดังต่อไปน้ี ประเด็นท่ีหน่ึง บริบทองค์กร ซ่ึงองค์กรจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่า

หน่วยงานของตนเองท าอะไร มีบริบทในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร ประเด็นท่ีสอง ความเป็นผูน้ า 

โดยมาตรฐานฉบบัน้ีให้ความส าคญักบัผูบ้ริหารมากขึ้น โดยจะตอ้งแสดงบทบาทท่ีส าคญักบัระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อมและดูแลทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อให้ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นท่ีสาม การวางแผนเป็นส่วนของนโยบาย การระบุและประเมินปัญหาส่ิงแวดล้อมและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประเด็นท่ีส่ี การสนับสนุนเป็นส่วนของการเสริมให้ระบบการจัดการมี

ประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม การส่ือสาร การควบคุมเอกสารต่าง ๆ ประเด็นท่ีหา้ การปฏิบติัการ 

เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าตัญทั้ งหมดรวมไปถึงการใช้

ทรัพยากรและมลพิษท่ีเกิดขึ้ น ประเด็นท่ีหก การประเมินผลเม่ือมีการปฏิบัติการแล้วผลการ

ด าเนินการเป็นอย่างไร จะตอ้งมีการประเมินซ่ึงต้องมีเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ประเด็นท่ีเจ็ด คือการ

ปรับปรุงเป็นส่วนของการปรับปรุงใหดี้ขึ้นอย่างต่อเน่ืองและการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น (สยาม อรุณ

ศรีมรกต และจ าลอง โพธ์ิบุญ, 2562) 

จุดมุ่งหมายของมาตรฐานสากลฉบบัน้ี เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจ

และทางการตลาด เป็นการจดัเตรียมให้องคก์ารด าเนินการจดัการอย่างเป็นระบบภายใตก้รอบของ

การป้องกันปัญหาส่ิงแวดลอ้มและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิด

ความสมดุลของความตอ้งการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม และการประยุกต์ระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยท าให้เกิดความสมดุลระหว่างสาม

เสาหลกั คือ เสาหลกัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มนั่นเอง มาตรฐานนานาชาติฉบบัน้ี

เป็นขอ้ก าหนดท่ีจริงจงัและเช่ือถือไดแ้ละดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท าให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

เพื่อให้เกิดความสมดุลและคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนและโลกใบน้ี กำรพัฒนำทำงด้ำน

เศรษฐกิจ เป็นการพฒันาท่ีกล่าวถึงการกินดีอยู่ดีของประชาชน คือ มีสินคา้และบริการคอยอ านวย

ความสะดวกให้อย่างเพียงพอ ซ่ึงบางคร้ังก็อาจมีมากเกินไปคือเกินความจ าเป็นนัน่เอง กำรพัฒนำ

ทำงด้ำนสังคม เป็นการพฒันาท่ีท าให้สังคมอยู่อย่างปกติสุขมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ และเกิด

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเอง กำรพัฒนำทำงด้ำน

ส่ิงแวดล้อม มิไดเ้ป็นอุปสรรคของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแต่เป็นการพิจารณาให้เศรษฐกิจ

และสังคมพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งนัน่เอง 

 

2.2.1  หลกักำรด้วยแนวคิด PDCA (Plan – Do – Check - Act) 

กระบวนการพื้นฐานของระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้มได้ถูกสร้างขึ้นมาจาก

แนวคิด PDCA (Plan –Do-Check -Act) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของ ดร.เดมม่ิง รูปแบบของ PDCA 
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แสดงถึงกระบวนการท่ีท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถ

ประยุกตใ์ชก้บัระบบการจดัการและองคป์ระกอบยอ่ยของระบบการจดัการก็ได ้ซ่ึงสามารถอธิบาย

หลกัการและกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี (ดงัภาพท่ี 2.1) 

1) การวางแผน (Plan) เป็นการพฒันาวตัถุประสงค์และกระบวนการท่ีจ าเป็น 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามผลของนโยบายขององคก์รท่ีตั้งไว ้

2) การปฏิบติั (Do) การน าไปใชต้ามกระบวนการท่ีไดว้างแผนไว ้

3) การตรวจสอบ (Check) กระบวนการติดตามผลและการวดัผลตามท่ีระบุไวใ้น

โยบายหรือตามความมุ่งมัน่ วตัถุประสงค ์ผลการปฏิบติังาน รวมไปถึงรายงานผลการท างาน 

4) การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั (Act) ผลจากการตรวจสอบในประเด็นท่ีควร

ปรับปรุงจะตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

ภำพท่ี 2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง PDCA และกรอบการท างานของมาตรฐานนานาชาติ 

    ISO 14001: 2015 

แหล่งท่ีมำ:  วีระศกัด์ิ เพง้หลง้, 2561. 
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2.2.2  ข้อก ำหนด ISO 14001:2015 Environmental Management System Requirements 

มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ใช้โครงสร้างใหม่ ประกอบดว้ยขอ้ก าหนด 10 ขอ้ ท่ีเรียกว่า   

High Level Structure ตาม ANNEX SL ดงัน้ี 

1) ขอบเขต (Scope) 

2) การอา้งอิง (Normative References) 

3) ค าศพัทแ์ละนิยาม (Terms and Definitions) 

4) บริบทขององคก์ร (Context of the Organization) 

5) ความเป็นผูน้ า (Leadership) 

6) การวางแผน (Planning) 

7) สนบัสนุน (Support) 

8) การด าเนินการ (Operation) 

9) การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 

10)  การปรับปรุง (Improvement) 

โดยรายละเอียดของขอ้ก าหนด  ISO 14001: 2015 ดงัน้ี 

1)  ขอบเขต (Scope)                                                                                           

2)  การอา้งอิง (Normative References)                                                                                       

3)  ค าจ ากดัความ (Terms and Definitions)                                                                                 

3.1  ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัองคก์รและภาวะผูน้ า                              

3.2  ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการวางแผน                                            

3.3  ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและการด าเนินการ           

3.4  ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประเมินและการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

4)  บริบทขององคก์ร (Context of the Organization)                                                                         

4.1  ความเขา้ใจองคก์รและบริบทขององคก์ร                            

4.2  ความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4.3  การพิจารณาการก าหนดขอบข่ายระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม             

4.4  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   

5)  ภาวะผูน้ า (Leadership)                                                                                      

5.1  ความเป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่                                                        

5.2  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม                                                                 

5.3  บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และอ านาจหนา้ท่ีในองคก์ร 
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6)  การวางแผน (Planning)                                                                                   

6.1  การปฏิบติัการเพื่อจดัการกบัความเส่ียงและโอกาส                  

   6.1.1  ทัว่ไป                                                                               

   6.1.2  ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม                                                    

   6.1.3  พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม                                                       

   6.1.4  การวางแผนปฏิบติัการ           

6.2  วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม และการวางแผนเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์

   6.2.1  วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม                                               

   6.2.2  การวางแผนกิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 

7)  การสนบัสนุน (Support)                                                                               

7.1  ทรัพยากร                                                                                

7.2  ความสามารถ                                                                 

7.3  ความตระหนกั                                                                         

7.4  การส่ือสาร                                                                               

   7.4.1  ทัว่ไป                                                                               

   7.4.2  การส่ือสารภายใน                                                                 

   7.4.3  การส่ือสารภายนอก                                                               

7.5  เอกสารสารสนเทศ                                                                   

   7.5.1  ทัว่ไป                                                                               

   7.5.2  การจดัท าและการท าใหส้มยัใหม่                                              

   7.5.3  การควบคุมเอกสารสารสนเทศ  

8)  การด าเนินงาน (Operation)                                                                               

8.1  การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ                           

8.2  การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน        

9)  การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)                                                      

9.1  การติดตาม การวดัผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล  

   9.1.1  ทัว่ไป                                                                              

   9.1.2  การประเมินความสอดคลอ้ง      

  9.2  การตรวจประเมินภายใน                                                        

  9.3  การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                      
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10)  การปรับปรุง (Improvement)                                                                               

  10.1  ทัว่ไป                                                                                

  10.2  ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและการแกไ้ข                      

  10.3  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

1)  ขอบเขต (Scope) 

มาตรฐานสากลฉบบัน้ีจะกล่าวถึงขอ้ก าหนดส าหรับระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม

ให้องค์กรใช้เพื่อไดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานสากลฉบบัน้ีมีเจตนาเพื่อให้ใช้ส าหรับ

องคก์รท่ีหาวิธีการจดัการกบัความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของตนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นส่วน

หน่ึงท่ีสนบัสนุนเสาหลกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 

มาตรฐานสากลฉบับน้ีช่วยให้องค์กรบรรลุผลท่ีต้องการจากระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงใหคุ้ณค่าต่อส่ิงแวดลอ้ม, องคก์ร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความสอดคลอ้งต่อนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร, ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง รวมถึง 

(1)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

(2)  การท าใหบ้รรลุผลตามพนัธสัญญาท่ีตอ้งท าใหส้อดคลอ้ง 

(3)  เพื่อด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานสากลฉบับน้ีใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาด ชนิด และ ลักษณะ และ

ประยุกต์ใช้กบัประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Aspects) ของกิจกรรม ผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีองคก์รพิจารณาว่าสามารถควบคุมไดห้รือสามารถผลกัดนัไดโ้ดยการพิจารณามุมมอง

ของวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Perspective) มาตรฐานสากลฉบบัน้ีไม่ได้ระบุเกณฑ์สมรรถนะดา้น

ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะ มาตรฐานนานาชาติ น้ีสามารถน าไปใช้ได้ทั้ งหมดหรือบางส่วน เพื่อ

ปรับปรุงการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นสมบูรณ์โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ส าหรับองคก์รใด ๆ ท่ีระบุวา่ได้

ปฏิบติัตามมาตรฐาน 

ซ่ึงการก าหนดขอบเขต องคก์รสามารถก าหนดไดเ้องเลย โดยเขียนไวเ้ป็นเอกสาร

สารสนเทศ ใน “คู่มือการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Manual: EM)” ให้สอดคล้องกับ

ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ยกตวัอยา่ง เช่น 

“ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System: EMS) น้ี ใช้

ในบริษทั..................................................................................................................... ......................

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายวตัถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ISO14001: 2015................................................................................................................” 

 



17 

2)  กำรอ้ำงองิ (Normative References) 

ยงัไม่มีการอา้งอิงจากเอกสารใด  ขอ้ก าหนดน้ีเป็นขอ้ก าหนดท่ีเป็นมาตรฐานและ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการอ่ืน ๆ  

3)  ค ำศัพท์นิยำม (Terms and Definitions) 

มีการใชค้  าศพัทแ์ละนิยามเพื่อป้องกนัการผิดพลาดหรือความเขา้ใจผ่านขอบเขตท่ี

ก าหนด 

3.1  ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัองคก์รและความเป็นผูน้ า 

3.1.1  ระบบการจดัการ (Management System) 

กลุ่มของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งปฏิสัมพนัธ์กนั

ในองค์กร เพื่อก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

หมำยเหตุ:  

1) ระบบมาตรฐานการจดัการน้ีสามารถประยุกต์ไดเ้ป็นระบบ

มาตรฐานเดียว และ/หรือหลายระบบมาตรฐานร่วมกนัก็ได ้เช่น ระบบคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอ

นามยัและความปลอดภยั 

2) องคป์ระกอบของระบบการจดัการน้ีจะรวมไปถึงโครงสร้าง

การบริหารขององค์กร บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การวางแผนและการปฏิบัติการ การ

ประเมินผลการปฏิบติังานและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3) ขอบเขตของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมน้ีอาจรวมทั้ ง

องค์กรหรือบางส่วน หรือกิจกรรมท่ีช้ีเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือบางส่วนจากหน่วยกิจกรรม

ทั้งหมดในองคก์ร 

3.1.2  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System) 

ระบบการจัดการ หรือระบบบริหารจัดการโดยรวมขององค์กร ซ่ึง

ประกอบด้วยโครงสร้างขององค์กร งานวางแผน การแบ่งหน้าท่ีในการรับผิดชอบ หลกัปฏิบติั 

ระเบียบปฏิบติักระบวนการผลิตหรือบริการทรัพยากรส าหรับการน ามาใชใ้นการพฒันา และปฏิบติั

ใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค ์รวมทั้งนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรวมขององคก์ร 

3.1.3  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Policy) 

ค าประกาศขององค์กรในกิจกรรมและความมุ่งมัน่ท่ีจะตั้งใจด าเนินงาน

ภายในและส่งเสริมภายนอกองคก์ร ในหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มนั้นสามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับดา้นการด าเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รดว้ย 
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3.1.4  องคก์ร (Organization) 

บริษทั กิจกรรม องคก์รเอกชน หน่วยงานของรัฐ สถาบนั หรือองคก์รอ่ืน

ใดท่ีมีหน่วยธุรกิจและล าดบัการบริหารงานท่ีแน่นอน หรือบางส่วนของกิจการเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็น

แบบจ ากดัความรับผิดชอบหรือไม่ก็ตาม ก็ถือวา่เป็นองคก์ร 

3.1.5  ผูบ้ริหารสูงสุด (Top Management) 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอ านาจสูงสุดในการควบคุมโดยตรงในองคก์ร 

หมำยเหตุ:  

1) ผูบ้ริหารสูงสุดมีอ านาจในการมอบอ านาจหนา้ท่ีและจดัสรร

ทรัพยากรภายในองคก์ร 

2) ผูบ้ริหารสูงสุด หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจควบคุมและกระจาย

ทรัพยากรโดยตรงในองคก์รนั้น เช่น ประธานบริษทั, กรรมการผูจ้ดัการ, CEO , MD แลว้แต่องคก์ร

นั้น ๆ จะเรียก 

3.1.6  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Interested Party) 

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนไดรั้บผลกระทบหรืออาจไดรั้บผลกระทบ 

หรืออาจรับทราบวา่จะไดรั้บผลกระทบโดยกระบวนการตดัสินใจหรือกิจกรรมขององคก์ร 

หมำยเหตุ: 

1) ผูมี้ส่วนได้เสียรวมไปถึงบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลจากการด าเนินงานขององคก์ร 

2) การรับรู้หรือการรับทราบว่าตนเองไดรั้บผลกระทบจากการร

ด าเนินงานขององคก์ร 

3) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียครอบคลุมไปถึง ลูกคา้ ชุมชนขา้งเคียง ผู ้

ส่งมอบสินคา้และบริการ ผูก้  ากบัดูแลตามกฏหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานท่ี

ไม่ใช่ราชการ ผูล้งทุน ผูรั้บจา้งช่วง ผูรั้บเหมา และพนกังานในองคก์ร 

3.2  ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการวางแผน 

3.2.1  ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) 

สภาพโดยรอบท่ีองคก์รด าเนินกิจกรรมอยู่ ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งระดบัโลก ซ่ึง

รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) สถานท่ีตั้งโดยรอบ สภาพแวดลอ้มท่ีมี

ชีวิต (Biotic Environment) ส่ิงท่ีมีชีวิตพืช สัตว์ และรวมทั้งมนุษย์ และประการท่ีสามหมายถึง 

สภาพแวดลอ้มทางมาตรฐาน ประเพณี การเมือง ความเช่ือซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น ไม่มีตวัตน แต่มี

ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์(Abstract or Cultural Environment) 
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หมำยเหตุ: 

1) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ครอบคลุมไปถึงส่ิงต่าง ๆ จากภายใน

องคก์ร ในทอ้งถ่ิน ในภูมิภาค และในระบบของโลกใบน้ี 

2) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ  ๆ  นั้ นสามารถอธิบายได้ถึง  ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ หรือ คุณลกัษณะอ่ืน ๆ 

3.2.2  ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Aspect) 

สาเหตุตน้ตอของปัญหาส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร ซ่ึงมีสาเหตุจากองคป์ระกอบ

ของกิจกรรมผลิตภณัฑ ์หรือ บริการขององคก์ร ซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในแง่บวกและแง่

ลบ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั คือ แง่มุมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีเหลือสามารถมีผลอยา่งมีนยัส าคญั

ต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

หมำยเหตุ: 

1) ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างใดอย่างหน่ึงสามารถเป็นสาเหตุต่อ

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งได ้

2) ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างใดอย่างหน่ึงอาจท าให้องค์กรต้อง

ก าหนดเกณฑม์ากกวา่หน่ึงอยา่งก็ได ้ 

3.2.3  สภาพส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Condition) 

คุณลกัษณะและสภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวอ้ย่างชดัเจนภายใตก้รอบ

ของเวลาท่ีก าหนด 

3.2.4  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact) 

สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม (Source) และมีทิศทางเดินของสาเหตุ

ปัญหาเหล่าน้ี (Partway) และสาเหตุไดส่้งผลกระทบต่อเป้าหมายของปัญหาส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้น 

(Target) ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะ

เป็นผลดี หรือ ผลเสียบางส่วน หรือทั้งหมด ซ่ึงเป็นผลมาจากกิจกรรมขององคก์รในการผลิตสินคา้

หรือบริการก็ตาม 

3.2.5  วตัถุประสงค ์(Objective) 

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการบรรลุ หรือ ผลท่ีไดรั้บตามท่ีคาดไว ้

หมำยเหตุ:  

1)  วตัถุประสงคอ์าจเป็นกลยทุธ์ เทคนิคหรือการด าเนินการ 

2) วตัถุประสงค์สามารถเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกับงานด้านต่าง ๆ 

(เช่น การเงิน สุขภาพและความปลอดภยั และเป้าประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม) และสามารถประยกุตใ์ช้

ไดใ้นระดบัต่าง ๆ (เช่น กลยทุธ์ ทัว่ทั้ง  องคก์ร โครงการ ผลิตภณัฑ ์บริการ และกระบวนการ  
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3) วตัถุประสงค์สามารถก าหนดไดห้ลายรูปแบบ เช่น ผลท่ีคาด

วา่จะไดรั้บ ความคาดหวงั เกณฑใ์นการปฏิบติังานก็ได ้หรืออาจใชค้  าอ่ืนท่ีแทนได ้เช่น จุดประสงค ์ 

เป้าหมาย 

3.2.6  วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Objective) 

เป็นวตัถุประสงค์โดยรวมดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์กร เกิดจากนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ไดก้ าหนดให้กระท าจนส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมหรือ

ในเชิงปริมาณท่ีวดัได ้และประเมินออกมาอยา่งเห็นไดช้ดั และมีความเป็นไปไดต้ามท่ีคาดหมายไว ้

โดยขึ้นกบัปัจจยัทางดา้นการเงิน เวลา ก าลงัคน ทรัพยากร และเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่

3.2.7  การป้องกนัการเกิดมลภาวะ (Prevention of Pollution) 

เป็นกระบวนการ การปฏิบติั เทคนิค การหลีกเล่ียงการใชว้สัดุ ผลิตภัณฑ์

บริการ หรือพลงังาน หรือการลดหรือควบคุม (อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกนั) การปล่อยหรือการ

ทิ้งมลพิษของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อลดผลกระทบทางลบส่ิงแวดลอ้ม 

หมำยเหตุ :  การป้องกันมลพิษสามารถรวมถึงการลดและก าจัด

แหล่งก าเนิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตภัณฑ์หรือบริการการใช้ทรัพยากรวตัถุดิบและ

พลงังานทดแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ การใชซ้ ้าการน ากลบัมาใชใ้หม่การปรับปรุงและการบ าบดั 

3.2.8  ขอ้ก าหนด (Requirement) 

ความต้องการหรือความคาดหวังท่ีได้ระบุไว้ซ่ึงเป็นพันธะท่ีต้อง

ด าเนินการใหไ้ดต้ามท่ีก าหนดไว ้(Obligation หมายถึง กฏหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

หมำยเหตุ: 

1) “ เป็นส่ิงท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป ” หมายถึง เป็นธรรมเนียมปฏิบติั

หรือแนวปฏิบติัโดยทัว่ไปส าหรับองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ว่าความตอ้งการหรือความคาดหวงัจะ

เป็นไปตามนั้น 

2) ขอ้ก าหนดเฉพาะท่ีระบุไวอ้ย่างชัดเจน เช่น การระบุไวใ้น

เอกสารสารสนเทศ 

3) ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากฎหมายเป็นข้อก าหนดท่ี

องคก์รตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตาม  

3.2.9  พนัธกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม (Compliance Obligation)  

ขอ้ก าหนดกฎหมาย หรือ ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รเลือกท่ีจะปฏิบติัตาม

ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหด 
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หมำยเหตุ:  ขอ้ผูกพนัสามารถยกระดับเป็นข้อผูกพนัท่ีต้องปฏิบัติตาม 

เช่น การประยุกตก์ฏหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือขอ้ผูกพนัอาสาท่ีไม่เป็นท่ีบงัคบัใน

การปฏิบติั เช่น พนัธะสัญญากบัชุมชน มาตรฐานทางดา้นจริยธรรม 

3.2.10   ความเส่ียง (Risk) 

ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของวตัถุประสงค ์

หมำยเหตุ: 

1) ผลกระทบ คือการเบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งท่ีดี

หรือไม่ดี 

2) ระดบัความไม่แน่นอนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือความไม่พี

ยงพอของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ ความรู้ และเหตุการณ์ในผลท่ีอาจเกิดขึ้น 

3) ความเส่ียงโดยมากมกัหมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดโดย

ไม่คาดคิดวา่ผลท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือองคป์ระกอบหลายอยา่งท่ีกล่าวไวแ้ลว้น้ีรวมกนั  

4) ความเส่ียงมกัจะแสดงออกในรูปของผลรวมของผลสืบเน่ือง

จากเหตุการณ์ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น) 

3.3  Terms Related to Support and Operation 

3.3.1  ความสามารถ (Competence) 

ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะเพื่อให้ไดผ้ลตามท่ีคาดไว ้

3.3.2  เอกสารสารสนเทศ (Documented Information) 

ขอ้มูลท่ีตอ้งมีมาตรการในการควบคุมและเก็บรักษาขอ้มูลโดยองคก์ร 

หมำยเหตุ:  

1) เอกสารสารสนเทศอาจจะอยูใ่นรูปแบบและส่ือใด ๆ ก็ได ้ 

2) เอกสารสารสนเทศสามารถอา้งอิงถึง 

2.1 ระบบการบริหารงานส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2.2 สารสนเทศท่ีจดัท าขึ้นเพื่อใชส้ าหรับการด าเนินการของ

องคก์ร (อาจเรียกวา่เป็นเอกสาร) 

2.3 หลกัฐานจากผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น (อาจเรียกวา่เป็นบนัทึก) 

3.3.3  วฏัจกัรชีวิต (Life Cycle) 

ความต่อเน่ืองและความสัมพันธ์ระหว่างกันตามระดับของระบบ

ผลิตภณัฑ ์จากการใชว้ตัถุดิบหรือการเกิดจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติจนกระทัง่ถึงการหมดอายุ

และการบ าบดั 
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หมำยเหตุ: วงจรชีวิตรวมไปถึงกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการซ่ึงรวมไป

ถึงสินค้าท่ีผลิตและบริการรวมไปถึงการบ าบัดในขั้นสุดท้ายหลังจากผลิตภัณฑ์หมดอายุแล้ว 

ตวัอย่างเช่น การออกแบบ การผลิต การขนส่ง การบรรจุภณัฑ ์และการบ าบดัขั้นสุดทา้ย (ควรใชค้  าว่า 

“การบ าบดัเม่ือหมดอายุผลิตภณัฑ์ End-of-Life-Treatment” ไม่ควรใช้ค  าว่า “การก าจดัขั้นสุดทา้ย 

Final Disposal”) 

3.3.4  การใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน/การจดัจา้งภายอก (Outsource) 

เป็นกระบวนการจดัจา้งหน่วยงานภายนอกมาท างาน ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

งานหรือกระบวนการขององคก์ร 

หมำยเหตุ: องคก์รภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบข่ายของระบบการบริหาร 

อย่างไรก็ตามกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมอบให้องค์กรภายนอกด าเนินการแทนจะยงัคงอยู่ใน

ขอบข่ายของระบบ 

3.3.5  กระบวนการ (Process) 

เป็นกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเก่ียวเน่ืองกนัหรือท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั

เพื่อเปล่ียนปัจจยัน าเขา้ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

หมำยเหตุ: กระบวนการสามารถก าหนดออกมาเป็นเอกสารหรือไม่ก็ได ้

3.4  ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประเมินและการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 3.4.1  การตรวจประเมิน (Audit) 

เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระและ

ก าหนดดว้ยระบบเอกสารเพื่อให้ไดรั้บซ่ึงหลกัฐานและการประเมินผลของการตรวจประเมินตาม

วตัถุประสงคอ์ยา่งสมบูรณ์ ภายใตข้อบเขตของเกณฑใ์นการตรวจประเมิน 

หมำยเหตุ:  

1) การตรวจติดตามภายในกระท าโดยองค์หรือ บุคคลภายนอก

ท่ีด าเนินการ 

2) การตรวจติดตามสามารถตรวจรวม  (รวมมากกว่า 2 ระบบ

การจดัการ) 

3) ความเป็นอิสระสามารถแสดงออกได้โดย  การปลอดความ

รับผิดชอบในงานท่ีตรวจ หรือไม่ล าเอียง และผลประโยชน์ทบัซอ้น 

4) “หลกัฐานการตรวจ” ประกอบด้วย บนัทึก ถอ้ยความ ของ

ความเป็นจริง หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัเกณฑก์ารตรวจ และสามารถทวนสอบได ้และ “เกณฑก์าร

ตรวจ” คือ ชุดของนโยบาย  ระเบียบปฏิบติั หรือขอ้ก าหนดท่ีใช้เพื่ออ้างอิงในการทวนสอบกับ 

หลกัฐานการตรวจ ซ่ึง ไดนิ้ยามใน ISO 19011: 2011 
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3.4.2  ความสอดคลอ้ง (Conformity) 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

3.4.3  ความไม่สอดคลอ้ง (Nonconformity) 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดไดอ้ยา่งไม่สมบูรณ์ 

หมำยเหตุ: ความไม่สอดคลอ้งครอบคลุมไปถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

รวมไปถึงมาตรฐานนานาชาติฉบบัน้ีและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ้ก าหนดน้ีดว้ยหรือเป็น

ขอ้ก าหนดท่ีสร้างขึ้นเองในองคก์รก็ได ้

3.4.4  การปฏิบติัการแกไ้ข (Corrective Action) 

การด าเนินการเพื่อก าจดัความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดขึ้นและการป้องกันการ

เกิดซ ้า 

หมำยเหตุ: อาจมีมากกวา่หน่ึงสาเหตุส าหรับส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

3.4.5  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) 

เป็นกระบวนการในการยกระดับมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมใน

องค์กร เพื่อให้มีการปรับปรุงสมรรถภาพในการด าเนินการด้านส่ิงแวดลอ้มโดยรวมเพื่อให้เป็น

แนวทางและสอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้มขององคก์รไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงในเร่ืองของการ

ปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิก็นบัว่าเป็นการปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั 

หมำยเหตุ: 

1) การเพิ่มสมรรถนะเก่ียวข้องกับการใช้ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าใหไ้ดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม ตามนโยบายส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

2) กิจกรรมไม่จ าเป็นตอ้งท าทุกพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง หรือโดยไม่

หยดุพกั 

3.4.6  ประสิทธิผล 

การด าเนินกิจกรรมท่ีไดว้างแผนไว้ ซ่ึงก าหนดและวางแผนผลลพัธ์ท่ีจะ

บรรลุไวก่้อน 

3.4.7  ดชันีช้ีวดั (Indicator) 

เง่ือนไขหรือสถานะของการปฏิบติั การจดัการ ท่ีเป็นเง่ือนไขถึงผลการ

ท างานท่ีสามารถก าหนดวดัออกมาเป็นตวัเลขได ้

3.4.8  การติดตาม (Monitoring) 

เป็นการแสดงสถานะของระบบ กระบวนการหรือกิจกรรม 
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หมำยเหตุ: การแสดงสถานะของระบบอาจต้องมีระบบการตรวจสอบ 

การก ากบัดูแล การสังเกตจุดวิกฤตต่าง ๆ ของการท างาน 

3.4.9  การวดั (Measurement) 

กระบวนการก าหนดค่า (การก าหนดค่าอาจก าหนดเป็นล าดบั ระดบั หรือ

มูลค่าได)้ 

3.4.10  สมรรถนะ (Performance) 

ผลการท างานท่ีสามารถวดัเป็นตวัเลขได ้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.4.11  สมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Performance) 

ผลการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

หมำยเหตุ: ในบริบทของระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผลการ

ด าเนินงานท่ีสามารถวดัไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

หรือเกณฑต์่าง ๆ ท่ีอาจก าหนดมาเป็นตวัช้ีวดัได ้

4)  บริบทขององค์กร (Context of the Organization) 

4.1  ความเขา้ใจองคก์รและบริบทขององคก์ร  

(Understanding the Organization and Its Context) 

“องค์กรต้องพิจารณาก าหนดประเด็นภำยนอกและภำยใน ท่ีเก่ียวข้องกับ

เป้าประสงค์ขององค์กรและผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตาม

ผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการจากระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นเหล่าน้ีตอ้งรวมถึงสภำพแวดล้อมท่ี

ก าลงัไดรั้บผลต่อองคก์ร หรือมีความสามารถในการส่งผลกระทบต่อองคก์ร ส าหรับการวิเคราะห์

ประเด็นภายในส่วนใหญ่ ”  

เพื่อเป็นการให้เห็นภาพรวมและก่อให้เกิดความเขา้ใจในองค์กร ประเด็นท่ี

ส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบทางบวกและทางลบ และเห็นภาพการบริหารจัดการในภาพรวม

วฒันธรรมและความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ปัญหาขององคก์รส าหรับการพิจารณา

ของกรรมการ รวมไปถึงสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถขององคก์รใน

ผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อองคก์รในดา้นการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

1) สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานท่ีตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน ้ า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การปนเป้ือนลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ความหายาก

ของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อจุดประสงค์ของ

องคก์ร หรืออาจไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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2) ประเด็นภายนอก เช่น วฒันธรรม สังคม การเมือง กฏหมายและ

ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ สถานะทางการเงิน สภาวะการแข่งขนั

ทางธุรกิจ ทั้งในระดบันานาชาติ ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน 

3) ประเด็นภายในองค์กร ตามคุณลกัษณะและสภาพขององค์กร เช่น 

กิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วฒันธรรมองค์กร และความสามารถของบุคคล 

(ประเภทบุคคล ความรู้ การด าเนินงานและระบบการท างาน) 

4.2  ความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Understanding the Needs and Expectations of Interested Parties) 

“ องคก์รตอ้งท าการพิจารณาก าหนด : 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม  

2) ควำมจ ำเป็นและควำมคำดหวังท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น ขอ้ก าหนด) ของผูมี้

ส่วนไดเ้สีย 

3) โดยความจ าเป็นและความคาดหวงันั้น จะแปลเปล่ียนเป็นพนัธสัญญา

ท่ีตอ้งท าใหส้อดคลอ้ง ” 

โดยทัว่ไปองค์กรมีการคาดหวงัถึงความตอ้งการ และความคาดหวงัของผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเท่าท่ีองค์กรจะทราบได้ โดยมากแลว้บุคคลภายใน เช่น 

พนกังาน หัวหน้างาน ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น และบุคคลภายนอก เช่น ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ผู ้

ส่งมอบ ผูรั้บจา้งช่วง ชุมชนหรือบุคคลขา้งเคียง หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กร NGO ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะด าเนินการข้อก าหนดตามความสอดคล้องของกฏหมายและ

ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

องคก์รมีความคาดหวงัในการพิจารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้

ส่วนไดเ้สียเฉพาะเท่าท่ีทราบเพื่อด าเนินการให้สอดคลอ้งตรงกนัเท่านั้น ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมี

การรับรู้ถึงผลกระทบท่ีได้รับจากการตัดสินใจหรือกิจกรรมขององค์กรซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ

ประสิทธิภาพในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม องคก์รจะพิจารณาไดเ้พียงความตอ้งการและความคาดหวงั

ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียแสดงออกอยา่งเปิดเผยต่อองคก์รเท่านั้น 

ขอ้ก าหนดของผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่จ าเป็นตอ้งน ามาก าหนดให้องคก์รตอ้งปฏิบติั 

เน่ืองจากผูมี้ส่วนได้เสียของบางแห่ง สะท้อนความต้องการและความคาดหวงัให้เป็นไปตาม

กฏหมาย นอกจากน้ีความต้องการและความคาดหวงัเป็นส่ิงท่ีองค์กรตัดสินใจสมัครใจในการ

ด าเนินการ หากเม่ือองคก์รตดัสินใจน ามาปฏิบติัแลว้ ขอ้ก าหนดเหล่านั้นก็จะเป็นขอ้ก าหนดท่ีตอ้ง

ปฏิบติัตามทนัที ยกตวัอย่างเช่น ความสอดคลอ้งของกฏหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



26 

จะตอ้งน ามาประยกุตร์ะหวา่งการวางแผนในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม องคก์รจะตอ้งจดัท าความ

ตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียออกมาเป็นเอกสารตามความเหมาะสม 

4.3  การพิจารณาก าหนดขอบข่ายระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

(Determining the Scope of the Environmental Management System) 

“องค์กรต้องพิจารณาก าหนด ขอบเขต (Boundaries) และการประยุกต์ใช้

ระบบการบริหารส่ิงแวดล้อมเพื่อจัดตั้ งขอบข่าย (Scope) ของระบบการจัดการ ในการก าหนด

ขอบข่าย องคก์รตอ้งพิจารณา:  

1) ประเด็นภายนอกและภายใน ตามขอ้ 4.1  

2) พนัธสัญญาท่ีตอ้งท าใหส้อดคลอ้ง ตามขอ้ 4.2  

3) หน่วยงานขององคก์ร ฟังกช์ัน่ ขอบเขตทางกายภาพ  

4) กิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

5) อ านาจตามหน้าท่ี และความสามารถในการควบคุมและการมีส่วน

ผลกัดนั 

5.1 เม่ือได้มีการก าหนดขอบข่าย กิจกรรมทั้งหมด ผลิตภัณฑ์และ

บริการ ขององคก์รภายในขอบข่าย จ าเป็นตอ้งรวมอยูภ่ายในระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม  

5.2 ขอบข่ายตอ้งได้รับการธ ารงรักษาในรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็น

เอกสาร และพร้อมเปิดเผยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

5.3 ซ่ึงจะเขียนบรรยาย แสดงแผนท่ีตั้ง และแสดงโครงสร้างองคก์ร” 

องค์กรจะตอ้งระบุขอบเขตและการน าไปประยุกต์ใช้ของระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตข้อบเขตท่ีก าหนด โดยองคก์รตอ้งพิจารณาการด าเนินการดงัน้ี 

1) ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายนอกและภายใน ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4.1

ความเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรมีความส าคญัในการก าหนดขอบเขตการ

ด าเนินงานอย่างยิ่ง เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับลูกคา้ในสถานท่ีของลูกคา้ การส่งสินคา้

ให้กบัลูกคา้ การเร่ิมการท างานของเคร่ืองจกัรท่ียงัอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรอยู่ กิจกรรม

เหล่าน้ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มแทบทั้งส้ิน และควรน ามาพิจารณาให้อยูใ่นขอบเขต

ท่ีก าหนดไว ้

2) พนัธสัญญาท่ีตอ้งท าให้สอดคลอ้ง ตามขอ้ 4.2 กฏหมายและขอ้ก าหนด

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ถา้สถานท่ีตั้งอยู่ ณ ท่ีใดและสถานท่ีนั้นมีกฏหมายหรือระเบียบท่ีควบคุมอยู่จะตอ้ง

ปฏิบติัตามระเบียบนั้นอยา่งเคร่งครัดและถือเป็นขอบเขตการด าเนินงานดว้ย 
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3) หน่วยงานขององค์กร ลกัษณะหน้าท่ีการงาน ขอบเขตทางกายภาพ

สามารถก าหนดขอบเขตในลกัษณะท่ีเป็นหนา้ท่ีการท างานว่าครอบคลุมขนาดไหน เก่ียวกบัองค์กร

อยา่งไร รวมไปถึงขอบเขตทางดา้นกายภาพวา่มีขอบร้ัวหรือขอบเขตท่ีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

จะครอบคลุมอยา่งไร 

4) กิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ขอบเขตอีกดา้นท่ีส าคญั คือ ขอบเขต

ทางดา้นกิจกรรม ว่ากิจกรรมขององคก์รนั้นกวา้งไกลขนาดใด ผลิตภณัฑค์รอบคลุมขนาดไหนและ

ไปถึงบริการอะไรบา้ง 

5) อ านาจตามหน้าท่ี และความสามารถในการควบคุมและการมีส่วน

ผลกัดัน เม่ือองค์กรแสดงความยืนยนัในการปฏิบติัตามาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขอบเขต

จะตอ้งส่ือสารใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบดว้ย 

เม่ือได้มีการก าหนดขอบเขต กิจกรรมทั้งหมด ผลิตภณัฑ์และบริการซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญจะต้องถูกรวมอยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มดว้ย ขอบเขตจะตอ้งถูกก าหนดไวเ้ป็นเอกสารและส่ือสารไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ขอบเขตของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนในเร่ืองของขอบเขตพื้นท่ี ขอบเขตจะตอ้งไม่ยกเวน้กิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีหรือ

สามารถมีนยัส าคญั หรือยกเวน้การปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ขอบเขตจะตอ้งมีความชดัเจนและเป็น

ตวัแทนของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรภายใตข้อบเขตท่ีก าหนด ไม่ท าให้เกิดความ

เขา้ใจผิดของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ  

4.4  ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System) 

“ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีต้องการ รวมถึงการท าให้ได้มาซ่ึงสมรรถนะ

ส่ิงแวดลอ้ม องค์กรตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั ธ ารงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงระบบการ

บริหารส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกระบวนการจ าเป็นและปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการนั้น ให้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ีองค์กรตอ้งพิจารณา ความรู้ท่ีไดจ้าก 4.1 และ 4.2 เม่ือจดัท า

และธ ารงรักษา ระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม ” 

องคก์รท่ีมีอ านาจการสั่งการ ความรับผิดชอบและอิสระในการด าเนินการตาม

ขอ้ก าหนดของมาตรฐานฉบบัน้ี รวมไปถึงระดบัของรายละเอียดและขอบเขตของระบบฯ ดงัน้ี 

1) การรวบรวมระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มลงไปในกระบวนการทาง

ธุรกิจหลาย ๆ อย่าง เช่น การออกแบบและพฒันา การจดัซ้ือและจดัจา้ง การพฒันาบุคลากร การขาย

และการตลาด 

2) ร่วมกันเป็นหน่ึงเดียวกับบริบทขององค์กรและข้อก าหนดของผูมี้

ส่วนไดเ้สียภายใตร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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5)  ควำมเป็นผู้น ำ (Leadership) 

5.1  ความเป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่ (Leadership and Commitment) 

“ ผู ้บริหารสูงสุดต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู ้น า  และความมุ่งมั่นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มโดย: 

1) เป็นผู ้มีภาระรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้ม 

2) มัน่ใจว่านโยบายและวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดลอ้มได้มีก าหนดขึ้น 

และสอดรับ (Compatible) กนักบัทิศทางกลยทุธ์และบริบทขององคก์ร 

3) มัน่ใจว่ามีการบูรณาการขอ้ก าหนดของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม

กบักระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร 

4) มั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นสาหรับระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเพียงพอ  

5) ส่ือสารให้เขา้ใจถึงความส าคญัของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ประสิทธิผลและการสอดคลอ้งตามขอ้กาหนดของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

6) มัน่ใจวา่ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ 

7) ก ากับและสนับสนุนบุคลากร เพื่อให้มีส่วนสร้างระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประสิทธิผล 

8) ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

9) สนับสนุนบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ไดแ้สดงความ

เป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่ในการประยกุตใ์ชม้าตรฐานดงักล่าวในงานท่ีรับผิดชอบ  

ค าว่า “ธุรกิจ” ในมาตรฐานน้ี ให้มีความหมายกวา้ง ๆ ว่าหมายถึง กิจกรรม

หลกัต่าง ๆ ท่ีท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค”์ 

ความมุ่งมัน่และการสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นอยา่งจริงจงัของผูบ้ริหารเป็น

ประเด็นท่ีท าให้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มประสบความส าเร็จ องค์กรจะตอ้งระบุให้ชดัเจนถึง

บทบาทของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยผูบ้ริหาร

ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเองทั้งหมด  แต่สามารถถ่ายทอดความรับผิดชอบไปยงัผูใ้ตบ้งัคบัญั

ชาได ้แต่ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัตอ้งสร้าง

วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้บุคลากรในองคก์รมีภาวะผูน้ า (ไม่ใช่เป็นต าแหน่งในระบบการ

จดัการท่ีเป็นทางการเท่านั้น) ในการท างานอย่างขยนัขนัแข็งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มและบรรลุจุดประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร  
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พิชิตชยั สายสุวรรณ (2542) ไดศึ้กษาปัจจยัความส าเร็จในการจดัท ามาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กรณีศึกษา บริษทับางจากปิโตรเลียม 

ว่าเน่ืองจากความมุ่งมัน่อย่างจริงจงัของผูบ้ริหารและความพร้อมใจของพนักงานทุกระดบัรวมทั้ง

การมีภารกิจ (Mission) ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาด้านส่ิงแวดลอ้ม ความส าเร็จในการใช้มาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มเกิดจากการท่ีองค์กรมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง สามารถสรุปเป็นแนวทางมาใชก้บั

งานขององค์กร ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่และตอ้งจูงใจให้พนักงานเห็นความส าคัญของ

ส่ิงแวดลอ้มมีความจริงจงัในการสร้างระบบขึ้นในองคก์รของตน คณะท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งมี

ทักษะความสามารถ เข้าใจขั้นตอนและมีประสบการณ์ ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน การ

ฝึกอบรมพนกังาน การจดัท าวิธีการปฏิบติังานและขั้นตอนท่ีเขา้ใจง่าย การปรับมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ให้สอดคลอ้งกบัองค์กร และการเรียนรู้เทคนิคการตรวจประเมินผลของ

หน่วยงานท่ีใหก้ารรับรอง 

5.2  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Policy) 

“ ผู ้บริหารสูงสุดต้องจัดท า  น าไปปฏิบัติใช้ และธ า รงรักษานโยบาย

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีซ่ึงอยูใ่นขอบเขตท่ีก าหนดในระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

1) เหมาะสมกบัเป้าประสงค์ขององค์กรและบริบทขององค์กร รวมถึง

ลกัษณะ ขนาดและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2) ใหก้รอบส าหรับการก าหนดและทบทวนวตัถุประสงคส่ิ์งแวดลอ้ม 

3) รวมถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องส่ิงแวดล้อม รวมถึงการป้องกัน

มลพิษ และความมุ่งมัน่เฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทองคก์ร 

หมำยเหตุ: ความมุ่งมัน่เฉพาะอ่ืน ๆ เพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้ม สามารถรวมถึง

การใช้ทรัพยากรอย่าย ัง่ยืน การบรรเทาและปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ

การปกป้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

4) รวมถึงความมุ่งมัน่ในการบรรลุผลต่อพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

5) รวมถึงความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม 

โดยนโยบายส่ิงแวดลอ้มตอ้ง ไดรั้บการธ ารงรักษาเป็นเอกสารสนเทศ ไดรั้บ

การส่ือสารในองคก์ร และพร้อมเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ”  

ในขอ้ก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มน้ีตอ้งระบุถึงความมุ่งมัน่ 3 ประการ ส าคญัคือ  

1) การป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม 

2) เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์กรสามารถปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้งได ้

3) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
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ซ่ึงทั้ง 3 ประการน้ีเป็นแรงผลกัดนัให้ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ไดด้ าเนินการให้พฒันา

และในการจดัท านโยบายนั้นจะตอ้งมีการด าเนินงานโดยผูบ้ริหารสูงสุดเป็นหลกั หรือเป็นผูช้ี้ทาง

ในการจัดท านโยบายท่ีถูกต้อง และผูบ้ริหารจะต้องเป็นผูจ้ ัดท านโยบายนั้นและน านโยบายไป

ประกาศใช ้เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีในองคก์รน าไปปฏิบติั ขั้นตอนในการจดัท านโยบาย มีดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดนโยบาย 

2) การแผยแพร่นโยบายหรือการน านโยบายไปปฏิบติั 

3) การทบทวนและปรับปรุงนโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

5.3  บทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และอ านาจหนา้ท่ีในองคก์ร 

(Organizational Roles, Responsibilities and Authorities) 

“ ผูบ้ริหารสูงสุดต้องมั่นใจว่า ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีส าหรับ

บทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ ไดมี้การมอบหมายและส่ือสารเป็นท่ีเขา้ใจในองคก์ร โดยผูบ้ริหารสูงสุดตอ้ง

มอบหมายความรับผิดชอบและอานาจหนา้ท่ีเพื่อ:  

1) มั่นใจว่าระบบการบริหารส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานสากลน้ี 

2) รายงานสมรรถนะของระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม รวมถึง

สมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูบ้ริหารสูงสุด ”  

โดยตอ้งก าหนดโครงสร้าง บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ี ซ่ึง

บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารสูงสุดจะตอ้งเขา้ถึงผูบ้ริหารสูงสุดดว้ย เพื่อให้แน่ใจในการมี

ส่วนร่วมของผูบ้ริหารในกรณีท่ีมีสภาวะวิกฤตระหว่างการพฒันาระบบฯ การน าไปใช้ การรักษา

และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม บทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบใน

รายงานประสิทธิภาพของผลการด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยมากจะมอบหมายใหก้บั

ตวัแทนฝ่ายบริหารดา้นการจดัการ  

อาทิตยา เทพแกว้ (2545) ไดท้ าวิจยัเร่ืองการจัดท าระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ในอุตสาหกรรมผลิตวงจรไฟฟ้ากรณีศึกษา บริษทั พีซีทีพี จ ากดั ผลการวิจยั

สรุปไดว้่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ

จดัระบบอยู่ในระดบัเห็นดว้ยน้อยและเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดโดยความคิดเห็นของพนกังานจะแตกต่าง

กัน ตามต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างานกับบริษทั แนวทางในการจดัท าระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ให้ประสบผลส าเร็จนั้นควรเร่ิมจากผูบ้ริหารระดบัสูง โดยตอ้งมีนโยบายท่ี

ชดัเจนและผลกัดันให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กร ท าให้เกิดการสนับสนุนจากทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งรวมทั้งการให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้การด าเนินการจดัท าระบบมี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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ผู ้บริหารระดับสูงจึงเป็นผู ้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการให้ทุก

หน่วยงานด าเนินการให้บรรลุตาม แผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยทัว่ไปผูบ้ริหารระดบัสูง

จะมีบทบาทใน 4 เร่ือง ใหญ่ ๆ คือ 

1) ผูบ้ริหารกบัการก าหนดนโยบาย 

2) การจดัท าแผนการด าเนินงานและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามแผน 

3) ผูบ้ริหารกบัการทบทวนและเสนอแนะในระบบการจดัการ 

4) ผูบ้ริหารกบัการประชาสัมพนัธ์หรือการส่ือสาร 

6)  กำรวำงแผน (Planning) 

6.1  การปฏิบติัการเพื่อด าเนินการกบัความเส่ียงและโอกาส 

(Actions to Address Risks and Opportunities) 

6.1.1  ทัว่ไป (General) 

“ องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษา ซ่ึงกระบวนการท่ีจ า เป็น

เพื่อให้สอดคลอ้งกับข้อก าหนดใน 6.1.1 ถึง 6.1.4  เม่ือท าการวางแผนส าหรับระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้ม องคก์รตอ้งพิจารณา:  

1) ประเด็นท่ีอา้งอิงจากขอ้ 4.1  

2) ขอ้ก าหนดอา้งอิงจากขอ้ 4.2  

3) ขอบข่ายระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม  

4) พิจารณาความเส่ียงและโอกาส ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม (ดู 6.1.2) พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม (ดู 6.1.3) ประเด็นและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีระบุจาก 

4.1 และ 4.2 ท่ีจ าเป็นตอ้งระบุเพื่อ 

5) รับประกันว่าระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม สามารถบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ 

6) ป้องกนั หรือลดผลกระทบดา้นลบ รวมถึงสภาวะส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีอาจเกิดมีผลกบัองคก์ร 

7) บรรลุผลการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

8) ภายในขอบเขตระบบบริหารส่ิงแวดล้อม องค์กรต้อง

พิจารณาก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดได ้รวมถึงท่ีซ่ึงสามารถเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

9) องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศ ส าหรับ 

10)  ความเส่ียงและโอกาสท่ีจ าเป็น ตอ้งไดรั้บการด าเนินการ  
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11)  กระบวนการท่ีจ าเป็นตามข้อก าหนด 6.1.1 ถึง 6.1.4 ด้วย

ขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่จะไดมี้การกระท าตามท่ีไดว้างแผน”  

โดยการวิเคราะห์ความเส่ียง ดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ดา้นการปฏิบติังาน 

(Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 

(Compliance Risk) ส่วนโอกาสพิจารณาจาก เทคโนโลยีใหม่ ท่ีจะลดการปล่อยมลภาวะ การ

สนับสนุนงบประมาณจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ ในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ท างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการก าจดัของเสียดว้ยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และการสนบัสนุนดา้น

เงินทุนของรัฐบาล ในโครงการอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้ 

บริบทขององคก์รเป็นภาพกวา้งในการสร้างแนวคิดของการประเมินความ

เส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภยัคุกคามและโอกาส ซ่ึงท าใหเ้กิดพื้นฐานดงัน้ี 

1) การระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเพื่อใหมี้เกณฑใ์นการก าหนด

ความมีนยัส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

2) ก าหนดความสอดคล้องของกฏหมายและข้อก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้งและใหเ้กิดการประยกุตไ์ปสู่กิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละการบริการขององคก์ร 

3) ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกับภยั

คุกคามและโอกาส 

6.1.2  ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Aspects) 

“ ภายในขอบข่ายท่ีระบุไวใ้นระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม องค์กรตอ้ง

พิจารณาก าหนดประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการท่ี

สามารถควบคุม และสามารถมีอิทธิพล และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณา

มุมมองวฎัจกัรชีวิต เม่ือท าการพิจารณาประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม องคก์รตอ้งค านึงถึง 

1) การเปล่ียนแปลง รวมถึงแผนหรือการพฒันาใหม่ และใหม่

หรือปรับเปล่ียนกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2) สภาวะผิดปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเห็นล่วงหน้าอย่าง

สมเหตุสมผล ”   

เม่ือท าการพิจารณาประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม องค์กรตอ้งค านึงถึง การ

เปล่ียนแปลงรวมถึงแผนหรือการพฒันาใหม่ และใหม่หรือปรับเปล่ียนกิจกรรม ผลิตภณัฑ์และ

บริการ สภาวะผิดปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเห็นล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล ลกัษณะปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Aspect) ประกอบด้วย ด้านทรัพยากร (Resource Use) ได้แก่ การใช้

พลงังานไฟฟ้า พลงังานฟอสซิล การใชน้ ้ า และทรัพยากรอ่ืน ๆ และดา้นมลภาวะ (Pollution) ไดแ้ก่ 

มลพิษทางน ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดินและมลพิษทางเสียง เป็นตน้  
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องคก์รจะตอ้งระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายใตข้อบเขตของระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาปัจจยัน าเขา้ (Input) และปัจจยัน าออก (Output) ทั้งท่ีตั้งใจและไม่

ตั้งใจซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสภาวการณ์ปัจจุบันและส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและท่ีวางแผนไวห้รือ

พฒันาใหม่ ๆ ในอนาคต กล่าวคือขอบเขตของการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาดงัน้ี 

1) ตามการควบคุม 

(1) ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมทางตรง (Direct Aspects): 

เป็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้หรือเกิดจากสินคา้ กิจกรรมบริการของ

องค์กร เช่น ถงัน ้ ามนัหล่อล่ืนร่ัวในห้องเคร่ืองจกัร, บริษทัฯ ทิ้งน ้ าเสียปนเป้ือนสารเคมีลงสู่ราง

น ้าฝน หรือปล่อยออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

(2) ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางออ้ม (Indirect Aspects): 

ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีองค์กรคาดว่ามีอิทธิพลท่ีจะจัดการได้ หรือเกิดจากกลุ่มบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร เช่น ผูข้ายสินคา้ ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ ยกตวัอยา่ง เกิดน ้าเสียจากการผลิตช้ินส่วน

ประกอบบางชนิดท่ีองคก์รจา้งใหผู้รั้บเหมาช่วงท า 

2) ตามเวลาการเกิด 

(1) ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมในอดีต (Past Aspects) : 

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจกรรมในอดีตแต่ยงัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยู ่

(2) ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั (Present Aspects): 

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม่ีองคก์รด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 

(3) ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในอนาคต (Future Aspects): 

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รคาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือมีโครงการใหม่ ๆ การพฒันาใหม่ ๆ หรือท่ี

ไดรั้บการวางแผนไว ้(ตอ้งคิดไปล่วงหนา้) หรือกิจกรรมสินคา้และบริการใหม่ ๆ หรือท่ีไดรั้บการ

ปรับแก ้

3) ตามระดบัสถานการณ์ 

(1) ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์ปกติ (Normal 

Aspects): ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติ เกิดขึ้นเป็นประจ า เง่ือนไขท่ี

เคร่ืองจกัรอยูใ่นภาวะราบร่ืน เคร่ืองจกัรไม่ขดัขอ้งมีผลผลิตออกมาจากกระบวนการอยูต่ลอดเวลา 

(2) ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ผิดปกติ 

(Abnormal Aspects): ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้ นเป็นคร้ังคราว เช่น การปิด - การเปิด

เคร่ืองจกัรเสีย การซ่อมบ ารุงประจ าปี การหยุดปฏิบติังานทัง่กระบวนการ การท ากิจกรรม Big 

Cleaning Day เป็นตน้ 
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(3) ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 

Aspects): ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน และไม่สามารถระบุเวลาท่ีเกิดขึ้นได ้

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง และแผ่ขยายเป็นวงกวา้ง เช่น ไฟไหม ้สารเคมีหกร่ัวไหล 

หมอ้ไอน ้าระเบิด เป็นตน้ 

องคก์รไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาทีละผลิตภณัฑ ์และทีละส่วนประกอบหรือ

วตัถุดิบทีละอย่าง แต่สามารถจดักลุ่มของกิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการในการระบุและประเมิน

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มถา้สามารถจดัการในลกัษณะเดียวกันได ้อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการใดอย่างใด

อยา่งหน่ึงในการระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้ม วิธีการท่ีเลือกมาจะตอ้งครอบคลุม ดงัน้ี 

1) การปล่อยมลพิษออกสู่อากาศ 

2) การปล่อยมลพิษทางน ้า 

3) การปล่อยมลพิษทางดิน 

4) การใชว้ตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ 

5) การใชพ้ลงังาน 

6) การปล่อยพลังงาน เช่น ความร้อน การสั่นสะเทือน เสียง 

และแสง 

7) การก่อใหเ้กิดของเสียหรือผลิตภณัฑร่์วม 

8) กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในดา้นบวก 

6.1.3  พนัธะสัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตาม (Compliance Obligations) 

“ องคก์รตอ้ง  

1) พิจารณาก าหนดและเข้าถึงพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตามท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2) พิจารณาก าหนดวิธีการในการประยุกต์ใช้พนัธกรณีท่ีต้อง

ปฏิบติัตามกบัองคก์ร 

3) น าเอาพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามไปเม่ือจดัท า น าไปปฏิบติั 

ธ ารงรักษา และปรับปรุงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศซ่ึงพนัธสัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  

หมำยเหตุ พนัธสัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตามสามารถส่งผลต่อความเส่ียงและ

โอกาสขององคก์ร”  

องค์กรจะตอ้งก าหนดระดับของความละเอียดของความสอดคลอ้งของ

กฏหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และ
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พนัธะสัญญาท่ีองคก์รตดัสินใจวา่ไม่เก่ียวขอ้งก็ไม่ตอ้งน ามาใช ้กฏหมายขอ้บงัคบัท่ีตอ้งน ามาปฏิบติั

โดยมากจะออกโดยภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่เก่ียวขอ้ง เช่น 

1) กฏหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

2) การอนุญาต ใบอนุญาตหรืออาจจะอยูใ่นรูปแบบอ่ืน ๆ  

3) ค าสั่ง กฏ ระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

4) ค าสั่งศาล หรือหน่วยงานปกครองอ่ืน ๆ  

5) สนธิสัญญา ขอ้ตกลงในท่ีประชุม พิธีสาร 

ความแตกต่างระหว่างกฏหมายซ่ึงต้องมีการบังคับให้ปฏิบัติ (Legal 

Requirement ส่วนกฏระเบียบท่ีท าโดยสมคัรใจ And Voluntary Obligation) เป็นความสมคัรใจของ

องค์กรหรือมีความศรัทธาในการปฏิบติั อย่างไรก็ตามองค์กรสามารถเลือกเองและประกาศตวัใน

การท่ีจะปฏิบติัเหมือนกฏหมายเสมือนสัญญาท่ีมีผลผกูมดั 

กำรด ำเนินกำรในกำรก ำหนดกฏหมำยและข้อก ำหนดท่ีเกีย่วข้อง 

ต้องก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ในการบ่งช้ีหรือระบุ 

(Identify) การเขา้ถึง (Access) และการท าความเขา้ใจ กฏหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ีว

ข้องกับลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กรนั้น ๆ เช่น 

โรงงานอุตสาหกรรมอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม จะตอ้งพิจารณาระเบียบของนิคม ฯ ก่อน 

ในการก าหนดการระบุ และพิจารณากฏหมายนั้ นขั้ นตอนในการ

ด าเนินงาน มีดงัต่อไปน้ี 

1) รวบรวมกฏหมายและข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อม ท่ี

สอดคลอ้งกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 

2) จ าแนกกฏหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มตามลกัษณะ

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  และจ าแนกตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานแต่ละ

หน่วยงานทราบวา่จะตอ้งด าเนินการอยา่งไรท่ีจะสอดคลอ้งกบักฏหมายนั้น ๆ  

3) ท าความเขา้ใจในขอ้กฏหมาย และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ และตอ้ง

เขา้ใจวา่ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นเก่ียวขอ้งกบัส่วนใดของกฏหมาย 

4) ปรับปรุงรายการกฏหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี

เก่ียวขอ้งใหท้นัสมยั เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงกกหมายขึ้น หรือมีกิจกรรมต่าง ๆ เปล่ียแปลงไป 

กำรรวบรวมกฏหมำยและข้อก ำหนดด้ำนส่ิงแวดล้อม 

1) ระบุผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมกฏหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
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2) รวบรวบกฏหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึง

กฏหมายท่ีองคก์รตอ้งปฏิบติัตามนั้น มีอยู่ 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 1) ขอ้ก าหนดท่ีเป็นกฏหมาย ขอ้ก านด

หรือมาตรการดา้นกฏหมายซ่ึงก าหนดโดยรัฐหรือองคก์รของรัฐ และ 2) ขอ้ก าหนดทางดา้นธุรกิจ/

หน่วยงานท่ีไม่ใช่ของรัฐ 

3) จดัท าบญัชีรายช่ือกฏหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี

เก่ียวขอ้ง พร้อมระบุส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฏหมาย เช่น ในกฏหมายนั้นระบุว่าคุณภาพน ้ าจะตอ้งไม่เกิน

ค่ามาตรฐานอะไรบา้ง นอกจากน้ีควรจะจดัท ารายช่ือหน่วยงานท่ีองคก์รเก่ียวขอ้งในเร่ืองกฏหมาย  

เพื่อประโยชน์ในการติดตามปรับปรุง และควรก าหนดให้มีการจดัเก็บทะเบียนบญัชีกฏหมายเอาไว้

ในองค์กร หากไม่จดัเก็บไวต้อ้งก าหนดรายช่ือแหล่งขอ้มูลและวิธีการในการติดต่อสอบถามได้

สะดวกและถูกตอ้ง 

กำรจ ำแนกกฏหมำยและข้อก ำหนดด้ำนส่ิงแวดล้อม 

น าบญัชีรายช่ือกฏหมายมาจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ ตามความรับผิดชอบ

ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งน้ี ควรสรุปสาระส าคญัของขอ้กฏหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ระบุค่ามาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีแต่ละหน่วยงานจะตอ้งควบคุมพร้อมทั้งผูรั้บผิดชอบดว้ย ให้มี

การจดัท าเป็นบญัชีค่ามาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติัตามกฏหมายและข้อก าหนดด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม 

รูปแบบของกฏหมายอาจมีหลายรูปแบบ เช่น 

1) ท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกิจกรรม เช่น ใบอนุญาตของทอ้งถ่ิน 

2) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ 

3) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทอุตสาหกรรม 

4) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฏหมายส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

5) ใบอนุญาต ค าสั่งอนุญาตต่าง ๆ  

กำรท ำควำมเข้ำใจกฏหมำยและข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รจะตอ้งท าความเขา้ใจกบักฏหมายและกฏ

ระเบียบอ่ืน ๆ  

โดยขั้นตน้จะตอ้งทราบก่อนว่าหน่วยงานของตนนั้นมีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

อะไรบา้ง และปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นมีกฏหมายและขอ้ก าหนดใดเป็นตวัควบคุมและตวัควบคุมนั้น

มีตวัช้ีวดัอะไรท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้ไดต้ามนั้น เช่น การนิคมอุตสาหกรรมดูแลเร่ืองน ้ าทิ้งออก

จากโรงงาน ซ่ึงมีการก าหนดค่ามาตรฐานไว ้BOD, COD, Oil & Grease, pH เป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัเป็น

ตน้ ซ่ึงการท าความเขา้ใจกฏหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ มีดงัต่อไปน้ี 
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1) แจกจ่ายบัญชีกฏหมายและค่ามาตรฐานส่ิงแวดล้อม การ

ปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้ก าหนดส่ิงแวดลอ้ม และผูรั้บผิดชอบไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น

หน่วยงานซ่ึงมีลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายนั้น  ๆ 

2) ส่ือสารให้ผูรั้บผิดชอบเข้าใจโดยการฝึกอบรม การช้ีแจง 

ประเด็นท่ีส าคญั  

ซ่ึงการฝึกอบรมจะต้องมีการเก็บบันทึก และ/หรือประเมินผลการ

ฝึกอบรมดว้ย ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีอยูใ่นหน่วยงานจะตอ้งเขา้ใจและปฏิบติัตาม 

แต่อยา่งไรก็ตามหวัหนา้หน่วยงานนั้น ๆ จะตอ้งเขา้ใจมากท่ีสุด 

กำรปรับปรุงรำยกำรกฏหมำยและข้อก ำหนดด้ำนส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัย 

องค์กรจะตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีรายช่ือกฏหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 

ซ่ึงพิจารณาจาก 

1) ก าหนดระยะเวลาในการติดตาม ปรับปรุงท่ีแน่นอน เช่น ทุก ๆ 

3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือการลดลงของกิจกรรม

ในองคก์ร 

2) เ ม่ื อการ เป ล่ี ยนแปลงกฏหมายและข้อก าหนดด้ าน

ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสามารถติดตามไดจ้ากการอบรมสัมมนา การสอบถามไปยงับริษทัท่ีปรึกษาทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม การเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา การท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งองคก์ร เป็นตน้ 

6.1.4  การวางแผนปฏิบติัการ (Planning Action) 

“ องคก์รตอ้งวางแผน 

1) เพื่อด าเนินการกบั  

(1)  ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั  

(2)  พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

(3)  ความเส่ียงและโอกาสท่ีไดร้ะบุใน 6.1.1 

2) วิธีการ 

(1)  บูรณาการและนาไปปฏิบติัในกระบวนการของระบบ

การบริหารส่ิงแวดลอ้ม (ดูขอ้ 6.2 ขอ้ 7 ขอ้ 8 และ 9.1) หรือกระบวนการทางธุรกิจอ่ืน ๆ 2) ประเมิน

ประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีไดก้ระท า (ดู 9.1)  

เ ม่ือท าการวางแผนปฏิบัติการ องค์กรต้องพิจารณาทางเลือกของ

เทคโนโลยแีละการเงิน ขอ้ก าหนดในการปฏิบติังาน และขอ้ก าหนดทางดา้นธุรกิจ” 
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6.2  วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม และการวางแผนเพื่อใหบ้รรลุ 

(Environmental Objectives and Planning to Achieve Them) 

6.2.1  วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental objectives) 

“ต้องจัดท าวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมตามสายงานและระดับ โดย

ค านึงถึงประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัขององคก์รและพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และการ

พิจารณาถึงความเส่ียงและโอกาส  

วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มตอ้ง 

1)  สอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

2)  สามารถวดัได ้(หากเป็นไปได)้ 

3)  ไดรั้บการเฝ้าระวงั 

4)  ไดรั้บการส่ือสาร 

5)  ไดรั้บการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

ตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม”  

โดยการตั้งเป้าหมาย ควรตอ้งค านึงถึงลกัษณะท่ีดี 5 ประการ คือ SMART  

1)  เป็นไปได้ (Sensible) หมายถึง เป้าหมายจะต้องมีความ

เป็นไปไดใ้นการด าเนินงานโครงการ  

2)  วดัได ้(Measurable) หมายถึง เป้าหมายท่ีดีจะตอ้งสามารถวดั

และประเมินผลได ้

3)  ระบุส่ิงท่ีต้องการ (Attainable) หมายถึง เป้าหมายท่ีดีต้อง

ระบุส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินงานชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด  

4)  เป็นเหตุเป็นผล (Reasonable) หมายถึง เป้าหมายท่ีดีต้องมี

ความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบติั 

5) เวลา (Time) หมายถึง เป้าหมายท่ีดีจะตอ้งมีขอบเขตของเวลา

ท่ีแน่นอนในการปฏิบติังาน 

องคก์รจะตอ้งจดัท าวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัและหนา้ท่ีต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัขององค์กรและพนัธะ

สัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และการพิจารณาถึงความเส่ียงและโอกาส 

วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มตอ้ง 

1)  สอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

2)  ตอ้งสามารถวดัไดเ้ป็นตวัเลขไดแ้ละมีความเป็นไปได ้
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3)  ตอ้งไดรั้บการเฝ้าระวงัมีการติดตามผล 

4)  ตอ้งมีการส่ือสาร 

5)  ตอ้งมีการท าใหท้นัสมยัตามความเหมาะสม 

ซ่ึงองคก์รจะตอ้งจดัท าเอกสารสารสนเทศและเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวกบั

วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จะเป็น

การแสดงถึง การพฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นเร่ือย ๆ อย่างต่อเน่ือง (Continual 

Improvement) ซ่ึงวตัถุประสงค์ทางด้านส่ิงแวดลอ้มเป็นเสมือนจุดมุ่งหมายท่ีองค์กรให้บรรลุผล

ในทางปฏิบติัภาพกวา้ง ส่วนเป้าหมายคือรายละเอียดท่ีบอกวตัถุประสงค์ ท่ีบอกข้อก าหนดของ

องคก์รท่ีจะไปสู่ ซ่ึงถา้พิจารณาแลว้วตัถุประสงคจ์ะอยูเ่หนือกวา่เป้าหมาย 

ส่ิงท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณา  ในการจัดท าวัตุประสงค์และเป้าหมายด้าน

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ควรค านึงถึง 

1) นโยบายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายจะตอ้ง

สอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

2) กฏหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตลอดจนขอ้ตกลงท่ีองคก์รได้

ท าความตกลงไว้ โดยเฉพาะลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าการตรวจวดัเกินค่าท่ีมาตรฐาน

ส่ิงแวดลอ้มก าหนด 

3) ลักษณะปัญหา ส่ิ งแวดล้อม ท่ี มีนัยส าคัญ  (Significant 

Environmental Aspects) ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งอาจก าหนดจากลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ

หรือท่ีมีคะแนนในการประเมินสูง ๆ มาก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายได ้

4) เทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบังบประมานท่ี

จะกล่าวต่อไป ซ่ึงถา้องคืกรมีงบประมานมากก็อาจน าเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพง และมีประสิทธิภาพ

เขา้มาใชใ้นการด าเนินงานได ้แต่ควรใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัองคก์รมากกวา่ 

5) เงิน/งบประมาน มีส่วนส าคญัในการก าหนดเทคโนโลยีและ

วิธีการจดัการ 

6) ความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย (stakeholder) 

สุดทา้ยองค์กรควรทบทวนวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นระยะเวลาท่ีแน่นอน โดยมากมกัมีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังหรือมากกวา่ 

ตัวอย่ำงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อม 

นโยบำย: ปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะปัญหำส่ิงแวดล้อม: น ้าเสียจากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ การผสมสี 
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กฏหมำย: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม 

การระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์: การควบคุมคุณภาพน ้ าทิ้งให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ

กฏหมาย 

เป้ำหมำย: ผลตรวจวัดคุณภาพน ้ าทิ้งต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามท่ี

กฏหมายก าหนด 

6.2.2  การวางแผนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 

(Planning Actions to Achieve Environmental Objectives) 

“ เม่ือวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม องคก์รตอ้ง

ก าหนด  

1)  อะไรท่ีจะท า  

2)  ทรัพยากรอะไรท่ีตอ้งการ 

3)  ใครเป็นคนรับผิดชอบ  

4)  ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ 

5)  วิธีการประเมินผล รวมถึงดัชนีช้ีวดัส าหรับการเฝ้าระวัง 

ความคืบหนา้ในการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ีวดัได ้(ดู 9.1.1)  

องค์กรต้องพิ จารณาวิ ธีการในการท า ให้ กิจกรรม เพื่ อให้บรรลุ

วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถควบรวมในกระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร ”  

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดก้ าหนดไว ้

องคก์รตอ้งจดัท าแผนงานในการด าเนินงาน โดยการก าหนดเน้ือหาของกิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ และ

ระยะเวลาส้ินสุดของแต่ละกิจกรรม ซ่ึงสุดทา้ยแลว้กิจกรรมท่ีจะพิสูจน์ว่าโครงการนั้น ๆ จะส าเร็จ

หรือไม่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนด หรือกิจกรรมสุดทา้ยท่ีจะทราบผลก็คือ กิจกรรมการ

ตรวจวดัและการตรวจติดตามนั่นเองและจะตอ้งจดัเตรียมแผนส ารอง คือ เม่ือผลการตรวจวดัหรือ

การตรวจติดตามไม่เป็นผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไวจ้ะต้องมีกิจกรรมเขา้ไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้น ในการจดัท าโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มมีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา คือ 

1) รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องท่ีส่งผล

กระทบต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมาย เช่น สาเหตุจากอะไร ใครเก่ียวขอ้งบา้ง และน ามาวิเคราะห์

เพื่อจดัท าแผนงาน 

2) ก าหนดวิ ธีการด า เนินงานโดยละเอียด ท่ีจะให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามเป้าหมายนั้น 
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3) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของแผนงานและระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน 

4) ก าหนดผูรั้บผิดชอบแผนงานรวม และผูรั้บผิดชอบในแต่ละ

ขั้นตอนของแผนงาน 

5) จดัเตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น อุปกรณ์ งบประมาน 

บุคลากร 

6) เม่ือจดัท าแผนงานแลว้เสร็จ ใหมี้การอนุมติัโดยผูมี้อ านาจ 

แผนงานด้านส่ิงแวดลอ้ม อาจเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์เดิม การลงทุน

อุปกรณ์ใหม่ หรือการปรับปรุงวิธีการท างานใด ๆ ก็ได ้ท่ีส่งผลให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว  ถา้

องคก์รมีการตั้งวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งด าเนินการหลายเร่ือง ตอ้งจดัท าล าดบัความส าคญัของแผนงาน 

โดยพิจารณาจากความจ าเป็นเร่งด่วนและทรัพยากรท่ีมีอยู ่

เม่ือมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร ในการก าหนดประสิทธิผลของการน า

ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้ประชุมดว้ย 

7)  สนับสนุน (Support) 

7.1  ทรัพยากร (Resources) 

“ องคก์รตอ้งพิจารณาก าหนดและให้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท า การ

น าไปปฏิบติั ธ ารงรักษา และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม” 

ทรัพยากรรวมไปถึงทรัพยากรบุคคล วตัถุดิบและส่ิงอ านวยความสะดวก 

เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงความสามารถเฉพาะทกัษะ ความรู้

ส่ิงอ านวยความสะดวกรวมไปถึง อาคาร สถานท่ีจดัเก็บวตัถุดิบและสินคา้ ระบบอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

7.2 ความสามารถ (Competence) 

“ องคก์รจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1) ก าหนดความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากรท่ีท างานภายใต้การ

ควบคุม ท่ีซ่ึงมีผลต่อสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถบรรลุพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

โดยสมบูรณ์  

2) ท าให้มัน่ใจว่าบุคลากรเหล่าน้ีมีความสามารถบนพื้นฐาน การศึกษา 

การฝึกอบรม หรือประสบการณ์  

3) ก าหนดการอบรมท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

และระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม  

4) เ ม่ือสามารถประยุกต์ใช้ได้  ด า เ นินกิจกรรม เพื่ อให้ได้มา ซ่ึง

ความสามารถท่ีจ าเป็น และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีไดก้ระทา  
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หมำยเหตุ การด าเนินการท่ีสามารถประยุกตใ์ช ้ตวัอย่างเช่น การให้ฝึกอบรม 

การเป็นพี่เล้ียง หรือการมอบหมายงานกบัพนักงานปัจจุบนั หรือการว่าจา้ง หรือท าสัญญากบัผูท่ี้มี

ความสามารถ องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นหลักฐานของ

ความสามารถ ” 

ขอ้ก าหนดยอ่ยน้ีประยกุตก์บับุคคลใด ๆ ดงัน้ี 

1) บุคคลซ่ึงท างานท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 

2) ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง

บุคคล ต่อไปน้ี 

(1)  ผูรั้บผิดชอบในการระบุและการประเมินปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ

ความสอดคลอ้งของกฏหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)  ผูรั้บผิดชอบในการท าใหว้ตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มบรรลุท่ีมุ่ง

หมายไว ้

(3)  ผูรั้บผิดชอบในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

(4)  ผูรั้บผิดชอบในการตรวจประเมินภายใน (ผูต้รวจประเมินภายใน

องคก์ร) 

3)  ผูใ้ดก็ตามท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบการรจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม 

7.3  ความตระหนกั (Awareness) 

“องค์กรตอ้งท าให้มัน่ใจว่าบุคลากรท่ีท างานภายใตก้ารควบคุมขององค์กรมี

ความตระหนกัถึง 

1) นโยบายส่ิงแวดลอ้ม  

2) ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาคญั และผลกระทบท่ีมีอยู่หรือท่ี

อาจจะเกิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า 

3) การมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลของระบบของการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงประโยชน์ของการไดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม  

4) ผลกระทบของการไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการไม่บรรลุผลสมบูรณ์ต่อพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม” 

ความตระหนักต่อนโยบายส่ิงแวดลอ้มมิไดห้มายถึงการท่องจ านโยบายหรือ

ภายใตก้ารควบคุมขององคก์รและมีเอกสารนโยบายประจ าตวัเท่านั้น แต่คือการสร้างความตระหนกั

และความเขา้ใจในบทบาทของเขาในการมีส่วนร่วมท าให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงสามารถท า
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ไดด้ว้ยการฝึกอบรมให้ความรู้หรือเพิ่มทกัษะ ในการด าเนินงานเร่ืองการฝึกอบรม ความตระหนกั

และความสามารถนั้น มีขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอนซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนหลกั ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

1) ระบุความจ าเป็นในการอบรม 

2) จดัท าแผนการฝึกอบรม 

3) ฝึกอบรม 

4) ประเมินผล 

5) จดัเก็บบนัทึกประวติั 

ประวติัส่วนตวัและประวติัการฝึกอบรมมีความส าคญัในการจดับุคลกรให้เขา้

กบังานตามความเหมาะสม (Put the Right Man on the Right Job) ทั้งน้ี เพื่อให้งานต่าง ๆ สามารถ

กา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้

7.4  การส่ือสาร (Communication) 

7.4.1  ทัว่ไป (General) 

“องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ และธ ารงรักษากระบวนการท่ีจ าเป็น

ส าหรับการส่ือภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง 

1) อะไรท่ีจะส่ือสาร 

2) ส่ือสารเม่ือไหร่  

3) ส่ือสารกบัใคร  

4) ส่ือสารอยา่งไร 

เม่ือจดัท ากระบวนการส่ือสาร องคก์รตอ้ง: 

1) ค านึงถึงพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

2) ให้มั่นใจว่าสารสนเทศด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่ือสารมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และเช่ือถือได ้

3) องคก์รตอ้งตอบสนองต่อการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการ

บริหารส่ิงแวดลอ้ม 

4) องค์กรตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลกัฐานของ

การส่ือสารตามความเหมาะสม” 

การส่ือสารท าให้องค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีนัยส าคญั ประสิทธิภาพในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มและความสอดคลอ้งของกฏหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการส่ือสาร
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เป็นกระบวนการแบบ 2 ทางคือ เขา้และออกจากองคก์ร ขอ้มูลข่าวสารท่ีองคก์รไดรั้บจากการร้อง

ขอของผูมี้ส่วนไดเ้สียส าหรับขอ้มูลข่าวสารเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการระบบซ่ึงอาจเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น ค าร้องเรียน มี

ความส าคญัในประเด็นด้านการจดัการในอนาคต ค าร้องเรียนมีคุณค่าในการป้องกันและพฒันา

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

7.4.2  การส่ือสารภายใน (Internal Communication) 

“องคก์รตอ้ง 

1) ท าการส่ือสารภายในท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบการบริหาร

ส่ิงแวดล้อมตามระดับและหน้าท่ีต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงการเปล่ียนแปลงระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้ม ตามความเหมาะสม  

2) ใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการส่ือสารท าใหบุ้คลกรท่ีท างานภายใต้

องคก์รมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง” 

7.4.3  การส่ือสารภายนอก (External Communication) 

“องค์กรต้องส่ือสารสารสนเทศท่ีเ ก่ียวข้องตามระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้มกบัภายนอก ตามกระบวนการส่ือสารขององคก์รท่ีไดส้ร้างขึ้น และตามการก าหนดตาม

พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง” 

7.5  เอกสารสารสนเทศ (Documented Information) 

7.5.1  ทัว่ไป (General) 

“ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มขององคก์รตอ้งรวมถึง 

1) เอกสารสารสนเทศท่ีก าหนดโดยมาตรฐานนานาชาติน้ี  

2) เอกสารสารสนเทศท่ีพิจารณาโดยองค์กรว่าจ าเป็นส าหรับ

ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผล  

หมำยเหตุ ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสาหรับกระบวนการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้มอาจแตกต่างระหวา่งองคก์ร เน่ืองจาก 

1) ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ 

สินคา้ผลิตภณัฑ ์และบริการ 

2) ความจ าเป็นในการแสดงการสอดคลอ้งกบัพนัธกรณี  

3) ความซบัซอ้นของกระบวนการ และปฏิสัมพนัธ์ 

4) ความสามารถของบุคลากรท่ีท างานภายใตอ้งคก์ร” 
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7.5.2  การจดัท าและท าใหท้นัสมยั (Creating and Updating) 

“เม่ือท าการจดัท าและท าการปรับปรุงขอ้มูลเอกสาร องคก์รตอ้งมัน่ใจถึง

ความเหมาะสม  

1) การช้ีบ่ง และค าอธิบาย (เช่น ช่ือเอกสาร วนัท่ี ผูก้  าหนด หรือ

หมายเลขอา้งอิง) 

2) รูปแบบ (เช่น ภาษา รุ่นซอฟท์แวร์ กราฟิก) และส่ือ (เช่น 

กระดาษ อิเลก็ทรอนิกส์)  

3) ทบทวนและอนุมติั ตามความเหมาะสมและเพียงพอ” 

7.5.3  การควบคุม เอกสารสารสนเทศ (Control of Documented Information) 

เอกสารสารสนเทศท่ีจ าเป็นโดยระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และโดย 

มาตรฐานนานาชาติน้ี ตอ้งไดรั้บการควบคุมเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 

1) มีพร้อม และเหมาะส าหรับการใช้งาน ท่ีไหนและเม่ือไหร่ 

เม่ือจ าเป็น 

2) ได้รับการป้องกันอย่างพอเพียง (เช่น การสูญเสียความลับ 

น าไปใชอ้ยา่งไม่เหมาะสมหรือขาดความสมบูรณ์) 

ส าหรับการด าเนินการควบคุมเอกสารสารสนเทศ องคก์รตอ้งด าเนินการ

กบักิจกรรมต่อไปน้ี ท่ีปฏิบติัได ้

1) การแจกจ่าย การเขา้ถึง การเรียกหา และการใช ้

2) การจดัเก็บและการเก็บรักษา รวมถึงการเก็บรักษาให้อ่าน

ออกไดช้ดัเจน 

3) ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่นควบคุมเวอร์ชนั) 

4) ระยะเวลาจดัเก็บ และการก าจดั 

เอกสารสารสนเทศจากภายนอกท่ีก าหนดโดยองค์กรว่า จ าเป็นส าหรับ

การวางแผนและการด าเนินงานของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งไดรั้บการ    ช้ีบ่ง ตามความ

เหมาะสมและควบคุม 

หมำยเหตุ การเขา้ถึง หมายถึง “โดยนยัการตดัสินใจเก่ียวกบัสิทธ์ิในการ

อ่านเอกสารสารสนเทศเท่านั้น หรืออนุญาตและใหอ้ านาจในการอ่านและปรับเปล่ียนเอกสารขอ้มูล

ข่าวสาร” 
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8)  กำรด ำเนินกำร (Operation) 

8.1  การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ (Operational Planning and 

Control) 

“องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั ควบคุมและธ ารงรักษา กระบวนการท่ีจ าเป็น

ให้บรรลุขอ้ก าหนดระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม และการน ากิจกรรมตามท่ีไดร้ะบุใน 6.1 และ 6.2 

ไปปฏิบติัโดย 

1) จดัท าเกณฑก์ารปฏิบติังานส าหรับกระบวนการ 

2) ท าการควบคุมกระบวนการ ตามเกณฑก์ารปฏิบติังาน 

หมำยเหตุ  การควบคุมสามารถรวมถึงการควบคุมทางวิศวกรรมและ

ขั้นตอนปฏิบติั การควบคุมสามารถ น ามาใช้ตามล าดับชั้น (เช่นก าจดั การทดแทน การบริหาร

จดัการ) และสามารถใชอ้ยา่งเอกเทศ หรือใชร่้วมกนั 

3) องค์กรต้องควบคุมการเปล่ียนแปลงตามแผน และการทบทวน

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดต้ั้งใจกระท ากิจกรรมเพื่อลดผลขา้งเคียงดา้นลบใด ๆ ตาม

ความจ าเป็น 

4) องคก์รจะให้แน่ใจว่าการให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน ไดรั้บการ

ควบคุมหรือมีอิทธิพล ชนิดและระดบัของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลท่ีจะใช้กับกระบวนการ

เหล่าน้ี ตอ้งไดรั้บการระบุไวใ้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อสอดคลอ้งกบัมุมองวงจรวฏัจกัรชีวิต องคก์รตอ้ง: 

1) จัดการควบคุมตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่ า ข้อก าหนด

ส่ิงแวดลอ้มไดถู้กระบุในการออกแบบและพฒันากระบวนการพฒันาส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

โดยค านึงถึงแต่ละขั้นตอนของวงจรวฏัจกัรชีวิต 

2) พิจารณาขอ้ก าหนดส่ิงแวดลอ้มส าหรับการจดัซ้ือจดัจ้างผลิตภัณฑ์

และบริการตามความเหมาะสม 

3) ส่ือสารขอ้ก าหนดส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งให้กบัผูใ้ห้บริการภายนอก 

รวมถึงผูรั้บเหมา 

(1) พิจารณาความจ าเ ป็นเพื่อให้ข้อมูล เ ก่ียวกับผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การขนส่งหรือส่งมอบ การใช้ การบ าบดัเม่ือส้ินสุดชีวิต 

และการจดัการเศษซากของผลิตภณัฑ ์และบริการ 

(2) องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศในขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อ

สร้างความเช่ือมัน่วา่กระบวนการไดด้ าเนินการตามแผน” 
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8.2  การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

 (Emergency Preparedness and Response) 

“องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษา กระบวนการท่ีจ าเป็นในการ

เตรียมการ และ ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิด ตามระบุใน 6.1.1  

องคก์รตอ้ง : 

1) เตรียมการส าหรับการตอบสนองโดยการวางแผนกิจกรรมเพื่อ

ป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2) ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจริง 

3) ด าเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจาก

สถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีเหมาะสมกบัขนาดของเหตุฉุกเฉินและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิด 

4) ทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะ ๆ หากเป็นไปได ้

5) ทบทวนและปรับเปล่ียนกระบวนการและแผนตอบสนอง เป็นระยะ ๆ 

โดยเฉพาะหลงัการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการทดสอบ 

6) ให้สารสนเทศและการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการเตรียมความพร้อม

และตอบสนอง ตามความเหมาะสมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงบุคลากรท่ีท างานภายใตก้ารควบคุม 

องค์กรตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศ ในขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อให้มีความ

เช่ือมัน่วา่กระบวนการไดด้ าเนินการตามแผน” 

9)  การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 

9.1 การเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และ การประเมิน 

9.1.1  ทัว่ไป 

“องค์กรต้องเฝ้าระวัง ว ัด วิ เคราะห์ และ ประเมิน สมรรถนะด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม  

องคก์รตอ้งก าหนด 

1) ส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งวดัและเฝ้าระวงั 

2) วิธีการส าหรับการเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และการ

ประเมินท่ีสามารถปฏิบติัไดเ้พื่อใหม้ัน่ใจถึงความถูกตอ้งของผลลพัธ์ 

3) เกณฑท่ี์ซ่ึงองคก์รใชใ้นการประเมินสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

โดยใชต้วัช้ีบ่งท่ีเหมาะสม 

4) เม่ือใดท่ีตอ้งด าเนินการวดัและเฝ้าระวงั 

5) เม่ือใดท่ีผลการเฝ้าระวงัและการวดัตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์และ

การประเมินผล 
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องคก์รตอ้งมัน่ใจวา่เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการการเฝ้าระวงัและตรวจวดั

เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับการสอบเทียบหรือได้รับการทวนสอบ และได้รับการธ ารงรักษาตามความ

เหมาะสม 

องค์กรต้องประเมินสมรรถนะการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม และ

ประสิทธิผลของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์รตอ้งส่ือสารสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะผลการด าเนินงาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทงั ้ภายในและภายนอก ตามท่ีระบุในกระบวนการส่ือสารและตามความจ าเป็นจาก

พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

องค์กรตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นหลกัฐานการ

การเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และการประเมินผล” 

9.1.2  การประเมินการสอดคลอ้ง 

“องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษา กระบวนการท่ีจ าเป็นเพื่อ

ประเมินการบรรลุผลตามพนัธกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

องคก์รตอ้ง : 

1) พิจารณาก าหนดความถี่ท่ีใชใ้นการประเมินการสอดคลอ้ง 

2) ประเมินการสอดคลอ้งและด าเนินกิจกรรม ถา้จ าเป็น 

3) ธ ารงรักษาความรู้และความเขา้ใจในสถานการณ์สอดคลอ้ง 

องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพื่อเป็นหลักฐานของการ

ประเมินผลลพัธ์ของพนัธกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม” 

9.2  การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) 

9.2.1  ทัว่ไป (General) 

“องค์กรตอ้งตอ้งด าเนินการตรวจสอบภายในตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไว้

เพื่อใหส้ารสนเทศของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มวา่: 

1) สอดคลอ้งต่อ 

(1)  ขอ้ก าหนดขององคก์รส าหรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(2)  ขอ้ก าหนดมาตรฐานนานาชาติฉบบัน้ี 

2) มีการน าไปปฏิบติัและธ ารงรักษาอยา่งมีประสิทธิผล” 

9.2.2  โปรแกรมการประเมินภายใน (Internal Audit Programme) 

“องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ และ ธ ารงรักษา โปรแกรมการตรวจ

ติดตามภายใน รวมถึงความถ่ี วิธีการ ความรับผิดชอบ ขอ้ก าหนดการวางแผน และการรายงานการ

ตรวจประเมินภายใน 
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เ ม่ือจัดท าโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน องค์กรต้องค านึงถึง

ความส าคญัของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองค์กรและผล

ของการตรวจประเมินก่อนหนา้น้ี 

องคก์รตอ้ง : 

1) ระบุหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบข่ายการตรวจ

ประเมินแต่ละคร้ัง 

2) เลือกผูต้รวจประเมิน และท าการตรวจประเมินเพื่อให้แน่ใจ  

กระบวนการตรวจประเมินมีความความเท่ียงธรรมและไม่เอนเอียง 

3) ท าให้แน่ใจว่าผลการตรวจประเมินไดร้ายงานสู่ระดบัจดัการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็นหลกัฐานของการปฏิบติัตาม

โปรแกรมการตรวจประเมินและผลการตรวจประเมิน” 

9.3  การทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) 

“ผูบ้ริหารระดับสูงต้องท าการทบทวนระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องคก์ร ตามแผนท่ีไดว้างแผนไว ้เพื่อให้มัน่ใจการเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง ความเพียงพอ และการมี

ประสิทธิผล 

การทบทวนฝ่ายบริหาร ตอ้งพิจารณาถึง 

1) สถานะของการด าเนินการจากทบทวนก่อนหนา้ 

2) การเปล่ียนแปลงใน 

(1) ประเด็นภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ความจ าเป็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงพนัธกิจ

ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

(3) ประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 

(4) ความเส่ียงและโอกาส 

3) ขอบเขตท่ีวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มไดบ้รรลุ 

4) สารสนเทศดา้นสมรรถนะส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร รวมทั้งแนวโนม้ 

(1) ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและด าเนินการแกไ้ข 

(2) ผลการเฝ้าระวงัและการวดั 

(3) การบรรลุผลกบัพนัธกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

(4) ผลการตรวจประเมิน 
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5) ความเพียงพอของทรัพยากร 

6) การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก รวมถึงค าร้องเรียน 

7) โอกาสส าหรับการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ผลลพัธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารตอ้งรวมถึง: 

1) ผลสรุปท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ

จดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

2) การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอกาสการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3) การตดัสินใจเก่ียวกบัความจ าเป็นใด ๆ ในการเปล่ียนแปลงระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงทรัพยากร 

4) การด าเนินกิจกรรม ถา้จ าเป็น เม่ือวตัถุประสงคไ์ม่บรรลุ 

5) โอกาสในการปรับปรุงการควบรวมระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบั

กระบวนการทางธุรกิจอ่ืน ๆ  ถา้จ าเป็น 

6) ส่ิงท่ีเก่ียวของใด ๆ กบัทิศทางกลยทุธ์ขององคก์ร 

7) องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของผลลพัธ์

จากการทบทวนฝ่ายบริหาร” 

10)   การปรับปรุง (Improvement) 

10.1  ทัว่ไป (General) 

“องค์กรตอ้งพิจารณาก าหนดโอกาสส าหรับการปรับปรุง (ดู 9.1 , 9.2, และ 

9.3) และด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็น  เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ท่ีต้องการของระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม” 

10.2  ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกิจกรรมการแกไ้ข 

(Nonconformity and Corrective Action) 

“เม่ือเกิดส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด องคก์รตอ้ง 

1)  ตอบสนองต่อส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเท่าท่ีสามารถได ้

(1)  ท ากิจกรรมเพื่อควบคุมและแกไ้ข 

(2)  ด าเนินการกับผลท่ีตามมา รวมถึงการเยียวยาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ 

2)  ประเมินความจ าเป็นส าหรับกิจกรรมเพื่อก าจดัสาเหตุของส่ิงท่ีไม่

เป็นไปตามขอ้ก าหนด เพื่อไม่ใหเ้กิดขึ้นซ ้า หรือเกิดขึ้นท่ีอ่ืน ๆ โดย 

(1)  ทบทวนส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

(2)  พิจารณาสาเหตุของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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(3)  พิจารณาว่ามีส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีคลา้ยคลึงกันอยู่ 

หรืออาจมีโอกาสเกิด 

3)  ด าเนินการแกไ้ขท่ีจ าเป็น 

4)  ทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินการแกไ้ขท่ีไดก้ระท า 

5)  ท าการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ถา้จ าเป็น 

การด าเนินการแกไ้ขตอ้งเหมาะสมกบัความส าคญัของผลกระทบของส่ิงท่ีไม่

เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเกิด รวมถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของลกัษณะของส่ิง

ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและการด าเนินการใด ๆ ต่อมาผลของการด าเนินการแกไ้ขใด ๆ” 

10.3  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) 

“องค์กรต้องปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของความเหมาะสม เพียงพอ และ

ประสิทธิผลของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม” 

 

2.3  ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001: 2018) 

 

ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หรือ ISO 45001 (Occupational 

Health and Safety Management Systems) ได้ประกาศใช้คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 ซ่ึง

มาตรฐานปัจจุบนัของ OHSAS 18001 จะถูกแกไ้ขและรวมเขา้กบั ISO 45001 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ส้ินสุดในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 หลงัจากวนัน้ีมาตรฐาน OHSAS 18001 จะถูกถอนออก หากปัจจุบนั

องคก์รไดรั้บรองระบบมาตรฐาน OHSAS 18001 จะตอ้งเตรียมด าเนินการเขา้สู่กระบวนการยา้ยไป

ยงัระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัใหม่น้ี โดยมีระบบมาตรฐานการ

จดัการท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อระบุและควบคุมความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

องค์กรสามารถลดความเส่ียงให้กบัพนักงานและผูเ้ยี่ยมชมหรือผูรั้บเหมาภายนอกในสถานท่ีของ

พวกเขา มาตรฐานน้ีจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถวางกระบวนการส าหรับการตรวจสอบและ

ปรับปรุงอาชีว อนามยัและความปลอดภยัในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

ประเด็นส าคญัในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001: 2018 ไดแ้ก่ 

1) ระบบการจดัการในสถานท่ี 

2) การวางแผนและการประเมินความเส่ียง 

3) การฝึกอบรมพนกังานและการรับรู้ 

4) การส่ือสารระบบการจดัการความปลอดภยั 
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5) ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

6) ตรวจสอบและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

7) ระบบมาตรฐานการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

การบรรลุระบบมาตรฐานการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีมีโครงสร้างทัว่

ทั้งองคก์รจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ขององคก์รต่อสวสัดิการของพนกังานและบุคคลภายนอก 

ความสามารถในการจดัการพฒันาระบบท่ีแข็งแกร่งจะให้ประโยชน์กบัองค์กรและพนักงาน การ

ประหยดัตน้ทุนและการลดอุบติัเหตุเป็นเพียงสองในผลประโยชน์อีกมากมาย  ระบบมาตรฐาน ISO 

45001: 2018 เหมาะส าหรับองค์กรทุกประเภทท่ีตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการและลด

อุบติัเหตุในสถานท่ีท างาน โดยการได้รับการตรวจประเมินโดยหน่วยงานรับรองระบบซ่ึงเป็น

บุคคลท่ีสาม องค์กรจะพิสูจน์ต่อพนักงาน และคู่คา้ว่าพวกเขาจะไดรั้บการใส่ใจดา้นอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัอย่างจริงจงั มอบกรอบการท างานเพื่อช่วยให้องค์กรปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทาง

กฎหมายต่อระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 

 

2.3.1  ประโยชน์ของ ISO 45001  

ระบบมาตรฐานการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ

ใหป้ระโยชน์กบัคู่คา้และมอบความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงัน้ี 

1) ลดความเส่ียงของความล่าชา้ในการผลิตใหน้อ้ยท่ีสุด 

2) ใหส้ภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท าธุรกิจ 

3) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการรักษานโยบายการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

4)  ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

กฎหมายและช่วยในการปรับปรุงขวัญก าลังใจของพนักงาน ด้วยการท าให้สถานท่ีท างานมี

สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน 

5) สร้างช่ือเสียงขององคก์รและเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ในการไดด้ าเนินธุรกิจ 

6) ลดความเส่ียงของการหยดุท างานจากอุบติัเหตุ 

7) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ขององคก์รท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย 

การรักษาความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

8) จดัให้มีระบบท่ีแข็งแกร่งเพื่อรักษาและปรับปรุงการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 
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ตำรำงท่ี 2.1  ISO 45001: 2018 Development Timeline 

 

Proposal 

Stage 

Preparatory 

Stage 

Committee 

Stage (CD) 

2nd  

Committee 

Stage (CD) 

Enquiry 

Stage 

(DIS) 

2nd  

Enquiry 

Stage (DIS) 

Approval 

Stage 

(FDIS) 

Publication 

Mar 

2013 

Nov 

2013 

Mar 

2015 

Jul 

2015 

Nov 

2015 

May 

2017 

Nov 

2017 

Mar 

2018 

 

แหล่งท่ีมำ:  International Organization for Standardization, 2018. 

  

2.3.2  ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

          (ISO45001: 2018)  

โครงสร้างใช ้Annex SL Common Structure ซ่ึงแสดงโครงสร้างใหม่ High Level Structure 

The Process Approach (Inputs/Action/Outputs) 

The Plan – Do – Check – Act Approach มาตรฐานน้ีก าหนดขึ้นโดยน าแนวคิด PDCA มาใช ้

Plan: ก าหนดและประเมิน OH&S Risk, OH&S Opportunities และ Other Risk และ OH&S 

Opportunities จดัท า OH&S Objectives และกระบวนการท่ีจ าเป็นในการส่งมอบผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์

กบั OH&S Policy 

Do: ด าเนินการตามท่ีไดว ้างแผนไว ้

Check: เฝ้าติดตามและตรวจวดักิจกรรมและกระบวนการท่ีเก่ียวกับ OH&S Policy และ 

OH&S Objectives และรายงานผล 

Act: ด าเนินการปรับปรุง OH&S Performance อย่างต่อเ น่ือง  เพื่อให้บรรลุ  Intended 

Outcomes 
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ภำพท่ี 2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง PDCA และกรอบการท างานของมาตรฐานนานาชาติ  

                  ISO 45001: 2018 

แหล่งท่ีมำ:  ISO, 2020. 

 

รำยละเอยีดข้อก ำหนดมำตรฐำน 

4.0  บริบทองค์กร 

4.1  ความเขา้ใจองคก์รและบริบทขององคก์ร 

4.2  ความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

4.3  การก าหนดขอบข่ายระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4.4  ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

5.0  ควำมเป็นผู้น ำและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำน 

5.1  ความเป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่ 

5.2  นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

5.3  บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีในองคก์ร 

5.4  การมีส่วนร่วมและการใหค้  าปรึกษาของผูป้ฏิบติังาน 
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6.0  กำรวำงแผน 

6.1  การปฏิบติัการเพื่อด าเนินการกบัความเส่ียงและโอกาส 

6.1.1  ทัว่ไป 

6.1.2  การช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียงและโอกาส  

6.1.2.1  การช้ีบ่งอนัตราย 

6.1.2.2  การประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และ

ความเส่ียงอ่ืน ๆ ของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

6.1.2.3  การประเมินโอกาสดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และ

โอกาสอ่ืน ๆ 

6.1.3  การก าหนดขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 

6.1.4  แผนปฏิบติัการ 

6.2 วตัถุประสงคด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และการวางแผนเพื่อท าให้บรรลุ 

6.2.1  วตัถุประสงคด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

6.2.2  การวางแผนเพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

7.0  กำรสนับสนุน 

7.1  ทรัพยากร 

7.2  ความสามารถ 

7.3  ความตระหนกั 

7.4  การส่ือสาร 

7.4.1  ทัว่ไป 

7.4.2  การส่ือสารภายใน 

7.4.3  การส่ือสารภายนอก 

7.5 เอกสารสารสนเทศ  

7.5.1  ทัว่ไป  

7.5.2  การจดัท าและท าใหท้นัสมยั  

7.5.3  การควบคุมเอกสารสารสนเทศ  

8.0  กำรด ำเนินกำร  

8.1  การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ  

8.1.1  ทัว่ไป  

8.1.2  การก าจดัอนัตรายและลดความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

8.1.3  การจดัการการเปล่ียนแปลง 
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8.1.4  การจดัซ้ือจดัจา้ง  

8.1.4.1  ทัว่ไป  

8.1.4.2  ผูรั้บเหมา  

8.1.4.3  การบริการจากภายนอก  

8.2  การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  

9.0 กำรประเมินสมรรถนะ  

9.1  การเฝ้าระวงั ตรวจวดั วิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ 

9.1.1  ทัว่ไป  

9.1.2  การประเมินความสอดคลอ้ง  

9.2 การตรวจประเมินภายใน  

9.2.1  ทัว่ไป  

9.2.2  โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน  

9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร  

10  กำรปรับปรุง  

10.1  ทัว่ไป  

10.2  อุบติัการณ์ ความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและการปฏิบติัการแกไ้ข 

10.3  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

ข้อที่ 1 Scope (ขอบเขต) 

ขอ้ก าหนดน้ีบ่งบอกใหท้ราบถึง ขอบเขตการใชม้าตรฐาน ส าหรับการบริหารจดัการอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยัฉบบัน้ี ทุกองคก์รสามารถน าไปวางระบบได ้เพื่อให้องคก์รบรรลุ ผลลพัธ์

การด าเนินธุรกิจ และพฒันาปรับปรุงผลการด าเนินการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งและบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั 

ข้อที่ 2 Normative Reference (เอกสำรอ้ำงองิ) 

มาตรฐาน ISO 45001: 2018 ไม่มีเอกสารอา้งอิงเป็นมาตรฐานท่ีองค์กรมาตรฐานระหว่าง

ประเทศประกาศขึ้นมาเป็นฉบบัแรก 

ข้อที่ 3 Terms and Definitions 

ข้อก าหนดของมาตรฐานการจัดการ ISO 45001: 2018 ฉบับแรกน้ีก าหนดค านิยามและ

ค าศพัทไ์วท้ั้งหมด 37 ค  า โดยหากในเน้ือหาของมาตรฐานค าใดท่ีมีความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั ให้ใช้

ความหมายของค านิยามท่ีมาตรฐานก าหนดไวเ้ป็นเกณฑ์ ขอ้น้ีองค์กรควรเขียนค านิยามไว้เป็น

เอกสารอา้งอิงของการจดัท าระบบโดยระบุไวใ้น คู่มือการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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ข้อที่ 4 Context of the Organization (บริบทองค์องค์กร) 

ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO 45001: 2018 ก าหนดให้องค์กรจะต้องด าเนินการ 4 เร่ือง 

ดงัต่อไปน้ี 

1)  ส ารวจประเด็นภายในและภายนอกขององคก์ร ท่ีจะมีผลกระทบต่อระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2)  ส ารวจความตอ้งการ ความคาดหวงั ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั 

3)  ก าหนดขอบเขตการจดัท าระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ขององค์กร

หรือสถานประกอบการ 

4)  ก าหนดแนวทางการจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ขององคก์ร 

โดยในขอ้ก าหนดท่ี 4 น้ี ให้จดัท าแบบฟอร์มการส ารวจประเด็น ภายใน, ภายนอก และ

ความตอ้งการความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และเขียน

เอกสารสารสนเทศเพื่อการก าหนดขอบเขตการจดัท าระบบใหช้ดัเจน 

ข้อที่ 5 Leadership and Worker Participation (ควำมเป็นผู้น ำและกำรมีส่วนร่วม) 

ในขอ้ก าหนดน้ี ใหอ้งคก์รจดัท าและวางระบบท่ีสะทอ้นประเด็นหลกั ๆ ท่ีมาตรฐานก าหนด

ไว ้4 เร่ืองดงัน้ี 

1)  ก าหนดความมุ่งมัน่ของผูน้ าและผูบ้ริหารดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

โดยจะตอ้งก าหนดใหช้ดัวา่จะเนน้อะไร จะท าอะไรและแสดงออกอยา่งไรใหเ้ป็นรูปธรรม 

2)  ผูบ้ริหารสูงสุดต้องก าหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

ส่ือสารใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร 

3)  ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งก าหนดโดยสร้างการบริหาร บทบาท อ านาจ หนา้ท่ี 

ความรับผิดชอบ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับทุก

ต าแหน่ง 

4)  ตอ้งก าหนดวิธีการขั้นตอนการเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของพนกังาน 

ข้อที่ 6 Planning (กำรวำงแผน) 

ในขอ้ก าหนดน้ี ให้องค์กรวางแผนการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 

เร่ืองหลกั ๆ ดงัน้ี  
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1)  วางแผนด าเนินการจดัการความเส่ียงและโอกาสดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ทั้งความเส่ียงในองคก์ร และความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ 

2)  ก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและแผนการด าเนินการปฏิบติั 

โดยองคก์รตอ้งก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้

ชัดเจน สอดคล้องกับ ความเส่ียงและโอกาสขององค์กร รวมทั้ งก าหนดแผนการด าเนินการ 

ทรัพยากรและผูรั้บผิดชอบใหช้ดัเจน 

ข้อที่ 7  Support (กำรสนับสนุน) 

ในขอ้ก าหนดน้ี องคก์รจะตอ้งจดัท ากิจกรรมท่ีส าคญั รวมทั้งหมด 5 เร่ืองดงัน้ี 

1)  ก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการจัดท าระบบการจัดการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั ให้เพียงพอ เหมาะสม พร้อมใช้งานใน เช่น งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ต่าง  ๆ 

เป็นตน้ 

2)  ก าหนดความรู้ความสามารถบุคลากรทุกระดับทุกต าแหน่ง เพื่อท่ีจะ

ด าเนินการตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ท่ีก าหนดไว ้

3)  การสร้างจิตส านึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบุคลากรใน

องคก์ร โดยวิธีการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มต่าง ๆ 

4)  จดัท าระบบการส่ือสาร ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัภายในองค์กร

และภายนอกองคก์รใหส้ะดวก ทัว่ถึง และมีการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 

5)  จัดท าเอกสาร สารสนเทศ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งใช้ปฏิบติัตามระบบท่ีมีการออกแบบหรือวางระบบไว ้รวมทั้งตอ้งมีการควบคุมจดัการ

เอกสารสารสนเทศใหมี้ความทนัสมยั 

ข้อที่ 8 Operation (กำรปฏิบัติงำน)  

ในขอ้ก าหนดขอ้น้ี องคก์รจะตอ้ง ด าเนินการอยู ่2 เร่ืองหลกั ๆ ดงัน้ี 

1)  การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัท่ีเหมาะสมของหน่วยงานต่างๆในองคก์ร โดยให้ใชข้อ้มูลของความเส่ียงและโอกาสดา้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา โดยเน้นการก าจัด

อันตราย, และการลดความเส่ียง, การบริหารจัดการความเปล่ียนแปลง , การจัดซ้ือจัดจ้าง, การ

ควบคุมผูรั้บเหมาและการควบคุมผูรั้บจา้งเหมาช่วง (Outsource) 

2)  การเตรียมความพร้อมการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โดยในขอ้น้ีองค์กรตอ้ง

จดัท ามาตรการ การรับมือกบัเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในองคก์ร โดยเนน้ทั้ง

มาตรการก่อนเกิดเหตุการณ์, ขณะเกิดเหตุการณ์และหลงัเหตุการณ์สงบหรือยติุลง นอกจากน้ีจะตอ้ง

มีการฝึกซอ้มแผนหรือมาตรการต่าง ๆ ใหเ้กิดทกัษะและเกิดความช านาญ 
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ข้อที่ 9 Performance Evaluation (กำรประเมินสมรรถนะ) 

ในขอ้น้ี องคก์รจะตอ้งด าเนินการอยู ่3 เร่ืองหลกั ๆ ดว้ยกนัคือ 

1)  การติดตาม วดัผล การวิเคราะห์และการประเมินดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั เพื่อทราบว่าสถานะต่าง ๆ อยู่ท่ีระดบัใดมีขอ้จ ากัด หรือปัญหาอุปสรรคอยู่ท่ีจุดใด การ

แกไ้ขปัญหาจึงจะด าเนินการไดท้นัท่วงทีและถูกตอ้งตรงประเด็น 

2)  การตรวจติดตามภายใน เพื่อใหรู้้สถานะความครบถว้นสมบูรณ์ของระบบการ

จดัการ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้บกพร่องของ

ระบบไปสู่การแกไ้ข ต่อไป 

3)  การประชุมทบทวนการจดัการ โดยในขอ้น้ีผูบ้ริหารสูงสุด และผูบ้ริหารทุก

ระดบัจะตอ้ง ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในทุกๆขอ้ท่ีได้

ด าเนินการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบถึงผลการด าเนินการ และความคืบหน้าต่าง  ๆ โดยความถ่ีของ

การประชุมขึ้นอยูก่บัองคก์รเป็นผูก้  าหนด รวมทั้งรูปแบบวิธีการ ประชุมดว้ยเช่นกนั 

ข้อที่ 10 IMPROVEMENT (กำรปรับปรุง) 

ในขอ้ก าหนดน้ี มาตรฐานเนน้ให้องคก์รมีการพฒันาปรับปรุง ระบบการบริหารจดัการอาชี

วอนามยัและความปลอดภยั โดยเนน้ 3 ดา้นดงัน้ี 

1)  การดูผลลพัธ์ของระบบการบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัหาก

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดก็จะตอ้งตดัสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อน าไปสู่การ

พฒันา/ปรับปรุง ใหดี้ขึ้น 

2)  การจดัการกบัส่ิงท่ีเป็นขอ้บกพร่อง, ปัญหา และความไม่สอดคลอ้งต่าง ๆ เช่น 

อุบติัเหตุ/อุบติัการณ์ เป็นตน้ เพื่อเป้าหมายหลกัคือการไม่ใหเ้กิดปัญหาน้ีเกิดขึ้นซ ้า 

3)  การพฒันาระบบอยา่งสม ่าเสมอ โดยเนน้ใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

โดยทั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นภาพรวมท่ีส าคญั ๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในล าดบัขั้นของการ

จดัท าระบบ รวมทั้งสรุปสาระส าคญัหลกั ๆ ท่ีมาตรฐานได้มีการก าหนดเอาไว ้หากตอ้งการท่ีจะ

จดัท าระบบตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 ผูเ้ขียนขอเสนอให้องค์กร คน้หารายละเอียดเพิ่มเติม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกในการน ามาจดัวางระบบท่ีสมบูรณ์ต่อไป  
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2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัดัชนีตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จแบบสมดุล  

       (Balanced Scorecard: BSC) 

  

ส าหรับงานวิจยัเร่ือง การบูรณาการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และ

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ไดน้ าทฤษฎีการประเมินดชันี

ช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard มาเป็นแบบประเมินผล โดยจะขอน าเสนอ

ความหมายของดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ดงัต่อไปน้ี 

 

2.4.1  ควำมหมำยของกำรบริหำร Balanced Scorecard 

องคก์รต่าง ๆ ไดใ้ห้ความหมายของตวัช้ีวดัแบบสมดุลไวแ้ตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ 

น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้การด าเนินการ  ช่วยในการตดัสินใจทั้งในระดบักลยุทธ์และ

ระดบัปฏิบติัการ ดชันีท่ีใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความสาเร็จ และยงัสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัผลของการ

ด าเนินงานอ่ืน ๆ ได ้

กฤษณี มหาวิรุฬห์ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของคาวา่ Balanced Scorecard (BSC) คือ ระบบ

หรือกระบวนในการบริหารงานท่ีอาศยัการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) เพื่อใชเ้ป็นกลไกส าคญั 

Kaplan and Norton (1996) ได้ให้ความหมายของคาว่า  Balanced Scorecard ไว้ว่า เป็น

เคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วยน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั โดยอาศยัการวดัหรือประเมินเพื่อให้

เกิดความสอดคลอ้งและมุ่งเนน้ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร 

ดังนั้น Balanced Scorecard หรือ ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล จึงมีความหมายว่า เป็น

เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินงานทั้งในระดบักลยทุธ์และระดบัปฏิบติัการ สามารถน าเคร่ืองมือ

มาประเมิน Balanced Scorecard ประกอบไปดว้ยหลกัการของดชันีความส าเร็จแบบสมดุล 4 กลุ่ม

หลกั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัช้ีวดั ดา้นการเงิน กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นผูรั้บบริการ กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นการบริหาร กลุ่ม

ตวัช้ีวดัด้านการเรียนรู้และการพฒันา โดยแต่ละกลุ่มหลกัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ช่วยองค์กรเกิด

ความส าเร็จส่วนในดา้นของมุมมองการวดั ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้น

กระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา โดยแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1)  ด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองท่ีบอกเก่ียวกับตัวช้ีวดัของ

ตน้ทุนการผลิต การลดตน้ทุน การเพิ่มขึ้นของก าไร การเพิ่มขึ้นของรายได ้ยอดขาย และการลดลง

ของตน้ทุน เป็นตน้ 

2)  ด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็นมุมมองท่ีบอกเก่ียวกับตัวช้ีว ัดของ

ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ แสดงถึงความสามารถในการดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้
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บริการ และเป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในทุกดา้น เช่น หากไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีดีอาจ

ท าใหเ้กิดปัญหาการร้องเรียน เป็นตน้ 

3)  ด้านกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective) เป็นมุมมองท่ีบอก

เก่ียวกบัการด าเนินงานหรือกระบวนการภายในขององคก์ร  เพื่อการน าเสนอความตอ้งการให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประสานงานภายในองค์กร การจดัโครงสร้าง

องคป์ระกอบใหมี้ประสิทธิภาพ 

4)  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมอง

ท่ีบอกเก่ียวกบัตวัช้ีวดัท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตกบัองค์กร เช่น การพฒันาความรู้ความสามารถของ

พนักงาน การพฒันาระบบอ านวยความสะดวกในการท างาน เพื่อเป็นประโยชน์ในระยะยาวแ ก่

องคก์ร 
 

 

 
 

 

 

 

ภำพท่ี 2.3  มุมมองพื้นฐานของดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล 

แหล่งท่ีมำ:  ปรับปรุงจาก Kaplan & Norton, 1996, p. 9. 
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ภำพท่ี 2.4  กรอบแนวคิด Balanced Scorecard Framework 

แหล่งท่ีมำ:  นภดล ร่มโพธ์ิ, 2553.  

 

จะเห็นไดว้่าแนวคิด Balanced Scorecard เป็นแนวคิดง่าย ๆ ท่ีไม่ซับซ้อนสามารถท าความ

เขา้ใจได้ง่าย และเหมาะส าหรับใช้ในการบริหาร เน่ืองจากสามารถส่ือให้เห็นถึงผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้นผา่นทางแผนภาพแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) นอกจากน้ี ในแต่ละมุมมอง

จะมีตวัช้ีวดัอยูส่องประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

1)  ตวัช้ีวดัน า (Leading Indicator) เป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงให้เห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้

เกิดผลกระทบกับส่ิงอ่ืน ตวัอย่างเช่น ความพึงพอใจของลูกคา้จะเป็นตวัวดัผลช้ีน าของส่วนแบ่ง

การตลาด เป็นตน้ 

2)  ตวัช้ีวดัตาม (Lagging Indicator) เป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงให้เห็นถึงผลท่ีเกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาท่ีผา่นมา ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของกลยทุธ์หรือเป้าหมายท่ี

ได้ตั้ งไวต้ัวอย่างเช่น ก าไร จะเป็นตัวช้ีวดัตาม เน่ืองจากจะสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจจะประสบ

ผลส าเร็จทางดา้นการเงินหรือไม่ หลงัจากด าเนินการมาแลว้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง (นพดล ร่มโพธ์ิ, 

2553) 
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2.4.2  กระบวนกำรในกำรสร้ำง BSC 

ในการสร้างกระบวนการในการสร้างดชันีตวัช้ีวดัแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) 

จะมีองคป์ระกอบและรายละเอียดท่ีตอ้งวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

1)  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ

องคก์รเพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการพื้นฐานขององคก์ร 

2)  ก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) และกลยุทธ์ขององคก์ร เพื่อแสดงถึงส่ิงท่ีอยากให้

เป็นไปในอนาคต 

3)  การก าหนดมุมมอง (Perspective) ดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเป็นตัวช้ีวดัความส าเร็จใน

การด าเนินงานของกิจการแต่ละองคก์ร 

4)  การจดัท าแผนท่ีทางกลยุทธ์ (Strategy Map) โดยการก าหนดวตัถุประสงค์ใน

แต่ละมุมมองผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งประชุมร่วมกนัเพื่อยนืยนัและเห็นชอบในแผนท่ีทางกลยทุธ์ท่ีจดัขึ้น 

5)  การก าหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPI) และเป้าหมาย (Target) 

เพื่อเรียงลาดบัความส าคญัและมุ่งไปสู่จุดหมาย 

6)  การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan) เพื่อเป็นจดัท าแผนงานก่อนการลงมือ

ปฏิบติัการจริง ในการจดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เพื่อให้เกิดความส าเร็จในดา้นต่างๆ เช่น 

ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และดา้นการพฒันา การจดัท าตวัช้ีวดั

ความส าเร็จแบบสมดุลนั้นมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในการน ามาประยกุตใ์ช ้โดยสามารถสรุปได ้  ดงัน้ี 

 

2.4.3  ข้อดีของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) 

1)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นการประเมินท่ีครอบคลุมในมิติต่างๆ เช่น 

ดา้นการเงิน เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในการปรับงบประมาณ หรือการจดังบประมาณต่าง ๆ 

2)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นการประเมินผลกบักลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 

ท าใหก้ารประเมินมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

3)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุลสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนักลยทุธ์

ต่าง ๆ ขององคก์รใหส้ าเร็จไดโ้ดยง่าย 

4)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นการพฒันาแนวคิดให้ต่อเน่ือง โดยอาจน า

ผลจากประสบการณ์ในอดีต หรือในการปฏิบติังานมาปรับใชใ้นองคก์รไดจ้ริง 
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2.4.4  ข้อเสียของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) 

1)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล อาจเหมาะส าหรับการใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานขององคก์ร 

2)  ตัวช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล ต้องมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองเพื่อความ

ชดัเจนและแม่นย  าของเคร่ืองมือ 

นอกจากข้อดีและข้อเสียของการน าตัวช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุลมาปรับใช้ในการ

ประเมิน หรือเพื่อผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จในมิติดา้นต่าง ๆ แลว้ ควรตอ้งมีการพิจารณาเหตุผล

และประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการน าตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุลมาใช ้ 

 

2.4.5  เหตุผลท่ีควรน ำตัวชี้วัดควำมส ำเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) มำใช้

เป็นเคร่ืองมือ 

1)  ตัวช้ีว ัดความส าเ ร็จแบบสมดุล ให้ความส าคัญแก่ลูกค้า เป็นอย่างมาก 

(Customer Orientation) 

2)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล มีความมุ่งต่อการปรับระบบการท างานให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (Reengineering) 

3)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล ส่งเสริมใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยเสริม

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึ้น (Technology) 

4)  ตัวช้ีวดัความสาเร็จแบบสมดุล เน้นการพฒันาส่งเสริม แนวความคิด การ

เรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาพฒันาองคก์ร (Learning Organization) 

 

2.4.6  ประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรน ำตัวชี้วัดควำมสำเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard 

(BSC) มำปรับใช้ 

1)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้มองเห็นวิสัยทศัน์ของ

องคก์รไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น 

2)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นตวัช่วยให้ผลการด าเนินงานขององค์กรดี

ขึ้น เช่น ดา้น ประสิทธิภาพ  งบประมาณ บุคลากร และการพฒันาการเรียนรู้ 

3)  ใชต้วัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างาน

ขององคก์รได ้

4)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล ท าใหเ้กิดการจดัแบ่งงบประมาณและทรัพยากร

ต่างไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5)  ตัวช้ีว ัดความส าเร็จแบบสมดุล สามารถท าให้องค์กรมีความมุ่งเน้น ให้

ความส าคญัต่อกลยทุธ์ขององคก์รมากขึ้น และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัได ้

6)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล สามารถช่วยในเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

วฒันธรรมขององค์กร โดยการก าหนดตัวช้ีวดัและเป้าหมายเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

7)  ตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล สามารถท าให้พนกังานเกิดการรับรู้และเขา้ใจ 

และส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผูอ่ื้นในองคก์ร 

 

2.4.7  อุปสรรคส ำคัญท่ีท ำให้กลยุทธ์ไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

1)  วิสัยทศัน์การท างานท่ีไม่ชดัเจน การขาดการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 

2)  การขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ตั้งแต่ระดบัพนกังานไปจนถึงระดบัผูบ้ริหาร 

3)  ผูบ้ริหารระดบัสูงขาดความสนใจในขอ้มูล และไม่ส่งเสริมการปฏิบติังานต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการพฒันาใหอ้งคก์รเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

2.4.8  ข้อควรระวังในกำรจัดท ำตัวชี้วัดควำมส ำเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) 

กฤษฎี มหาวิรุฬห์ (2546) ได้กล่าวถึงการน าเอา Balanced Scorecard (BSC) มาใช้ภายใน

องค์กร จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ พอสมควร ดงันั้น ผูบ้ริหารขององค์กรควรจะ

เตรียมตัวองค์กรให้พร้อมก่อนท่ีจะมีการน าเอา BSC มาใช้จริง ๆ เพื่อให้กระบวนการในการ

ปรับเปล่ียนเป็นไปดว้ยความราบร่ืนมากขึ้น และส่ิงท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อม คือ 

1)  ผูน้ าต้องเป็นผูริ้เร่ิมการเปล่ียนแปลงดังนั้ นผูบ้ริหารระดับสูงต้องให้การ

สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 

2)  ผูบ้ริหารตอ้งท าหน้าท่ีการส่ือสารและท าความเขา้ใจกบัเจ้าหน้า ท่ีทุกคนให้

ชดัเจนทุกคนภายในองคก์รตอ้งมีส่วนรับรู้และให้การสนบัสนุนในการน าระบบการประเมินไปใช้

เน่ืองจากการน า BSC ไปใชต้อ้งเก่ียวขอ้งกบัทุกคนในองคก์ร 

3)  ผูบ้ริหารตอ้งมุ่งมัน่เอาจริงเอาจงัท่ีจะท าให้ BSC ประสบผลการเร่ิมน าระบบ 

BSC มาใชภ้ายในองคก์รตอ้งระวงัว่าเม่ือท าแลว้ควรจะรีบท าให้เห็นผลในระดบัหน่ึงโดยเร็ว เพราะ

จะส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจของพนกังาน 

4)  ตอ้งระวงัอย่าให้ระบบ BSC กลายเป็นเคร่ืองมือในการจบัผิดเจา้หนา้ท่ีจะเป็น

การใช ้BSC อยา่งผิดวตัถุประสงค ์
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5)  ต้องระวังไม่ให้การจัดท าระบบ  BSC เป็นเพียงแค่โครงการท่ีมีก าหนด

ระยะเวลา ทั้งน้ีเพราะ BSC เป็นส่ิงท่ีต้องท าอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาไม่มีการส้ินสุดต้องมีการ

ปรับเปล่ียนตลอดเวลา เพื่อใหมี้ความเหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

6)  ตอ้งระวงัไม่ให้การจดัท าตวัช้ีวดัและเป้าหมายมีความง่ายหรือยากจนเกินไป

และมีการเตรียมความพร้อมในระบบขอ้มูลภายในองคก์ร 

7)  ในการน าเคร่ืองมือหรือส่ิงใหม่ ๆ มาใช้ภายในองค์กรอาจจะต้องพบการ

ต่อตา้นจากผูบ้ริหารหรือเหนา้ท่ีบางกลุ่ม 

8)  การน าระบบ BSC ไปผูกกบัระบบการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร ไม่ควรจะ

เร่งรีบท าตั้งแต่เพิ่งเร่ิมพฒันา BSC ไดใ้หม่ ๆ ควรตอ้งรอใหร้ะบบทั้งหมดน่ิงก่อน 

สรุปได้ว่าในการน าเคร่ืองมือหรือส่ิงใหม่ ๆ มาใช้ อาจเกิดการต่อตา้นจากผูบ้ริหารหรือ

เจา้หนา้ท่ีบางกลุ่ม แต่ไม่ควรจะเร่งรีบการเพิ่งพฒันา ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในการ

จดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุลอย่างเต็มท่ี ทุกคนภายในองคก์รต้องรับรู้และให้การสนบัสนุน

ในการน าระบบการประเมินไปใช้ การไม่น าตัวช้ีว ัดความส าเร็จแบบสมดุลไปใช้อย่างผิด

วตัถุประสงค์จากแนวคิดเก่ียวกบัการจดัท าตวัดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุลนั้นสามารถน ามา

ปรับใชก้บังานวิจยัฉบบัน้ี โดยสามารถน ากลุ่มหลกัท่ีเป็นเคร่ืองมือ มาช่วยใหอ้งคก์รเกิดความส าเร็จ

ได้ โดยน าด้านของมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกคา้ ด้านกระบวนการภายใน ด้านการ

เรียนรู้และการพัฒนา มาประยุกต์และปรับใช้ในกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพื่อให้เกิดความ

สอดคลอ้งและเหมาะสมกับงานวิจยัในคร้ังน้ีมากท่ีสุด โดยใช้ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล 

(Balance Scorecard) ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดป้ระยกุตมิ์ติ 4 มิติ ของ BSC มาใช ้โดยไดป้รับช่ือมิติใหมี้

ความเหมาะสมยิง่ขึ้น ไดแ้ก่ 1) ปรับมิติดา้นการเงิน เป็น “มิติดา้นประสิทธิผล” 2) มิติดา้นลูกคา้ เป็น 

“มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย”  3) มิติดา้นกระบวนการภายใน เป็น “มิติดา้นการบริหารจดัการ” และ 4) 

มิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา เป็น “มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา” ตามทฤษฎีของ David Norton 

and Robert Kaplan (1996 อา้งถึงใน จ าลอง  โพธ์ิบุญ, 2561) 

 

2.5  งำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 

  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั         

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี พบวา่มี

การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาน้ีจะตอ้งอาศยัวิจยัดงักล่าวมาเป็นแนวทาง ซ่ึงสามารถสรุป

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งกลุ่มประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
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จกัรกฤษณ์ ศรลมัพ ์(2555) ไดศึ้กษาการบูรณาการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน          

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ กรณีศึกษา เบนช์มาร์ค 

อิเลคทรอนิคส์ (มหาชน) จ ากัด (ประเทศไทย) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบูรณาการ

มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน   (ISO 50001) และมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั (OHSAS 18001) เขา้กบัมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยให้

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและระบบบริหารธุรกิจขององคก์ร เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจดัการ

ท่ีย ัง่ยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานคา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัสืบไป โดยงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการตรวจสอบเอกสารทุติยภูมิ 

ส ารวจพื้นท่ีเพื่อจดัเก็บขอ้มูลดา้นปฐมภูมิ โดยตรวจสอบจากหลกัฐานการด าเนินงาน บนัทึก และใช้

แบบสอบถามในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความสอดคลอ้ง 

ตรวจสอบปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานโดยกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษานั้นจะเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการในปัจจุบนัดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กรณีศึกษา บริษทั เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (มหาชน) 

จ ากดั (ประเทศไทย) ไดแ้ก่ ตวัแทนผูบ้ริหาร คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ผูรั้บผิดชอบ

ดา้นพลงังาน และฝ่ายซ่อมบ ารุงจ านวน 34 ท่านพบวา่องคก์รมีความพร้อมหลายๆดา้นในการบูรณา

การระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เช่น ความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร ระบบเอกสารและการปฏิบติัต่าง  ๆ แต่จะมีจุดอ่อน คือการมีผูรั้บผิดชอบในแต่ละ

ระบบแยกกันออกไปและไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงแบบเต็มเวลา ซ่ึงแนวทางในการ

ด าเนินงานบูรณาการโดยแบ่งออกเป็น 8 หวัขอ้ คือ โครงสร้าง บทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจ

หนา้ท่ี การจดันโยบาย การทบทวนสถานะเบ้ืองตน้ การฝึกอบรม การน าไปปฏิบติัและควบคุมการ

ด าเนินงาน การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การตรวจสอบและประเมินผล การทบทวน

โดยผูบ้ริหาร และพบวา่ปัจจยัแห่งความส าเร็จในอดีตท่ีผา่น ๆ มาเกิดจากการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร

ร้อยละ 54.4 และหวัหนา้งานร้อยละ 21.8 ส่วนท่ีเกิดจากคณะกรรมการร้อยละ 17.3 

จิตรา เจียระไนมณี (2552) การศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (TIS 18001) กับ

ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ์ จ ากดั ไดศึ้กษาความเป็นไป

ไดใ้นการบูรณาการระบบทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิค/วิศวกรรม/กายภาพ ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้น

กฎหมาย ดา้นองคก์รและการบริหาร และดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบว่าความเป็นไปไดด้า้นเศรษฐศาสตร์

และด้านกฎหมายอยู่ในระดับสูงมาก ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านสังคมมีความเป็นไปได้อยู่ใน

ระดบัสูง ดา้นเทคนิค/วิศวกรรม/กายภาพ มีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง ในภาพรวมบริษทัฯ 
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มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะประสบความส าเร็จในการบูรณาการระบบการจดัการฯ นอกจากน้ียงัศึกษา

ความพึงพอใจและการยอมรับในการบูรณาการระบบการจดัการ  พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจใน

การบูรณาการระบบฯ อยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 59.30) มีความพึงพอใจในระดบัสูง (ร้อยละ 

65.74) ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและการยอมรับในการน าระบบมาใช้ในการบูรณาการ 

ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงาน และความรู้ความเขา้ใจในการบูรณาการระบบการ

จดัการ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความเป็นมาและความส าคญัของ 

ISO, ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015), ระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั (ISO 45001: 2018), หลกัการของดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balance Scorecard) 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้่าการน าระบบมาตรฐานการบริหารจดัการมาใช้ส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม เป็นการจดัการอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการบริหารจดัการตามหลกัการ

จดัการเชิงกระบวนการ (Process Approach) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงป้อนเขา้ (Input) 

กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ประยุกต์โครงสร้างระบบมาตรฐานเขา้กบัหลกัการ

บริหารงาน PDCA ท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การ

ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหบ้รรลุผลตามท่ีก าหนดไว ้ระบบการบริหารงานแบบบูรณา

การเป็นรูปแบบการบริหารงานสมยัใหม่ท่ีจะช่วยลดความซ ้ าซ้อนของระบบบริหารงานต่าง ๆ ท่ี

น ามาประยุกตใ์ชง้าน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งคุณลกัษณะท่ีส าคญัของระบบมาตรฐาน โดยระบบมาตรฐานท่ี

องค์กรนิยมน ามาประยุกต์ใช้งานคือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001) 

จิรฐา ดูแกว้ (2554) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการจดัการอาชีวอนามัย

และความปลอดภยั กรณีศึกษา : กิจการอาหารส าเร็จรูปแช่เยือกแข็ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  4 ด้าน คือ ด้าน

ความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความสามารถ ดา้นการจดัการตามระบบการจดัการความปลอดภยัอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั ดา้นการใหก้ารสนบัสนุน ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร และดา้นการใหค้วามส าคญั

การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกคนในองค์กร  โดยท าการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกและสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ทั้งส้ิน 562 ราย และตรวจขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการจดัการระบบอาชีว อนามยัและความปลอดภยัคือ  

ผู ้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นและให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจริงจัง  รองลงมา คือ

ความสามารถดา้นการจดัการตามระบบความความปลอดภัยและอาชีวอนามยั และปัจจยัการปฏิบติั

ท่ีมีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดในการน าไปสู่ความส าเร็จ คือ การให้ความส าคญัของการมีส่วนร่วม 

และให้ความร่วมมืออย่างจริงจังของคนในองค์กร  ส าหรับปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการ
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จดัการระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัพบว่า  ความรู้ความเขา้ใจของคณะท างานดา้นความ

ปลอดภยั ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการศึกษา คือ ควรให้

ความส าคญัในการให้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแก่

คณะท างานเพื่อน านโยบายไปปฏิบติัและด าเนินการ ส าหรับการจดัการควรให้ความส าคญักบัการ

ตรวจสอบงานท่ีท าโดยเฉพาะการติดตามภายในองค์กรอย่างต่อเน่ืองตามแผนงานท่ีวางไว้  

นอกจากน้ีควรส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีจิตส านึก ตระหนกัถึงอนัตรายและความเส่ียงในกิจกรรม

ท่ีตนเองรับผิดชอบเพื่อใหก้ารจดัการระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จุฑารัตน์ หงส์จินดา (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง การศึกษาเร่ืองน้ี

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001) ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และเพื่อแนะแนวทางท่ีเหมาะสม

ในการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ใหก้บัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ร่วมกบัการสังเกตการณ์ใน

พื้นท่ีและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พื้นท่ีท่ีศึกษาไดแ้ก่ บริษทั บีแอลซีพีเพาเวอร์ จ ากดั บริษทั พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั สยามแผน่เหลก็วิลาสจ ากดั การวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์

หลักการของ  Balanced Scorecard ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นหลัก  4 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้าน

ประสิทธิผล ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

 ผลการศึกษาพบว่าในด้านประสิทธิผล  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด บริษัท พีทีที         

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากดั บรรลุตามวตัถุประสงค์

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พนกังานทั้ง 3 บริษทั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอย่างดี อีกทั้งพนักงานยงัมี

ความพึงพอใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

(ISO 14001) ในด้านการบริหารจัดการ จากศึกษากรณีทั้ง 3 บริษทัมีการจัดท านโยบายไวอ้ย่าง

ชัดเจน  การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ

งบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

และในดา้นการเรียนรู้และการพฒันา จากศึกษากรณีทั้ง 3 บริษทั มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้

ความสามารถของพนักงานในการด าเนินงาน และมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน

อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) แนวทางและขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ สามารถน าไป



70 

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มให้ประสบผลส าเร็จ  ได้แก่ 1) การมี

วิสัยทัศน์และมุ่งมั่นของผูบ้ริหาร 2) ระบบการบริหารจัดการท่ีดี 3) การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ 4) การพฒันาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง  5) การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน   6) การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 7) การพฒันาบุคลากร

อยา่งต่อเน่ือง 8) การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 

จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ

ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): กรณีศึกษาบริษทั พีทีที โกลบอล เค

มิคอล จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานมาตรฐานการ

จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) และเพื่อแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินมาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)ให้กบัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืนๆ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก  (In-Depth Interviews) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ร่วมกบัการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง การวิจัยคร้ังน้ีได้ประยุกต์หลักการของดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard) ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นหลกั 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล ดา้นผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพฒันา ผลการศึกษาพบว่า ในด้าน

ประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย ท่ีก าหนดไว ้ในดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พนักงานมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็น

อย่างดี อีกทั้งพนักงานยงัมีความพึงพอใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จในการด าเนินงาน

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  (ISO 14001) ในด้านการบริหารจดัการ มีการจดัท านโยบายไว้

อย่างชัดเจน การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ มีการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและ

งบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

และในดา้นการเรียนรู้และการพฒันา มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน

ในการด าเนินงาน และมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

ชาญยุทธ ค าสงค์ (2557) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จและความยัง่ยืน

ของการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี บริษทั เอสวีไอ 

จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลผลส าเร็จและความยัง่ยืนของ

การด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัความส าเร็จและความยัง่ยืนของการด าเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ โดย

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความยัง่ยืนของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ปัจจยั
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น าเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยภายนอก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยด้าน

กระบวนการและปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จและความยัง่ยนืของการด าเนินระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจยัน าเขา้ประกอบไปดว้ย ความรู้ความสามารถ

และความเหมาะสมของทรัพยากรบุคคล งบประมาณท่ีได้รับ สถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ

สะดวก มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินกิจกรรมตามระบบ ISO14001 ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จและความยัง่ยนืของการด าเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีตอ้งมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ย การก าหนดนโยบาย 

วตัถุประสงค ์เป้าหมายให้ชดัเจน การส่ือสารการประสานงาน การน าเทคโนโลยีมาใช ้กฎระเบียบ 

วิธีการและกลยทุธ์ในการด าเนินงาน การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมและร่วมมือจากทุกคน 

การตรวจติดตามแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันา ตามระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 

ปัจจยัภายนอกประกอบดว้ย การส่งเสริมจากภาครัฐ การให้ความร่วมมือจากหน่วยเอกชน ความ

ต้องการของลูกค้า การแข่งขันทางการค้า ข้อก าหนดต่าง  ๆ และเป็นไปตามกฎหมายของการ

ด าเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 

ทรงพล เสนาะล ้า (2559) ศึกษาการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ในโรงงานผลิตกระเบ้ืองหลงัคาคอนกรีต มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุง

ระบบบริหารงานของโรงงานกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั อย่างบูรณาการ โดยการ

รวบรวมปัญหาจากกระบวนการสังเกตและสอบถาม วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา บนพื้นฐานของ

ระบบมาตรฐานท่ีมีการประยุกต์ใช้อยู่จ  านวน 8 มาตรฐาน เทียบเคียงข้อก าหนด เช่ือมโยงและ

ออกแบบโครงสร้างระบบบริหารงานอย่างบูรณาการ ประยกุตเ์ขา้กบัคู่มือระบบบริหารงานคุณภาพ 

และส ารวจความเห็นต่อคู่มือระบบบริหารงานจากผูป้ฏิบติังาน ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจในระบบบริหารงาน ดา้นการน าไปใชง้าน ดา้นการตรวจติดตามภายใน ดา้นการตรวจประเมิน

จากภายนอก และด้านการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ได้คะแนนมากกว่า 4 คะแนนขึ้นไป และการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของตวัแทนผูรั้บผิดชอบงานระบบบริหาร พบว่า ระบบบริหารงานคุณภาพ

อยา่งบูรณาการน้ีท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบริษทั จะผา่นการรับรอง ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 

ผูป้ฏิบติังานสามารถเรียนรู้คู่มือระบบบริหารงานคุณภาพไดด้ว้ยตวัเอง ระบบบริหารน้ีจะสามารถ

ลดความสับสนของผูป้ฏิบติังาน ลดความถ่ีในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และสามารถตรวจ

ติดตามทุกระบบบริหารงานในการตรวจติดตามภายในเพียงคร้ังเดียวได้ ในท่ีสุดโรงงานใน

กรณีศึกษาน้ี จะสามารถลดความซ ้าซอ้นของขอ้ก าหนดลงได ้85% ลดภาระการตรวจติดตามภายใน

ไดท้ั้งหมด 200 วนัท างานต่อปี ลดความถ่ีของการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารลงไดป้ระมาณ 45 วนั

ท างานต่อปี 
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ทิวาพร สุระพล (2560) ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์การจดัการอาชีวอนามัย 

ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม : กรณีศึกษาบริษทั ปิโตรเคมีและการกลัน่แห่งหน่ึงในจังหวดั

ระยอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงานดา้นการจดัการอาชีวอนามยั  ความ

ปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มของกรณีศึกษา บริษทั ปิโตรเคมีและการกลัน่แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาให้กบับริษทัและหน่วยงานอ่ืนๆ  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิง

คุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ร่วมกบัการสังเกตการณ์

ในพื้นท่ีและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูรั้บเหมา ชุมชน 

และหน่วยงานของรัฐ  ได้ประยุกต์หลักการของดัชนีช้ีว ัดความส าเร็จแบบสมดุล  (Balanced 

Scorecard) พิจารณาประเด็นหลกั  4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  และน าเคร่ืองมือ  SWOT Analysis มา

ประกอบการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ดา้นประสิทธิผล องค์กรมีแนวทางเป้าหมายชดัเจน ผูมี้

ส่วนไดเ้สียมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานขององคก์ร องคก์รไดน้ าปัญหามาพิจารณาก าหนดเป็น

เป้าหมายในการด าเนินงาน พนกังานมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีส่วนร่วมกบั

กิจกรรม องค์กรมีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม  ด้านการบริหารจัดการ  ผูบ้ริหารได้ให้

ความส าคัญ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีดี บุคลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญและเพียงพอต่อการ

ปฏิบติังาน งบประมาณเพียงพอ มีการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ และดา้น

การเรียนรู้และพฒันา องคก์รมีการสร้างความตระหนกัให้ความรู้กบัพนกังาน มีการน าเทคโนโลยี

เขา้มาใชใ้นองคก์ร มีการปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการ

ด าเนินงาน เพื่อให้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงและเพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด 

ปิยะราษฎร์ ฤาชากูล, อุลาวณัย์ กุลชาติชัย, และวชัระ สัตยาประเสริฐ (2556) ได้ศึกษา

แรงจูงใจในการประยุกตใ์ชก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 กรณีศึกษาของบริษทั อิตาเลียนไทย 

ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ

ศึกษาถึงแรงจูงใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูท่ี้เล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการน าเอาระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบ

สัมภาษณ์แบบเชิงลึก ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ น าไปวิเคราะห์ผลโดยการเปรียบเทียบข้อมูล 

(Constant Comparison) โดยใชก้ารถอดรหสัขอ้มูล (Coding) ซ่ึงท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนและ

ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด หลงัจากนั้นจึงน ารหัสขอ้มูลท่ีไดม้าท าการจดักลุ่มปัจจยัแรงจูงใจ 

(Grouping) และให้ความหมายพร้อมระบุความถ่ี (Frequency) ของการพูดซ ้ า ผลการวิจัยพบว่า

แรงจูงใจส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริหารน า ISO 14001 มาใชใ้นองคก์ร ประกอบดว้ยแรงจูงใจภายใน และ
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แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในไดแ้ก่ แนวทางในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร การ

ลดตน้ทุนในทางธุรกิจ การท าให้ลูกคา้ยอมรับ การพฒันาของระบบ การเพิ่มรายไดเ้พื่อความยัง่ยืน

ขององคก์ร และเศรษฐกิจพอเพียงขององคก์ร ส่วนแรงจูงใจภายนอก ไดแ้ก่ การเพิ่มโอกาสในการ

แข่งขนัทางธุรกิจ และการลดผลกระทบกบัชุมชนรอบขา้ง จากผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า 

แรงจูงใจภายนอกมีความถ่ีของการพูดซ ้ าสูงกว่าแรงจูงใจภายใน ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีเกิดจาก

แรงจูงใจภายนอก สามารถน าไปเป็นแนวทางให้บริษทัอ่ืนๆท่ีสนใจ ท่ีจะน า ISO 14001 ไปใช้ใน

องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

สุภาพร เรือนเงิน (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม     

ISO 14001 ของพนกังานบริษทั ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาระดบัการยอมรับและปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของ

พนักงานบริษทั ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานเข็มขดันิรภยั) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างพนักงาน 267 คนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติ t–test, F–test และสัม

ประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 75.3 เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 33.7 มีอายุอยู่ในช่วง 25 ปี ถึง 29 ปี โดยมีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาร้อยละ 59.6 ระดับ

ต าแหน่งงานเป็นผูป้ฏิบติังานร้อยละ 64.0 มีอายกุารท างานในบริษทัฯ มากกวา่ 6 ปี มากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 33.7 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในรอบปีท่ีผ่าน

มาร้อยละ 79.0 โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับส่วนใหญ่ได้รับจากหัวหน้างานร้อยละ 74.9 มี

ความถี่ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ังมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.1 กลุ่มตวัอยา่งมี

ความรู้เก่ียวกบัระบบการการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในระดบัปานกลาง มีทศันคติต่อระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ในระดับสูง มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในระดบัต ่า มีความตอ้งการให้องค์กรมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้นในระดบัสูง 

และมีการยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในระดบัสูงผลการทดสอบสมมุติฐาน

พบวา่ ระดบัการศึกษา หน่วยงาน ต าแหน่งงาน การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทศันคติ การมีส่วนร่วม และ

ความตอ้งการให้สภาพแวดลอ้มขององค์กรดีขึ้นมีความสัมพนัธ์กับการยอมรับระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจยัด้านเพศ อายุ อายุการ

ท างาน และความรู้ พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัฯ ควรสร้างการยอมรับระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 โดยเน้นการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่กลุ่มพนักงานท่ีมีการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรี พนกังานฝ่ายผลิตโดยตรงและหัวหนา้งาน ส่งเสริมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
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ระบบฯ โดยการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ของบริษทัฯ อย่างสม ่าเสมอ 

สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามระบบฯ โดยการจดักิจกรรมหรือโครงการรณรงคส่์งเสริมการ

มีส่วนร่วมในระบบฯ สร้างทัศนคติต่อระบบฯ โดยเน้นให้พนักงานไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

ระบบฯอย่างต่อเน่ือง และสร้างการยอมรับระบบฯ โดยเนน้ให้พนกังานตระหนกัถึงประโยชน์ของ

ระบบฯ ท่ีจะท าใหส้ภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกบริษทัดีขึ้น 

อลงกรณ์ อินทรฑูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี: กรณีศึกษา บริษทัไออาร์พีซี 

จ ากัด (มหาชน) มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการด าเนินงานและปัจจยัท่ีส่งผลต่อระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และเป็นแนวทางในการจัดท า

ระบบ ISO 14001 แก่องค์กรอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพได้

ประยกุตแ์นวคิดการประเมินผลเชิงระบบ (CIPP-I Model) มีวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interviews) กับเจ้าหน้าท่ีด้านส่ิงแวดล้อมของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้เสีย ผล

การศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส าคัญมีดังน้ี 1) ด้านบริบท ได้แก่ การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 

กฏหมายและกฏระเบียบ การติดตามตรวจสอบของหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน 

ความตอ้งการคู่คา้ การแข่งขนัทางการตลาด ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้น และขอ้ร้องเรียนจาก

ชุมชน ส่วนปัจจยัด้านสภาวะทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 2) ด้าน

ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ จ านวนและความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร งบประมาณท่ี

เพียงพอ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสม การสนับสนุนของผูบ้ริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วฒันธรรมของบริษทัฯ และระบบมาตรฐานอ่ืน  ๆ  3) ด้านกระบวนการ มีการก าหนดนโยบาย 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และวางแผนโครงการท่ีเหมาะสม ชดัเจน และสอดคลอ้งกนั มีหน่วยงาน

คอยควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงานท่ีชดัเจน น าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหาร

จดัการ มีการส่ือสารกบัองคก์ร และชุมชนภายนอกอยา่งสม ่าเสมอพร้อมทั้งเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการอบรมผูรั้บเหมา การสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน ซ้อมแผนฉุกเฉิน

อย่างสม ่าเสมอ ตรวจติดตามและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ และมีการทบทวนปรับปรุงอย่ าง

สม ่าเสมอ 

เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ได้ศึกษาความตระหนักและการ

ยอมรับการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: กรณีศึกษา 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาความตระหนกัและการยอมรับของบุคลากรในการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาใช ้และ

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับความตระหนักและการยอมรับการน าระบบฯ มาใช้ใน
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามบุคลากรของสผ.ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 224 คน และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ

ตวัแทนคณะท างาน ISO 14001 จ านวน 13 ท่าน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน

คือ ค่า t-test F-test การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  โดยวิธี LSD และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี สังกัดส านัก

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด มีต าแหน่งงานเป็นขา้ราชการ เคยได้รับการฝึกอบรม

เก่ียวกับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในหลกัสูตรลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด มีความรู้

เก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมระดับปานกลาง รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความตระหนกัต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรวม

อยู่ในระดบัสูง และมีการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นระดบัค่อนขา้งสูง ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 2 ปัจจยั

คือ การฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ISO 14001 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 

มาใชใ้นองคก์ารมี 3 ปัจจยัคือ อาย ุความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 

14001 และความตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ISO 14001 

สรุปไดว้่าจากการทบทวนวรรณกรรม บทความ เอกสารความรู้ทางวิชาการ จึงไดแ้นวคิด

ในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) นั้นมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายใน

องคก์ร หรือปัจจยัภายนอกองคก์ร เช่น นโยบาย การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั ความตอ้งการของลูกคา้ การพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างภาพลกัษณ์

ท่ีดี การมีงบประมาณท่ีเพียงพอ การมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และอีกหน่ึงท่ี

ส าคญั คือ การสนับสนุนจากผูบ้ริหาร โดยการสนับสนุนจากผูบ้ริหารอย่ างมุ่งมัน่และจริงจงัจะ

ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจให้พนกังานเห็นความส าคญัของการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ซ่ึง

ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรในการศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีส่งผล

ส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการ     

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 
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บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจัดการ

ส่ิ งแวดล้อม  (ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการอา ชีวอนามัยและความปลอดภัย                               

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เป็นการ

วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) ซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interviews) ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนักงานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ร่วมกบัการสังเกตการณ์ และน าขอ้มูลท่ีไดม้า

วิเคราะห์และประมวลผลของงานวิจยัโดยใชด้ชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balance Scorecard) 

ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดป้ระยกุตมิ์ติ 4 มิติ ของ BSC มาใช ้โดยไดป้รับช่ือมิติใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น 

ไดแ้ก่ 1) ปรับมิติดา้นการเงิน เป็น “มิติดา้นประสิทธิผล” 2) มิติดา้นลูกคา้ เป็น “มิติดา้นผูมี้ส่วนได้

เสีย” 3) มิติดา้นกระบวนการภายใน เป็น “มิติดา้นการบริหารจดัการ” และ 4) มิติดา้นการเรียนรู้และ

การพฒันา เป็น “มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา”  ซ่ึงมีกรอบแนวคิด และวิธีการศึกษามีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปน้ี 

3.1  ขั้นตอนการศึกษา 

3.2  กรอบแนวคิด 

3.3  วิธีการศึกษา 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.7  การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

3.8  การประมวลผลขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 3.1  ขั้นตอนการศึกษา 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และ

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001) หลกัการการใช ้BSC และ

ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ก าหนดกรอบแนวคิดในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม           

(ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001) ของบริษทั

จ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี โดยการประยกุตมิ์ติ 4 มิติ ของ 

BSC 

คดัเลือกประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา 

จดัท าแบบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง 

วิเคราะห์ผลและสรุปผลการศึกษา 
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3.2  กรอบแนวคิดงำนวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มติิด้ำนประสิทธิผล 

- การบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

2. มิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย 

-  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

- การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

- ความพึงพอใจในความส าเร็จของการด าเนินงานระบบ ISO 

14001 และ ISO 45001 

- ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ 

ภาครัฐ            ➔ เจา้หนา้ท่ี กนอ. อมตะซิต้ี ชลบุรี 

ภาคเอกชน      ➔ ผูรั้บเหมา, ลูกคา้,  

                               ท่ีปรึกษาระบบ และพนกังาน 

ภาคประชาชน ➔ ชุมชน 

 

หลักการการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัฯ 3. มติิด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

การบริหารจดัการระบบการจดัการมาตรฐาน ISO 

14001 และ ISO 45001 

- นโยบาย 

- การปฏิบติังานตามแผนงาน 

- จ านวนบุคลากร 

- งบประมาณ 

- การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

4. มติิด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

- การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 

- การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

วิเคราะห์ผลของปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชี

วอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัการประยกุตใ์ชด้ชัน้ีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard) 

- มิติดา้นประสิทธิผล 

- มิติดา้นผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

- มิติดา้นการบริหารจดัการ 

- มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา 

ภาพท่ี 3.2  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
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ตำรำงท่ี 3.1  แสดงขอ้มูลการประยกุตใ์ชด้ชัน้ีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

 

มิติดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ กำรน ำมำประยุกต์ใช้ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง, อ้ำงอิง 

มิติดา้นการเงิน มิติดา้นประสิทธิผล 1. จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ. (2557). ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): กรณีศึกษาบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน). วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม, 10(1), 77-92. 

2. ตามทฤษฎีของ David Norton and Robert Kaplan (1996 อา้งถึงใน จ าลอง  โพธ์ิบุญ, 2561) 

มิติดา้นลูกคา้ มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย อลงกรณ์  อินทรฑูต, และจุฑารัตน์ ชมพ์พนัธ์ุ. (2558). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี: กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์

พีซี จ ากัด (มหาชน). วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์), 5(2), 14-29. 

มิติดา้นกระบวนการภายใน มิติดา้นการบริหารจดัการ ทิวาพร สุระพล. (2560). การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม : 

กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกล่ันแห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, กรุงเทพ. 

มิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา 1. ชาญยทุธ ค าสงค.์ (2557). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จและความยั่งยืนของการด าเนินการ

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม  ศึกษากรณี บริษทั เอสวีไอ จ ากดั 

(มหาชน) จังหวดัปทุมธานี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, กรุงเทพ. 

2. ตามทฤษฎีของ David Norton and Robert Kaplan (1996 อา้งถึงใน จ าลอง  โพธ์ิบุญ, 2561) 
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3.3  วิธีกำรศึกษำ 

 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทั

จ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) 

กบัผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) รวมถึงผูมี้ส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษทักรณีศึกษา ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี (Site Survey) และศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research)  เพื่อน าขอ้มูลมาท าการเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และเรียบเรียงเน้ือหาเพื่อหาขอ้สรุป และน าหลกัการของดชันีช้ีวดัความส าเร็จ (Balanced Scorecard) 

มาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียด และ

ครอบคลุมประเด็นส าคญัมากท่ีสุด 

กำรสัมภำษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interviews) 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูส้ัมภาษณ์สามารถช้ีแจงขอ้มูลได้

โดยตรงและตอ้งการขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในประเด็นท่ีจะศึกษานั้น ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน และผูถู้ก

สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยท่ีสัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนด

ขึ้นตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียดและครอบคลุมประเด็น

ส าคญัมากท่ีสุด โดยการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

3.4  วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแหล่งขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท

หลกั ไดแ้ก่ 

  

3.4.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจยั และขอ้มูลการด าเนินการระบบ

การจดัการจากเอกสารและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษทัฯ ทั้งจากห้องสมุด หน่วยงาน

ราชการ และอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิจยัโดยมีขอ้มูล ท่ีใชใ้นการศึกษาดงัต่อไปน้ี  
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1) ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ชลบุรี 

2) ข้อมูลด้านการด าเนินการระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) และ

ระบบการจดัการอาชีว อนามยัและความปลอดภยัของบริษทั (ISO 45001) 

3) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.4.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) กบัผูใ้ห้

ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ร่วมกบัการลงพื้นท่ีภาคสนาม โดยศึกษาตามกรอบแนวคิด น ามา

เป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์และการสังเกตการด าเนินงานและน า

หลักการของดัชนีช้ีว ัดความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) มาใช้สร้างแนวค าถาม

ประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียด และครอบคลุมประเด็นท่ีส าคญัมากท่ีสุด 

 

3.5  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 

 

ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ีมีเฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) ประกอบด้วยกลุ่มท่ีเป็นผูท่ี้ให้ข้อมูลหลัก  (Key Informants) โดยใช้วิธีการเลือก

ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าระบบการจดัการ 

ISO 14001: 2015 และ ISO 45001: 2018 ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู ้ท่ีสะดวกในการให้ความ

อนุเคราะห์การสัมภาษณ์และเอกสาร ซ่ึงเช่ือว่าสามารถเป็นผูใ้ห้ข้อมูลท่ีมีความครอบคลุมและ

น่าเช่ือถือ  มีดงัน้ี   
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ตำรำงท่ี 3.2  จ านวนผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคส่วน ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน (คน) 

ภาครัฐ 1.   เจา้หนา้ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 1 

ภาคเอกชน 

 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Management) 

2. ตวัแทนผูบ้ริหารระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

(MR) 

3. คณะท างานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและระบบ

การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. ท่ีปรึกษาระบบการจดัการ (Consult) 

5. ผูรั้บเหมา 

6. ลูกคา้ 

 

1 

1 

 

15 

 

1 

5 

5 

ภาคประชาชน        1.  ชุมชนใกลเ้คียง 1 

รวม 30 
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3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 

ในการศึกษาในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา คือแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In –Depth Interviews) เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบบ

สัมภาษณ์ประกอบดว้ยค าถามปลายปิด (Close - Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Opened – 

Ended Question) แต่จะใช้ค  าถามปลายเปิด (Open – Ended Question) เป็นหลัก โดยสร้างแนว

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์จากดัชนีช้ีว ัดความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึง

ประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดา้นประสิทธิผล 2) ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3) ดา้นการบริหารจดัการ และ 

4) ด้านการเรียนรู้และการพฒันา และใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง (Recorder) เพื่อเก็บรายละเอียดของ

ขอ้มูลของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ให้มากท่ีสุด และเพื่อเป็นการทบทวนขอ้มูล  ตรวจสอบความถูกตอ้งใน

การจดบนัทึกอีกคร้ัง 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับตวัแทนของผูบ้ริหารในการปฏิบติังานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(Environmental Management Representative: EMR) ผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบมาตรฐานการจดัการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management Representative – 

OH&S MR) ผูท่ี้มีความรับผิดชอบโดยตรงกับการด าเนินระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001) โดยตรง 

และผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ชลบุรี ไดแ้ก่ ชุมชนใกลเ้คียง ภาครัฐ ลูกคา้ ผูรั้บเหมา ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิด 

(Open – Ended Question) ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ตามความคิดเห็น และความเป็นจริงท่ีปฏิบติัอยูแ่ละสามารถช้ีแจงประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี โดยลกัษณะของแบบสัมภาษณ์จะเป็นประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี

ส่งผลส าเร็จในการด าเนินงาน กระบวนการ วิธีการการน าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001) มาใชใ้น

หนา้ท่ีท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ปฏิบติั 

 

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 

หลงัจากท่ีไดส้ร้างค าถามประกอบการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้ ไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพ

โดยน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ประจ าคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม สถาบัน
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บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท าการตรวจสอบ และประเมินความ

ตรง (Validity) เชิงเน้ือหา จากนั้นไดท้ าการปรับแกต้ามค าแนะน าท่ีไดรั้บจากผูท้รงคุณวุฒิ 

 

3.7  กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ีนั้น ไดน้ าหลกัการการ

ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) เพื่อให้ข้อมูลมีความเท่ียงตรง น่าเช่ือถือ โดย

แนวคิด Denzin. 1970 (สุภางค ์จนัทวานิช, 2561) โดยมีขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล  (Data Triangulation)  เ ป็นการ

ตรวจสอบโดยการน าขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสาร ผลการสัมภาษณ์ ผลการสังเกตการณ์ท่ีบันทึก

หรือเก็บรวบรวมมาไดจ้ากแหล่งท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นเวลา หรือ สถานท่ี เพื่อเปรียบเทียบ

ว่าขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ หรือถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ เช่น 

เคยถามบุตรชายผูป่้วยเปล่ียนเป็นถามหรือซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปล่ียนจากปัจเจก

บุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 

2)  การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigation Triangulation) เป็นการ

ตรวจสอบขอ้มูลวา่ถา้ผูว้ิจยัหลายคน หรือผูส้ังเกตหรือผูเ้ก็บขอ้มูลเป็นผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ผูว้ิจยัจะไดข้อ้มูล

ท่ีเหมือนกนัหรือไม่ 

3)  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการ

ตรวจสอบขอ้มูลว่าถา้ผูว้ิจยัใช้แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีแตกต่างจากเดิม จะไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนัมาก

นอ้ยเพียงใด 

4)  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological 

Triangulation) เป็นการตรวจสอบโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลากหลายวิธี แต่เป็นขอ้มูลชนิด

เดียวกนั เช่นการสังเกตคู่กบัการถาม 

โดยในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกใช้วิ ธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data 

Triangulation) ตรวจสอบโดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน วา่ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 
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3.8  กำรประมวลผลข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์จากดัชนีช้ี

วดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดา้นประสิทธิผล 

ไดแ้ก่ การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้2) ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินงานระบบกมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และ

ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001) การมีส่วนร่วมของ

พนักงาน ความพึงพอใจในความส าเร็จของการด าเนินงานระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 และ

ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3) ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการระบบมาตรฐาน 

ISO 14001 และ ISO 45001 ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบาย การปฏิบติังานตามแผนงาน จ านวนบุคลากร 

งบประมาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล และ 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ไดแ้ก่ การ

พฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน การใช้

เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการด าเนินงาน จากการใชเ้ทคนิคท่ีไดก้ล่าวมานั้น จะท าการวิเคราะห์โดยการ

รวบรวมข้อมูลท่ีได้น ามาจัดหมวดหมู่ จ าแนกประเด็น และท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์

รายละเอียดและหัวขอ้ต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี ชลบุรี เพื่อศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลใหบ้ริษทัประสบผลส าเร็จ รวมถึงปัญหา อุปสรรค 

และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบ

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001) เพื่อน ามาสรุปให้สอดคลอ้งตาม

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไป 

 กล่าวไดว้่าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี มีความ

ชดัเจนในกรอบแนวคิด เพราะจะเป็นตวัก าหนดวตัถุประสงค ์และปัญหาของงานท่ีท าการศึกษา ซ่ึง

อาศยัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาหลายรูปแบบ อีกทั้งยงัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ี

ไดม้า และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนเพื่อท่ีจะไดข้อ้สรุปตามวตัถุประสงคต์ามท่ีผูศึ้กษาได้

ก าหนดไว ้



 

บทที ่4 

 

ผลกำรศึกษำ 

 

ในบทน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการศึกษาของปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี ชลบุรี โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

เบ้ืองต้นท่ีได้รับความอนุเคราะห์จากบริษทัฯ และข้อมูลอีกส่วนหน่ึงเกิดจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรือผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานระบบมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีว  อนามยัและความ

ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

 

4.1  ข้อมูลท่ัวไป 

  

4.1.1  ข้อมูลพื้นฐำน 

บริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เป็นบริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจขาย  ให้เช่า  รถยกโตโยตา้ จ าหน่ายอะไหล่  ให้บริการตรวจเช็คซ่อมบ ารุงรถยก  และจดั

ฝึกอบรมการใชร้ถยกอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั บริษทัฯ เป็นหน่ึงของบริษทัในเครือ โตโยตา้ ทูโช 

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถยกโตโยตา้  อยา่งเป็นทางการแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

ท าธุรกิจเก่ียวกบัรถยกโตโยตา้มากกวา่ 50 ปี ทั้งในดา้นงานขาย เช่า บริการซ่อมบ ารุง และฝึกอบรม

การขบัขี่รถยกอย่างปลอดภยั บริษทัฯ ไดแ้ยกหน่วยงานยานยนต์อุตสาหกรรม (รถยก) ออกมาตั้ง

เป็นบริษทัใหม่ในช่ือ บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ในปี พ.ศ. 2551 และยา้ยท่ี

ท าการมาตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เฟส 4 จงัหวดัชลบุรี เพื่อให้เกิดความคล่องตวั

ในการบริหารงาน โดยยึดหลกัมาตรฐานโตโยตา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการใช้งานของลูกคา้

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานและสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขน

ถ่ายจดัเก็บสินคา้ และช่วยลดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน 
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ขอ้มูลบริษทั: ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 22  เดือนธนัวาคม  พ.ศ.  2551 

ทุนจดทะเบียน: 370 ลา้นบาท 

ท่ีตั้งของส านกังาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เฟส  4  เลขท่ี 700/412 หมู่ 7 ต าบล

ดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

ประเภทธุรกิจ: ขายและให้เช่ารถยกโตโยต้าและอะไหล่ บริการบ ารุงรักษา และการ

ฝึกอบรม 

 

4.1.2  นโยบำยและวิสัยทัศน์ของบริษัท 

นโยบำยของบริษัท 

1) Safety First (ความปลอดภยัเป็นอนัดบัหน่ึง) 

2) Compliance (การปฏิบติัตามกฏ) 

3) Customer Trust (ความไวว้างใจจากลูกคา้) 

วิสัยทัศน์ Global Vision – ภำพในอุดมคติ 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.1  Be the Right ONE 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563ข. 

 

The Right ONE ส าหรับท่าน 

สร้างความเช่ือมัน่สูงสุดในดา้นความปลอดภยั คุณภาพ และความน่าไวว้างใจ โดยขึ้นอยู่

กบัความตอ้งการของท่าน (เกมบะ) 

The Right ONE ส าหรับเรา 

เพิ่มศกัยภาพของพนักงานแต่ละคน และเครือข่ายทัว่โลกจนถึงขีดสุด รวมถึงสร้างความ

หลากหลายเพื่อผนึกก าลงัอนัแขง็แกร่ง 

The Right ONE ส าหรับอนาคต 

สร้างความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงจากมุมมองท่ีมีเอกลกัษณ์และศกัยภาพเฉพาะตวั เพื่อแสวงหา

ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ และสร้างสรรคส์ังคมท่ีพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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4.1.3  กระบวนกำรผลติและกำรบริกำร 

บริษทั เป็นธุรกิจขายและให้เช่ารถยกโตโยต้าและอะไหล่ บริการบ ารุงรักษา และการ

ฝึกอบรม รายละเอียดดงัน้ี 

1)  จ าหน่ายรถยกใหม่และรถยกมือสอง 

2)  รถยกเช่า รูปแบบการเช่า มี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

(1) รถยกใหม่ เง่ือนไขให้บริการเช่ารถยกใหม่ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาระยะยาว

ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป 

(2) รถยกเก่า เง่ือนไขให้บริการเช่ารถยกเก่าภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาระยะสั้น

ตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป 

3)  การบริการหลงัการขาย การตรวจเช็คสภาพรถยก 

4)  จ าหน่ายอะไหล่แทข้องรถยกโตโยตา้ 

5)  ฝึกอบรมเก่ียวกบัการขบัขี่รถยกอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 

4.1.4  ผลติภัณฑ์ 

รถยกคุณภาพระดบัโลกดว้ยมาตรฐานการผลิตรถยกโตโยตา้ในประเทศญ่ีปุ่ นภายใตก้าร

ควบคุมคุณภาพของทีมวิศวกรชั้นน าดา้นรถยกท่ีเขม้งวด ท าให้รถยกทุกคนัท่ีน าเขา้มายงัประเทศ

ไทยเป็นรถยกท่ีไดม้าตรฐานการผลิตสูง คุณภาพยอดเยีย่ม คุม้ราคา เพราะท่ีโตโยตา้เราใส่ใจและให้

ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหน่ึง จนเป็นท่ียอมรับจากลูกค้าทั่วโลกถึง

คุณภาพรถยกชั้นสูงท่ีมียอดขายเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 

1) รถยกประเภทเคร่ืองยนต ์

ซ่ี ร่ีย์รถยกโตโยต้า ท่ีได้รับการการันตรีจากผู ้ใช้ทั่วโลกว่าแข็งแกร่งและมี

เสถียรภาพสูงท่ีสุด ดว้ยโครงสร้างวสัดุท่ีแขง็แรงผสานกบัระบบการจดัการภายในท่ีถูกออกแบบมา

รองรับการใชง้านท่ีหนกั เพื่อใหไ้ดส้ัมผสัประสบการณ์แห่งรถยกทรงพลงัท่ีมีความปลอดภยัสูงสุด 

TOYOTA 8FD/FG SERIES ไดแ้ก่ 

1) 8FD/FG 1.0 - 3.5J 

2) 8FD/FG 3.5 -8.0 

3) FDZN/FGZN 2.0 - 3.0 

4) 4FD 10.0 - 16.0 
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ภำพท่ี 4.2  รถยกประเภทเคร่ืองยนต ์

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563ง. 

 

2) รถยกประเภทไฟฟ้า 

บุกเบิกมาตรฐานใหม่แห่งนวตักรรมรถยกดว้ยสุดยอดระบบการจดัการสินคา้สุด

ล ้าสมยัภายในตวัรถ ท่ีมาพร้อมฟังก์ชัน่การใชง้านมากมายท่ีจะช่วยตอบโจทยท์ุกปัญหาการท างาน

อยา่งง่ายดาย จนเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ทัว่โลกวา่ใชง้านง่ายและสะดวกสบายสูงสุด 

TOYOTA 8FBE SERIES ไดแ้ก่ 

1) 8FBE 1.0 - 2.0 

2) 8FB 1.0 - 3.5 

3) 8FBN 1.5 - 3.0 

 

ภำพท่ี 4.3  รถยกประเภทไฟฟ้า 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563ง. 
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3) รถยกไฟฟ้าประเภทแบบยนืขบั 

ซีร่ียร์ถยกยืนขบัมาตรฐานท่ีอดัแน่นดว้ยนวตักรรมอจัฉริยะมากมายท่ีจะท าให้ทุก

ปัญหาการจัดการคลังสินค้าเป็นเร่ืองง่ายดายด้วยตัวเลือกรถยกให้ลูกค้าได้เลือกสรรอย่าง

หลากหลาย ทั้งแบบยืนขบัและก่ึงนั่งขบั ท่ีมีความสะดวกสบายและความคล่องตวัในการท างาน

สูงสุด 

เป็นการบุกเบิกนิยามใหม่แห่งความสมบูรณ์แบบกับซ่ีร่ียร์ถยกท่ีถูกพฒันาให้มี

เทคโนโลยีการจดัการคลงัสินคา้ท่ีครบครันท่ีสุด ดว้ยฟังก์ชัน่ท่ีช่วยควบคุมการตกัยกสินคา้ในท่ีสูง

แบบอตัโนมติัท่ีจะช่วยลดระยะเวลาการจดัเก็บสินคา้ให้คุม้ค่าท่ีสุด ท่ีมาพร้อมกบันวตักรรมการ

ออกแบบโครงสร้างรถท่ีมีขนาดเล็กกระชบั ให้สามารถเขา้ถึงทุกขอ้จ ากดัพื้นท่ีไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 

พร้อมเปิดมุมมองการขบัขี่ใหก้วา้งกวา่เดิมดว้ยการยา้ยเสาโครงเสาหลงัคาไปไวด้า้นหลงั นอกจากน้ี

ยงัมีฟังกช์ัน่ส่งเสริมการท างานใหก้บัแบตเตอร่ีท่ีจะช่วยใหส้ามารถใชง้านรถยกไดต่้อเน่ืองยาวนาน

สูงสุดถึง 9 ชัว่โมง ใหลู้กคา้พร้อมลุยงานหนกัไดต้ลอดทั้งวนั 

TOYOTA 8FBR SERIES สุดยอดรถยกเพื่อการใชง้านในคลงัสินคา้ เคล่ือนท่ีอยา่ง

อิสระรอบทิศทางโดยไร้ขีดจ ากดั พร้อมเทคโนโลยีการตกัยกสินคา้ส าหรับพื้นท่ีแคบมาก ตวัช่วย

จดัการคลงัสินคา้ท่ีสะดวกสบายสูงสุด ไดแ้ก่ 

1) 8FBR 1.0 - 3.0 

2) 8FBS 1.0 - 2.5 

3) 8RFBA 0.7 - 1.5 

4) 8FBRE 1.2 - 1.6 

ภำพท่ี 4.4  รถยกไฟฟ้าประเภทแบบยนืขบั 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563ง. 
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4) รถยกประเภทออเดอร์พิกเกอร์ 

ซีร่ียร์ถยกรุ่นพิเศษท่ีถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใชง้านในการจดัเรียงสินคา้

ภายในอาคารท่ีมีความปลอดภยัสูงสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดม้ัน่ใจในทุกช่วงการเคล่ือนไหวบนท่ีสูงท่ีมี

เสถียรภาพมัน่คงในการท างาน 

TOYOTA 8FBP SERIES ไดแ้ก่ 8FBP 0.7 – 1.5 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพท่ี 4.5  รถยกประเภทออเดอร์พิกเกอร์ 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563ง. 

 

5) รถลากจูง 

ตอบโจทยท์ุกโซลูชัน่การจดัเรียงสินคา้ดว้ยซีร่ียร์ถลากคุณภาพสูงจากโตโยตา้ท่ีจะ

ช่วยใหลู้กคา้จดัการสินคา้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

1) TOYOTA 2TD/2TG SERIES ไดแ้ก่ 2TD/2TG 2.0 - 2.5 

2) TOYOTA CBT/CBTY SERIES ไดแ้ก่ CBT/CBTY 4.0 - 6.0 

3) TOYOTA 4CBT/CBTY SERIES ไดแ้ก่ 4CBT/4CBTY 2.0 - 4.0 

4) TOYOTA 7CBT/CBTY SERIES ไดแ้ก่ 7CBT/7CBTY 600kg 
 

 

ภำพท่ี 4.6  รถลากจูง 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563ง. 
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4.1.5  นโยบำยส่ิงแวดล้อมในกลุ่มบริษัทโตโยต้ำ ทูโชฯ 

1) ในฐานะพลเมืองท่ีดี เราจะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม

ของโลก รักษาส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเราอย่างต่อเน่ือง อนุรักษพ์ลงังานและน าทรัพยากรมาหมุนเวียน 

และเราจะกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่ใจวา่ทุกกิจกรรมของเราจะไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

2) ดา้นความร่วมมือระหว่างลูกค้าและบริษทัในเครือ เราจะพยายามใช้ของเสีย

จากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งร่วมรณรงค์กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น การอนุรักษท์รัพยากร เป็นตน้ เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ถึงภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียน 

3) ด้านกิจกรรมทางธุรกิจ เราจะปฏิบติัตามกฎหมายข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้องด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานอุตสาหกรรม และขอ้ก าหนดต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

4) เราจะสร้างระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อประยุกต์และประเมินกิจกรรมการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างสรรคใ์นการก าหนดเป้าหมายการพฒันา

ปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5) เราจะส่งเสริมความเขา้ใจดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้มผ่านโปรแกรมการศึกษา

ภายใน เพื่อท่ีจะปลูกจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังานทุกคน 
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ภำพท่ี 4.7  นโยบายส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มบริษทัโตโยตา้ ทูโชฯ 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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4.2  หลกักำรจัดท ำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และ 

       ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีว อนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001: 2018) 

 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ไดจ้ดัท า น าไปปฏิบติั และปรับปรุง

ระบบการจดัการแบบบูรณาการด้านส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคม์ุ่งเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั และพนกังาน ผูท่ี้มาปฏิบติังาน

ให้กับบริษทัฯ ให้ความส าคัญต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นภารกิจท่ีสาคัญ โดยมีการ

ปรับปรุงพฒันากระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัฯ 

ด ารงอยู่ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง และท าให้มีศกัยภาพมากขึ้นในการท่ีจะพฒันาขยายกิจการให้

เจริญกา้วหนา้ต่อไป 

การจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐาน

การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึง

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ไดด้ าเนินการระบบการจดัการแบบบูรณาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขอ้ก าหนดระบบการจดัการแบบ

บูรณาการของสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: R-100 (Standard for Requirements for Integrated 

Management System: R-100)  และอธิบายถึงขั้นตอนหลกัการด าเนินการ หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ 

และรายละเอียดต่าง ๆ ในระบบมาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามัย และความ

ปลอดภยัของบริษทั ฯ ซ่ึงตอบสนองขอ้ก าหนดการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยั โดยจ าแนกงานออกเป็น 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะห์บริบทขององคก์ร (Context of the Organization) 

2) ความเป็นผูน้ าและการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน (Leadership) 

3) การวางแผนการด าเนินงาน (Planning for the EMS & OH&S) 

4) การสนบัสนุน (Support) 

5) การด าเนินการ (Operation) 

6) การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 

7) การปรับปรุง (Improvement) 

ซ่ึงมีรายละเอียดในการด าเนินงานดงัน้ี 
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4.2.1  กำรวิเครำะห์บริบทขององค์กร (Context of the Organization) 

4.2.1.1  ความเขา้ใจองคก์รและบริบทขององค์กร (Understanding the Organization 

and Its Context) (ขอ้ก าหนด 4.1) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มีการด าเนินงานหลกั  ครอบคลุม

ส าหรับการขาย ใหเ้ช่า รถยกโตโยตา้ จ าหน่ายอะไหล่ ใหบ้ริการหลงัการขาย บริการตรวจซ่อมบ ารุง

รถยก และจดัฝึกอบรมการใชร้ถยกอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั ซ่ึงบริษทั ฯ ไดพ้ิจารณาถึงประเด็น

ภายใน และภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์องค์กร (Corporate Objective) กลยุทธ์องค์กร 

(Corporate Strategies) ของบริษทั ฯ รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีจะไดรั้บท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความ

เส่ียง และโอกาสต่องานท่ีบริษทั ฯ ใหบ้ริการโดยพิจารณาจากบริบทภายใน เช่น วฒันธรรม ความรู้ 

กระบวนการท างาน ทรัพยากร สมรรถนะของบริษทั ฯ และบริบทภายนอก เช่น ประเด็นจาก

กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วฒันธรรม สังคม และสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัสากล และบริษทั ฯ ไดมี้การพิจารณาประเด็น

ภายนอกและภายในท่ีเก่ียวข้องกับจุดประสงค์ (Purpose) ขององค์กรและท่ีมีผลกระทบต่อ

ความสามารถขององคก์รในการบรรลุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (Intended Outcomes) ของระบบการจดัการ

ส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (Occupational Health and Safety Management System) ทั้งน้ีใชห้ลกั SWOT Analysis ใน

การประเมินจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats) เพื่อก าหนดประเด็นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร และบริบทองค์กรน้ีจะ

ไดรั้บการเผา้ติดตาม และทบทวนอยู่เสมอ (อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง) จากฝ่าย/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถแสดงตวัอยา่งได ้ดงัภาพท่ี 4.8 และ ภาพท่ี 4.9 

 



 
ภำพท่ี 4.8  ตวัอยา่งการวิเคราะห์บริบทขององคก์ร ประเด็นภายในท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.9  ตวัอยา่งการวิเคราะห์บริบทขององคก์ร ประเด็นภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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4.2.1.2  ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู ้มี ส่วนได้เสีย 

(ข้อก าหนด 4.2) (Understanding the Needs and Expectations of Interested 

Parties) 

บริษทั ฯ พิจารณาผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม

และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยความจ าเป็นและความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(เช่น ขอ้ก าหนด) ของผูป้ฏิบติังาน  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ซ่ึงความจ าเป็นและความคาดหวงั

นั้น อาจจะแปรเปล่ียนเป็นขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งท าใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีเป็น

หรืออาจกลายเป็นขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ได ้

ดงัภาพท่ี 4.10 
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ภำพท่ี 4.10  ตวัอยา่งการช้ีบ่งและพิจารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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4.2.1.3  การก าหนดขอบข่ายของระบบการจดัการแบบบูรณาการ (ขอ้ก าหนด 4.3) 

(Determining the Scope of Integrated Management Systems) 

บริษัทฯ พิจารณาก าหนด ขอบเขต (Boundaries) และการประยุกต์ใช้ระบบการ

บริหารส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อจดัตั้งขอบข่าย (Scope) ของระบบการ

จดัการแบบบูรณาการในการก าหนดขอบข่าย องคก์รตอ้งพิจารณา: 

1) ประเด็นภายนอกและภายใน ตามขอ้ 4.1 

2) พนัธสัญญาท่ีตอ้งท าใหส้อดคลอ้ง ตามขอ้ 4.2 

3) หน่วยงานขององคก์ร, ฟังกช์ัน่, ขอบเขตทางกายภาพ 

4) แผนงาน, กิจกรรมท่ีด าเนินการเก่ียวขอ้งกบังาน, ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

5) อ านาจตามหน้าท่ี และความสามารถในการควบคุมและการมีส่วน

ผลกัดนั 

เม่ือได้มีการก าหนดขอบข่าย กิจกรรมทั้งหมด ผลิตภณัฑ์และบริการขององค์กร

ภายในขอบข่าย จ าเป็นตอ้งรวมอยู่ภายในระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ระบบการจดัการอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั และขอบข่ายตอ้งไดรั้บการธ ารงรักษาในรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นเอกสาร 

และพร้อมเปิดเผยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ขอบเขตการขอการรับรอง: การจดัการระบบมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภัย  อยู่ภายใต้ขอบเขตท่ีว่า “ Provision of Sale, Rental, After Sale Services and 

Parts of  Forklifts ” เฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เท่านั้น 

4.2.1.4  ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System and Its 

Process) (ขอ้ก าหนด 4.4) 

เพื่อให้บรรลุผลลพัธ์ตามท่ีมุ่งหวงั, รวมถึงการท าให้ไดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม, 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน บริษทัจดัท า น าไปปฏิบติั ธ ารงรักษา และปรับปรุง

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั, รวมถึงกระบวนการ

จ าเป็นและปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการนั้น, ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ี 

บริษัท ฯ ค านึงถึง ความรู้ท่ีได้จาก 4.1 และ 4.2 เม่ือจัดท าและธ ารงรักษา ระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกระบวนการท่ีจ าเป็นแลว้ไดจ้ดัท าเป็นเอกสารเพื่อ

ใชใ้นการปฏิบติังาน และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบฯ ดงัน้ี 

1) ก าหนดปัจจยัน าเขา้ท่ีจ าเป็น และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกระบวนการ

ภายในและภายนอกเพื่อการใหบ้ริการ 

2) ก าหนดล าดบัขั้นตอน และความสัมพนัธ์ของกระบวนการใหบ้ริการ 



101 

3) ก าหนดเกณฑ์ และวิธีการท่ีจ าเป็น ในการตรวจสอบ วดัผล ตัวช้ีวดั

สมรรถนะต่าง ๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงาน และควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอ

นามยั และความปลอดภยั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

4) จดัสรรทรัพยากร ขอ้มูล และระบบสารสนเทศอยา่งเพียงพอส าหรับการ

ด าเนินการ และการติดตามผลของกระบวนการใหบ้ริการ 

5) ก าหนดความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ี ของแต่ละกระบวนการใน

การใหบ้ริการ 

6) ระบุความเส่ียง และโอกาสท่ีสอดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร 

7) ประเมินผลกระบวนการให้บริการ และ ด าเนินการเปล่ียนแปลง ท าให้

มัน่ใจวา่กระบวนการเหล่านั้นบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ 

8) เฝ้าติดตาม วดั วิเคราะห์ และแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระบบการจดัการแบบบูรณาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

9) จดัท าขั้นตอนการด าเนินงาน และบนัทึกผลท่ีไดจ้ากกระบวนการต่าง ๆ 

โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนการไดมี้การพิจารณา จดัเก็บขอ้มูลเอกสาร สารสนเทศอย่าง

เพียงพอมีความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน ตรงขอ้ตกลงกบัลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

4.2.2  ควำมเป็นผู้น ำและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำน (Leadership) 

4.2.2.1  ความเป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่ (Leadership and Commitment) (ขอ้ก าหนด 5.1) 

ผูบ้ริหารสูงสุดไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้ า และความมุ่งมัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

การบริหารส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดย : 

1) เป็นผูมี้ภาระรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

2) รับผิดชอบโดยรวมในการป้องกนัการบาดเจ็บจากการท างาน และการ

เจ็บป่วย ตลอดจนจดัเตรียมสถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีความปลอดภยัต่อสุขภาพ 

3) มัน่ใจว่านโยบายและวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั ได้มีก าหนดขึ้น และสอดรับ (Compatible) กันกับทิศทางกลยุทธ์และบริบทของ

องคก์ร 

4) มัน่ใจวา่มีการบูรณาการขอ้ก าหนดของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม อา

ชีวอนามยัและความปลอดภยักบักระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร 

5) มั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั อยา่งเพียงพอ 
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6) ส่ือสารให้เขา้ใจถึงความส าคญัของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิผลและการสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้มและระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

7) มัน่ใจว่าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

บรรลุผลส าเร็จตามท่ีผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (Intended Outcomes) 

8) สนับสนุนบุคลากร เพื่อให้มีส่วนสร้างระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม   

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัใหเ้กิดประสิทธิผล 

9) ส่งเสริมการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

10)  สนบัสนุนบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ใหไ้ดแ้สดงความเป็น
ผูน้ าและความมุ่งมัน่ในการประยกุตใ์ชม้าตรฐานดงักล่าวในงานท่ีรับผิดชอบ 

11)  พฒันา เป็นผูน้ าและส่งเสริมวฒันธรรมขององค์กรในการสนับสนุน
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001) 

12)  ปกป้องผูป้ฏิบัติงาน จากการแก้แค้นเม่ือมีการรายงานอุบัติการณ์ 

อนัตราย ความเส่ียงและโอกาส (ISO 45001) 

13)  มัน่ใจว่าองค์กรจดัท า น าไปปฏิบติัในกระบวนการส าหรับการมีส่วน
ร่วมและการใหค้  าปรึกษาของผูป้ฏิบติังาน (ISO 45001) 

14)  สนับสนุนการจดัตั้งและการท างานของคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ISO 45001 

4.2.2.2  การจัดท านโยบายด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

(ขอ้ก าหนด 5.2) 

การจดัท านโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั เพื่อให้มีความ

เหมาะสมกบัขนาดและลกัษณะการด าเนินงาน และผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงาน ความ

ปลอดภยัของกิจกรรม ผลิตภณัพแ์ละบริการของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ไดก้ าหนดโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบ การจดัท า ทบทวน วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ

องค์กรและบริบทขององค์กร รวมถึงแสดงความมุ่งมัน่ในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัมลพิษ

และความมุ่งมัน่ท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทองคก์ร โดยจดัท าเป็นประกาศ ท่ี ISO 006/2563 เร่ือง นโยบาย

การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยประธานบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 

กรกฎาคม 2563 และแสดงความมุ่งมั่นในการจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ

ปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพื่อป้องกนังานท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยต่อ

สุขภาพ โดยไดจ้ดัท าเป็นประกาศท่ี จป. 011/2563 เร่ือง นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
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สภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดรั้บการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยประธานบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 

กรกฎาคม 2563 และด าเนินการถ่ายทอดนโยบายให้กับพนักงานได้ทราบและถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึงสาระส าคญัของนโยบายการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

และนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของบริษทั โตโยตา้ ทูโช 

ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มีสาระส าคญัดงัน้ี  
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ภำพท่ี 4.11  นโยบายการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563ค. 
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ภำพท่ี 4.12  นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563ค. 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของ ผูจ้ดัการทัว่ไป (2563) ไดก้ล่าววา่  

 

เน่ืองจากนโยบายบริษทั ไดมี้การก าหนดโดยประธานบริษทั นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั ดงันั้นในการก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งสอดคล้องกับ

นโยบายบริษทั ซ่ึงขา้พเจ้าได้ก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ให้สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษทั ดังน้ี Safety First, Compliance, Customer 

Trust  ซ่ึงนโยบายจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายบิษทัทั้ง 3 ขอ้ ดงักล่าวมา 

 

จากการจดัท านโยบายการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์

คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มีความชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการตระหนกัถึงความส าคญั

ของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยผูบ้ริหารระดบัสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุง

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการและผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ  ปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้ก าหนด

และพนัธสัญญาต่าง ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางบริษทัและสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนได้

เสียแต่ละกลุ่ม และมีการส่งเสริมให้มีการป้องกันส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดจนเผยแพร่นโยบายส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน พร้อมทั้งมีการทบทวนนโยบายทุกปี 

จากการจดัท านโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั มีความชดัเจน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ 

“ ท่ีจะด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควบคู่ไปกบั

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยใหค้วามส าคญัในการดูแลดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความปลอดภยั ปราศจาก

อุบติัเหตุจากการท างาน รวมทั้งป้องกันการเจ็บป่วยจากการท างาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหก้บัพนกังานและสังคมตลอดไป” 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ท่ีปรึกษาระบบ (2563) ไดก้ล่าววา่ “นโยบายของบริษทัมี

ความเหมาะสมและครอบคลุมตามขอ้ก าหนดทุกดา้น เพราะผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัระบบดา้น

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั” 

4.2.2.3  บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีในองคก์ร  

(Organization Roles, Responsibilities and Authorities) (ขอ้ก าหนด 5.3) 

ทางบริษทั ฯ ไดก้ าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินระบบการจดัการแบบ

บูรณาการไว้ในเอกสาร Organization Chart  ของพนักงานแต่ละระดับ ได้ระบุหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีเฉพาะเจาะจงไวใ้นขั้นตอนการด าเนินงานและเอกสารแนวปฏิบติังาน  และเอกสารการ
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ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้พนกังานแต่ละระดบัตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ

ท างานให้สอดคล้องกับนโยบายส่ิงแวดล้อม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และวตัถุประสงค ์เป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

ท่ีจดัตั้งขึ้น ดงัน้ี 

1) ประธานบริษทั (President) หรือผูบ้ริหารระดบัสูง (General Manager) 

(1) เป็นผูน้ าในการแสดงความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั และดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในการก าหนดและการปฏิบติัให้สอดคลอ้ง

กบัขอ้ก าหนดต่าง ๆ 

(3) อนุมัตินโยบาย คู่ มือระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมทั้ ง

ระเบียบการปฏิบติังานต่าง ๆ ภายใต้ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั 

(4) สนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั 

(5) มอบหมายบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ท าหน้าท่ีในการ

บริหาร และปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(6) เป็นประธานในการประชุมทบทวนเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ  

ภายใตร้ะบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2) ผูแ้ทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(OH&S MR), ผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMR) 

(1) จัดตั้ งระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 

45001), ระบบการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) รวมทั้งผลกัดันให้มีการด าเนินการและ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐานขอ้ก าหนด 

(2) ผลักดันให้มีการค้นหาปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการป้องกัน แก้ไข พร้อมทั้ งสามารถตัดสินช้ีขาด แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่

คณะท างาน 

(3) ติดตามและสรุปผลการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั เสนอคณะท างานฝ่ายบริหาร 
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(4) รวบรวมและจดัเก็บเอกสารท าการปรับปรุงระบบการจดัการด้าน

การจัดการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องให้ทันสมัยและทัดเทียม

มาตรฐานสากล 

(5) ก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน, นโยบายการบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม น าเสนอให้ผูบ้ริหารอนุมติัเห็นชอบ ส่ือสาร

ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและท าความ เขา้ใจ 

(6) ก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายด้านส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั และน าไปปฎิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 

(7) ส่ือสารกบัผูบ้ริหารเพื่อรายงานความกา้วหนา้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยัอยา่ง สม ่าเสมอ 

(8) ดูแล ควบคุม และกระตุน้เตือนคณะท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั ใหมี้ความต่ืนตวัและกระตือรือร้นในงานอยู่เสมอ 

(9) จดัสรรทรัพยากรทั้งทางดา้นงบประมาณและก าลงัคน ใหเ้หมาะสม

เพียงพอต่อการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(10)  รายงานผลเขา้สู่ท่ีประชุมฝ่ายบริหาร 

3) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน (คปอ.) 

(1) ตรวจสอบระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัขององคก์รในท่ีประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

(2) ร่วมกนัตดัสินใจการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัขององคก์ร 

(3) น าวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรไปด าเนินการตามท่ีได้

มอบหมาย 

(4) เผยแพร่ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัขององคก์รสู่พนกังาน 

(5) รายงานผลการด าเนินการในระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยัแก่คณะกรรมการ ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

(6) มีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมในการช้ีบ่งอนัตราย การประเมินความเส่ียง

และการก าหนดการควบคุม 

(7) มีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมในการสอบสวนอุบติัการณ์ และอุบติัเหตุท่ี

เกิดขึ้นแลว้ 
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(8) มีส่วนร่วมในการพฒันาและทบทวนนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยัและวตัถุประสงคต์่าง ๆ 

(9) ใหค้  าปรึกษาในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(10)  เป็นตวัแทนประเด็นต่าง ๆ ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภยั 

4) ผูจ้ดัการแต่ละแผนก 

(1) ด าเนินงานตามแผนและสนับสนุนให้กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ภายใตร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ประสบผลส าเร็จ โดยเป็นผูป้ระสานงานในหน่วยงาน 

(2) ควบคุมดูแล และให้ค  าแนะน าพนักงานในสังกัดให้น านโยบาย

ระบบการจดัการไปปฏิบติั 

5) ผูค้วบคุมบนัทึกเอกสารและผูติ้ดตามระบบบริหาร (DCC) 

(1) ควบคุม ติดตาม และแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

(2) รวบรวมขอ้มูลปัญหาจากการด าเนินงานและก าหนดการประชุม

ทบทวนฝ่ายบริหาร 

(3) ควบคุม ก าหนดการตรวจประเมินภายใน เพื่อลดความผิดพลาด

ดา้นการปฏิบติังาน 

(4) ควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึกเอกสารให้มีความทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา 

(5) สนบัสนุนหรือตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) ตวัแทนผูป้ฏิบติังานของแต่ละฝ่าย (Leader Section) 

(1) ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ISO 45001, ISO14001 

(2) รายงานผลการปฏิบติังานของฝ่ายท่ีตนเองสังกดั 

(3) เป็นส่ือกลางระหว่างคณะท างานระบบ ISO 45001, ISO 14001 กบั

ฝ่ายท่ีตนเองสังกดั 

(4) ปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(5) สนบัสนุนหรือตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7) ผูต้รวจประเมินภายใน (Internal Auditor) 

(1) ตรวจประเมินการปฏิบติังานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบ 

ISO 45001, ISO 14001  ดว้ยความเป็นกลาง 

(2) ควบคุมการตรวจประเมินใหอ้ยูใ่นขอบเขต และระยะเวลาท่ีก าหนด 

(3) สรุปผลการตรวจประเมินเพื่อน าเสนอต่อ OH&S MR, EMR และ

น าผลสรุปท่ีไดน้ าเขา้การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 

8) พนกังานและผูรั้บเหมาภายในองคก์ร 

(1) รับผิดชอบต่อความส าเร็จของกิจกรรมท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง ในระบบ

การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(2) รับผิดชอบการน ากฎระเบียบต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภยัไปปฏิบติั ภายใตก้ารก ากบัดูแลและช้ีน าจากคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีว 

อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

9)  พนกังานทุกคน  

(1) ท าความเขา้ใจในนโยบายการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม นโยบาย

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(2) ยึดถือ และปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีปฏิบติังานท่ีได้

ก าหนดไว ้หรือมีส่วนร่วมในการรักษาระดบัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(3) ปฏิบัติ และควบคุมดูแลให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเอกสาร

ควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4.2.2.4  การมีส่วนร่วมและการใหค้  าปรึกษาของผูป้ฏิบติังาน 

(Consultation and Participation of Workers) (ขอ้ก าหนด 5.4 ISO 45001)  

โดยทางบริษทัไดมี้การแต่งคณะกรรมการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของพนกังานภายในบริษทั  เพื่อท าหนา้ท่ีในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมในการช้ีบ่งอนัตราย การประเมินความเส่ียง

และการก าหนดการควบคุม 

2) การมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมในการสอบสวนอุบติัการณ์ 

3) การมีส่วนร่วมในการพฒันาและทบทวนนโยบายอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยัและวตัถุประสงคต์่าง ๆ 

4) การใหค้  าปรึกษาในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

5) เป็นตวัแทนประเด็นต่าง ๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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ทางบริษทัฯ ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภยัให้ค  าปรึกษากับ

ผูรั้บเหมาในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัและให้ค  าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นเน้ือหาต่าง ๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ได้กล่าวว่า “มีการก าหนด

วิธีการ แนวทางให้พนกังานเสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขหรือแนวทางการท างานท่ีปลอดภยั ผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัท่ีจดัขึ้น เช่น Anzen Day การให้พนกังานรับรู้ขอ้มูลผ่านบอร์ด/ป้าย/การ

ประชุมแถวหรือการแชร์ขอ้มูลผา่น E-mail” 

 

4.2.3  กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร (Planning) 

4.2.3.1  การปฏิบติัการเพื่อด าเนินการกบัความเส่ียงและโอกาส  

(Actions to Address Risks and Opportunities) (ขอ้ก าหนด 6.1) 

1) ทัว่ไป (General) (ขอ้ก าหนด 6.1.1) 

องค์กรมีการพิจารณาความเส่ียงทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ท่ีมีผลต่อระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้ม อนัตราย 

ความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ประเด็นและขอ้ก าหนด

อ่ืน ๆ ท่ีระบุจากบริบทองคก์รในปัจจุบนัรวมทั้งความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

โดยผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ “ทางบริษทัฯ มีการจดัท าการด าเนินการกบัความ

เส่ียงและโอกาสในร่วมไปกบัการวิเคราะห์บริบทองค์กร ในขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจว่าได้

ด าเนินการตามแผน” 

ปัจจุบันองค์กรมีการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงและโอกาส โดย

พิจารณาประเด็นท่ีระบุในขอ้ก าหนด 4.1 บริบทองค์กร และ 4.2 ความตอ้งการและความคาดหวงั

ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย โดยก าหนดวิธีการด าเนินการไวใ้นเอกสาร F-TYW2- 027 การวิเคราะห์บริบท

องค์กร (Context of the Organization) โดยการวิเคราะห์ประเด็นภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการ

ด าเนินธุรกิจ 

2) ประ เ ด็นปัญหา ส่ิ งแวดล้อม  (Significant Environmental Aspects) 

(ขอ้ก าหนด 6.1.2) (ISO 14001: 2015) 

ในการประเมินประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมีระเบียบปฏิบติั เร่ือง การ

ระบุและประเมินลกัษณะปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม จดัท าขึ้นเพื่อใช้ในการแจกแจง  ประเมินและ
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ควบคุมสาเหตุ และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมและการด าเนินงานทั้งหมดของบริษทัฯ  ซ่ึง

ครอบคลุมถึงกิจกรรมและการด าเนินงานของผูรั้บเหมาหรือผูรั้บจา้งท่ีเขา้มาท างานในบริษทัฯ  ดว้ย  

โดยขั้นตอนการด าเนินงานได้อธิบายถึงแนวทางในการแจกแจงและประเมินลักษณะปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพิจารณาจดัตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือแนวทางการจดัการท่ี

เหมาะสมส าหรับจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั  ซ่ึงช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจถึงลกัษณะส่ิงแวดลอ้ม

และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอังกบัการปกิบติังานของแต่ละคนดว้ย   

การประเมินลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมพิจารณาจากความรุนแรงของ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  โอกาสในการเกิดผลกระทบ กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินระดับความส าคัญ ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมของแต่ละแผนก ได้

รวบรวมไวใ้นทะเบียนลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม คณะท างาน (ตวัแทนแผนก)  เป็นผูแ้จกแจงและ

ประเมินลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยหัวหน้าแผนก Leader ISO  โดย ผูจ้ ัดการแผนก เป็นผู ้

ควบคุมให้มีการจดัการลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง มีการ

พิจารณาลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม (Environmental Aspect) ประกอบด้วย ด้านทรัพยากร 

(Resource Use) ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า การใชน้ ้ า และการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง และดา้นมลภาวะ 

(Pollution) ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ า เป็นตน้ โดยขอบเขตของการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การควบคุม ทางตรง (Direct) และทางอ้อม (Indirect) 2) เวลา

กิจกรรม แบ่งเป็น อดีต (Past) ปัจจุบัน (Present) และอนาคต (Future) และ 3) ระดับสถาการณ์ 

แบ่งเป็น ปกติ (Normal) ไม่ปกติ (Abnormal) และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency) การตดัสินท่ีใช้

ประเมินความมีนัยส าคญัของลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of 

Consequence) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood/Probability of Occurrence) ความสามารถในการตรวจ

พบ (Detection) ระดับการควบคุมท่ีมีอยู่ (Level of Control) ปริมาณการใช้ / การปล่อยออกมา 

(Quantity Consumed/Released, Emitted) และกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Legal 

and Other Requirement) โดยก าหนดเกณฑ ์แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ High / Medium / Low  โดยระดบั 

High คือ ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั และก าหนดเวลาทบทวนอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 
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ภำพท่ี 4.13  ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การระบุและประเมินลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.14  เกณฑก์ารประเมินลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.15  ระดบันยัส าคญัของการประเมินลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 

 

3) การช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียงและโอกาส (Hazard Identification 

and Assessment of Risks and Opportunities) (ขอ้ก าหนด 6.1.2) (ISO 45001) 

(1)  การช้ีบ่งอนัตราย (6.1.2.1) 

(2)  การประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและปลอดภยั และความ

เส่ียงอ่ืน ๆ ของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (6.1.2.2) 

(3)  การประเมินโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

โอกาสอ่ืน ๆ (6.1.2.3) 
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ในการช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียงและโอกาส บริษทัโตโยตา้ ทูโช 

ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั ไดมี้การจดัท าระเบียบปฏิบติั เร่ือง การประเมินความเส่ียงกิจกรรม 

Risk Assessment และจดัท าหลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงของอนัตราย เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน

ช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียงของกิจกรรมในแต่ละแผนก ก าหนดเวลาทบทวนอย่างนอ้ย ปี

ละ 1 คร้ัง ซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ 

 

การช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียง บริษทัฯ มีการจดัท าระเบียบปฏิบติัและหลกัเกณฑ์

ในการประเมินความเส่ียง เพื่อเป็นโอกาสในการปรับงานขององคก์ร และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานของพนกังาน และก าจดัอนัตรายและลดความเส่ียงลงได ้
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ภำพท่ี 4.16  ตวัอยา่งหลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียง 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.17  ตวัอยา่งการแยกประเภทกิจกรรม และการส ารวจพื้นท่ีประเมินความเส่ียง 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.18  ตวัอยา่งการช้ีบ่งอนัตรายและประเมินความเส่ียง 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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4.2.3.2  พนัธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม (Compliance Obligations) (ข้อก าหนด 6.1.3) 

(ISO 14001) 

การก าหนดข้อก าหนดกฏหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ (Determination of Legal 

Requirements and Other Requirements) (ขอ้ก าหนด 6.1.3) (ISO 45001) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ไดมี้การจดัท าระเบียบปฏิบติั

เร่ือง การระบุกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้ในการแจกแจง รวบรวม ส่ือสาร และ

ติดตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  และผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม อันตราย ความเส่ียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ  โดยระเบียบ

ปฏิบติังานครอบคลุมถึงการท าให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจถึงแนวทางการปฎิบติังานท่ีสอดคลอ้ง

กบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ Update ทะเบียนกฎหมายทุก ๆ   

3 เดือน ลงในระบบเซิร์ฟเวอร์ (Drive: V) และหากมีกฏหมายใหม่ประกาศออกมา ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององค์กรก็จะท าการ Update ทันทีและส่ือสารให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งรับทราบ ในทะเบียนกฎหมายรวมถึงการน าขอ้ก าหนดของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการจดัท าและ

น าไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั  ซ่ึงจะตอ้งใช้ในการด าเนินการบ่งช้ี ประเมินความสอดคล้อง และแก้ไขหรือควบคุม

ปัญหา โดยยึดกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานในการใชอ้า้งอิงภายนอก  ซ่ึงผูแ้ทน

ฝ่ายบริหาร (2563) ไดอ้ธิบายวา่ 

 

DCC / MR / EMR/OH&S MR มีหน้าท่ีแจกแจงกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ และส่ือสารสาระส าคญัของขอ้ก าหนดไปยงั

ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งในองค์กร นอกจากน้ียงัรับผิดชอบในการติดตามกฎหมายใหม่ หรือ

แก้ไข เปล่ียนแปลงและเป็นผูพ้ิจารณาความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนองค์ประกอบของ

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซ่ึงมีผลจากกฎหมายท่ีออก

ใหม่หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ผูจ้ดัการ หัวหน้างาน หรือ Leader ISO 14001, Leader ISO 45001 รับผิดชอบการ

ส่ือสารให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบถึงแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ภำพท่ี 4.19  ตวัอยา่งทะเบียนกฎหมาย 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.20  ตวัอยา่งระเบียบปฏิบติั การระบุกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 

 

4.2.3.3  การวางแผนปฏิบติัการ (Planning Action) (ขอ้ก าหนด 6.1.4) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มีการวางแผนเพื่อด าเนินการกบั 

ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั (ISO 14001) พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ความเส่ียงและ

โอกาส  และการเตรียมการและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (ISO 45001) โดยการบูรณาการ

และน าไปปฏิบติัในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั นอกจากน้ีบริษทั

โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั มีการพิจารณาทางเลือกของเทคโนโลยีและการเงิน 

ขอ้ก าหนดในการปฏิบตังาน และขอ้ก าหนดทางดา้นธุรกิจ 
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โดยไดมี้การจดัท าระเบียบปฎิบติั เร่ือง การวางแผนระบบการบริหารคุณภาพ การ

จัดการส่ิงแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระเบียบปฏิบัติ เร่ือง การ

ประเมินความเส่ียงกิจกรรม Risk Assessment เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั ซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) 

ไดก้ล่าววา่ 

 

บริษทัฯ จะจัดท าแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ท่ีสามารถบรรลุ ว ัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยจะก าหนด

ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลาท่ีบรรลุผลส าเร็จ และตอ้งมีความเห็นชอบจาก EMR & OH&S MR 

โดยจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้และตอ้ง

มีการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ  โดย EMR & OH&S MR ตอ้งมีการติดตามผล

การด าเนินการด าเนินงาน ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหรือยกเลิกให้แจ้ง EMR & OH&S MR 

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุเหตุผลของการแกไ้ขหรือยกเลิก 

 

4.2.3.4  วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อให้บรรลุ (Objective and Planning to 

Achieve Them) (ขอ้ก าหนด 6.2) 

1)  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย (Objective and Target) (ขอ้ก าหนด 6.2.1) 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ไดจ้ดัตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงสาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั  ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินงานตามระเบียบปฏิบติัเร่ือง การระบุและ

ประเมินลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึงประเด็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัขององค์กร

และขอ้ผูกพนัท่ีตอ้งปฏิบติัตาม, และการค านึงถึงความเส่ียงและโอกาส  โดยวตัถุประสงค์ระดับ

องค์กรท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ จะถูกน าไปใช้ ติดตามผล รายงาน และบนัทึก ซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 

(2563) ไดก้ล่าววา่ 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดขึ้ น  มีความชัดเจน  และสามารถวัดได้  โดย

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ของบริษทัฯ 

แสดงไวใ้นเอกสาร Objective and Target  และมีแผนงานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภยั ท่ีรองรับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายนั้น ๆ โดยท่ีแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัขององคก์รมีการเฝ้าระวงั   ท่ีอาจจะตอ้งมีการปรับปรุงตาม

ความเหมาะสมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

 



124 

1) Fuel Consumption  [การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง] 

2) Water Consumption  [การใชน้ ้า] 

3) Electrical Consumption [การใชไ้ฟฟ้า] 

4) Usage Cotton Glove  [การใชถุ้งมือ] 

5) การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

6) รณรงคก์ารใชก้ระดาษอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

7) การดูแลบ่อดกัไขมนับริเวณโรงอาหารและท าความสะอาดรางระบายน ้ าฝน

รอบบริษทัรอบบริษทัฯ 

8) การตรวจค่าไอเสีย, ค่า CO และค่า HC รถยนตแ์ละรถบรรทุกท่ีใชง้านในนาม

บริษทัฯ ทั้งหมด 

9) การต่อใบอนุญาตและยืน่เอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัโรงงาน 

10)  อุบติัเหตุในการท างาน 

11)  อุบติัเหตุดา้นจราจรบนทอ้งถนน 

12)  อุบติัเหตุของผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 

  

ส าหรับการจัดท าแผนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยนั้น บริษทัฯ ได้จัดท าโครงการโดยก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ และจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแต่ละโครงการจะต้องก าหนดผู ้รับผิดชอบ

ด าเนินการใหช้ดัเจน 
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ภำพท่ี 4.21  ตวัอยา่งการจดัท าแผนกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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2)  การวางแผนการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(Planning Action 

to Achieve Objectives) (ขอ้ก าหนด 6.2.2) 

ส าหรับการจัดท าแผนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมนนั้น บริษทัฯ ได้จัดท า

โครงการโดยก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินการ และจดัท าเป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยแต่ละโครงการจะต้องก าหนดผูรั้บผิดชอบด าเนินการให้ชัดเจน ส าหรับการติดตาม

ความก้าวหน้าในโครงการด้านส่ิงแวดลอ้มแต่ละโครงการ ซ่ึงบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์  

(ไทยแลนด์) จ ากัด ได้มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติ เร่ือง การวางแผนระบบบริหาร การจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นวิธีการในการท าให้กิจกรรมเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สามารถควบรวมใน

กระบวนการทางธุรกิจของบริษทั โดย EMR /OH&S MR ตอ้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 

 

4.2.4  สนับสนุน (Support) 

1)  ทรัพยากร (Resources) (ขอ้ก าหนด 7.1) 

ประธานบริษทั / ผูบ้ริหารระดบัสูง ของบริษทัฯ จะเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนทรัพยากร

ท่ีจ าเป็นอย่างเพียงพอต่อการด าเนินการระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงรวมถึงด้านบุคคลากร  ทกัษะ เทคโนโลยี และด้าน

การเงิน  ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้แผนก มีหนา้ท่ีปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอ

นามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานของตนอยู่เสมอ โดยได้จัดท าระเบียบปฏิบัติ เร่ือง การ

วางแผนระบบบริหารคุณภาพ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ระเบียบปฏิบติั เร่ือง  การแกไ้ข  การป้องกนั  และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ระเบียบปฏิบติั เร่ือง 

การตรวจติดตามและการตรวจประเมินภายใน และระเบียบปฏิบัติ เร่ือง MANAGEMENT  

REVIEW  เพื่อน าไปปฏิบติั, ธ ารงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์

ผูจ้ดัการทัว่ไป (2563) ไดก้ล่าววา่ 

 

ในการจดัสรรงบประมานประจ าปี ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั บริษทั

เน้นการก าหนดรายละเอียดของแผนงาน ตลอดจนงบประมานท่ีเพียงพอเพื่อให้การ

ด าเนินการดงักล่าวบรรลุวตัถุประสงค ์
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2)  ความสามารถ (Competence) (ขอ้ก าหนด 7.2) 

การฝึกอบรมสร้างจิตส านึกและความรู้ความสามารถ เป็นแนวทางในการฝึกอบรม 

และวางแผนการฝึกอบรม การสร้างจิตส านึกและความรู้ความสามารถให้แก่ผูป้ฏิบติังานทุกระดบั 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใตข้อบเขตของระเบียบปฏิบติั บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 

จ ากดั ไดมี้การจดัท าระเบียบปฏิบติั เร่ืองการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (Training & Development) 

ซ่ึงจดัท าขึ้นเพื่อใชใ้นการแจกแจงและก าหนดการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นใหก้บัพนกังานท่ีการปฏิบติังาน

อาจก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีส าคัญ  รวมถึงการจัด

ฝึกอบรมและการประเมินจิตส านึกและความสามารถ  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานมีความรู้  ประสบการณ์ 

จิตส านึก และความสามารถในการปฏิบติังานนั้น ๆ อย่างเหมาะสม โดยพนักงานในทุกระดบัท่ี

เก่ียวขอ้งจะตอ้งตระหนกัถึง Leader ISO แผนกฝึกอบรม (2563) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ 

  

โดยการฝึกอบรมจะให้ EMR, OH&S MR / แผนกความปลอดภยั / ผูจ้ดัการฝ่าย / หัวหน้า

แผนก เป็นผูวิ้เคราะห์การฝึกอบรมท่ีจ าเป็นส าหรับพนักงาน ท่ีการท างานอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเบ่ียงเบนไปจากนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และใน

แต่ละปีแผนกฝึกอบรมจะมีการส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมประจ าปี เพื่อสรุปและจดัท า

แผนการฝึกอบรมประจ าปี พนักงานใหม่จะไดรั้บการปฐมนิเทศน์และช้ีแจงให้รับทราบ

กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

นโยบายส่ิงแวดลอ้ม นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัขององคก์ร 

 

3)  ความตระหนกั (Awareness) (ขอ้ก าหนด 7.3) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ไดมี้การจดัท าระเบียบปฏิบัติ 

เร่ืองการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (Training & Development) เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่บุคลากรท่ี

ท างานภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ มีความตระหนักถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั อนัตราย ความเส่ียง และ

ผลกระทบท่ีมีอยูห่รือท่ีอาจจะเกิดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า อุบติัการณ์และผลการสอบสวนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การมีส่วนร่วมต่อสมรรถนะส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ผลกระทบของการไม่สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดของระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการไม่

บรรลุผลต่อพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ท่ีสามารถน าตวัเองออก
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จากสถานการณ์การท างานท่ีเช่ือวา่อาจเกิดอนัตรายท่ีรุนแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพ และเตรียมการเพื่อ

ปกป้องใหพ้น้จากอนัตรายนั้น โดยผูจ้ดัการทัว่ไป (2563) ไดก้ล่าววา่ 

 

โดยการฝึกอบรมจะให้ผูบ้ ังคบับัญชาจัดให้บุคลากรในสายงานบังคบับัญชา  ได้รับการ

ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความตระหนักและความสามารถในการปฏิบติังาน  ซ่ึง

หัวขอ้ในการฝึกอบรมจะเก่ียวกบั ความส าคญัของการปฏิบติัตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั วิธี/ระเบียบการปฏิบติังาน และขอ้ก าหนดของระบบการ

จัดการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยละความปลอดภัย  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมี

นยัส าคญัท่ีเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานรวมทั้ง ประโยชน์ท่ีไดเ้ม่ือมีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อให้

บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั 

 

4)  การส่ือสาร (Communication) (ขอ้ก าหนด 7.4) 

(1)  บททัว่ไป (General) (ขอ้ก าหนด 7.4.1) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดจ้ดัท าเอกสารขั้นตอนการ

ปฏิบติั  เร่ืองการติดต่อส่ือสารและระเบียบปฏิบติัเร่ือง  การรับขอ้ร้องเรียน อธิบายถึงแนวปฏิบติั 

และความรับผิดชอบในการส่ือสารสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัและขอ้มูลข่าวสารทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ไปยงั

พนักงานทุกระดับภายในองค์กร  หรือบุคคลภายนอก  และด าเนินการส่ือสารด้วยวิธี ท่ี มี

ประสิทธิภาพ บริษทัฯ จดัท า น าไปปฏิบติัและรักษาไว ้ซ่ึงกระบวนการท่ีจ าเป็นส าหรับส่ือสาร

ภายในและภายนอกเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(2)  การส่ือสารภายใน (Internal Communication) (ขอ้ก าหนด 7.4.2) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดจ้ดัท าเอกสารขั้นตอนการ

ปฏิบติั  เร่ืองการติดต่อส่ือสาร การมีส่วนร่วม และการใหค้  าปรึกษา และระเบียบปฏิบติั เร่ือง การรับ

ขอ้ร้องเรียน (Customer Complain) โดยการส่ือสารภายใน  วิธีการส่ือสาร  ผูส่ื้อสาร และผูรั้บการ

ส่ือสารแสดงไวใ้นตารางการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

ในการติดต่อส่ือสารภายในบริษทัฯ จะเป็นการส่ือสารให้พนักงานทราบถึงผล

การด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษทัฯ และรับฟังความ

คิดเห็น/ค าร้องเรียนจากพนกังานโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เวป็ไซต์ 

ตูรั้บร้องเรียน เป็นตน้ 
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ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียน  มีหนา้ท่ีรับขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน จาก

พนกังาน และแจง้ต่อไปยงั EMR, OH & S MR หรือผูจ้ดัการฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ข  และเป็นผูแ้จง้ผลการพิจารณาตอบสนองใหพ้นกังาน โดย ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) 

ยงัอธิบายเพิ่มเติมไวอี้กวา่ 

 

ในการติดต่อส่ือสารภายในบริษัทฯ  จะเป็นการส่ือสารให้พนักงานทราบถึงผลการ

ด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของบริษทัฯ และรับฟังความ

คิดเห็น/ค าร้องเรียนจากพนกังาน โดยผา่นส่ือต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

เวป็ไซต ์ตูรั้บร้องเรียน เป็นตน้ 

 

   

ภำพท่ี 4.22  ตวัอยา่งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 

 

(3)  การส่ือสารภายนอก (External Communication) (ขอ้ก าหนด 7.4.3) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดจ้ดัท าเอกสารขั้นตอนการ

ปฏิบติั  เร่ืองการติดต่อส่ือสาร การมีส่วนร่วม และการใหค้  าปรึกษา และระเบียบปฏิบติั เร่ือง การรับ

ข้อร้องเรียน (Customer Complain) บริษทัฯ มีการส่ือสารสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องตามระบบการ

บริหารส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยักับภายนอก , ตามกระบวนการส่ือสารของ

บริษทัฯ ท่ีได้สร้างขึ้น และตามการก าหนดตามพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัให้สอดคลอ้ง โดย EMR,   
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OH&S MR  ผูจ้ดัการฝ่าย Leader ISO 14001, Leader ISO 45001 จะร่วมกนัพิจารณาตอบสนองต่อ

การส่ือสารจากองค์กรภายนอก เก่ียวกับประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั ส่วนการส่ือสารสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของบริษทัฯไปยงับุคคล 

ภายนอก เม่ือได้รับการร้องขอจะพิจารณาทบทวนโดย ผูบ้ริหารระดับสูง/ EMR, OH&S MR / 

ผูจ้ดัการฝ่าย / Leader ISO 14001, ISO 45001 โดย ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ยงัอธิบายเพิ่มเติมไวอี้กวา่ 

 

และในส่วนของการติดต่อส่ือสารภายนอกบริษทัฯ โดยให้มีการรับขอ้มูลข่าวสารและค า

ร้องเรียนจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บผลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

และการแกไ้ข จากการร้องเรียน รวมทั้งการแจง้กลบัสู่ผูร้้องเรียน/การแจง้ขอ้มูลข่าวสารสู่

ภายนอก โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ของบริษทั เช่น เวปไซตบ์ริษทัฯ, การติดต่อโทรเขา้มาภายใน

บริษทัฯ เป็นตน้ 

 

5) เอกสารสารสนเทศ (Documented Information) (ขอ้ก าหนด 7.5) 

(1)  ทัว่ไป (General) (ขอ้ก าหนด 7.5.1) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ไดจ้ดัท าระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัขึ้นตามหัวขอ้ก าหนดขอบเขตระบบมาตรฐาน ISO 

14001 และ ISO 45001 เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารอยู่ภายใต้ระบบการจัดการได้รับการรับการ

ตรวจสอบ รับรอง แจกจ่าย แกไ้ข ยกเลิก อยา่งถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบกลบัได ้ตลอดจนการ

แกไ้ขปรับปรุง การเรียกคืน และท าลายเอกสาร เพื่อให้เอกสารในระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมมี

ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ตลอดจนเอกสารขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของความสัมพนัธ์

ของกระบวนการไดก้ล่าวไวใ้นภาคผนวก  

P = PROCEDURE หมายถึง ระเบียบปฏิบติังาน 

WI = WORK INSTRUCTION หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

SP = SUPPORT DOCUMENT หมายถึง เอกสารสนบัสนุนต่าง ๆ 

F = FORM หมายถึง แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ   

แบบฟอร์มจะถูกใช้เพื่อการบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  และใช้เป็นหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมในการแสดงว่า

บริษทัฯ ด าเนินระบบอย่างมีประสิทธิผล  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภัยของบริษทั โตโยตา้  ทูโช  ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  นอกจากน้ี 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ 
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บริษทัเราไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานส าหรับระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภยั เพื่อใช้อธิบายหัวขอ้หลกัของระบบการจดัการ และโครงสร้างในการ

จดัท าเอกสารตามขอ้ก าหนด คือ คู่มือการปฏิบติังานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั  

 

(2) การสร้าง และการท าใหท้นัสมยั (Creating and Updating) (ขอ้ก าหนด 7.5.2) 

บริษทั โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้มีการจัดท าระเบียบ

ปฏิบติั เร่ือง ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเอกสารและควบคุมบนัทึก ระเบียบปฏิบติั เร่ือง ขั้นตอนการ

ขอเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเอกสาร ระเบียบปฏิบติั เร่ือง ขั้นตอนการขอส าเนาเอกสาร และระเบียบ

ปฏิบติั เร่ือง ขั้นตอนการขอยกเลิกเอกสาร โดยการแจกจ่ายเอกสารส าคญัท่ีตอ้งมีการควบคุมจะตอ้ง

มีการประทบัตรา ค าว่า  "CONTROLLED  COPY"  ปรากฏในเอกสาร และเอกสารท่ีไม่ตอ้งไดรั้บ

การควบคุมจะประทบัค าวา่  "UNCONTROLLED  COPY"  ปรากฎในเอกสาร 

การควบคุมบนัทึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั บริษทัฯ ได้

จดัท าบนัทึกเพื่อใช้เป็นหลกัฐานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลการ

บนัทึกน้ี  จะตอ้งมีความชดัเจนและอ่านง่ายและมีการก าหนดไวเ้พื่อการเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุมบนัทึกส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัเพื่อก าหนด  วิธีการควบคุม  การช้ีบ่ง  การเก็บรักษา  การป้องกนั  การเรียกกลบัคืน  

เพื่อยนืยนัขอ้มูลช่วงเวลาการเก็บรักษา 

(3)  การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Control of Documented Information) 

(ขอ้ก าหนด 7.5.3) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ไดจ้ดัท าระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตามหัวขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001 

และ ISO 45001 และก าหนดให้หน่วยงาน ISO รับผิดชอบควบคุมเอกสารด้านระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยรับผิดชอบในการแจกจ่ายเอกสาร การจดัเก็บและ

การตรวจสอบเอกสาร การจดัท ารายงาน ตลอดจนการแกไ้ขปรับปรุง การเรียกคืนและการท าลาย

เอกสาร ทั้งน้ีเพื่อให้เอกสารในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั มี

ความทนัสมยัอยูเ่สมอ และเป็นการป้องกนัมิใหมี้การใชเ้อกสารท่ียกเลิกแลว้ โดย ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 

(2563) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ 
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โดยจะมีการก าหนดให้มีหน่วยงานกลางควบคุมเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม 

และสามารถน าไปใชป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีหนา้ท่ีในการ 

1) ควบคุมใหมี้การจดัท า/แกไ้ข เอกสารตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

2) ควบคุมให้มีการแจกจ่ายให้กบัพื้นท่ีใช้งานในกรณีต่าง ๆ โดยเอกสารจะถูก

เก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงพนกังานทุกคนสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 

3) ควบคุมให้มีการจดัเก็บ หรือ ท าลายเอกสารหรือน ากลบัมาใช้ใหม่ส าหรับ

เอกสารท่ียกเลิกการใชง้านแลว้” 

 

4.2.5  กำรด ำเนินกำร (Operation) 

4.2.5.1  การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ (Operational Planning and 

Control) (ขอ้ก าหนด 8.1) 

1)   ทัว่ไป (General) (ขอ้ก าหนด 8.1.1) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ โดยท าแผนการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งกบันโยบาย วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดย

กิจกรรมท่ีต้องมีการควบคุมการด าเนินงานจะถูกแจกแจงไวใ้นการช้ีบ่งการระบุและประเมิน

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม/การประเมินความเส่ียงและโอกาสในการปรับปรุง  ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ด าเนินงานตามระเบียบปฏิบติัเร่ือง การระบุและประเมินลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ ไดก้ าหนดเอกสารสนบัสนุนเร่ืองการจดัการขยะทัว่ไป การทิ้งขยะใหถู้กตอ้ง การรวบรวม

ขยะประจ าวนั และระเบียบปฏิบติัเร่ืองการจดัการและควบคุมสารเคมี / น ้ ามนั / วตัถุอนัตราย  เพื่อ

เป็นการควบคุมการด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดอ้ธิบายวา่ 

 

ในส่วนของการควบคุมการปฏิบัติงานจะให้ความสัมพันธ์กับลักษณะปัญหาด้าน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั เพื่อควบคุมการท างานให้สอดคลอ้งกับนโยบาย วตัถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมถึงกฎหมายขอ้ก าหนดลูกคา้และอ่ืน ๆ โดยจะก าหนดเกณฑ์

หรือค่าควบคุมในกรณีท่ีมีมาตรฐานควบคุมส าหรับการปฏิบติังาน และระบุแนวทางแกไ้ข

กรณีท่ีผลการปฏิบติังานเบียงเบนจากค่าควบคุมหรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
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ภำพท่ี 4.23  ตวัอยา่งระเบียบปฏิบติั การรวบรวมขยะประจ าวนั 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.24  ตวัอยา่งระเบียบปฏิบติั การควบคุมผูรั้บเหมา 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.25  ตวัอยา่งระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 

 

2)  การก าจดัอนัตรายและลดความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(Eliminating Hazards and Reducing OH & S Risks) (ขอ้ก าหนด 8.1.2) (ISO 45001)  

องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและรักษาไว้กระบวนการส าหรับก าจัด

อนัตรายและลดความเส่ียงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยใช้การควบคุมตามล าดบัขั้น 

ดงัน้ี 

(1) ก าจดัอนัตราย 

(2) ทดแทนดว้ยวสัดุ กระบวนการ การปฏิบติังานหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น

อนัตรายนอ้ยกวา่แทน 
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(3) การควบคุมเชิงวิศวกรรมและหรือปรับโครงสร้างการท างาน 

(4) ใชก้ารควบคุมเชิงการบริหาร รวมถึงการอบรม 

(5) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

3)  การจดัการเปล่ียนแปลง  (Management of Change) (ขอ้ก าหนด 8.1.3) 

(ISO 45001) 

องคก์รตอ้งจดัท ากระบวนการส าหรับการน าไปปฏิบติั และควบคุมการการ

เปล่ียนแปลงทั้งชัว่คราวและถาวรท่ีมีผลกระทบต่อสมรรถนะดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

รวมถึง 

(1) ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการใหม่ หรือการเปล่ียนแปลง

ผลิตภณัฑบ์ริการและ  กระบวนการท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงรวมถึง 

(1.1)  สถานท่ีท างานและสภาพแวดลอ้ม 

(1.2)  องคก์รการท างาน 

(1.3)  สภาพการท างาน 

(1.4)  อุปกรณ์ 

(1.5)  แรงงาน 

(2)  การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 

(3)  การเปล่ียนแปลงความรู้หรือขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายและท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(4)  การพฒันาความรู้และเทคโนโลยี 

องค์กรต้องทบทวนผลท่ีตามมาของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้ตั้ งใจ และ

ด าเนินการเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตามความจ าเป็น 

4)  การจดัซ้ือจดัจา้ง (Procurement) (ขอ้ก าหนด 8.1.4) (ISO 45001) 

(1)  ทัว่ไป (General) (8.1.4.1) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั มีกระบวนการใน

การควบคุมการจดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื่อท่ีจะท าให้มัน่ใจว่าสอดคลอ้งกบัระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ 

 

ในขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง ทางบริษทัฯ มีระเบียบปฏิบติั เร่ือง การจดัซ้ือจดัจา้ง ท่ีมีการ

คดัเลือกคู่คา้และประเมินคู่คา้ โดยการประเมินคู่คา้มีการประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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ภำพท่ี 4.26  การจดัซ้ือจดัจา้ง การคดัเลือก และการประเมินคู่คา้ 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 

   

(2)  ผูรั้บเหมา (Contractors) (8.1.4.2) 

บริษทั โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มีกระบวนการ

จดัซ้ือจดัจา้งกบัผูรั้บเหมา เพื่อช้ีบ่งอนัตรายและเพื่อประเมินและควบคุมความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั ท่ีเกิดจาก 

(2.1)  การด าเนินงานและกิจกรรมของผูรั้บเหมาท่ีส่งผลกระทบต่อ

องคก์ร 

(2.2)  การด าเนินงานและกิจกรรมขององค์กรท่ีส่งผลกระทบต่อ

ผูป้ฏิบติังานของผูรั้บเหมา 
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(2.3)  การด าเนินงานและกิจกรรมของผูรั้บเหมาท่ีส่งผลกระทบต่อ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ในสถานปฏิบติังาน 

เพื่อมั่นใจว่า ผูรั้บเหมาและผูป้ฏิบัติงานของผูรั้บเหมาได้ปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของบริษทัฯ โดยกระบวนการ

จดัซ้ือจดัจา้งน้ีก าหนดและใชเ้กณฑด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 

(3)  การบริการจากภายนอก (Outsourcing) (ขอ้ก าหนด 8.1.4.3) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มีกระบวนการและ

ฟังชั่นงานจากแหล่งภายนอก ท่ีมีการควบคุม ขอ้ตกลงการจ้างงานของบริษทั ให้สอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ และเพื่อให้บรรลุผลตามท่ีคาดหวงัไวใ้นระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ประเภทและระดบัของการควบคุมท่ีจะใช้กบัฟังก์ชนัและ

กระบวนการถูกก าหนดในระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4.2.5.2  การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness 

and Response) (ขอ้ก าหนด 8.2) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั ไดก้ าหนดวิธีการเพื่อเตรียมพร้อม

และตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชีวิตและ

ทรัพยสิ์นท่ีอาจจะเกิดขึ้น และวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้น โดยมีสถานการณ์ฉุกเฉิน      

2 สถานการณ์ ได้แก่ ไฟไหม้ และสารเคมีหกร่ัวไหล โดย ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ยงัอธิบาย

เพิ่มเติมไวอี้กวา่ 

 

เราจะเร่ิมโดยการประเมินโอกาสหรือค้นหาแหล่งท่ีก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง หรือ

สถานการณ์ฉุกเฉิน แลว้น ามาก าหนดมาตรการป้องกนั โดยจะตรวจสอบความเพียงพอและ

ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ในสภาวะฉุกเฉินเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม หลงัจากมีการ

ฝึกซ้อมหรือเกิดเหตุการณ์จริงต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อหามาตรการลด

ผลกระทบขณะเกิดและหลงัเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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4.2.6  กำรประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 

4.2.6.1  การเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ การประเมินผล (Monitoring Measurement 

Analysis and Evaluation) (ขอ้ก าหนด 9.1) 

1)  ทัว่ไป (General) (ขอ้ก าหนด 9.1.1) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มีการประเมินสมรรถนะ

การด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และประสิทธิผลของระบบการ

บริหารส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั บริษทัฯ มีส่ือสารสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สมรรถนะผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งภายในและ

ภายนอก, ตามท่ีระบุในกระบวนการส่ือสารและตามความจ าเป็นจากพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม มี

การจดัท าระเบียบปฏิบติัเร่ือง  Monitoring and Measurement อธิบายถึงการจดัท า แผนการติดตาม

และตรวจวดั ลกัษณะท่ีส าคญัของกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั การช้ีบ่ง

อนัตรายและประเมินความเส่ียง  การตรวจสอบการด าเนินงานเทียบกบัขอ้กฏหมาย การตรวจสอบ

การด าเนินงานของพนกังานเทียบกบัการควบคุม  และติดตามการด าเนินงานเทียบกับวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย ซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดอ้ธิบายวา่ 

 

DCC มีหน้าท่ีจัดท าแผนการติดตามตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั และติดตามผลการติดตามตรวจวดั เทียบกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย และรายงาน

ผลให ้EMR, OH&S MR / ผูบ้ริหารระดบัสูง/ผูจ้ดัการฝ่าย/แผนก รับทราบ 

ผูจ้ัดการฝ่าย / หัวหน้าแผนก / Leader ISO 14001, Leader ISO 45001 / เจ้าของ

โครงการรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบติังานของพนักงานและผูรั้บเหมา เทียบกับ

เอกสารแนวปฏิบติังาน และกฎระเบียบบริษทั และแกไ้ขเม่ือพบว่าพนกังานปฏิบติังานไม่

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัหรือกฎระเบียบ Leader ISO14001, Leader ISO 45001, DCC เป็น

ผูร้ายงานความคืบหน้าแผนงานจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ให้กับ EMR, OH&S MR และผูเ้ก่ียวข้องรับทราบในการประชุม Performance Meeting 

อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

  

2)  การประเมินการสอดคล้อง (Evaluation of Compliance) (ข้อก าหนด 

9.1.2) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั ไดมี้การประเมินความ

สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนด เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั
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และความปลอดภยัท่ีปฏิบติัอยู่มีความสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดไดอ้ย่างครบถา้นตาม

นโยบายท่ีวางไว ้

ทางบริษทัจะให้ส่วนกลาง ISO จดัท าแผนการประเมินความสอดคลอ้งและ

น าเสนอให้ EMR, OH&S MR พิจารณาและทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 คร้ัง โดยก าหนดช่วงเวลาท่ี

ชดัเจนในการประเมินความสอดคลอ้ง และใหน้ าเอาขอ้ก าหนดกฎหมายและความตอ้งการอ่ืน ๆ มา

จัดท าเป็นหัวข้อ ส าหรับการตรวจประเมินความสอดคล้อง รวมทั้งให้มีการสรุปผล การตรวจ

ประเมินความสอดคลอ้ง และมีการจดัเก็บบนัทึกผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนโดยจะ Update 

ขอ้มูลทุก ๆ 6 เดือน เพื่อใหก้ารประเมินความสอดคลอ้งมีประสิทธิภาพ 

4.2.6.2  การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) (ขอ้ก าหนด 9.2) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ไดมี้ระเบียบปฏิบติัเร่ือง การ

ตรวจติดตามและการตรวจประเมินภายใน จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการตรวจประเมินระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบว่าระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ  มีการน าไปปฏิบัติและคงไว้อย่าง

เหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 14001, ISO 45001 และแผนการด าเนินงาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

EMR, OH&S MR เป็นผูก้  าหนดแผนการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซ่ึงพิจารณาจากความส าคญัของกิจกรรมและผลการ

ตรวจประเมินคร้ังท่ีผา่นมาโดยมีการตรวจประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  

Lead Auditor และ Auditor มีหนา้ท่ีจดัเตรียมประเด็นท่ีจะตรวจประเมินลงใน Audit 

Checklist  

Lead Auditor มีหน้าท่ีสรุปส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมิน และสภาพท่ีไม่

เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีตรวจพบ ส่งให ้EMR, OH&S MR 
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ภำพท่ี 4.27  ตวัอยา่ง Audit Check List 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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4.2.6.3  การทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) (ขอ้ก าหนด 9.3) 

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้มีระเบียบปฏิบัติเร่ือง 

Management Review Procedure  ซ่ึงการทบทวนการด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการทบทวนการด าเนินงานของระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ของบริษทัฯ ท่ีด าเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อนโยบายและ

วตัถุประสงคข์องบริษทั ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

จะด าเนินการทบทวนการจดัการโดยมีก าหนดปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงการทบทวนเพื่อใหมี้การติดตามผลการ

ด าเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่  และให้มีการปรับปรุงพฒันาระบบการจัดการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง และประเมินโอกาสในการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงโดยให้ EMR/OH&S MR มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการทบทวนระบบการ

จดัการเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการประเมินผล และสรุปผลการทบทวนเป็นเอกสาร 
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ภำพท่ี 4.28  ตวัอยา่งวาระการประชุมฝ่ายบริหาร 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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ภำพท่ี 4.29  ตวัอยา่ง Minutes of Management Review Meeting  

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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4.2.7  กำรปรับปรุง (Improvement) 

4.2.7.1  ทัว่ไป (General) (ขอ้ก าหนด 10.1) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดมี้การพิจารณาโอกาสส าหรับ

การปรับปรุงและด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุผลลพัธ์ตามท่ีมุ่งหวงัของระบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4.2.7.2  ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกิจกรรมการแกไ้ข (Nonconformity and 

Corrective Action) (ขอ้ก าหนด 10.2) (ISO 45001) 

อุบัติการณ์ ความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข  (Incident, 

Nonconformity and Corrective Action) (ขอ้ก าหนด 10.2) (ISO 45001) 

บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั ไดมี้การก าหนดการด าเนินการ  

การตรวจพบ การหาสาเหตุ การแกไ้ข และการป้องกนั หากพบขอ้บกพร่องอนัเกิดไดจ้ากการขดัต่อ

กฎหมายและขอ้บงัคบั เป็นขอ้ขดัแยง้หรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นขอ้ร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะจากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ  จะรวมถึงข้อ

ร้องเรียนของลูกคา้ ขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม รายงานอุบติัเหตุ การสอบสวนเม่ือเกิดอุบติัการณ์

และบนัทึกการยินยอมของลูกคา้ โดยให้บนัทึกลงในแบบฟอร์มการพบขอ้บกพร่องและยืนให้แก่

เจ้าหน้าท่ี ท่ี รับผิดชอบ  เพื่อพิจารณาหาสาเหตุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้ น  ทั้ งทางด้านผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลิตและกระบวนการในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ซ่ึงตอ้งสามารถตรวจสอบภายหลงัได ้

จากการศึกษาทางบริษทัฯ มีการจดัท าระเบียบปฏิบติังาน การแกไ้ข การป้องกนั และ

การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองป้องกัน เพื่อใช้ในการควบคุมการ แกไ้ข และป้องกนัการปฏิบติังานท่ี

เบ่ียงเบนจากขอ้ก าหนดของระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ

บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ข ป้องกนัเพื่อลดปัญหาและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัท่ีตามมา 

4.2.7.3  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) (ขอ้ก าหนด 10.3) 

บริษทัโตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั ไดมี้ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของ

ความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยใช้กิจกรรม 

Kaizen หรือกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
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จากการศึกษาพบวา่ บริษทัมีการด าเนินการโดย 

1) ยกระดบัสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 

2) ส่งเสริมวฒันธรรมเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอ

นามยัและความปลอดภยั  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานในการด าเนินการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองของการบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4) ส่ือสารผลการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้ผู ้ปฏิบัติงานและตัวแทน

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

5) ตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็นหลกัฐานของผลการปรับปรุง

อยา่งต่อเน่ือง 

 

4.3  ปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001:   

       2015) และระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001: 2018) 

  

การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผลการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ

ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)  ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรมอมตะซิต้ี

ชลบุรี มีผลการศึกษาแบ่งไดเ้ป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

4.3.1  ด้ำนประสิทธิผล 

1)  การบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ผลท่ีเกิดขึ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ของนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีว 

อนามัย และส่ิงแวดล้อม ทั้งในด้านภาพรวม ด้านบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และด้านต้อง

ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข ผลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน มีดงัน้ี 

(1)  ภาพรวมการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015)  

และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) มาใชใ้นบริษทัฯ 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด มีความสอดคล้องกันว่า จากการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมระบบการจัดการ
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ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015)  และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) นั้นมาใช้ในบริษทัฯ บรรลุตาม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานท่ีได้ก าหนดไว ้ดังท่ี

ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดก้ล่าววา่ 

 

การน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015)  และ

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) มาใชใ้นบริษทัฯนั้น 

ถือเป็นการน าข้อก าหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลมาสู่การปฏิบัติจริงและควบคุม

กระบวนการท างานของทุกหน่วยงานในองค์กรให้อยู่ในมาตรฐาน รวมไปถึงการพฒันา

และปรับปรุงการท างานใหดี้ขึ้นเสมอ 

 

จากการใหส้ัมภาษณ์ของผูจ้ดัการทัว่ไป (2563) ก็ไดก้ล่าววา่  

 

การน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015)  และ

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) มาใชใ้นบริษทัฯนั้น 

คิดว่าเป็นส่ิงท่ีดีและมีความจ าเป็น เน่ืองจากในการประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบนัจ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานในองค์กร รวมถึงผูมี้ส่วนได้เสียได้

ตระหนักถึงความเส่ียงและความปลอดภัยในการท างานตลอดจนความจ าเป็นในการ

ป้องกนัสภาพแวดลอ้มในการท างาน และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัยพยากรธรรมชาติ 

 

และจากการสัมภาษณ์ของผูแ้ทนคณะท างาน (Leader ISO) (2563) มีความเห็น

สอดคลอ้งกนัว่า “การน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015)  และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) มาใช้ในบริษทัฯ

นั้น ท าใหอ้งคก์รมีระบบการจดัการท่ีดีขึ้น เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทัฯ และท าใหเ้กิด

ระบบในการท างาน ซ่ึงส่งผลดีใหก้บับริษทัฯและพนกังาน” 

ดงันั้นจึงสรุปไดด้งัน้ี ภาพรวมการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015)  และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) มาใช้ใน

บริษทัฯนั้นบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย และแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยดูจากการน าระบบมา

ใชแ้ลว้ท าใหเ้กิดระบบในการท างานส่งผลดีทั้งต่อองคก์รและพนกังาน 

(2)  ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด มีความสอดคลอ้งกันว่า ในด้านการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 
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2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัฯ นั้น

บรรลุผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดก้ล่าววา่ 

 

มีการติดตาม ตรวจสอบวดัผลการด าเนินการอยู่เสมอตามรอบท่ีก าหนด และทบทวนผล

การด าเนินงานเพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับวิธีการปฏิบติั

เพื่อใหส้ าเร็จตามเป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนดขึ้น 

 

และจากการสัมภาษณ์ของผูจ้ดัการทัว่ไป (2563) ก็ไดก้ล่าววา่ 

  

แนวทางในการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยั 

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม มีการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีไม่

เป็นไปตามมาตรฐานภายในเวลาอนัรวดเร็ว  

 

จากการสัมภาษณ์ของผู ้แทนคณะท างาน (Leader ISO) (2563) มีความเห็น

สอดคลอ้งกนัวา่ “ในการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนา

มยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มนั้น ตอ้งมีการประเมินความเส่ียงก่อน แลว้จึงมีการน าความเส่ียง

นั้นมาตั้งเป้าหมายเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายขึ้น โดยการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนงาน ของแผนกมาจากการประเมินความเส่ียงของงานภายในแผนก และมีการส่ือสารในแผนก

ใหเ้ขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั

และส่ิงแวดลอ้ม มีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมาย และการใหทุ้กคนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ” 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 

14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัฯ 

ไดมี้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจาก

การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด และมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

และแผนงาน ของแผนกมาจากการประเมินความเส่ียงของงานภายในแผนก และมีการส่ือสารใน

แผนกให้เขา้ใจ มีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมาย และการให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

2)  ปัญหาและอุปสรรค 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยั
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และความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัฯ ทั้งหมดไดมี้ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ มีปัญหา

และอุปสรรคเลก็นอ้ยในการด าเนินงานระบบ ซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดก้ล่าววา่  

 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

เกิดจากความเข้าใจและการรับรู้ในเร่ืองความปลอดภัยท่ีต่างกัน การยอมรับและให้

ความส าคญัในรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงแนวทางการ

บริหารและการใหก้ารสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในช่วงเวลาต่าง ๆ 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 

2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษทัฯ มี

ปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยในการด าเนินงานเกิดจากความเขา้ใจและการรับรู้ การตระหนักของ

พนกังานท่ีต่างกนั 

ดังนั้นสามารถสรุปด้านประสิทธิผลได้ว่า บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด มีการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัฯ ได้บรรลุผลส าเร็จตาม

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน

อยา่งเคร่งครัด และมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงาน ของแผนกมาจากการประเมิน

ความเส่ียงของงานภายในแผนก และมีการส่ือสารในแผนกใหเ้ขา้ใจ มีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมาย และการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงาน

ระบบมีปัญหาและอุปสรรคเล็กนอ้ยในการด าเนินงานเกิดจากความเขา้ใจและการรับรู้ การตระหนกั

ของพนกังานท่ีต่างกนั 

  

4.3.2  ด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย 

1)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ทั้ งหมดได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า พนักงานทราบถึงขั้นตอนการด าเนินระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) วา่มีขั้นตอนอยา่งไรซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดก้ล่าววา่ “พนกังานของบริษทัไดท้ราบถึง

ขั้นตอนการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยั
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และความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการช้ีแจงรายละเอียดข้อก าหนด 

ขอบเขต และแนวทางปฏิบติัให้ทราบอย่างชดัเจนทุกคร้ังหรือตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด มีการ

ฝึกอบรมก่อนท่ีจะด าเนินงาน โดยขั้นตอนการด าเนินงานระบบมีดังน้ี คือ ก าหนดนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั การระบุและประเมินปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและ

ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเกียวขอ้ง การจดัท าวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและการจดัท าโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั การก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม 

การส่ือสารโครงสร้างเอกสารและการควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบติัการ การเตรียมพร้อม

ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การตรวจติดตามและการตรวจวดั การประเมินความสอดคลอ้งกับ

กฎหมาย การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกัน การควบคุมบนัทึก การตรวจติดตามระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร หลงัจากนั้น

จะตอ้งมีการปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ระบบ

การจดัการเกิดประสิทธิภาพดีขึ้นเร่ือย ๆ” 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการช้ีแจงรายละเอียดขอ้ก าหนด ขอบเขต และแนวทางปฏิบติั

ให้ทราบอย่างชดัเจนทุกคร้ังหรือตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด มีการฝึกอบรมก่อนท่ีจะด าเนินงาน

ส่งผลให้พนกังานสามารถปฏิบติัไดต้ามขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2)  การมีส่วนร่วมของพนกังาน 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มี

ความเห็นสอดคลอ้งกนัทั้งหมดซ่ึง ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) และผูจ้ดัการทัว่ไป (2563) ไดก้ล่าววา่  

 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบ  ISO 14001 และ ISO 

45001 ในทุกขั้นตอน มีการก าหนดวิธีการแนวทางให้พนักงานเสนอแนะ การปรับปรุง

แก้ไข หรือแนวทางการท างานท่ีปลอดภยั ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัท่ีจัดขึ้น เช่น 

Anzen day การให้พนกังานรับรู้ขอ้มูลผ่านบอร์ด/ป้าย/การประชุมแถว หรือการแชร์ขอ้มูล

ผ่าน E-mail เป็นต้น ซ่ึงได้รับความร่วมท่ีดีจากพนักงานโดยพนักงานทุกคนเขา้มาด้วย

สมคัรใจและความเตม็ใจในการด าเนินงาน 
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ดังนั้ นสามารถสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานระบบ   ISO 14001 และ ISO 45001 ในทุกขั้นตอน มีการก าหนดวิธีการแนวทางให้

พนกังานเสนอแนะ การปรับปรุงแกไ้ข หรือแนวทางการท างานท่ีปลอดภยั ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ของ

บริษทัท่ีจดัขึ้น  ซ่ึงไดรั้บความร่วมท่ีดีจากพนกังานโดยพนกังานทุกคนเขา้มาดว้ยสมคัรใจและความ

เตม็ใจในการด าเนินงาน 

3)  ความพึงพอใจในความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มี

ความเห็นสอดคล้องกันทั้งหมดซ่ึง ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ผูจ้ดัการทัว่ไป (2563) และผูแ้ทน

คณะท างาน (Leader ISO) ไดก้ล่าววา่  

 

ทุกคนในบริษทัมีความพึงใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการท าให้การด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ประสบความส าเร็จ ซ่ึงในภาพรวม

ของการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)  ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  

ท าให้บริษทัฯ ไดเ้ป็นท่ียอมรับต่อลูกคา้และสาธรณชน สามารถแข่งขนักบับริษทัฯ อ่ืนได้

โดยการน าเสนอการบริหารจดัการตามระบบมาตรฐาน ส าหรับพนักงานก็ไดมี้แนวทาง

ปฏิบติัท่ีชดัเจน เขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามไดเ้หมือนกนัทั้งองคก์ร มีการบริหารจดัการท่ี

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

ดังนั้ นสามารถสรุปได้ว่า มีความพึงใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการท าให้การ

ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ประสบความส าเร็จ ท าให้

บริษทัฯ ไดเ้ป็นท่ียอมรับต่อลูกคา้และสาธรณชน สามารถแข่งขนักบับริษทัฯ อ่ืนไดโ้ดยการน าเสนอ

การบริหารจดัการตามระบบมาตรฐาน ส าหรับพนักงานก็ไดมี้แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน เขา้ใจและ

สามารถปฏิบติัตามไดเ้หมือนกนัทั้งองคก์ร 

4)  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

จากการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด จนสามารถประสบผลส าเร็จได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) นั้น โดยเจา้หนา้ท่ี กนอ. (2563) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 
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รู้สึกพึงพอใจท่ีบริษทั สามารถท าตามมาตรฐานของระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)ได้ โดย

ทางการนิคมฯ จะคอยก ากบัดูแลการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมให้

ใส่ใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมใหโ้รงงานอุตสาหกรรม

ในนิคมฯ ไดเ้ขา้สู่ระบบ ISO 14001  และ ISO 45001 เกือบทุกโรงงาน 

 

นอกจากน้ีส่วนของท่ีปรึกษาระบบ (2563) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 

 

ท่ีปรึกษามีความพึงพอใจในการด าเนินการท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภยัเพราะทางผูบ้ริหารมีความตั้งใจและพนกังานทุกระดบัให้ความส าคญั

ในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

ในส่วนของชุมชนใกลเ้คียง (2563) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 

  

เน่ืองจากเป็นหอพกัท่ีอยู่ติดกบับริษทั ก็พึงพอใจท่ีบริษทัมีมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบอะไรกบัหอพกั ไม่มีส่งกล่ินรบกวน 

และเวลามีเร่ืองอะไรก็ไดรั้บจดหมายแจง้ เช่น แจง้ว่าจะมีซ้อมดบัเพลิง ซ่ึงทางหอพกัก็จะ

ไดไ้ม่ต่ืนตกใจ 

 

และจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มา และผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาปฏิบติังานในพื้นท่ีบริษทั 

มีความเห็นสอดคลอ้งกนัทั้งหมด ซ่ึงลูกคา้ (2563) และผูรั้บเหมา (2563) ไดก้ล่าววา่  

 

รู้สึกพอใจมาก ตั้งแต่ทางเดินเขา้มาในบริษทั  เวลาติดต่อมีระบบในการท างาน มีทางเดิน

ชดัเจนและปลอดภยั อนัดบัแรกท าใหรู้้สึกปลอดภยัในการท างาน 

 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั รู้สึกพอใจ

ในระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

จากการศึกษาสามารถสรุปด้านผูมี้ส่วนได้เสีย พนักงานมีความรู้ความ เข้าใจใน

ขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีว 
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อนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการช้ีแจงรายละเอียด

ขอ้ก าหนด ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติให้ทราบอย่างชัดเจนทุกคร้ังหรือตามรอบระยะเวลาท่ี

ก าหนด มีการฝึกอบรมก่อนท่ีจะด าเนินงานระบบ ในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมรู้สึกพึงพอใจท่ี

บริษทั สามารถท าตามมาตรฐานของระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)ได ้ในมุมมองท่ีปรึกษาระบบความพึง

พอใจในการด าเนินการท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพราะทาง

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจและพนกังานทุกระดบัให้ความส าคญัในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอ

นามยัและความปลอดภยั ในมุมมองของหอพกัท่ีอยู่ติดกบับริษทัก็พึงพอใจท่ีบริษทัมีมาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ท าให้ไม่ส่งผลกระทบอะไรกบัหอพกั และใน

มุมมองของลูกคา้และผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาในบริษทั รู้สึกพอใจมาก ตั้งแต่ทางเดินเขา้มาในบริษทั  เวลา

ติดต่อมีระบบในการท างาน มีทางเดินชดัเจนและปลอดภยั อนัดบัแรกท าให้รู้สึกปลอดภยัในการ

ท างาน 

 

4.3.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1)  การบริหารจดัการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(1)  นโยบาย  

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทัโตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 

จ ากดั มีความสอดคลอ้งกนัว่า นโยบายส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ของบริษทัฯ มี

แนวทางหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายอย่างไร ซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ได้

กล่าววา่  

 

บริษัทได้พิจารณาหรือก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม และนโยบายอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยดูจากแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัแม่ 

ทิศทางการบริหารหรือนโยบายหลกัขององค์กรขอ้ก าหนดของกฏหมายและขอ้อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงปัญหาหรือส่ิงท่ีบริษทัฯ ตอ้งการปรับปรุง โดยน าเสนอกบัคณะกรรมการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัร่วมตดัสินใจและพิจารณาก าหนดขึ้น 

 

และจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการทัว่ไป (2563) ไดก้ล่าวววา่ 
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เน่ืองจากนโยบายบริษทั ไดมี้การก าหนดโดยประธานบริษทั นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั ดังนั้นในการกหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งสอดคล้องกับ

นโยบายบริษทั ซ่ึงข้าพเจ้าได้ก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั ให้สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษทั ดังน้ี Safety First, Compliance, Customer 

Trust  ซ่ึงนโยบายจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายบิษทัทั้ง 3 ขอ้ ดงักล่าวมา 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์

คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษทัฯ มีแนวทางหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

ส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยดูจาก

แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัแม่ และนโยบายบริษทั 

(2)  การปฏิบติัตามแผนงาน 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ในเร่ืองของ

การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานการด าเนินงานระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และ

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001: 2018) ของบริษัทท่ีวางไว้ ซ่ึง 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร และผูแ้ทนคณะท างาน (Leader ISO) (2563) ไดก้ล่าววา่  

 

โดยทางบริษทัไดก้ าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีชดัเจนมี

การก าหนดคณะกรรมการและทีมงานท่ีขึ้นตรงกบัผูบ้ริหารสูงสุดเพื่อใหก้ารด าเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และช้ีแจงให้ทุกคนทุกต าแหน่งในแผนกหรือในหน่วยงาน ทราบถึง

รายละเอียดของแผนและเป้าหมายในการด าเนินงาน ให้รับทราบถึงการมีส่วนร่วมและ

แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนพร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินตามแผนงานเป็นระยะ 

  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า ในเร่ืองของการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานการ

ด าเนินงานระบบจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษทัท่ีวางไว ้โดยก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของหน่วยงานท่ีชัดเจนและก าหนดทีมงานท่ีขึ้ นตรงกับผูบ้ริหารสูงสุดเพื่อให้การ

ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(3)  จ านวนบุคลากร 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษัท  มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  ในเร่ือง

จ านวนบุคลากรมีเพียงพอเหมาะสมในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)  โดยผูจ้ดัการทัว่ไป 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร และผูแ้ทนคณะท างาน (Leader ISO) (2563) กล่าววา่ 
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ในบริษทัเราจ านวนพนกังานท่ีด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 

และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) มีเพียงพอท่ีจะ

สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ในเร่ืองจ านวนพนกังานท่ีด าเนินงานระบบมีเพียงพอพอท่ีจะ

สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

(4)  งบประมาณ 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูจ้ดัการทัว่ไป 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร และผูแ้ทนคณะท างาน (Leader ISO) (2563) ว่าในการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018)  มีงบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับในการด าเนินงานระบบการ ท าให้การด าเนินงาน

ระบบส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชดัเจน 

 

ในด้านงบประมาณของบริษัท ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยมีการจัดท า

แผนงานประจ าปีพร้อมกบัจดัสรรงบประมาณประจ าปีดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั บริษทัเนน้การก าหนดรายละเอียดของแผนงานของหน่วยงานในการด าเนิน

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนงบประมาณท่ีเพียงพอ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละสามารถ

ด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 

 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ ในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001: 2018)   มี

งบประมาณท่ีเพียงพอ โดยผูบ้ริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

สามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้น 

(5)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

การติดตามตรวจสอบ การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกียวกบัการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) หลงัจากด าเนินงานระบบ เพื่อทราบถึงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เพื่อน าไป

แกไ้ข และป้องกนั จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน มีดงัน้ี 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของบริษทั มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าบริษทัมีการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 
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และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ดังท่ีผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 

(2563) ไดก้ล่าววา่  

 

มีการก าหนดการตรวจสอบตามรอบและระยะเวลาท่ีก าหนดขึ้นทั้งการตรวจสอบของทาง

บริษทัมีท่ีญ่ีปุ่ น ส านกังานใหญ่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการและหน่วยงานภายนอก เพื่อใหก้าร

ปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีก าหนดหรือปรับปรุงใหค้รอบคลุมครบถว้นตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

และการใหส้ัมภาษณ์ของท่ีปรึกษาระบบ (2563) ไดก้ล่าววา่ 

 

การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ควรจะปรับวิธีการการประเมินผลเร่ืองท่ีมาท่ี

ไปของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจน 

 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า บริษทั  โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั มีการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 

และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) โดยมีการก าหนดการ

ตรวจสอบตามรอบและระยะเวลาท่ีก าหนดขึ้นทั้งการตรวจสอบของทางบริษทัมีท่ีญ่ีปุ่ น ส านกังาน

ใหญ่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีก าหนด

หรือปรับปรุงให้ครอบคลุมครบถว้นตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และควรจะปรับวิธีการการประเมินผล

เร่ืองท่ีมาท่ีไปของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจนขึ้น 

ดังนั้นสามารถสรุปด้านการบริหารจัดการ บริษทั  โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ 

(ไทยแลนด)์ จ ากดั มีการก าหนดนโยบายไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบริษทัฯ มีแนวทางหรือพนกังานมีส่วน

ร่วมในการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม และนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยดูจากแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัแม่ และนโยบายบริษทั 

ส่งผลให้การปฏิบตังานเป็นไปตามแผนงานการด าเนินงานระบบจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัท่ีวางไว ้

โดยก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีชดัเจนและก าหนดทีมงานท่ีขึ้น

ตรงกบัผูบ้ริหารสูงสุดเพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีจดัสรรงบประมาณประจ าปี

ด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เพียงพอ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

สามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ย่างครบถว้น นอกจากน้ียงัมีการก าหนดการตรวจสอบตามรอบและ

ระยะเวลาท่ีก าหนดขึ้ นทั้ งการตรวจสอบของทางบริษัทมีท่ีญ่ีปุ่ น ส านักงานใหญ่ ผู ้บริหาร 
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คณะกรรมการและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีก าหนดหรือปรับปรุงให้

ครอบคลุมครบถว้นตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และควรจะปรับวิธีการการประเมินผลเร่ืองท่ีมาท่ีไปของ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจนขึ้น 

 

4.3.4  กำรเรียนรู้และพฒันำ 

1)  การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัดมี

ความเห็นสอดคลอ้งกบัผูจ้ดัการทัว่ไป ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดก้ล่าววา่ 

 

บริษทัมีการก าหนดแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งเร่ืองพื้นฐาน

ทัว่ไปและเร่ืองเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีในการท างานเพื่อเป็นการพฒันา

ความรู้ ความสามารถ การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการด าเนินงาน  และท าให้

เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบ

การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) มากยิ่งขึ้น ขอ้กฎหมายใหม่ ๆ 

การจดัท าแผนงาน การน าแผนงานไปปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ ประมาณคร่าวๆก็น่าจะ

ปีละประมาณ 2 คร้ัง 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พนักงานบริษทัโตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ไดรั้บฝึกอบรมเพื่อเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถ  การสร้างความตระหนักและจิตส านึกใน

การด าเนินงาน และท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ประมาณปีละ 2 คร้ัง 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพท่ี 4.30  การอบรมใหค้วามรู้ 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 

 

2)  การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัดมี

ความเห็นสอดคล้องกันว่า บริษทัมีการพฒันาและปรับปรุงในการด าเนินงานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) โดยผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดก้ล่าววา่ 

 

บริษทัมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะด าเนินการทบทวนปีละ 2 

คร้ัง ซ่ึงการทบทวนเพื่อให้มีการติดตามผลการด าเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่  

และให้มีการปรับปรุงพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบ

การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) อยา่งต่อเน่ือง 

 

และการใหส้ัมภาษณ์ของผูจ้ดัการทัว่ไป และผูแ้ทนคณะท างาน (2563) ก็ไดก้ล่าววา่  

 

บริษทัมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผูบ้ริหารจะด าเนินการทบทวนปี ละ 2 คร้ัง เพื่อให้

มีการติดตามผลการด าเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่  และให้มีการปรับปรุง

พฒันาระบบการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) อยา่งต่อเน่ือง 
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า บริษทัมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผูบ้ริหารจะด าเนินการ

ทบทวนปีละ 2 คร้ัง เพื่อใหมี้การติดตามผลการด าเนินการวา่มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และใหมี้

การปรับปรุงพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) อยา่งต่อเน่ือง 

 

 
 
 

ภำพท่ี 4.31  ตวัอยา่งระเบียบปฏิบติั Management Review 

แหล่งท่ีมำ:  บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั, 2563จ. 
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จากการศึกษาสามารถสรุปดา้นการเรียนรู้และการพฒันาไดว้่า พนกังานของบริษทัฯ 

ไดรั้บฝึกอบรบเพื่อเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถ การสร้างความตระหนักและจิตส านึกใน

การด าเนินงาน และท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ปีละ 2 คร้ัง เพื่อ

เป็นการสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการด าเนินงาน  และท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)  มากยิ่งขึ้น และในด้านการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ

ท างานบริษทัมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผูบ้ริหาร จะด าเนินการทบทวนปี ละ 2 คร้ัง เพื่อใหมี้

การติดตามผลการด าเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่  และให้มีการปรับปรุงพฒันาระบบ

การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

 

4.3.5  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากการใหส้ัมภาษณ์ ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (2563) ไดใ้หค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะไวว้า่ 

 

ตอ้งปลูกฝังทุกคน ทุกต าแหน่งงานในองคก์รให้เกิดวฒันธรรมความปลอดภยัท่ีเหมือนกนั 

เขา้ใจ และปฏิบติัตามไดทุ้กคน และท่ีส าคญักิจกรรม/วฒันธรรม/การด าเนินการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปและ

เหมาะสมกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลง 

 

 และการให้สัมภาษณ์ของท่ีปรึกษาระบบ (2563) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่า “การวางแผน

งานส่ิงแวดลอ้ม การตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัควรชดัเจนมากขึ้น” 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 

 

สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลกำรศึกษำ 

  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี ชลบุรี 2) เพื่อแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ใหก้บัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการด าเนินงานระบบมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยการศึกษาในคร้ังน้ีเน้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ISO 45001: 2018) โดยใช้ดัชนีช้ีว ัดความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 

มุมมอง คือ 1) มุมมองด้านประสิทธิผล 2) มุมมองด้านผูมี้ส่วนได้เสีย 3) มุมมองด้านการบริหาร

จดัการ 4) มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

 

5.1.1  สรุปข้อมูลท่ัวไป 

บริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เป็นบริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจขาย ให้เช่า รถยกโตโยต้า จ าหน่ายอะไหล่  ให้บริการตรวจเช็คซ่อมบ ารุงรถยก  และจัด

ฝึกอบรมการใชร้ถยกอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถยกโตโยตา้  

อย่างเป็นทางการแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย รถยกโตโยตา้ผลิตในประเทศญ่ีปุ่ นภายใต้การ

ควบคุมคุณภาพของทีมวิศวกรชั้นน าดา้นรถยกท่ีเขม้งวด ท าให้รถยกทุกคนัท่ีน าเขา้มายงัประเทศ

ไทยเป็นรถยกท่ีไดม้าตรฐาน
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ในด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษทัฯ มีการน านโยบายส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มบริษทั     

โตโยตา้ ทูโชฯ มาใช้เป็นแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยจะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดย

ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มของโลก รักษาส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเราอย่างต่อเน่ือง อนุรักษ์พลงังานและน า

ทรัพยากรมาหมุนเวียน และเราจะก้าวไปขา้งหน้าอย่างมัน่ใจว่าทุกกิจกรรมของเราจะไม่ท าลาย

ส่ิงแวดลอ้ม และมีนโยบายบริษทัท่ีเนน้และให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัเป็นอนัดบัหน่ึง นัน่

คือ Safety First, Compliance, Customer Trust 

 

5.1.2  สรุปหลักกำรจัดท ำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และ

ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001: 2018) 

จากการศึกษาพบว่า การจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 

และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษทั

จ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี นั้ นได้ด าเนินการจัดการระบบ

มาตรฐานแบบบูรณาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัเขา้ดว้ยกนั ซ่ึง

จ าแนกงานออกเป็น 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะห์บริบทขององคก์ร (Context of the Organization) 

องคก์รมีการจดัท าบริบทองคก์ร การประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก และมีการประเมินความเส่ียงและโอกาสพร้อม

ก าหนดมาตรการจดัการอย่างครบถว้น เพื่อใหเ้ป็นการด าเนินการบูรณาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอ

นามยั และความปลอดภยั จึงตอ้งรวมการจดัท าบริบทองคก์รร่วมกนัทั้ง 2 ระบบ ทั้งระบบมาตรฐาน

การจัดการส่ิงแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการ

ทบทวนบริบทองคก์รทุกปี 

2) ความเป็นผูน้ าและการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน (Leadership) 

องค์กรมีความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารท าให้การบูรณาการระบบการจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อม อาชีว  อนามัยและความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การ

สนบัสนุนทรัพยากร การก าหนดโครงสร้างหนา้ท่ี ท่ีระบุหนา้ท่ีชดัเจนและให้ทุกแผนกมีส่วนร่วม

โดยใหแ้ต่ละแผนกมีตวัแทนในการท าระบบ (Leader ISO) มีการส่งเสริมและติดตามการปฏิบติัตาม

แผนงานท่ีก าหนด 

3) การวางแผนการด าเนินงาน (Planning for the EMS & OH&S) 

องค์กรมีการพิจารณาความเส่ียงและโอกาส  ครอบคลุมตามบริบทองค์กร ความ

ต้องการและความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายในและภายนอก  น าประเด็นด้าน
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ส่ิงแวดลอ้มมาจดัการด าเนินการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และประเมินความเส่ียงและ

โอกาสด้านส่ิงแวดล้อม และมีการประเมินความเส่ียงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั ด าเนินการประเมินความสอดคลอ้งกบัพนัธสัญญา จากนั้นน าผลการประเมินความเส่ียง

และโอกาสตามบริบทขององค์กร  ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยมาพิจารณาจัดท า

วตัถุประสงคแ์ละการวางแผนงาน นอกจากน้ียงัก าหนดการวางแผนส าหรับการเปล่ียนแปลง โดย

พิจารณาครอบคลุมทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4) การสนบัสนุน (Support) 

องค์กรมีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร มีการจดัฝึกอบรมและการ

ประเมินจิตส านึกและความสามารถของบุคลากร เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบุคลากรท่ีท างานภายใต้

การควบคุมของบริษทัฯ มีความตระหนักถึงนโยบายและวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั อนัตราย ความเส่ียง และผลกระทบท่ีมีอยู่หรือท่ี

อาจจะเกิดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า อุบติัการณ์และผลการสอบสวนท่ีเก่ียวขอ้ง การมีส่วนร่วมต่อ

สมรรถนะส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ผลกระทบของการไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบ

มาตรฐานการบริหารส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการไม่บรรลุผลต่อ

พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  การติดต่อส่ือสารโดยมีระเบียบ

ปฏิบติัเร่ือง  การรับขอ้ร้องเรียน ท่ีอธิบายถึงแนวปฏิบติั และความรับผิดชอบในการส่ือสารสาเหตุท่ี

ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและขอ้มูลข่าวสารทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ไปยงัพนักงานทุกระดับภายในองค์กร  หรือ

บุคคลภายนอกและด าเนินการส่ือสารดว้ยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) การด าเนินการ (Operation) 

การก าหนดแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั จะก าหนดการ

ด าเนินการโดยพิจารณาผลของความเส่ียงและโอกาสจากบริบทขององคก์ร  ปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอก ส าหรับความเส่ียงจากกิจกรรมการด าเนินการทั้งหมดในองค์กร จะท าการประเมินความ

เส่ียงโดย Leader ISO ของแต่ละแผนกด าเนินการประเมินความเส่ียง ทั้งการประเมินลกัษณะปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม และการประเมินความเส่ียงและโอกาสดา้นความปลอดภยั 

กระบวนการควบคุมการเปล่ียนแปลง  ก าหนดให้มีการควบคุมทั้ ง ต่อการ

เปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์และบริการ การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดกฎหมาย การเปล่ียนแปลงความรู้

หรือขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้ง    การจดัซ้ือจดัจา้งมีการควบคุมทั้งผูรั้บเหมา ผูส่้งมอบ และผู ้

ให้บริการโดยกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างมีการก าหนดและใช้เกณฑ์ด้านอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
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การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  มีการด าเนินการท่ีครบถ้วน

ตามเหตุฉุกเฉินท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมขององค์กร ตั้งแต่การจดัท าแผนงาน การตรววจสอบและ

ดูแลอุปกรณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมและการส่ือสารทั้งต่อพนกังานภายใน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ภายนอก เช่น การนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนใกลเ้คียง เป็นตน้ 

6) การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 

การด าเนินการประเมินสมรรถนะ องค์กรมีการด าเนินการท่ีครบถว้น การประเมิน

สมรรถนะการด าเนินการระบบมาตรฐานการจดัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และระบบมาตรฐานการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  มีการด าเนินการเฝ้าระวงัด้านการตรวจวดัและวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงพนัธะสัญญา มีการติดตามและการตรวจวดั  Follow-up and 

Monitoring ส าหรับการวิเคราะห์และประเมินผลด าเนินการประเมินตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงจะด าเนินการประเมินผลความ

สอดคลอ้งต่อพนัธะสัญญาดว้ย 

การตรวจประเมินภายในและการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ดา้นระบบมาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม และระบบมาตรฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ด าเนินการในแนวทาง

เดียวกนั การด าเนินการตรวจติดตามภายใน ก าหนดให้มีการด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง การ

ทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะด าเนินการทบทวนการจดัการโดยมีก าหนด

อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงการทบทวนเพื่อใหมี้การติดตามผลการด าเนินการวา่มีประสิทธิผลเพียงพอ

หรือไม่ และให้มีการปรับปรุงพฒันาระบบมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัยอย่างต่อเ น่ือง  และประเมินโอกาสในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโดยให้  

EMR/OH&SMR มีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการทบทวนระบบการจดัการเสนอต่อผูบ้ริหาร

เพื่อใชใ้นการประเมินผล และสรุปผลการทบทวนเป็นเอกสาร 

7) การปรับปรุง (Improvement) 

บริษทัฯ มีการจดัท าระเบียบปฏิบติังาน การแกไ้ข การป้องกนั และการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองป้องกัน เพื่อใช้ในการควบคุมการ แก้ไข และป้องกันการปฏิบัติงานท่ีเบ่ียงเบนจาก

ขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ

บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ข ป้องกนัเพื่อลดปัญหาและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัท่ีตามมา การบูรณาการระบบการจดัการเขา้ดว้ยกนั ท าให้การประเมินสถานะการ

ด าเนินการในภาพรวมท าไดง้่าย ส่งผลให้การปรับปรุงแกไ้ขท าไดง้่ายดว้ย และยงัช่วยเสริมให้การ

ขบัเคล่ือนระบบการจดัการภายใตแ้นวคิด PDCA อยา่งต่อเน่ือง 
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5.1.3  สรุปปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม                           

(ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

(ISO 45001: 2018) 

ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี โดยใช้

เทคนิคดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 มุมมอง พบวา่ 

1)  ดา้นประสิทธิผล 

องค์กรมีการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 

และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ได้บรรลุผล

ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด และมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงาน ของแผนกมาจาก

การประเมินความเส่ียงของงานภายในแผนก และมีการส่ือสารในแผนกให้เขา้ใจ  มีการปฏิบติัตาม

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมาย และการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ใน

การด าเนินงานระบบมีปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยในการด าเนินงานเกิดจากความเขา้ใจและการ

รับรู้ การตระหนกัของพนกังานท่ีต่างกนั 

2)  ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการช้ีแจงรายละเอียดขอ้ก าหนด ขอบเขต และแนวทาง

ปฏิบัติให้ทราบอย่างชัดเจนทุกคร้ังหรือตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด มีการฝึกอบรมก่อนท่ีจะ

ด าเนินงานระบบ ในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมรู้สึกพึงพอใจท่ีบริษทั สามารถท าตามมาตรฐาน

ของระบบจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (ISO 45001: 2018)ได ้ในมุมมองท่ีปรึกษาระบบความพึงพอใจในการด าเนินการท าระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพราะทางผูบ้ริหารมีความตั้งใจ

และพนกังานทุกระดบัให้ความส าคญัในระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั ในมุมมองของหอพกัท่ีอยู่ติดกบับริษทัก็พึงพอใจท่ีบริษทัมีมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ท าให้ไม่ส่งผลกระทบอะไรกบัหอพกั และในมุมมอง

ของลูกคา้และผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาในบริษทั รู้สึกพอใจมาก ตั้งแต่ทางเดินเขา้มาในบริษทั  เวลาติดต่อมี

ระบบในการท างาน มีทางเดินชดัเจนและปลอดภยั อนัดบัแรกท าใหรู้้สึกปลอดภยัในการท างาน 
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3)  ดา้นการบริหารจดัการ 

องคก์รมีการก าหนดนโยบายไวอ้ย่างชดัเจน โดยบริษทัฯ มีแนวทางหรือพนกังานมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม และนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยดูจากแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัแม่ และนโยบายบริษทั 

ส่งผลใหก้ารปฏิบตังานเป็นไปตามแผนงานการด าเนินงานระบบมาตรฐานจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

ของบริษทัท่ีวางไว ้โดยก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีชดัเจนและ

ก าหนดทีมงานท่ีขึ้นตรงกบัผูบ้ริหารสูงสุดเพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีจดัสรร

งบประมาณประจ าปีด้านส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ให้เพียงพอ เพื่อให้บรรลุ

ว ัตถุประสงค์และสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน นอกจากน้ีย ังมีการก าหนดการ

ตรวจสอบตามรอบและระยะเวลาท่ีก าหนดขึ้นทั้งการตรวจสอบของทางบริษทัมีท่ีญ่ีปุ่ น ส านกังาน

ใหญ่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีก าหนด

หรือปรับปรุงให้ครอบคลุมครบถว้นตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และควรจะปรับวิธีการการประเมินผล

เร่ืองท่ีมาท่ีไปของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจนขึ้น 

4)  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

จากการศึกษาพบว่า พนกังานของบริษทัฯ ไดรั้บฝึกอบรบเพื่อเป็นการพฒันาความรู้ 

ความสามารถ การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกในการด าเนินงาน และท าให้เกิดความรู้ ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพื่อเป็นการสร้าง

ความตระหนักและจิตส านึกในการด าเนินงาน  และท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)  มากยิง่ขึ้น และในดา้นการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ

ท างานบริษทัมีการทบทวนของฝ่ายบริหาร โดยผูบ้ริหาร จะด าเนินการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

เพื่อใหมี้การติดตามผลการด าเนินการว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และใหมี้การปรับปรุงพฒันา

ระบบมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

ดังนั้ นจากการศึกษาในคร้ังน้ีได้ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการระบบมาตรฐานการ

จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ
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ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) นั้น ได้มาจากผูบ้ริหารมีความมุ่งมั่น ใส่ใจ ให้ความส าคญักับการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) เป็นอย่างมาก มีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน จดัสรรงบประมาณในการสนับสนุน

การด าเนินโครงการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั     (ISO 45001: 

2018) อย่างมุ่งมัน่และอย่างต่อเน่ือง และเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบ 

ส่งผลให้การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบ

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ประสบความส าเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรมไดด้งัภาพท่ี 5.1 สรุปผลกรณีศึกษา 
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มิติด้ำนประสิทธิผล 

1. ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

- มีการบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่ตั้งไวอ้ยา่งชดัเจน 

- มีการติดตามผลการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งตามนโยบายส่ิงแวดลอ้ม นโยบายอา

ชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายและแผนงานที่ก าหนดไว ้

 

มิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001:2018) 

- มีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 

45001:2018) เป็นอยา่งดีเน่ืองจากมีการฝึกอบรมก่อนที่จะด าเนินงาน 

2. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบ ISO 

14001 และ ISO 45001 ในทุกขั้นตอนโดยร่วมกนัคิดร่วมกนัแก้ไขปัญหาตั้งแต่

เร่ิมการด าเนินงาน ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงาน ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน การปรับปรุงแกไ้ข 

3. ความพึงพอใจในความส าเร็จของการด าเนินงานระบบ ISO 14001 และ ISO 

45001 

- พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการ

ด าเนินงานระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 

4. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

- ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เจา้หนา้ที่ กนอ. ผูร้ับเหมา ลูกคา้ ผูม้าติดต่อที่ปรึกษาระบบ ชุมชน

ใกล้เคียง และพนักงาน มีความพึงพอใจมากในการบริหารจัดการด าเนินงาน

ระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 

 

ปัจจัย ท่ี ส่งผลส า เ ร็จต่อการด า เ นินงานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั (ISO 45001:2018) 

- ผู ้บริหารควรมีความมุ่งมั่นใส่ใจให้ความส าคัญกับการ

ด าเนินงานระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 

- บริษทัฯ ควรมีการจดัตั้งวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน

มากข้ึน 

- จดัสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานระบบ ISO 

14001 และ ISO 45001 โครงการต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 

- ด าเนินงานระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 อย่างมุ่งมัน่และ

ต่อเน่ือง 

- เปิดโอกาสให้พนกังานเขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

มิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 

1. นโยบาย 

- มีนโยบายที่ชดัเจนภายใต ้นโยบายส่ิงแวดลอ้ม นโยบายอาชีวอนามยั ความ

ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในการด าเนินการที่จะพยายามลดปัญหา

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดความเส่ียงและอนัตรายจากการด าเนินการทุกขั้นตอน

ของบริษทัฯ 

2. การปฏิบตัิงานตามแผนงาน 

- การปฏิบตัิตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้โดยก าหนดโครงสร้างและ

หนา้ที่ความรับผิดชอบส าหรับทุกต าแหน่งงานในระบบ ISO 14001 และ ISO 

45001 ตามแผนผงัขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน 

3. จ านวนบุคลากร 

- จ านวนพนกังานมีเพียงพอเหมาะสม ทั้งคุณสมบติัที่เหมาะสม มีความรู้ความ

ช านาญในการด าเนินงาน ISO 14001 และ ISO 45001 

4. งบประมาณ 

- มีการจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั

และความปลอดภยั และการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัระบบ ISO 14001 และ

ระบบ ISO 45001 

5. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

- มีการแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อใชใ้นการตรวจติดตามระบบ ISO 14001 และระบบ 

ISO 45001 ซ่ึงจะด าเนินการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั้ ง และรายงานต่อผูบ้ริหาร

ทราบ 

 

มิติด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

1. การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน 

- มีการฝึกอบรบเพื่อเป็นการสร้างความตระหนกัและจิตส านึกในการด าเนินงาน และท าให้

เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 มากยิ่งขึ้น 

2. การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

- บริษทัมีการทบทวนของฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั้ ง เพื่อทบทวนการด าเนินงานของ

ระบบ ISO 14001 และ ISO 45001ในการตอบสนองต่อนโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทั 

ความสอดคลอ้งกบัพนัธะสัญญาที่เก่ียวขอ้ง ภาพท่ี 5.1  สรุปผลกรณีศึกษา 

 

168 



169 

5.2  อภิปรำยผล 

 

5.2.1  ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จ 

5.2.1.1  ดา้นประสิทธิผล 

จากการศึกษาปัจจจัยท่ีมีผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) ของบริษัทโตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ในด้านประสิทธิผลได้ศึกษา

ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ในภาพรวมการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 

2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) นั้นบรรลุ

ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนโดยดูจากการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีผา่นมา

จนถึงปัจจุบนัในการควบคุมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนด มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายส่ิงแวดล้อม และ

นโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ

แผนงาน ท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจนในการปฏิบติังาน และ

ไดรั้บความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในบริษทัฯ และมีการพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

ของระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ได ้

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): 

กรณีศึกษาบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ในดา้นประสิทธิผล

บรรลุตามวตัุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีก าหนดไว ้

ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

ของบริษทัสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากมีการ

ติดตามผลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานท่ีก าหนดไว ้

5.2.1.2  ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัโตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ในดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ
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ปลอดภัย (ISO 45001: 2018) 2) การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย และ 3) ความพึงพอใจใน

ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ ส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และ

ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ซ่ึงสามารถอภิปราย

ผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ในด้านขั้นตอนการด าเนินงานระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และ ISO 

45001: 2018 ของบริษทัฯ นั้นมีการเผยแพร่สร้างความรู้ความเขา้ใจ และฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานระบบ ISO 14001: 2015 และ ISO 

45001: 2018 อย่างถูกตอ้ง ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของอลงกรณ์ อินทรฑูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 

(2558) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี: กรณีศึกษา บริษทัไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) พบว่าปัจจยัน าเขา้ ได้แก่ 

จ านวนและความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม ่าเสมอจึงส่งผลดีต่อการ

ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชาญยุทธ  

ค าสงค ์(2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จและความยัง่ยนืของการด าเนินระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดั

ปทุมธานี พบว่าการให้ความร่วมมือจากหน่วยเอกชน ความตอ้งการของลูกคา้ การแข่งขนัทาง

การคา้ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายของการด าเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ISO 14000 ดงัเช่นบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั นั้นไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังาน

เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และ

ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ในทุกขั้นตอนตั้งแต่

เร่ิมตน้การด าเนินงานทั้งในดา้นการจดัท าแผนงาน การด าเนินงาน การประเมินผลและติดตามผล

การด าเนินงาน และในการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานระบบใหบ้รรลุตามนโยบายท่ีก าหนดส่งผล

ให้การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐาน

การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งลุล่วง 

นอกจากน้ีพนกังานของบริษทัโตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั ต่างก็มี

ความพึงพอใจมากในการเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 
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2018) ให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาพร เรือนเงิน (2555) ไดศึ้กษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของพนกังานบริษทั ออโตลิฟ 

(ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่การยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในระดบัสูง 

อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิตรา เจียระไนมณี (2552) การศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการบูรณาการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยั (TIS 18001) กบัระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ของบริษทั เบอร์ล่ี ยุค

เกอร์ เซลล็อกซ์ จ ากดั พบว่า พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบูรณาการระบบการจดัการฯ ใน

ระดบัความรู้ปานกลาง และมีความพึงพอใจและการยอมรับในระดบัสูง รวมทั้งในส่วนของผูมี้ส่วน

ไดเ้สียท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ี 

กนอ. ผูรั้บเหมา ลูกคา้ ผูม้าติดต่อ ท่ีปรึกษาระบบ ชุมชนใกลเ้คียง และพนกังาน มีความพึงพอใจมาก

ในการบริหารจดัการด าเนินงานระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 

ดงันั้นสรุปไดว้่าพนักงานของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

นั้นต่างก็มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

เป็นอย่างดีส่งผลท าให้การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 

และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ประสบ

ผลส าเร็จอย่างเห็นไดช้ัด อีกทั้งท าให้พนักงานต่างก็มีความพึงพอใจในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้

บริษทัประสบผลส าเร็จในคร้ังน้ี รวมผูถึ้งมีส่วนไดเ้สียท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  เจา้หน้าท่ี กนอ. 

ผูรั้บเหมา ลูกคา้ ผูม้าติดต่อ ท่ีปรึกษาระบบ ชุมชนใกลเ้คียง และพนกังาน มีความพึงพอใจมากใน

การบริหารจดัการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบ

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

5.2.1.3  ดา้นบริหารจดัการ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั ในดา้นบริหารจดัการ

ระบบมาตรฐานการจดัการ ISO 14001 และ ISO 45001 ไดศึ้กษาทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ นโยบาย การ

ปฏิบติัตามแผนงาน จ านวนบุคลากร งบประมาณ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล  ซ่ึง

สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ในดา้นการบริหารจดัการของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั มี

ระบบบริหารจดัการ ISO 14001 และ ISO 45001ไวอ้ย่างชดัเจนโดยทางบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย
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ดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จดัท าแผนงานการด าเนินงานเพื่อให้

พนักงานปฏิบติัเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้สอดรับกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนงานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงทางบริษทัจะก าหนดโครงสร้างหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

เพือ่เอ้ืออ านวยใหก้ารด าเนินการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอาชีวอนามยัและความปลอดภยัสามารถ

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนในเร่ืองบุคลากรของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั นั้น 

พบวา่บริษทัมีจ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอเหมาะสมทั้งดา้นความรู้ความช านาญ ซ่ึงทางบริษทัจะมีการ

ฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และ

ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติด าเนินงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และในส่วนของงบประมาณของบริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

พบว่าบริษทั โดยส่วนใหญ่งบประมาณถูกจดัสรรในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการฝึกอบรม

ให้ความรู้เก่ียวกับการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลดีต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

นอกจากน้ีในดา้นการประเมินผลและติตตามผลการด าเนินงานอยู่เสมอ  ซ่ึงบริษทัฯ 

มีการติดตามตรวจสอบ มีการแต่งตั้งคณะตรวจติดตาม (Auditor Team) ด าเนินการทบทวนการ

จดัการอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และรายงานต่อผูบ้ริหารทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิรฐา 

ดูแก้ว (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  กรณีศึกษา: กิจการอาหารส าเร็จรูปแช่เยือกแข็ง  พบว่าส าหรับการจัดการควรให้

ความส าคัญกับการตรวจสอบงานท่ีท าโดยเฉพาะการติดตามภายในองค์กรอย่างต่อเน่ืองตาม

แผนงานท่ีวางไว  ้นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึก ตระหนักถึงอนัตรายและ

ความเส่ียงในกิจกรรมท่ีตนเองรับผิดชอบเพื่อให้การจดัการระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอลงกรณ์ อินทรฑูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 

(2558) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี: กรณีศึกษา บริษทัไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่าดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ 

จ านวนและความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร งบประมาณท่ีเพียงพอ เทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัเหมาะสม การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมของบริษทัฯ 
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สรุปไดว้่า การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 

และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีว อนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัโต

โยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มีระบบการบริหารจดัการท่ีดีทั้งทางด้านการก าหนด

นโยบายท่ีชัดเจน การปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนดไว  ้การจัดสรรพนักงานและงบประมาณท่ี

เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งยงัมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

จึงส่งผลท าให้การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบ

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)  ประสบผลส าเร็จได ้

5.2.1.4  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ของบริษทัโตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั ในดา้นการเรียนรู้และ

การพฒันา ได้ศึกษาทั้งหมด 2 ด้านได้แก่ การพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน และการ

พฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ในดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานของบริษทัโตโยตา้ ทูโช ฟอร์

คลิฟท ์(ไทยแลนด์) จ ากดั นั้น พบว่าพนกังานบริษทัไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ โดยการ

ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อทกัษะและความช านาญในการปฏิบติังานเพื่อเป็นการ

สร้างความตระหนกัและจิตส านึกในการด าเนินงาน และท าใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (ISO 45001: 2018)  ให้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยั

ส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานหรือบรรลุ

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการ การพฒันาบุคลากรในดา้นความรู้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ 

และวิธีการในการท างานจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของทิวาพร สุระพล (2560) ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์การจดัการอาชีวอนามยั ความ

ปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม : กรณีศึกษาบริษทั ปิโตรเคมีและการกลัน่แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

พบวา่มีการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ และดา้นการเรียนรู้และพฒันา องคก์ร

มีการสร้างความตระหนักให้ความรู้กับพนักงาน  มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร  มีการ

ปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งน าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อใหก้า้วทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงและเพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ส่วนดา้นการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน พบว่า บริษทั โตโยตา้ ทูโช 

ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั มีการทบทวนของฝ่ายบริหาร ปีละ 2 คร้ัง ในการทบทวนของฝ่าย
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บริหารนั้นเพื่อเป็นการทบทวนผลการด าเนินงาน และกระบวนการด าเนินงานทั้งระบบให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อนโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทัซ่ึง

เป็นการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

จกัรกฤษณ์ ศรลมัพ ์(2555) ไดศึ้กษาการบูรณาการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน อาชีวอนา

มยัและความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ กรณีศึกษา เบนชม์าร์ค อิเลคทรอนิคส์ 

(มหาชน) จ ากดั (ประเทศไทย) พบวา่แนวทางในการด าเนินงานบูรณาการโดยแบ่งออกเป็น 8 หวัขอ้ 

คือ โครงสร้าง บทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ี การจดันโยบาย การทบทวนสถานะ

เบ้ืองตน้ การฝึกอบรม การน าไปปฏิบติัและควบคุมการด าเนินงาน การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อ

ภาวะฉุกเฉิน การตรวจสอบและประเมินผล การทบทวนโดยผูบ้ริหาร 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018)  ของบริษทัฯ นั้นมีการทบทวนของฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพือ่ทบทวน

การด า เ นินงานของระบบ ISO 14001 และ ISO 45001ในการตอบสนองต่อนโยบายและ

วตัถุประสงคข์องบริษทั ความสอดคลอ้งกบัพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำขององค์กร 

1)  บริษทัควรจดัฝึกอบรมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ให้แก่บุคลากรทุกสายงานเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยทัว่ถึง เพื่อจะได้สร้างจิตส านึกและ

ความตระหนกัแก่บุคลากร 

2)  ในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) 

และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ให้ประสบ

ผลส าเร็จนั้น ตอ้งมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานให้ชดัเจน นอกจากน้ี

ยงัตอ้งมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เพื่อทบทวนแผนการด าเนินงานและ

แกไ้ขขอ้บกพร่อง ท าให้การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 

และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ได้รับการ

พฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
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3)  ควรมีการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งนอ้ยปี

ละคร้ัง เพื่อน ามา วิเคราะห์ประเมินผล พิจารณาความเส่ียงและโอกาส และพัฒนาระบบการ

ด าเนินงานใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส ำหรับหน่วยงำน/องค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีควำมสนใจในกำรด ำเนินงำนตำม

ระบบมำตรฐำนกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ให้ประสบผลส ำเร็จ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม                     

(ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) ซ่ึงเป็นบริษัทตัวอย่างท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ไดข้อ้สรุปท่ีสามารถเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานระบบมาตรฐานฯ 

ให้กับหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีว อนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) ใหป้ระสบผลส าเร็จดงัน้ี 

1)  การมีวิสัยทศัน์และมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีเป้าหมายท่ีชดัเจน ให้การสนบัสนุนงบประมาณ 

โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงจ าเป็นในการท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ  อีกทั้ง

ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริงและให้ความส าคญักบัการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานการ

จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ไม่ลม้เลิกแมเ้ผชิญกบัอุปสรรคต่าง ๆ จนกว่า

การด าเนินงานระบบจะส าเร็จ 

2)  ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

บริษทั/องค์กร หรือหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (ISO 

14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ท่ีดีจะส่งผล

ให้การด าเนินงานส าเร็จ โดยในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 

2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018)  นั้น 

บริษทั/องค์กร หรือหน่วยงานตอ้งมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานไว้

อย่างชัดเจนและด าเนินงานตามแผนงาน  มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี

ชดัเจน และตอ้งจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน อีกทั้งตอ้งมีการติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการด าเนินงาน ไม่ละเลยขอ้บกพร่อง ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
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3)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงาน ควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานเป็นระยะ ๆ บริษทั/องคก์ร หรือหน่วยงานจะไดท้ราบปัญหา ขอ้บกพร่อง และความไม่

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานท่ีก าหนดไว ้เพือ่หาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัการ

เกิดปัญหา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ขึ้น 

4)  การพฒันาและปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง 

ภายหลงัจากท่ีบริษทั/องคก์ร ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และ ISO 

45001: 2018 แลว้ การรักษาและคงไวซ่ึ้งระบบดงักล่าวนั้นมีส่วนส าคญัยิ่ง เพราะการท าตามระบบ

ต่อไปพนกังานอาจจะปล่อยละเลยและหละหลวม  จ าเป็นท่ีบริษทั/องคก์ร หรือหน่วยงานตอ้งมีการ

พฒันาและปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ เน่ืองจากระบบไม่มีการหยดุน่ิงตายตวั แต่จะ

มีการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

5)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน 

บริษัท /องค์กร  ควรส่งเสริมเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ในทุกขั้นตอนนบัว่ามีความส าคญัอย่าง

ยิ่งหาก  บริษัท/องค์กร หรือหน่วยงานสามารถท าให้พนักงานเข้ามีส่วนนร่วมได้มากเท่าไร 

ความส าเร็จของการท างานก็ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมนั้นตอ้งเกิดมาจาก

ความเต็มใจของพนักงานเอง  ไม่ใช่วิธีการบังคับให้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะอาจจะท าให้การ

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จอยา่งท่ีควร 

6)  การสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน 

บริษทั/องค์กร หรือหน่วยงาน ควรจะต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการ

ด าเนินงาน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใหร้างวลัจูงใจ การประกาศเกียรติคุณแก่พนกังานท่ีเป็นแบบอย่าง

ในความส าเร็จ เป็นตน้ เพือ่ใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

7)  การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้

การด าเนินงานประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน บริษทั/องคก์ร หรือหน่วยงาน ควรจะมีการพฒันา

บุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(ISO 45001: 2018) อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการฝึกอบรม  ต่าง ๆ ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

เพือ่ใหเ้กิดความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดี 
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จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม                     

(ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) ไดข้อ้สรุปท่ีสามารถเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินระบบการจดัการใหก้บัหน่วยงาน/

องค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) 

แสดงไดด้งัภาพท่ี 5.2  
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1. มิติด้ำนประสิทธิผล 

ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำย 

 - มีการบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว้

อยา่งชดัเจน 

- มีการติดตามผลการปฏิบติังาน 

2. มติิด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับขั้นตอนกำรด ำเนินงำน

ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) 

และระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม

ปลอดภัย (ISO 45001: 2018)  

- มีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการด าเนินงานระบบ 

 ISO 14001 และ ISO 45001 เป็นอยา่งดี ตอ้งมีการ

ฝึกอบรมก่อนด าเนินงาน 

กำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 

- บริษทัฯ ตอ้งเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 ตั้ง

เร่ิมการด าเนินการท าระบบ 

 

แนวทำงที่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนระบบกำร

ส่ิงแวดล้อม  (ISO 14001: 2015) และระบบกำร

จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ( ISO 

45001: 2018) ให้กับหน่วยงำน/องค์กรอ่ืน ๆ 

- การมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 

- ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

- การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง 

  สม ่าเสมอ 

- การพฒันาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน 

- การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนกังาน 

- การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

 

กำรด ำ เนินงำนระบบกำรส่ิงแวดล้อม  (ISO 

14001: 2015) และระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย

และควำมปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ท่ีประสบ

ควำมส ำเร็จ 

3. มิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

การบริหารจัดการระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 14001และ ISO 

45001 

นโยบำย 

- มีการก าหนดนโยบายที่ชดัเจน 

กำรปฏิบัติตำมแผนงำน 

- ปฏิบตัิตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว  ้โดยได้ก าหนด

โครงสร้าง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบชดัเจน 

จ ำนวนบุคลำกร 

- จ านวนพนกังานมีเพียงพอเหมาะสมทั้งคุณสมบตัิและองคค์วามรู้ 

งบประมำณ 

- มีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 

- มีการจดัท าแผนการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานระบบ และ

รายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

4. มติิด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน 

- ตอ้งมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

- ตอ้งมีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารเพื่อเป็นการพฒันาและ

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ภาพท่ี 5.2  สรุปผลการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ 

                  ความปลอดภยั (ISO 45001) ใหก้บัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน   
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5.3.3  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำในอนำคต 

เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ

มาตรฐานการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี 

ชลบุรี ดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรมีการมุ่งศึกษาเชิงลึกมากกว่าน้ีโดยการเพิ่มขอบเขตใน

การศึกษา เพิ่มประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการแบบบูรณาการการจดัการคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอ้ม และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีลึกลงไปให้มากขึ้น หรือศึกษา

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธก์บัความส าเร็จในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) โดย

เทคนิค CIPPI-Model ได ้

 

5.4  ปัญหำและข้อจ ำกดัในงำนวิจัย 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีปัญหาท่ีพบในการศึกษาคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานระบบท าไดย้ากเน่ืองจากการติดต่อสัมภาษณ์

นั้นเป็นไปไดย้ากเพราะ เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลา และการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น 

ลูกคา้ ผูรั้บเหมา ท่ีตอ้งรอวนั เวลาท่ีทางลูกคา้ หรือผูรั้บเหมาจะเขา้ปฏิบติังานในพื้นท่ีบริษทัฯ และ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมโดยการรับฟัง ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ซ่ึงมีท่ีมาจาก

หลากหลายความคิดเห็น เม่ือถูกน ามารวบรวมแล้วอาจมีการตกหล่นและผิดพลาดได้ ส าหรับ

ขอ้จ ากดัในการศึกษาน้ี เน่ืองจากเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐาน

การส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

(ISO 45001: 2018) ของบริษัทจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ท่ี

ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบ

มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001: 2018) โดยใช้ดัชนีช้ีว ัด

ความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เท่านั้น 
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ภาคผนวก ก 

 

แนวค าถามส าหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะท างานระบบการ

จัดการส่ิงแวดล้อม และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ของบริษัทกรณศึีกษา 
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ค าชี้แจง 

 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) ให้เกิดประสิทธิภาพโดยใชต้วัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) ซ่ึงแบบสัมภาษณ์น้ี

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั  

ส่วนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ  

               ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางสาวนงนุช  อกัษรพิมพ)์  

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะท างานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ

ด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษัทจ าหน่ายรถยก 

แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี  
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ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 

หน่วยงาน............................................................................................................................................. 

วนั /เดือน /ปี ......................................................................เวลาท่ีสัมภาษณ์......................................... 

สถานท่ีสัมภาษณ์................................................................ช่ือผูส้ัมภาษณ์........................................... 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 

    � ชาย   � หญิง 

  

2. อาย ุ

  � ต ่ากวา่ 20 ปี     � 20 - 30 ปี 

    31 - 40 ปี   41 - 50 ปี 

   51 - 60 ปี     มากกวา่ 60 ปี 

 

3. ระดบัการศึกษา 
� ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา � ระดบัประถมศึกษา 
� ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ � ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

� ระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวช. � ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
� ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4. อายงุาน  
� ต ่ากวา่ 1 ปี   � 1-2 ปี 

 3 - 4 ปี   5 - 10 ปี 

 มากกวา่ 10 ปี 
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ค าถามท่ัวไป 

1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบ

การจดัการ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 2018) มาใชใ้นบริษทัฯ 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2. บริษทัของท่านไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของบริษัท  

2.1  ด้านการบริหารจัดการ 

2.1.1  ด้านนโยบาย 

1.  ท่านมีแนวทางหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยั

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.2  ด้านการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

1.  ท่านมีวิธีการใหพ้นกังานทุกฝ่าย/พนกังานในแผนกปฏิบติัตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยั

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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2.1.3  ด้านบุคลากร 

1.  บริษทัของท่านมีการจดัโครงสร้างดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.  บริษทัของท่านมีจ านวนบุคลากรด้านอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

เพียงพอหรือไม่ เม่ือเทียบกบัจ านวนพนกังานในบริษทัของท่าน 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.4  ด้านงบประมาณ 

1.  บริษัทของท่านมีการสนับสนุนหรือจัดสรรงบประมานด้านอาชีวอนามัยความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ใหห้น่วยงานอยา่งไร และเพียงพอหรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.5  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

1.  บริษทัของท่านมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบติังานดา้นอาชีว 

อนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2.1  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1.  การปฏิบติังานในต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้งาน ไดมี้

การประชุมช้ีแจงรายละเอียดงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มก่อนการเร่ิมงาน

ทุกคร้ังหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.2.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.  บริษทัของท่านเปิดโอกาสใหก้บัพนกังาน เขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรม การสังสรรค ์

หรือการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.  บริษทัของท่านมีวิธีการสอบถามปัญหา ความพึงพอใจกบัพนกังานดา้นอาชีวอนามยั

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.2.3  ด้านความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย  

1.  ท่านมีความพึงพอใจและความคาดหวงัถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการน าระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) มาใชอ้ยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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2.3  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

1.  บริษทัของท่านมีแนวทางในการสร้างจิตส านึกและความตระหนกัใหก้บัพนกังานดา้น       

อาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.  บริษทัของท่านส่งเสริมความรู้และพฒันาทกัษะพนกังาน เจา้หนา้ท่ี ในดา้นอาชีวอนามยั

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.4  ด้านประสิทธิผล 

2.4.1  ท่านมีแนวทางในการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานในการด าเนินงานดา้น

อาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

               ของบริษัทกรณีศึกษา 

1.  ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มมีอะไรบา้ง อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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2.  ท่านคิดวา่ปัญหา และอุปสรรคดงักล่าว ท่ีส่งผลกระทบต่อดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มต่อบริษทัควรมีการด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

3.  ขอ้เสนอแนะหรือแนวทางการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ข 

 

แนวค าถามส าหรับที่ปรึกษาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม และ 

ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทกรณศึีกษา 
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ค าชี้แจง 

 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) ใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยใชต้วัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) ซ่ึงแบบสัมภาษณ์น้ี

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

ส่วนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ 

               ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

   (นางสาวนงนุช  อกัษรพิมพ)์  

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับท่ีปรึกษา ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม และระบบอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

(ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) 

ของบริษัทจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี  
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ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 

หน่วยงาน............................................................................................................................................. 

วนั /เดือน /ปี ......................................................................เวลาท่ีสัมภาษณ์......................................... 

สถานท่ีสัมภาษณ์................................................................ช่ือผูส้ัมภาษณ์........................................... 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.  เพศ 

    � ชาย   � หญิง 

  

2.  อาย ุ

  � ต ่ากวา่ 20 ปี    � 20 - 30 ปี 

    31 - 40 ปี   41 - 50 ปี 

   51 - 60 ปี     มากกวา่ 60 ปี 

 

3.  ระดบัการศึกษา 

� ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา � ระดบัประถมศึกษา 
� ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ � ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

� ระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวช. � ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
� ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4.  อายงุาน 

� ต ่ากวา่ 1 ปี   � 1-2 ปี 

 3 - 4 ปี   5 - 10 ปี 

 มากกวา่ 10 ปี 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของบริษัท 

2.1  ความคิดเห็นของท่านต่อการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม และการจัดการ          

       อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท 

2.1.1  ด้านบริหารจัดการ 

2.1.1.1  ท่านคิดวา่ดา้นนโยบายของบริษทั มีความเหมาะสมและครอบคลุมตาม

ขอ้ก าหนดหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.1.2  ท่านคิดวา่ดา้นการปฏิบติังานตามแผนงานของบริษทั มีการด าเนินการวางแผน 

ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อใหบ้รรลุตรงตามวตัถุประสงคเ์หมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.1.3  ท่านคิดวา่ดา้นบุคลากรของบริษทั มีเพียงพอหรือไม่เม่ือเทียบกบัจ านวน

พนกังานในองคก์ร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.1.4  ท่านคิดวา่ดา้นงบประมาณ บริษทัมีการสนบัสนุนงบประมานในการด าเนินงาน

ท่ีเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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2.1.1.5  ท่านคิดวา่ในการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานดา้น   

อาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.2  ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

2.1.2.1  ท่านคิดวา่พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยั

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.2.2  ท่านคิดวา่บริษทัมีวิธีการ/แนวทางในการด าเนินงานใหมี้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.2.3  ท่านมีความพึงพอใจในความส าเร็จของการให้ค  าปรึกษาการด าเนินงานของ

ระบบ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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2.1.3  ด้านการเรียนรู้และการพฒันาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

2.1.3.1  ท่านคิดว่าบริษทัมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาดา้นอาชีวอนามยัความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.4  ด้านประสิทธิผล 

2.1.4.1  ท่านคิดว่าบริษทับรรลุตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานการด าเนินงาน

ดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

               ของบริษัทกรณีศึกษา 

3.1.  ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอะไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………… 
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3.2  ท่านคิดวา่ปัญหา และอุปสรรคดงักล่าว ท่ีส่งผลกระทบต่อดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มต่อบริษทัควรด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การด าเนินการจัดท าระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001: 

2018) ใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอยา่งไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ค 

 

แนวค าถามส าหรับชุมชน ผู้รับเหมา ลูกค้าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทกรณศึีกษา 
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ค าชี้แจง 

 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) ใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยใชต้วัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) ซ่ึงแบบสัมภาษณ์น้ี

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

               กรณีศึกษา 

ส่วนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ 

               ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางสาวนงนุช อกัษรพิมพ)์  

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับชุมชน ผู้รับเหมา ลูกค้า ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม และ 

ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษัท 

จ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี  
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ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 

หน่วยงาน............................................................................................................................................. 

วนั /เดือน /ปี ......................................................................เวลาท่ีสัมภาษณ์......................................... 

สถานท่ีสัมภาษณ์................................................................ช่ือผูส้ัมภาษณ์........................................... 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.  เพศ 

    � ชาย   � หญิง 

  

2.  อาย ุ

  � ต ่ากวา่ 20 ปี    � 20 - 30 ปี 

   31 - 40 ปี   41 - 50 ปี 

   51 - 60 ปี     มากกวา่ 60 ปี 

 

3.  ระดบัการศึกษา 

� ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา � ระดบัประถมศึกษา 
� ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ � ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

� ระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวช. � ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
� ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4.  อายงุาน  

� ต ่ากวา่ 1 ปี   � 1-2 ปี 

 3 - 4 ปี   5 - 10 ปี 

 มากกวา่ 10 ปี 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของบริษัท 

2.1  ด้านการบริหารจัดการ 

2.1.1  ท่านทราบถึงนโยบายดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัหรือไม่ 

อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.1.2  ท่านทราบวา่บริษทัมีการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

หรือไม่ 

…………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

- หากทราบ ท่านทราบไดอ้ยา่งไร 

…………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2.1  ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทัหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

- ถา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจ ท่านคิดวา่ทางบริษทั ควรแกไ้ข ปรับปรุงอยา่งไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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2.3  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

2.3.1  ท่านไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้ดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มก่อนเร่ิม

งานหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.3.2  ท่านสามารถเรียนรู้อะไรจากการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั และสามารถน าไปประยกุตห์รือพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

2.4  ด้านประสิทธิผล 

2.4.1  ท่านคิดวา่การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

ครอบคลุมกบัความตอ้งการของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ 

               ส่ิงแวดล้อมของบริษัท 

3.1  ท่านคิดวา่จากการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ท าใหท้่านเกิด

ปัญหาและมีอุปสรรคในการท างาน หรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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3.2  ปัญหา และอุปสรรคดงักล่าว ท่ีส่งผลกระทบต่อตวัท่าน บริษทัควรพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข

อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………… 

3.3  ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ง 

 

แนวค าถามส าหรับเจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรีระบบการ

จัดการส่ิงแวดล้อมและระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ของบริษัทกรณศึีกษา 
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ค าชี้แจง 

 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001: 2018) ใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยใชต้วัช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) ซ่ึงแบบสัมภาษณ์น้ี

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

ส่วนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ 

               ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวนงนุช  อกัษรพิมพ)์  

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ

ด าเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษัทจ าหน่ายรถยก 

แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี  
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ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................................................................................. 

ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 

หน่วยงาน............................................................................................................................................. 

วนั /เดือน /ปี ......................................................................เวลาท่ีสัมภาษณ์......................................... 

สถานท่ีสัมภาษณ์................................................................ช่ือผูส้ัมภาษณ์........................................... 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.  เพศ 

    � ชาย   � หญิง 

  

2.  อาย ุ

  � ต ่ากวา่ 20 ปี    � 20 - 30 ปี 

   31 - 40 ปี   41 - 50 ปี 

   51 - 60 ปี     มากกวา่ 60 ปี 

 

3.  ระดบัการศึกษา 

� ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา � ระดบัประถมศึกษา 
� ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ � ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

� ระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวช. � ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
� ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4.  ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัชลบุรี  

� ต ่ากวา่ 1 ปี   � 1-2 ปี 

 3 - 4 ปี   5 - 10 ปี 

 มากกวา่ 10 ปี 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของบริษัท 

2.1  ด้านการบริหารจัดการ 

2.1.1  ท่านทราบวา่บริษทัมีการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

หรือไม่ 

…………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………........……

……………………………………………………………………………………………………. 

- หากทราบ ท่านทราบไดอ้ยา่งไร 

…………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………........……

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2.1  ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทัหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………….……

……………………………………………………………..……………………………………… 

- ถา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจ ท่านคิดวา่ทางบริษทั ควรแกไ้ข ปรับปรุงอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………..…………………

……………………………………………………………..……………………………….……… 

 

2.3  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

2.3.1  ท่านสามารถเรียนรู้อะไรจากการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั และสามารถน าไปประยกุตห์รือพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………….…………

……………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………….………….………… 
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2.4  ด้านประสิทธิผล 

2.4.1 ท่านคิดวา่การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

ครอบคลุมกบัความตอ้งการของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………….…………

……………………………………………………………..…………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ 

               ส่ิงแวดล้อมของบริษัท 

3.1  ท่านคิดวา่จากการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ท าใหท้่านเกิด

ปัญหาและมีอุปสรรคในการท างาน หรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2  ปัญหา และอุปสรรคดงักล่าว ท่ีส่งผลกระทบต่อตวัท่าน บริษทัควรพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข

อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล นางสาวนงนุช  อกัษรพิมพ ์ 

 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 

 

ประสบการณ์ท างาน 2556 – ปัจจุบนั บริษทั โตโยตา้ ทูโช ฟอร์คลิฟท ์

(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ต าแหน่งปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั 

 


