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กำรศึกษำเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว ปัจจยัที่

ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว และแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จต่อ
กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั กำรศึกษำครั้ ง
น้ีเป็นงำนวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์
กึ่ งโครงสร้ำง (Semi-structured Interviews) กับ ผูบ้ริหำรระดับสูง พนักงำนที่ปฏิบตัิงำน และกลุ่ม 
ผูส่้วนไดส่้วนเสียจำกกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทัฯ โดยประยุกตแ์นวคิด 
Balanced Scorecard โดยจะศึกษำปัจจยัในกำรด ำเนินงำน 4 มิติ คือ ด้ำนประสิทธิผล ด้ำนผูส่้วนได้
ส่วนเสีย ด้ำนกำรบริหำรจดักำร และด้ำนกำรเรียนรู้และพฒันำร่วม รวมทั้งคน้ควำ้งำนวิจยัเอกสำร 
(Documentary Research) เพื่อน ำขอ้มูลมำวิเครำะห์ ประมวลผล และสรุปผลกำรศึกษำ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั มีควำมมุ่งมัน่ท่ีด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรและมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรจดักำร
อย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน โดยมีกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จริยธรรม 
ทำงธุรกิจ และนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งกำรจัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์ร ควำมสัมพนัธ์ต่อลูกคำ้ ผูบ้ริโภคและ
คู่ค้ำ รวมทั้ งกำรจัดท ำแผนร่วมกับชุมชน หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษัทฯ  
เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง เกิดควำมน่ำเช่ือถือ สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อบริษัทฯ รวมทั้งเกิด
ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม น ำไปสู่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ส ำหรับปัจจยัที่
ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว พบว่ำ ในด้ำนกำรบริหำร มีกำรจัดท ำ



 

นโยบำย และกำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบโดยกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมีกำรจดัสรรงบประมำณท่ี
ใช้ในกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้ งมีกำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ส ำหรับในด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียนั้น  
มีกำรอบรมให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนกัดำ้นดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ
ควำมเข้ำใจต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อกำรบริโภคอย่ำงปลอดภัย และยัง่ยืน ให้กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มตำมควำมคำดหวงัและ
ควำมตอ้งกำร พร้อมทั้งมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้บริษทัฯกับ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเขำ้ใจกนัมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  ร่วมกันไดอ้ย่ำงรำบร่ืน 
และในด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำนั้ น บริษัทฯ มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมรู้  และ
ควำมสำมำรถของพนักงำนปฏิบัติงำน และมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ส่งผลให้มี  
กำรปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และด้ำนประสิทธิผล บริษทัฯ มี
กำรด ำเนินงำนให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ส่งผลให้มีกำรด ำเนินงำนท่ีดีและมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกน้ีปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินอุตสำหกรรมสีเขียวระดับท่ี 5 ท่ีส ำคญั คือ 
กำรปฏิบัติตำมเกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียวเขียว โดยข้อก ำหนดต้องมีกำรส่งเสริมให้โซ่
อุปทำน (Supply Chain) ซ่ึงบำงครั้ งผูผ้ลิตวตัถุดิบ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในกำรขอกำรรับรองรอง
อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่  2 ส่งผลให้ต้องจัดหำผู ้ผลิตวัตถุดิบ และคัดกรองโดยใช้เกณฑ์ 
ด้ำนส่ิงแวดลอ้มใหม่ และกำรบริหำรจดักำรภำครัฐในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียวของสถำน
ประกอบกำรขำดสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนในรูปแบบกำรลดหย่อนภำษี ส่งผลให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเน่ืองได ้

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั 
ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ 1) กำรก ำหนดนโยบำยตอ้ง
แสดงให้เห็นถึงควำมมั่งมั่นท่ีจะรับผิดชอบต่อด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
2) กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบที่ชัดเจน 3) กำรจัดสรรงบประมำณ 4) กำรติ ดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 5) กำรพัฒนำควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำนปฏิบัติงำน  
6) กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 7) กำรพฒันำควำมรู้และควำมตระหนกัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
8) กำรช้ีบ่งและจัดท ำทะเบียนผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงท ำกำรประเมินผลประโยชน์และ
ผลกระทบ และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และ 9) กำรส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทำน 
เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จขององคก์รได้ 
ค ำส ำคัญ: เครือข่ำยสีเขียว, อุตสำหกรรมสีเขียว, ควำมรับผิดชอบต่อสังคม, นโยบำย  
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The objectives of this study were to study implementation of green industry activities, success 

factors of green industrial activities and operational guidelines that contribute to success of the green 
industrial activities of Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd. This study is a qualitative research. 
Data were collected through semi- structured interviews with executives, operational staffs and 
stakeholders of the implementation of the Company's green industrial activities.  The study adopted 
Balanced Scorecard concept and scrutinized 4 dimensions of operational factors, namely effectiveness, 
stakeholders, management and learning and joint development including documentary research to 
analyze, process and summarize data to obtain the study results.  

The results showed that, regarding environmental and social responsibilities, Thanakorn 
Vegetable Oil Products Co., Ltd. has been committing to conduct business with accountability for both 
internal and external stakeholders and environmental conservation, emphasizing on business continuity 
management which is in line with sustainable development.  The Company has determined its vision, 
mission, business ethics and environmental policy, established an environmental and social 
responsibility working group, and created corporate culture to strengthen relationship with customers, 
consumers and business partners, including collaborate with communities or all groups of stakeholders 
to prepare implementation plans.  As a result, the Company has been able to create on- going 
development, credibility, positive image as well as good relationships with all groups of stakeholders, 
leading to sustainable development.  Regarding the success factors of the green industrial activities,  



 

it was found that, in term of management, the Company has formulated policy and determined  
a responsible working group and allocated budgets for the implementations.  The Company has been 
monitoring, auditing and evaluating its performance on environmental and social responsibilities. 
Regarding stakeholders, the Company has provided trainings to educate and raise awareness on 
environmental and social responsibilities, product understanding, safe and sustainable consumption for 
stakeholders, promoted engagement of all groups of stakeholders in accordance with their expectations 
and needs.  In addition, the Company has conducted stakeholder satisfaction survey to have better 
understanding of the stakeholders and able to carry out activities together smoothly. In terms of learning 
and development, the Company has conducted personnel development in order to enhance knowledge 
and ability of operational staffs and improve work processes resulting in continuous improvements, 
corrections and prevention of the operations.  In term of effectiveness, the Company has been 
emphasizing on achieving its objectives and specified goals for good and efficient operation.  

The major obstacles in the implementation of the green industry level 5 were incompliance 
with the criteria for the green industry which required promotion of supply chain because, sometimes, 
raw material producers are unable to apply for green industry level 2 certification, as a result, operators 
have to screen and procure raw material manufacturers under new environmental criteria; ineffective 
government administration to promote implementation of green industry; lack of benefits or rewards in 
the form of tax deduction.  The obstacles must be addressed to allow operators to implement their 
operations under social and environmental responsibilities successful. 

Guidelines for the successful implementation of green industrial activities of Thanakorn 
Vegetable Oil Products Co. , Ltd.  that can be adopted by other agencies or organizations in the 
implementation of social and environmental responsibilities are 1)  Demonstration of commitment on 
social and environmental responsibilities in the Company's policy, 2)  Determination of responsible 
persons, 3) Budget allocation, 4) Monitoring, auditing and evaluating results of the implementations,  
5) Knowledge and ability enhancement of operational staffs, 6) Work process improvement, 7) Develop 
knowledge and raise awareness among stakeholders, 8) Identification and registration of all groups of 
stakeholders including assessing the benefits and impacts and prioritize stakeholders and 9) Promotion 
of supply chain to contribute to successful operation of the organization. 
Keywords: green network, green industry, social responsibility, policy 
 



 

กิตติกรรมประกำศ 

รำยงำนกำรคน้ควำ้อิสระเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรม 
สีเขียว กรณีศึกษำ บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ส ำเร็จลุล่วงไปได้ดี เน่ืองจำกได้รับ 
ควำมอนุเครำะห์อย่ำงสูงจำก ผศ. ดร.จุฑำรัตน์ ชมพนัธ์ุ อำจำรยท่ี์ปรึกษำ ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำ ช้ีแนะ
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรศึกษำและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขขอ้ผิดพลำด รวมถึงให้ค ำแนะน ำท่ี
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อรำยงำนเล่มน้ี 

ขอขอบพระคุณ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และเพ่ือนร่วมชั้นของคณะบริหำรกำรพัฒนำ
ส่ิงแวดลอ้ม สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ ท่ีไดถ่้ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอด
ระยะเวลำของกำรศึกษำหลกัสูตรน้ี ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรน ำประยุกต์ใช้ในงำนคน้ควำ้
อิสระเล่มน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหำรระดับสูง พนักงำนที่ปฏิบตัิงำน และกลุ่มผูส่้วนได้ส่วนเสียจำก
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย 

อุตสำหกรรมอำหำรเป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมท่ีส ำคญั และเป็นปัจจยัหลกัต่อกำรด ำรงชีวิต
ของมนุษย ์ซ่ึงในปัจจุบนัควำมตอ้งกำรบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองทั้งในด้ำนปริมำณ
และคุณภำพตำมจ ำนวนประชำกรท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อุตสำหกรรมอำหำรจึงส่งผลโดยตรงต่อ 
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรจำ้งงำนของประเทศไทย เน่ืองจำกอุตสำหกรรมอำหำรมีส่วน
ช่วยให้อุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง เมื่อพิจำรณำจำกกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ
ไทยกับประเทศท่ีท ำควำมตกลงกำรคำ้เสรี (Free Trade Area : FTA) ไม่รวมอำเซียน พบว่ำ ปี พ.ศ.
2563 กำรส่งออกสินคำ้เกษตรของประเทศไทย มีอตัรำขยำยตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 คิดเป็นมูลค่ำ 
490,726 ลำ้นบำท โดยประเทศไทยเป็นฝ่ำยไดเ้ปรียบดุลกำรคำ้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 ตลำดส่งออกท่ี
ขยำยตวัมำกท่ีสุด อีกทั้งควำมได้เปรียบของประเทศไทยจำกกำรท่ีมีทรัพยำกรท่ีอุดมสมบูรณ์ไป
พฒันำ เพ่ือประโยชน์ในทำงอุตสำหกรรม รวมทั้งผลผลิตสำมำรถน ำมำเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตหรือ
แปรรูปได้อย่ำงหลำกหลำยและต่อเน่ืองส่งผลให้มีกำรใช้เงินลงทุนน้อย มีกำรใช้เทคโนโลยี  และ
นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภำพ มีกำรพฒันำรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งตำมควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อ
ได้รวดเร็วและสำมำรถน ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศมำแปรรูปให้เกิดมูลค่ำเพ่ิม นอกจำกนั้น
ผู ้ประกอบกำรยังมีควำมพร้อมในด้ำนกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพ  
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ และได้รับกำรยอมรับจำกลูกคำ้ในต่ำงประเทศในเร่ืองของ
กำรส่งมอบสินคำ้ และควำมรับผิดชอบต่อสินคำ้ รวมถึงชนิดของผลิตภณัฑม์ีควำมหลำกหลำยและ
มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของตลำดต่ำงประเทศ ตลอดจนควำมเช่ือมโยงกับภำคกำรเกษตรซ่ึงเป็น  
วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศโดยมีพ้ืนฐำนดำ้นกำรผลิตทำงกำรเกษตรจึงเป็นควำมไดเ้ปรียบ
ของอุตสำหกรรมอำหำร ในขณะเดียวกนัอุตสำหกรรมอำหำรก็ไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อำทิ 
มลพิษทำงน ้ ำ อำกำศ กำรใช้น ้ ำ และพลังงำนในกำรผลิตปริมำณมำก นอกจำกน้ียงัมีกำรน ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ไปใช้ปริมำณมำก ก่อให้เกิดควำมเส่ือมโทรมอย่ำงต่อเน่ืองและ  



2 

เกิดปัญหำควำมขดัแยง้ในกำรใชป้ระโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น ส่งผลให้ตอ้งมีแนวคิดท่ีจะ
ประกอบกิจกำรให้อยู่ได้ โดยต้องท ำให้ส่ิงแวดล้อมดี โดยกำรลดต้นทุนกระบวนกำรผลิต  
ลดปริมำณของสูญเสียจำกกระบวนกำรผลิต ลดปริมำณกำรใช้น ้ ำและพลงังำน ใช้วตัถุดิบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีระบบกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดลอ้มและพลงังำนท่ีดี รวมทั้งมีกำรส่งเสริมสังคม
และชุมชนโดยรอบสถำนประกอบกำรให้เกิดกำรยอมรับและอยู่ร่วมกนัได ้ 

โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมพฒันำภำคอุตสำหกรรมให้เติบโตและ
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้ผู ้ประกอบกำรอยู่ ร่วมกับสังคมและชุมชนโดยรอบได้และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2563) โดยผูป้ระกอบกำรตอ้งมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมหรือกำรป้องกันมลพิษ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและอย่ำงยั่งยืน กำรลดผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือ 
กำรปกป้องและฟ้ืนฟูธรรมชำติ ดงันั้นโครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวจึงเป็นแนวทำงให้อุตสำหกรรม
อำหำรอยู่ไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนำคต  

บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจกำรผลิตน ้ำมนัพืชซ่ึงเป็น
อุตสำหกรรมอำหำร ไดมี้ควำมมุ่งมัน่ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ภำยใต้นโยบำยคุณภำพ “พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง  
กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง และควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร” รวมทั้งยึดหลกัคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ “พร้อมพฒันำและเปล่ียนแปลง มุ่งมัน่และ  
คิดดี พูดดี ท ำดี มีน ้ำใจ” โดยกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ นั้นตอ้งเป็นอุตสำหกรรมท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนอยู่ภำยใตค้วำมรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบั
ชุมชนได ้โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่เพ่ือให้ไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 5 (Green Network) 
“เครือข่ำยสีเขียว” จำกกำรน ำหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรปฏิบตัิอุตสำหกรรมสีเขียวมำประยุกต์ใช้
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำร และสร้ำงวฒันธรรมของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
รวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรและกำรปฏิบตัิงำน และน ำไปสู่กำรปรับปรุงและพฒันำ
ได้อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดประสิทธิผลที่ดี อำทิเช่น กำรคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดตน้ทุนกำรผลิตและลดกำรก ำจดัของเสีย รวมทั้งลดปัญหำกำรร้องเรียนและ 
เกิดควำมพึงพอใจต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษทัฯ ไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว
ระดบัท่ี 5 (บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั, 2563) กำรวิจยัครั้ งน้ีจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำ
ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์ 
น ้ำมนัพืช จ ำกัด เพ่ือศึกษำและเรียนรู้ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินกำร ซ่ึงปัจจยัเหล่ำน้ีจะมีประโยชน์
ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองอย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมทั้ งสร้ำง
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ควำมสัมพันธ์ที่ดีให้บริษัทคู่ค้ำและลูกค้ำที่ต้องกำรด ำเนินกำรกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว  
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรสู่ประสิทธิผลไดส้ ำเร็จ 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

1.2.1 กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 
ในปัจจุบนัด ำเนินกำรอย่ำงไร 

1.2.2 ปัจจัยใดบ้ำงที่ ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 

1.2.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษำกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนั
พืช จ ำกดั 

1.3.2 เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 

1.3.3 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรม 
สีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ได้ทรำบกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์ 
น ้ำมนัพืช จ ำกดั 

1.4.2 ได้ทรำบถึงปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ  
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 

1.4.3 ได้ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรม 
สีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 
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1.5 ขอบเขตงำนวิจัย 

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ศึกษำปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวและแนวทำง  

กำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช 
จ ำกดั 

 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชำกรท่ีท ำกำรศึกษำในครั้ งน้ี คือ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 11 คน ของกิจกรรม

อุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั โดยแบ่งเป็น 3 ภำค ดงัน้ี 
1. ภำครัฐ ไดแ้ก่ ภำครัฐ 1 คน 
2. ภำคเอกชน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้น 1 คน , ผูจ้ดัจ ำหน่ำย 1 คน, Supplier 1 คน, 

พนกังำน 2 คน, ลูกคำ้ 1 คน และผูร้ับเหมำช่ำง 1 คน 
3. ภำคประชำชน ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค 1 คนชุมชน 2 คน 

 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
พ้ืนท่ีท่ีใช้ในกำรเก็บขอ้มูล คือ บริษัท ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด ท่ีตั้ ง 99  

หมู่ 2 ซอยธนำกร ถนนพระสมุทรเจดีย ์ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์
จงัหวดัสมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย ์10290 

 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินงำนรวมทั้งส้ิน 5 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 

พ.ศ 2564 ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2564 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.6.1 เครือข่ำยสีเขียว คือ กำรแสดงถึงกำรขยำยเครือข่ำยตลอดโซ่อุปทำนสีเขียว  
โดยสนับสนุนให้คู่ค้ำและพันธมิตรเข้ำ สู่กิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 

1.6.2 อุตสำหกรรมสีเขียว คือ อุตสำหกรรมท่ียึดมัน่ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและ 
กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือกำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม พร้อมกับกำรยึดมั่นในกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
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สังคมทั้ งภำยในและภำยนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทำนท่ีเ ป็นคู่ค้ำของ 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 

1.6.3 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม คือ กำรด ำเนินกำรใด ๆ  ควบคู่ไปกบักำรใส่ใจดูแลรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและสังคมโดยรวมภำยใตน้โยบำยคุณภำพและหลกัจริยธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด เพ่ือน ำไปสู่ 
กำรด ำเนินกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยัง่ยืน 

1.6.4 นโยบำย คือ ขอ้ควำมหรือส่ิงท่ีได้ก ำหนดไวเ้พ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนต่ำง ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้งกบันโยบำยของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัพืช จ ำกดั นั้น  
ซ่ึงผูบ้ริหำรหรือพนักงำนจะต้องน ำไปใช้เป็นกรอบแนวควำมคิดในกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจ จัดท ำโครงกำรหรือแผนงำน และก ำหนดวิธีปฏิบัติสู่ประสิทธิผลที่มี
ประสิทธิภำพ 

 



 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ 
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด ผู ้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ และรวบรวมแนวคิด 
ตลอดจนงำนวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือสนบัสนุนในกำรท ำงำนวิจยั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

2.1 ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
2.3 ส่ิงแวดลอ้มกบัภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทย 
2.4 อุตสำหกรรมสีเขียว 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบั Balance Scorecard 
2.6 งำนวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1 ปัญหำส่ิงแวดล้อม 

จำกกำรศึกษำเอกสำรวิชำกำรเพ่ือศึกษำควำมหมำยของปัญหำส่ิงแวดลอ้ม นกัวิชำกำรแตล่ะ
ท่ำนให้ควำมหมำยท่ีคลำ้ยคลึงกนัและแตกต่ำงกนัดงัต่อไปน้ี 

ดร.เสรี วรพงษ ์(166) ไดใ้ห้ควำมหมำยไวว้่ำ ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม หมำยถึง สภำพแวดลอ้มท่ี
มีกำรเปล่ียนแปลงจำกสภำพท่ีเคยสำมำรถน ำมำใชเ้ป็นประโยชน์ไดส้ ำหรับกำรด ำรงอยู่ของมนุษย์
ได้และปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกำรใช้ทรัพยำกรของมนุษย์อย่ำงไม่ประหยดัและขำดควำมรับผิดชอบ
ก่อให้เกิดปัญหำมลพิษและปัญหำอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นภำวกำรณ์ที่กระทบกระเทือนต่อคนจ ำนวนมำก  
ซ่ึงภำวกำรณ์ดงักล่ำวไม่เป็นท่ีพึงปรำรถนำและควรมีกำรกระท ำบำงอย่ำงเพ่ือแกไ้ขปรบัปรุงให้ดขีึ้น 

รองศำสตรำจำรยมี์ชัย วรสำนัณห์ ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม หมำยถึง ปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้
ทรัพยำกรของมนุษยอ์ย่ำงไม่ประหยดัและขำดควำมรับผิดชอบ ก่อให้เกิดปัญหำมลพิษและปัญหำ
อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นภำวะกำรณ์ที่กระทบกระเทือนคนจ ำนวนมำก ซ่ึงภำวกำรณ์ดังกล่ำวไม่เป็นที่พึง
ปรำรถนำและควรมีกำรกระท ำบำงอย่ำงเพ่ือแกไ้ขปรับให้ดีขึ้น 



7 

รองศำสตรำจำรยมี์ชยั วรสำนณัห์ ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม หมำยถึง  ปัญหำควำมเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดลอ้มทำงธรรมชำติทั้ งท่ีทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ป่ำไม ้ดิน น ้ ำ แร่ธำตุ สัตว์และพืช และ
ปัญหำควำมเส่ือมโทรมของคุณภำพส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษย ์เช่น ดิน น ้ ำ อำกำศ เป็นตน้ รวมถึง
ปัญหำควำมเส่ือมโทรมของระบบนิเวศตำมธรรมชำติ ตลอดจนปัญหำกำรเปล่ียนแปลงทำง 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจและสังคม อนัมีสำเหตุจำกกำรกระท ำของมนุษย ์

นำงนภำพร เกำะทอง (6) ปัญหำส่ิงแวดล้อม หมำยถึง ของเสีย หรือส่ิงแปลกปลอมที่
ปนเป้ือน  และก่อให้เกิดอนัตรำชต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงประกอบดว้ยมลพิษจำกแหล่งชุมชนมลพิษจำก
แหล่งอุตสำหกรรม และมลพิษจำกแหล่งเกษตรกรรม เป็นตน้ 

สำเหตุของปัญหำส่ิงแวดลอ้มมำจำกปัจจยัหลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. ประชำกรที่เพิ่มขึน้ ใช้ทรัพยำกรมำกขึน้ 

สำเหตุของปัญหำส่ิงแวดลอ้มเกิดจำกท่ีมนุษยมี์จ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้มี 
ควำมตอ้งกำรใชท้รัพยำกรเพ่ือจดักำรกับปัจจยัพ้ืนฐำนในกำรใชชี้วิตท่ีเพ่ิมขึ้น และเม่ือ
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ไม่เพียงต่อควำมตอ้งกำร จึงเกิดกำรบุกรุกท ำลำยส่ิงแวดลอ้มขึ้น เช่น  
กำรตดัไมท้ ำลำยป่ำเพื่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยั กำรท ำไร่เล่ือนลอยเพื่อสร้ำงท่ีท ำกิน กำรขุดเจำะ
ถ่ำนหิน  และน ้ ำมัน เ พ่ือท ำเ ป็นพลังงำนฟอสซิล เ ป็นต้น  จนก่อให้เกิดวิกฤต 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มตำมมำ 
2. กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ขยำยพื้นที่กำรท ำลำย  

เม่ือมนุษยต์อ้งกำรยกระดบัเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น กำรน ำทรัพยำกรมำใช้
เพ่ิมขึ้นเพ่ือกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจจึงเป็นเร่ืองหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่ทว่ำด้วยเงินทุน และ
บุคลำกร รวมถึงรูปแบบทรัพยำกรท่ีจ ำกัด ส่งผลให้บำงครั้ งเรำไม่สำมำรถสร้ำง 
ส่ิงทดแทนของเดิมท่ีใช้แล้วหมดไปได้ ท ำให้เกิดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรท่ีไม่ย ัง่ยืน
ตำมมำ  
3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ก้ำวสู่วิกฤตส่ิงแวดล้อม  

กำรปฏิวตัิอุตสำหกรรมทั้งกำรใช้พลงังำนไอน ้ ำและพลงังำนน ้ำมนั ส่งผลให้เกิด
ปัญหำส่ิงแวดลอ้มในระยะยำวในหลำยพ้ืนท่ี แมว้่ำจะมีกำรแกไ้ขในเร่ืองน้ีในปัจจุบนั
แลว้ก็ตำม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำควำมกำ้วหนำ้ของมนุษยชำติมีส่ิงท่ีตอ้งแลกมำไม่นอ้ย
เลย และนัน่รวมไปถึงกำรผลิตสำรเคมีต่ำง ๆ เพ่ือใชใ้นดำ้นกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
เช่น ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ ยเคมี และยำฆ่ำว ัชพืช เป็นต้น ซ่ึงสำรเหล่ำน้ีเป็นอันตรำยต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และยงัส่งผลกระทบต่อสุขภำพของส่ิงมีชีวิตอีกดว้ย 
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2.2 กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงยุวดี กวำตระกูล (2552) กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม หมำยถึง กระบวนกำรแผ่
กระจำยทรัพยำกรท่ีส ำคญัทั้งท่ีเกิดโดยธรรมชำติ และมนุษย์สร้ำงขึ้นเพ่ือสนองควำมพอใจใน 
กำรน ำไปใชอ้ย่ำงเหมำะสม ทั้งน้ีตอ้งเป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบในกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติ
มำใช้ เพ่ือสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบส่ิงแวดล้อม เพ่ือจะมี
ทรัพยำกรใชไ้ดต้ลอดไป 

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม หมำยถึง กระบวนกำรกระจำยทรัพยำกรท่ีส ำคัญ ทั้งท่ีเกิดขึ้น  
โดยธรรมชำติและท่ีมนุษยส์ร้ำงขึ้น เพ่ือสนองควำมพอใจในกำรน ำส่ิงแวดลอ้มไปใชอ้ย่ำงเหมำะสม 
ในกำรเป็นปัจจยัหลกั และปัจจยัรองในอนำคต (Jolly, อำ้งถึงในเกษม จนัทร์แกว้, 2525: 202) 

กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม หมำยถึง กระบวนกำรใชส่ิ้งแวดลอ้มอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็น
ระบบ โดยกำรวำงแผนด ำเนินงำน ติดตำมประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขพฒันำให้ดีขึ้น ทั้งน้ีตอ้ง
ค ำนึงถึงกำรใช้อย่ำงประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ให้ได้ย ั่งยืน ยำวนำนตลอดไป และ
เอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อมวลมนุษยแ์ละธรรมชำติให้มำกที่สุด (วินยั  วีระวฒันำนนท,์ 2540: 185) 

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม หมำยถึง กระบวนกำรแผ่กระจำยทรัพยำกรท่ีส ำคัญทั้งท่ี เกิด 
โดยธรรมชำติและมนุษยส์ร้ำงขึ้นเพ่ือสนองควำมพอใจในกำรน ำไปใชอ้ย่ำงเหมำะสม ทั้งน้ีตอ้งเป็น 
กำรด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบในกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้เพื่อสนองควำมตอ้งกำรของมนุษย ์
โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือจะมีทรัพยำกรใชไ้ดต้ลอดไป 

กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  มีสำระส ำคญัดงัน้ี 
1. กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเป็นกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของมนุษย ์
2. กำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใชต้อ้งมีกำรวำงแผนกำรใชท้ี่ดีและเหมำะสม 
3. กำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ตอ้งมีผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งทำงตรงและทำงอ้อม

นอ้ยที่สุด 
4. กำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใชต้อ้งยึดหลกักำรอนุรักษเ์สมอ 

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม หมำยถึง กระบวนกำรกระจำยทรัพยำกรที่ส ำคัญท่ีเกิดขึ้ น 
โดยธรรมชำติและท่ีมนุษยส์ร้ำงขึ้น เพ่ือสนองควำมพอใจในกำรน ำส่ิงแวดลอ้มไปใชอ้ย่ำงเหมำะสม 
ในกำรเป็นปัจจยัหลกั และปัจจยัรองในอนำคต (เกษม จนัทร์แก้ว , 2544) กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม
สำมำรถ 

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี (กรมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2550) 
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1) กำรใชท้รัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน กำรใชท้รัพยำกรหรือส่ิงแวดลอ้มอย่ำงยัง่ยืนจะมีหลกักำร
และวิธีกำรเฉพำะตัว เช่น ป่ำไม้ อำกำศ แร่ธำตุ และสัตว์ป่ำ เป็นต้น ผูจ้ ัดกำรหรือ
ผูบ้ริหำรตอ้งใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ และใช้ทรัพยำกรที่ทดแทนไดเ้ฉพำะใน
ส่วนท่ีสำมำรถเพ่ิมพูน ทรัพยำกรที่ใช้แลว้หมดไปตอ้งเกิดของเสีย และมลพิษน้อย
ที่สุด และตอ้งควบคุมไม่ให้ทรัพยำกรที่ใชแ้ลว้หมดไปให้สะอำดปรำศจำกมลพิษ 

2) กำรก ำจดั กำรบ ำบดั และฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอีกลกัษณะ
หน่ึง คือ กำรก ำจดั กำรบ ำบดั และกำรฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ หมำยถึง กำรกระท ำ
กำรใด ๆ ที่สำมำรถขจดัของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเส่ือมสภำพไปหรือหมด
ฤทธ์ิ เช่น กำรก ำจดัขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเช้ือ และกำกของเสียอนัตรำย) กำรบ ำบดั
น ้ำเสีย และมลพิษต่ำง ๆ ในระบบส่ิงแวดลอ้ม โดยเขำ้สู่สภำวะปกติแลว้สำมำรถสร้ำง
สภำวะปกติของโครงสร้ำงและบทบำทหน้ำท่ีของระบบส่ิงแวดล้อมให้ปกติและ
สุดทำ้ยสร้ำงควำมสมดุลของระบบส่ิงแวดลอ้มให้ปรำกฏต่อไป 

3) กำรควบคุมกิจกรรม กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นอุตสำหกรรม เกษตรกรรม หรือ
ชุมชน อำจท ำลำยโครงสร้ำงหรือทรัพยำกรธรรมชำติ ซ่ึงสำมำรถส่งผลให้ เกิด 
กำรเปล่ียนแปลงบทบำทหนำ้ท่ีของระบบส่ิงแวดลอ้ม หลงัจำกนั้นกิจกรรมต่ำง ๆ ก็จะ
ผลิตของเสียและมลพิษจำกเทคโนโลยี ซ่ึงจะท ำให้ระบบส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลง 
และถูกท ำลำยไปในที่สุด 

ดงันั้น กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม คือ กำรใชท้รัพยำกรหรือกำรก ำจดั กำรบ ำบดั และกำรฟ้ืนฟู
ต่อของเสียและมลพิษ หรือเป็นกำรควบคุมกิจกรรมกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ำ
มนุษย์สำมำรถใช้ทรัพยำกรส่ิงแวดล้อมได้แต่ต้องเป็นกำรใช้แบบยัง่ยืน (Sustainability) กำรใช้
ทรัพยำกรแต่ละครั้ งย่อมสร้ำงของเสียและมลพิษ ซ่ึงจ ำเป็นต้องหำทำงขจัดให้หมดไป  
ถำ้คำดว่ำมีกิจกรรมใดจะสร้ำงปัญหำจ ำเป็นตอ้งหำทำงควบคุมไม่ให้ก่อปัญหำทำงส่ิงแวดลอ้ม 

2.3 ส่ิงแวดล้อมกับภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทย 

กำรพฒันำอุตสำหกรรมในประเทศของเรำส่งผลกระทบต่อปัญหำส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะ
ควบคู่กันไป ปรำณี พันธุมสินชัย (2542) กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในประเทศไทยแบ่ง
ออกเป็นยุค คือ 

1. ยุคแรกกำรพฒันำอุตสำหกรรม เร่ิมใน พ.ศ.2500 
2. ยุคเร่ิมตน้กำรควบคุมมลพิษ เร่ิมใน พ.ศ.2510 
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3. ยุคตื่นมลพิษ เร่ิมใน พ.ศ.2520 
4. ยุคตำมแกปั้ญหำมลพิษ เร่ิมใน พ.ศ.2530  

มีโรงงำนจดทะเบียนประมำณ 50,000 แห่ง ซ่ึงปล่อยน ้ ำเสียลงในแม่น ำล ำคลอง และ
อำกำศจนเกิดวิกฤตส่ิงแวดล้อมขึ้นในประเทศ มีกำรประกำศใช้แผนพฒันำฉบับท่ี 7  
ซ่ึงเน้นถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม ใน พ.ศ.2535 มีกำรประกำศใช้
พระรำชบญัญตัิโรงงำน พระรำชบญัญตัิส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ 
พระรำชบัญญัติวตัถุอันตรำยขึ้นใหม่ให้มีบทลงโทษผูก้ระท ำผิดถึงขั้นจ ำคุก ปัจจุบนั
โรงงำนกว่ำ 100,000 แห่ง และในอนำคตมีแนวโน้มจะเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีสำรตกคำ้ง
มำกขึ้นกว่ำร้อยละ 50 ของมูลค่ำผลผลิตทั้งหมด ซ่ึงจะท ำให้เกิดมลพิษท่ียำกต่อกำรบ ำบดั
เพ่ิมขึ้นด้วยระบบนิเวศน์กบักำรพฒันำอุตสำหกรรม ระบบนิเวศธรรมชำติถูกเปล่ียนไป
เม่ือมีกำรพฒันำทำงอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองกำรอุปโภค บริโภค และกำรคำ้
ระหว่ำงประเทศมีกำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ทรัพยำกรธรรมชำติก็ถูก
เปล่ียนรูปไปเพ่ือใช้ในกำรอุตสำหกรรมต่ำงๆ ท ำให้เร่ิมมีกำกของเสียและมลพิษเพ่ิมขึ้น 
มลพิษอุตสำหกรรม สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 

1) มลพิษทำงน ้ ำ น ้ ำท้ิงจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมีส่วนท ำให้น ำในแม่ น ้ ำเน่ำเสียกว่ำ
ร้อยละ 30 โดยอีกร้อยละ 70 มำจำกอำคำรบำ้นเรือนและชุมชน แมว้่ำควำมตอ้งกำร
ใชน้ ้ำ ในโรงงำนอุตสำหกรรมจะมีเพียงร้อยละ 3  ของควำมตอ้งกำรน ำทั้งหมด แต่
น ้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมีมลพิษเขม้ขน้ เมื่อถูกปล่อยลงสู่น ำ จะท ำให้เกิด
ปัญหำเรืองน ้ำเสีย 

2) มลพิษทำงอำกำศ อำกำสเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ซ่ึงมีกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงท ำ
ให้เกิดควนัค ำ เขม่ำ ก๊ำซพิษ กล่ินและฝุ่ นละออง ส่งผลให้คุณภำพของอำกำศเส่ือม
โทรมลงไป มลพิษทำงอำกำศกว่ำร้อยละ 50 มำจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 

3) มลพิษทำงเสียงและกำรส่ันสะเทือน โดยทั่วไปแล้วมำจำกกำรท ำงำนของ
เคร่ืองจกัรในโรงงำน จำกแรงกระแทก เสียงและกำรส่ันสะเทือนมีผลต่อสุขภำพ
อนำมยัของคนงำนในโรงงำนและชุมชนที่อยู่ขำ้งเคียง 

4) มลพิษจำกกำกของเสีย กำกของเสีย ไดแ้ก่ ของเสียที่เป็นของแข็งซ่ึงมูลฝอย เศษไม ้
เศษเหล็ก ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้มำตรฐำน รวมทั้งเศษอำหำรซ่ึงมำจำกกระบวนกำร
ผลิตและจำกคนในโรงงำน 

โดยรวมแลว้ปัญหำมลพิษอุตสำหกรรมในประเทศไทยเร่ิมได้รับควำมสนใจอย่ำงจริงจงั
จำกทั้ งภำครัฐและภำคเอกชน ซ่ึงแรงงำนภำยในและชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงำน
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อุตสำหกรรมเองก็เร่ิมท่ีจะเรียกร้องสิทธิในกำรได้รับกำรป้องกัน และควบคุมมลภำวะทำง
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลผูป้ระกอบกำรเร่ิมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมมำกขึ้ น ประกอบกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในปัจจุบันน้ี อีกทั้ งองค์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมแห่งสหประชำชำติ (UNIDO) ส่งเสริมให้ภำคอุตสำหกรรมประกอบกิจกำรที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมกับกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กรตลอดโซ่อุปทำนเ พ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  นอกจำกจะท ำให้เกิด 
ควำมเจริญกำ้วหนำ้ในกำรคำ้ ตลอดจนสำมำรถลดมลภำวะทำงส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย 

2.4 อุตสำหกรรมสีเขียว 

 ควำมหมำยของอตุสำหกรรมสีเขียว 
คู่มืออุตสำหกรรมสีเขียว พิมพค์รั้ งท่ี 9 (2562: 12 ) ไดใ้ห้ควำมหมำยว่ำ อุตสำหกรรม

สีเขียว (Green Industry) หมำยถึง อุตสำหกรรมท่ียึดมั่นในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและ  
กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือกำรประกอบกิจกำรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม 
พร้อมกบัยึดมัน่ในกำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

 ข้อก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว 
กระทรวงอุตสำหกรรมจดัท ำขอ้ก ำหนดอุตสำหกรรม เพื่อส่งเสริมและผลกัดนัให้ผล

ประกอบกำรอุตสำหกรรมไดม้ีกำรพฒันำและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อเขำ้สู่กำรเป็นอุตสำหกรรม
สีเขียวไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 
เกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 : ควำมมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) 

ข้อ 1 องค์กรต้องก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมถึงควำมมุ่งมั่นที่จะ
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

(ก) กำรลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม หรือกำรป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) 
หรือ 

(ข) กำรใชท้รัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 
(ค) กำรลดผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change Mitigation 

and Adaptation) หรือ 
(ง) กำรปกป้องและฟ้ืนฟูธรรมชำติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) 
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ข้อ 2 องค์กรต้องมีกำรส่ือสำรนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม ให้บุคลำกรในองค์กรทรำบ 
เกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติกำรสีเขียว (Green Activity) 

ข้อ 1 องค์กรต้องก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมถึงควำมมุ่งมั่นที่จะ
ด ำเนินกำรใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมต่ำง ๆ  อย่ำงน้อยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
ดังนี้ 

(ก) กำรลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม หรือกำรป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) 
หรือ 

(ข) กำรใชท้รัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 
(ค) กำรลดผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change Mitigation 

and Adaptation) หรือ 
(ง) กำรปกป้องและฟ้ืนฟูธรรมชำติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) 

และส่ือสำรนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มให้บุคลำกรในองคก์รทรำบ 
ข้อ 2 องค์กรจัดท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมหรือ 

กำรป้องกันมลพิษ หรือกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและอย่ำงยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือกำรปกป้องและฟ้ืนฟูธรรมชำติ โดยแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลำแล้ว
เสร็จ 

ข้อ 3 องค์กรต้องน ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมไปปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิผล 
เกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System) 

ข้อ 1 นโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม 
ผูบ้ริหำรสูงสุดขององค์กรต้องก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมซ่ึงต้องครอบคลุมถึง 

ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรเพ่ือ 
(ก) กำรลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม หรือกำรป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) 

หรือ 
(ข) กำรใชท้รัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 
(ค) กำรลดผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change Mitigation 

and Adaptation) หรือ 
(ง) กำรปกป้องและฟ้ืนฟูธรรมชำติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) 

และส่ือสำรนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมให้บุคลำกรทั้งหมดซ่ึงท ำงำนให้หรือในนำมของ
องคก์รทรำบ 
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ข้อ 2 กำรวำงแผน 
(1) องคก์รตอ้งช้ีบ่งประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมผลิตภณัฑ ์และกำรบริกำร

ขององคก์รและพิจำรณำ ประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงท ำให้เกิดผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญั
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(2) องค์กรต้องช้ีบ่งและติดตำมสืบค้นข้อก ำหนดของกฎหมำยและข้อก ำหนดอ่ืน ๆ  
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

(3) องค์กรต้องก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อมซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบำย กฎหมำย และประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส ำคญั 

(4) องค์กรตอ้งจดัท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย 
โดยแผนงำนต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับผูร้ับผิดชอบในทุกระดับและหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง และก ำหนดวิธีกำรและระยะเวลำแลว้เสร็จ 

(5) องคก์รตอ้งมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรกระจำยและช้ีแจง
แผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมให้ผู ้เกี่ยวข้องรับทรำบและมีควำมเข้ำใจ เ พ่ือให้มี 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว ้

(6) องคก์รตอ้งมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัท ำไว ้
(7) องค์กรตอ้งมีกำรทบทวนวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย และแผนงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มเป็น

ระยะ 
ข้อ 3 กำรน ำไปปฏิบัติ 
(1) องคก์รตอ้งจดัสรรทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรบริหำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
(2) องค์กรตอ้งมีกำรฝึกอบรมและกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับบุคลำกรที่ท ำงำนให้องค์กร

หรือท ำงำนในนำมองค์กรเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักต่อประเด็นด้ำนส่ิงแวดลอ้มและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(3) องค์กรต้องก ำหนดช่องทำงและวิธีกำรส่ือสำรขอ้มูลด้ำนส่ิงแวดล้อมให้กับบุคคล
ภำยในองคก์ร และบุคคลภำยนอกองคก์ร 

(4) องคก์รตอ้งจดัท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในกำรควบคุมเอกสำรที่ถูกก ำหนดโดยระบบ
กำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

(5) องค์กรตอ้งจดัท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพ่ือควบคุมกำรปฏิบตัิในกำรลดผลกระทบ
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ลดผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและอย่ำงยัง่ยืน 
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(6) องค์กรตอ้งจดัท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรืออุบตัิภยัที่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

ข้อ 4 กำรติดตำม ประเมินผล 
(1) องค์กรต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในกำรเฝ้ำติดตำม/ตรวจวัด คุณภำพ

ส่ิงแวดลอ้ม และเคร่ืองมือท่ีน ำมำใช้ในกำรเฝ้ำติดตำมและตรวจวดัต้องได้รับทวน
สอบ และบ ำรุงรักษำอย่ำงเหมำะสม 

(2) องค์กรต้องจัดท ำขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสอดคล้องของระบบ 
กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมกับข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องตำมช่วงเวลำท่ี
ก ำหนด 

(3) องค์กรต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรด ำเนินกำรกับข้อบกพร่อง 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นแลว้หรืออำจจะเกิดขึ้น และปฏิบตัิกำรแกไ้ขและป้องกนั 

(4) องคก์รตอ้งมีกำรช้ีบ่ง จดัเก็บ ป้องกนั และก ำหนดอำยุกำรจดัเก็บบนัทึกท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
กำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

(5) องค์กรต้องด ำเนินกำรตรวจประเมินภำยในระบบกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมตำม
ช่วงเวลำท่ีก ำหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรน ำระบบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบตัิ
ให้เกิดประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ 

ข้อ 5 กำรทบทวนและรักษำระบบ 
ผูบ้ริหำรสูงสุดขององค์กรตอ้งทบทวนระบบกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดลอ้มขององค์กรตำม

ช่วงเวลำท่ีก ำหนด เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง และระบบ 
กำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีควำมเหมำะสม และเกิดประสิทธิผลอย่ำงต่อเน่ือง 
เกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (Green System) ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม และวิสำหกิจชุมชน 

เกณฑก์ ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 น้ี ปรับปรุงขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2558 โดยส ำนกังำน
ปลดักระทรวงอุตสำหกรรม และสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ มีวตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ให้กบัวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม และวิสำหกิจชุมชน 
และโรงงำนอุตสำหกรรมที่ไม่มีใบรับรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เช่น ISO 14001, ISO 50001 
เป็นตน้ 

ข้อ 1 บริบทขององค์กร 
(1) องค์กรควรพิจำรณำท ำควำมเขำ้ใจบริบทขององคก์ร พิจำรณำสภำพแวดลอ้มภำยใน

และภำยนอกท่ีมีผลกระทบต่อระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
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(2) องค์กรควรบ่งช้ีกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม และ
พิจำรณำควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ข้อ 2 ควำมเป็นผู้น ำ 
(1) ผู ้บริหำรสูงสุดขององค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นผู ้น ำและควำมมุ่งมั่นท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(2) ผูบ้ริหำรสูงสุดขององค์กรตอ้งก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดลอ้มซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึง

ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำร เพ่ือ 
(ก) กำรลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม หรือกำรป้องกันมลพิษ (Prevention of 

Pollution) หรือ 
(ข) กำรใชท้รัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 
(ค) กำรลดผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change Mitigation 

and Adaptation) หรือ 
(ง) กำรปก ป้องและ ฟ้ืน ฟู ธรรมชำติ  (Protection and Restoration of the Natural 

Environment)  
โดยต้องจัดท ำเอกสำรและส่ือสำรนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมให้บุคลำกรทั้งหมด  

ซ่ึงท ำงำนให้หรือในนำมขององคก์รทรำบ รวมทั้งพร้อมเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(3) ผูบ้ริหำรสูงสุดขององค์กรต้องมัน่ใจว่ำควำมรับผิดชอบและอ ำนำจหน้ำท่ีส ำหรับ

บทบำทหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ไดม้ีกำรมอบหมำยและส่ือสำรเป็นที่เขำ้ใจในองคก์ร 
ข้อ 3 กำรวำงแผน 
(1) องค์กรต้องช้ีบ่งประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และ 

กำรบริกำรขององคก์ร และพิจำรณำประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท ำให้เกิดผลกระทบท่ี
มีนยัส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(2) องค์กรต้องช้ีบ่งและติดตำมสืบค้นข้อก ำหนดของกฎหมำยและข้อก ำหนดอ่ืนๆ  
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

(3) องค์กรต้องก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบำย กฎหมำย และประเด็นดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส ำคญั 

(4) องค์กรตอ้งจดัท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย 
โดยแผนงำนต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับผูร้ับผิดชอบในทุกระดับและหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง และก ำหนดวิธีกำรและระยะเวลำแลว้เสร็จ 
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ข้อ 4 กำรสนับสนุน 
(1) องค์กรต้องพิจำรณำก ำหนดและจัดหำทรัพยำกรที่จ ำ เป็นส ำหรับกำรจัดกำร  

ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
(2) องค์กรตอ้งก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับบุคลำกรที่ท ำงำนให้องคก์ร

หรือท ำงำนในนำมองค์กร ซ่ึงมีผลต่อสมรรถนะด้ำนส่ิงแวดล้อมและกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง และให้มัน่ใจว่ำบุคลำกรเหล่ำน้ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถบน
พ้ืนฐำนของกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม หรือประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม 

(3) องค์กรต้องท ำให้มั่นใจว่ำบุคลำกรท่ีท ำงำนภำยใต้กำรควบคุมขององค์กรมี 
ควำมตระหนกัดำ้นระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

(4) องค์กรต้องส่ือสำรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม รวมทั้ ง 
กำรเปล่ียนแปลงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มให้กบับุคลำกรภำยในองคก์ร 

(5) องค์กรควรจดัท ำเอกสำรและปรับปรุงเอกสำร โดยได้รับกำรทบทวนและอนุมตัิตำม
ควำมเหมำะสม รวมทั้งควรมีระบบกำรควบคุมเอกสำร 

ข้อ 5 กำรด ำเนินกำร 
(1) องค์กรต้องจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินกำรกับประเด็น 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(2) องค์กรตอ้งจดัท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรืออุบตัิภยัท่ีมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
ข้อ 6 กำรติดตำมประเมินผล 
(1) องค์กรต้องเฝ้ำระวัง ติดตำม และตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อม และติดตำมผล 

กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ดัท ำ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใชใ้น
กำรเฝ้ำระวงัและตรวจวดัได้รับกำรสอบเทียบหรือทวนสอบและบ ำรุงรักษำอย่ำง
เหมำะสม  

(2) องค์กรตอ้งประเมินควำมสอดคลอ้งของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มกับกฎหมำยท่ี
เกี่ยวขอ้งตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดและจดัเก็บบนัทึกเป็นหลกัฐำน 

(3) องค์กรต้องด ำเนินกำรตรวจประเมินภำยในระบบกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมตำม
ช่วงเวลำท่ีก ำหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรน ำระบบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบตัิ
ให้เกิดประสิทธิผลและสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ 

(4) ผูบ้ริหำรสูงสุดขององค์กรตอ้งทบทวนระบบกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดเพ่ือให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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และระบบจดักำรด้ำนส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีควำมเหมำะสม และเกิดประสิทธิผลอย่ำง
ต่อเน่ือง 

ข้อ 7 กำรปรับปรุง 
(1) องค์กรตอ้งด ำเนินกำรกบัขอ้บกพร่องดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้น และปฏิบตัิกำรแกไ้ข 

โดยวิเครำะห์สำเหตุ ด ำเนินกำรก ำจดัสำเหตุของขอ้บกพร่องเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นซ ้ ำ และ
จดัเก็บบนัทึกเป็นหลกัฐำน 

(2) องค์กรตอ้งปรับปรุงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง ตำมควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิผล 

ที่มำ : คู่มือกำรขอกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green Industry) 
ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจชุมชน ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
อุตสำหกรรมและสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ ปี 2558 (ISBN : 978-616-265-141-0) 
เกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 

ข้อ 1 องค์กรต้องมีระบบกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นไปตำมเกณฑ์ก ำหนดระดับที่ 3  
ทุกข้อ 

ข้อ 2 องค์กรต้องมีกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะกำรประกอบกิจกำร อุตสำหกรรมขององค์กร และน ำมำปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลโดยให้ครอบคลุมตำมหลักกำรของมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 องค์กรต้องมีควำมรับผิดชอบส ำหรับผลกระทบจำกองค์กรท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมขององค์กร โดยต้องมี  
ควำมรับผิดชอบต่อ 

(1) ผลกระทบจำกกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ขององค์กรต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพำะผลกระทบดำ้นลบท่ีมีนยัส ำคญั 

(2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรป้องกนัผลกระทบดำ้นลบท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ไดต้ั้งใจ เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดซ ้ำ 

2.2 องคก์รตอ้งมีควำมโปร่งใสในกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั องคก์รตอ้งมีกำรเปิดเผยอย่ำงชดัเจน ถูกตอ้ง และครบถว้น โดย 

(1) ผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององคก์ร สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรงและ
ง่ำยต่อควำมเขำ้ใจ 
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(2) ขอ้มูลตอ้งเหมำะสมกบัช่วงเวลำเป็นขอ้เท็จจริง ชดัเจน และมีควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อให้ผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งสำมำรถประเมินผลไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

2.3 องค์กรต้องมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมปลอดภยัอย่ำงจริงจงั โดย 

(1) ประกำศก ำหนดค่ำนิยมและหลกักำรต่ำง ๆ ด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัของ
องคก์รให้ชดัเจน 

(2) ด ำเนินกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบตัิอย่ำงมีจริยธรรม
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัภำยในองคก์ร 

(3) มีกลไกในกำรก ำกบัดูแล และกำรควบคุมต่ำง ๆ  เพื่อเฝ้ำติดตำมให้กำรสนับสนุน และ
กำรบงัคบัให้เกิดกำรปฏิบตัิอย่ำงมีจริยธรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 

(4) มีกำรกระตุ ้นและส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมด้ำนส่ิงแวดล้อม และ 
ควำมปลอดภยั 

(5) มีกำรป้องกนั หรือแกไ้ขกำรเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบตัิอย่ำง
ไม่มีจริยธรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มตลอดทัว่ทั้งองคก์ร 

(6) มีรำยงำนผลกำรปฏิบตัิอย่ำงมีจริยธรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 
2.4 องค์กรต้องเคำรพ พิจำรณำ และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสีย  

ดำ้นประเด็นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 
2.5 องค์กรต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 
2.6 องค์กรต้องเคำรพต่อกำรปฏิบัติตำมแนวทำงสำกลในด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 

ควำมปลอดภยัในสถำนกำรณ์ที่กฎหมำยหรือกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยยงัไม่พอเพียงส ำหรับ  
กำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มได้องค์กรตอ้งผลกัดันให้เกิดควำมเคำรพต่อกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงของ
สำกล 

2.7 องค์กรต้องเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนในด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภยัท่ีดี และ 
ให้กำรยอมรับถึงควำมส ำคัญและควำมเป็นสำกลของสิทธิมนุษยชนในด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมปลอดภยั 

ข้อ 3 องค์กรต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมเพ่ือเปิดเผยต่อ
สำธำรณะ 
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เกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่5 : เครือข่ำยสีเขียว (Green Network) 
ข้อ 1 องค์กรต้องมีระบบกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและมีกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

เป็นไปตำมเกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ทุกข้อ 
ข้อ 2 องค์กรต้องด ำเนินกำรส่งเสริม สร้ำง และสำนสัมพันธ์กิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมกบัผู้มี

ส่วนได้เสีย (Stake Holder) ที่ครอบคลุมทั้งโซ่อุปทำน (Supply Chain) ชุมชน และผู้บริโภค และ
ต้องท ำให้ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และมีกำรพัฒนำ อย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน โดย 

(1) ตอ้งส่งเสริมให้โซ่อุปทำน (Supply Chain) มุ่งสู่อุตสำหกรรมสีเขียว และน ำมำปฏิบตัิ
ให้เกิดประสิทธิผล โดยต้องด ำเนินกำรให้ครอบคลุมทั้ งโซ่อุปทำนและต้องมี 
กำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน (โดยอย่ำงนอ้ยห่วงโซ่อุปทำนตอ้งไดร้ับกำรรับรอง
อุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 : ปฏิบตัิกำรสีเขียว) 

(2) ต้องส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรพัฒนำชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนใน 
กำรกระตุน้จิตส ำนึกและส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อกำรบริโภคท่ียัง่ยืน โดยให้
ควำมส ำคญัและใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม (โดยคะแนนควำมพึงพอใจของชุมชนรอบขำ้งท่ี
ไดจ้ำกแบบส ำรวจเฉล่ียตอ้งไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 70) 

(3) ตอ้งให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนกัแก่ผูบ้ริโภคในกำรบริโภคท่ียัง่ยืน 
ข้อ 3 องค์กรต้องจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม สร้ำง และ

สำนสัมพันธ์กิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมกับผู้มี ส่วนได้เสีย และสรุปรำยงำนผลควำมส ำเ ร็จ  
เพื่อเผยแพร่ 

 แนวทำงปฏิบัตเิพื่อพฒันำเข้ำสู่อุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัที่ 5 : เครือข่ำยสีเขียว 
1) องค์กรตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จำกคณะกรรมกำร

ส่งเสริมและพฒันำอุตสำหกรรมสีเขียว 
2) องค์กรตอ้งมีกำรช้ีบ่งผูมี้ส่วนได้เสียกบักำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร ดังภำพที่ 

2.1 
3) องค์กรต้องมีกำรก ำหนดและรักษำไว้ซ่ึงกลไกในกำรส่งเสริม สร้ำง และ  

สำนกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4) องค์กรต้องมีกำรจัดท ำโครงกำรหรือแผนงำนที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียกบัองคก์ร ตำมศกัยภำพ และควำมพร้อม
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มกบัองคก์ร 

5) องค์กรต้องก ำหนดและรักษำไว้ซ่ึงกลไกในกำรส่งเสริมให้โซ่อุปทำนของ
องค์กรมุ่งสู่อุตสำหกรรมสีเขียว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งครอบคลุมถึงผูผ้ลิตวตัถุดิบ
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โดยตรงให้กับองคก์ร (Supplier) ผูร้ับจ้ำงช่วงงำนขององคก์ร (Subcontractor) 
ผูส่้งมอบบริกำรโดยตรงให้กบัองคก์ร (Service Provider) ดงัภำพที่ 2.2 

6) องคก์รตอ้งมีกำรจดัท ำโครงกำรหรือแผนงำนที่เกี่ยวขอ้งส่งเสริม สร้ำงและสำน
สัมพนัธ์กิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มกบัโซ่อุปทำนขององคก์ร โดยอย่ำงนอ้ยตอ้ง
ครอบคลุมถึงผูผ้ลิตวตัถุดิบโดยตรงให้กับองค์กร (Supplier) ผูร้ับจ้ำงช่วงงำน
ขององค์กร (Subcontractor) ผูส่้งมอบบริกำรโดยตรงให้กับองค์กร (Service 
Provider) ดงัภำพที่ 2.3 

7) องค์กรควรมีกำรวำงแผนงำนส่งเสริมผู ้ที่อยู่ในโซ่อุปทำนในกำรส่งมอบ
วตัถุดิบ/บริกำร ที่ไม่ได้ส่งมอบให้องค์กรโดยตรง แต่เป็นผูส่้งมอบในล ำดับ 
ถดั ๆ ไป รวมทั้งผูค้ำ้ส่ง และผูค้ำ้ปลีก เขำ้ร่วมกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้
เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองและมีกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

8) องค์กรตอ้งมีกำรจดัท ำโครงกำรหรือแผนงำนที่เกี่ยวขอ้งส่งเสริม สร้ำง และ  
สำนสัมพันธ์กิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมกับชุมชนที่มีโอกำสได้รับผลกระทบ 
ด้ำนส่ิงแวดล้อมจำกกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ขององค์กร เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน 

9) องค์กรต้องมีกิจกรรมหรือวิธีกำรในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และสร้ำง
จิตส ำนึกให้กบัผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ขององคก์รผูแ้ทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของ
องค์กร (Trade Agency)  หรือผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ตระหนัก ถึง  
กำรบริโภคท่ียัง่ยืน 

10) องค์กรต้องมีกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
กำรส่งเสริม สร้ำง และสำนสัมพันธ์กิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมกับผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย โซ่อุปทำน ชุมชน และผูบ้ริโภค 

11) องค์กรตอ้งจดัท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร 

12) องคก์รตอ้งก ำหนดวิธีกำรในกำรเผยแพร่รำยงำนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
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ภำพที่ 2.1 ตัวอย่ำงกำรช้ีบ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 

 
ภำพที่ 2.2 กำรช้ีบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อปุทำน (Supply Chain) 
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ภำพที่ 2.3 กิจกรรม/แผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 

 

องค์ประกอบของกำรประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน 
1. ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินอุตสำหกรรมสีเขียว (Auditors) 
- ประเมินควำมสอดคลอ้งกับเกณฑก์ ำหนดของอุตสำหกรรมสีเขียว โดยครอบคลุม

โซ่อุปทำน ชุมชนและผูบ้ริโภค 
2. ประเมินโดยชุมชนรอบข้ำง (Communities) 
- ชุมชนรอบข้ำง คือ ประชำกรที่อำศัยอยู่โดยรอบองค์กร/สถำนประกอบกำร ในรัศมี  

อย่ำงนอ้ย 5 กิโลเมตร มีส่วนในกำรประเมินสถำนประกอบกำรที่ขอรับกำรรับรอง 
- วิธีกำรคือ ส่งแบบส ำรวจให้แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ด ำเนินกำร 

ทั้งน้ี กำรส ำรวจจะตอ้งไม่ด ำเนินกำรโดยสถำนประกอบกำรโดยตรง 
- จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง อปท. ละไม่น้อยกว่ำ 50 คน ทั้ งน้ี รวมกันไม่น้อยกว่ำ  

200 ตวัอย่ำง โดยวิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงจะตอ้งเป็นไปตำมหลกักำรทำงสถิติ 
- คะแนนควำมพึงพอใจที่ไดจ้ำกแบบส ำรวจเฉล่ียตอ้งไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 70  

เกณฑ์กำรตัดสิน ผลกำรประเมินทั้งหมดตอ้งผ่ำนทั้งส่วนของผูป้ระเมิน และชุมชนรอบขำ้ง 

กำรพิจำรณำขอบเขตของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) จะพิจำรณำเฉพำะผูผ้ลิตที่เป็น First 
Tier ดงัน้ี 
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สถำนประกอบกำรด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียง Supplier ตำมหลักกำรสำกล หรือที่
กระทรวงอุตสำหกรรมก ำหนดโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มที่มีผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงมำก (High Impact) 
- สถำนประกอบกำรในประเทศ ที่เป็นโรงงำนจ ำพวก 1 , 2 และ 3 จะต้องได้รับ 

กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 2 ขึ้นไปจำกกระทรวงอุตสำหกรรมทุกรำย 
- สถำนประกอบกำรในต่ำงประเทศหรือ สถำนประกอบกำรในประเทศที่ไม่เป็น

โรงงำนจ ำพวก 1 , 2 และ 3 ต้องแสดงหลักฐำนกำรประเมินของผู ้ยื่นขอว่ำ  
สถำนประกอบกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมเกณฑอุ์ตสำหกรรมสีเขียวระดบั 2 ขึ้นไป 

2. กลุ่มที่มีผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมปำนกลำง (Medium Impact) 
- สถำนประกอบกำรในประเทศที่เป็นโรงงำนจ ำพวก 1 , 2 และ 3 จะต้องได้รับ 

กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 1 และมีแผนที่จะท ำให้ได้อุตสำหกรรม 
สีเขียว อย่ำงนอ้ยระดบั 2 ภำยใน 1 ปี 

- สถำนประกอบกำรในต่ำงประเทศหรือ สถำนประกอบกำรในประเทศที่ไม่เป็น
โรงงำนจ ำพวก 1 , 2 และ 3 ต้องแสดงหลักฐำนกำรประเมินของผู ้ยื่นขอว่ำ 
สถำนประกอบกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมอุตสำหกรรม 

- สีเขียวระดับ 1 และมีแผนที่จะท ำให้ได้อุตสำหกรรมสีเขียวอย่ำงน้อยระดับ 2 
ภำยใน 1 ปี 

3. กลุ่มที่มีผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมน้อย (Low Impact) 
- สถำนประกอบกำรในประเทศท่ีเป็นโรงงำนจ ำพวก 1, 2 และ 3 มีแผนที่จะท ำให้

ไดอุ้ตสำหกรรมสีเขียวอย่ำงนอ้ยระดบั 2 ภำยใน 3 ปี 
- สถำนประกอบกำรในต่ำงประเทศ หรือสถำนประกอบกำรในประเทศที่ไม่เป็น

โรงงำนจ ำพวก 1, 2 และ 3 ตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรประเมินของผูย้ื่นขอว่ำสถำน
ประกอบกำรดังกล่ำวมีแผนที่จะท ำให้ได้อุตสำหกรรมสีเขียวอย่ำงน้อยระดับ 2 
ภำยใน 3 ปี 

กำรก ำหนดระดับผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม กำรพิจำรณำต้องประกอบด้วย 
» ระดับควำมรุนแรง (Severity) ควำมรุนแรงของผลกระทบใน 3 ระดับ คือ น้อย  

ปำนกลำง มำก 
» โอกำส (Opportunity) ท่ีจะเกิดผลกระทบใน 3 ระดบั คือ นอ้ย ปำนกลำง มำก 
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แนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียง 
กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) เป็นขั้นตอนท่ีระบุล ำดับควำมเส่ียงของ

อนัตรำยทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมของงำนท่ีครอบคลุมสถำนท่ี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
บุคลำกร และขั้นตอนกำรท ำงำน ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยควำมเสียหำยต่อ
ทรัพยสิ์น ควำมเสียหำยต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือส่ิงต่ำง ๆ รวมกนั กำรแบ่ง Supplier แนะน ำให้
ใช้หลกัวิชำกำรในกำรประเมินควำมเส่ียงตำมแนวทำงสำกลที่เป็นมำตรฐำนสำกลหรือ
ตำมท่ีกระทรวงอุตสำหกรรมให้ควำมเห็นชอบ 

 ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรให้กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 1 ถงึระดับที่ 5 
(ภำพที่ 2.4) 

 
ภำพที่ 2.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ถึงระดบัที่ 5 

หมำยเหต ุ
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* กำรพิจำรณำให้กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 (ที่มีเอกสำรตำม
ข้อก ำหนด) 

ระดับที่ 1 ถึง 3 (หน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย) ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ
กำรเหมืองแร่ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงอุตสำหกรรมเป็นผูพ้ิจำรณำให้กำรรับรอง โดยพิจำรณำจำกเอกสำร
ที่ยื่นพร้อมใบสมคัร 
* กำรพิจำรณำให้กำรรับรองระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และระดับที่ 5  

(1) คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว พิจำรณำให้กำรรับรอง โดยคณะ
ผูต้รวจประเมิน 
ไปตรวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำร 

(2) คณะกรรมกำรส่งเสริมและพฒันำอุตสำหกรรมสีเขียว รับทรำบผลกำรพิจำรณำให้กำรรับรอง 
** กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นผู้จัดท ำใบรับรอง และด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) จดัท ำใบรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว ตำมระดบัท่ีไดร้ับ 
(2) เสนอปลดักระทรวงอุตสำหกรรมเพื่อพิจำรณำลงนำมใบรับรอง 
(3) ประกำศรำยช่ือสถำนประกอบกำรที่ไดร้ับกำรรับรองผ่ำนเวบ็ไซต์ http://greenindustry.diw.go.th 
(4) กำรส่งมอบใบรับรอง 

- ส่งใบรับรองให้ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัท่ีสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ 
- สถำนประกอบกำรท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถรับใบรับรองไดท่ี้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

2.5 แนวคิด Balanced Scorecard 

 ควำมหมำยของ Balanced Scorecard (BSC) 
Balanced Scorecard (BSC) เป็นเคร่ืองมือทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ที่ช่วยใน 

กำรประเมินผลองค์กรและช่วยให้องค์กรน ำเอำกลยุทธ์ไปปฏิบตัิจริง (Strategic Implementation) 
โดยเร่ิมตน้ท่ีวิสัยทศัน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงเป็นขั้นของกำรก ำหนดปัจจยัส ำคญัต่อ
ควำมส ำเร็จ และจำกนั้ นก็เป็นกำรสร้ำงดัชนีวดัผลส ำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI)  
ขึ้นเพ่ือเป็นตวับ่งช้ีถึงเป้ำหมำยและใชว้ดัผลกำรด ำเนินงำนในส่วนท่ีส ำคญัต่อกลยุทธ์ 

Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนสมยัใหม่ และไดร้ับควำมนิยมไป
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ได้ถูกพัฒนำขึ้นเม่ือปี 1990 โดย Drs. Robert 
Kaplan จำก Harvard Business School และ David Norton จำก Balanced Scorecard Collaborative 
โดยตั้งช่ือระบบน้ีว่ำ “Balanced Scorecard” เพื่อที่ผูบ้ริหำรขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และ  
ควำมไม่ชัดเจนของกำรบริหำรงำนที่ผ่ำนมำ balanced scorecard จะช่วยในกำรก ำหนดกลยุทธ์ใน
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กำรจดักำรองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจำกผลของกำรวดัค่ำได้จำกทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภำพใน  
ทุก ๆ ดำ้น มำกกว่ำท่ีจะใชมุ้มมองดำ้นกำรเงินเพียงดำ้นเดียว อย่ำงท่ีองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ค  ำนึงถึง 
เช่น รำยได้ ก ำไร ผลตอบแทนจำกเงินปันผล และรำคำหุ้นในตลำด เป็นต้น กำรน ำ balanced 
scorecard มำใช ้จะท ำให้ผูบ้ริหำรมองเห็นภำพขององคก์รชดัเจนยิ่งขึ้น 

กระบวนกำรบริหำรงำน Balanced Scorecard (BSC) คือ กระบวนในกำรบริหำรงำน
ชนิดหน่ึงท่ีอำศยักำรก ำหนดตวัช้ีวดั (KPI) เป็นกลไกส ำคญั Kaplanและ Norton ได้ให้นิยำมไวว้่ำ 
“เป็นเคร่ืองมือทำงดำ้นกำรจดักำรที่ช่วยในกำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบตัิ (Strategic Implementation) 
โดยอำศยักำรวดัหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยท ำให้องคก์รเกิดควำมสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั และมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัต่อควำมส ำเร็จขององคก์ร (Alignment and focused) ” 

Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนสมยัใหม่ และไดร้ับควำมนิยมไป
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ได้ถูกพัฒนำขึ้นเม่ือปี 1990 โดย Drs. Robert 
Kaplan จำก Harvard Business School และ David Norton จำก Balanced Scorecard Collaborative 
โดยตั้งช่ือระบบน้ีว่ำ “Balanced Scorecard” เพื่อที่ผูบ้ริหำรขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และ  
ควำมไม่ชัดเจนของกำรบริหำรงำนที่ผ่ำนมำ balanced scorecard จะช่วยในกำรก ำหนดกลยุทธ์ใน
กำรจดักำรองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจำกผลของกำรวดัค่ำได้จำกทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภำพใน 
ทุก ๆ ดำ้น มำกกว่ำท่ีจะใชมุ้มมองดำ้นกำรเงินเพียงดำ้นเดียว อย่ำงท่ีองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ค  ำนึงถึง 
เช่น รำยได้ ก ำไร ผลตอบแทนจำกเงินปันผล และรำคำหุ้นในตลำด เป็นต้น กำรน ำ balanced 
scorecard มำใช ้จะท ำให้ผูบ้ริหำรมองเห็นภำพขององคก์รชดัเจนยิ่งขึ้น 

Balanced Scorecard คือระบบกำรบริหำรงำนและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร และ
ไม่ใช่เฉพำะเป็นระบบกำรวดัผลเพียงอย่ำงเดียว แต่จะเป็นกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ (vision) และแผน
กลยุทธ์ (strategic plan) แลว้แปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององคก์รเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ของแต่ละฝ่ำยงำนและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นกำรจดัหำแนวทำงแกไ้ข
และปรับปรุงกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำกผลท่ีเกิดขึ้นของกระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
และผลกระทบจำกลูกคำ้ภำยนอกองค์กร มำน ำมำปรับปรุงสร้ำงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภำพดีและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เม่ือองค์กรได้ปรับเปล่ียนเข้ำสู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว 
Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจำกระบบ “กำรท ำงำนตำมค ำส่ัง
หรือส่ิงท่ีได้เรียนรู้สืบทอดกันมำ (academic exercise)” ไปสู่ระบบ “กำรร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวของ
องคก์ร (nerve center of an enterprise) 
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 องค์ประกอบของ Balanced Scorecard (BSC) 
Balance Scorecard จะแสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบขององคก์ร ใน 4 มุมมอง (ภำพที ่

2.5 ) ดงัน้ี 
1. มุมมองทำงด้ำนกำรเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองที่จะตอ้งค ำถำมว่ำ 

เพื่อที่จะประสบผลส ำเร็จทำงด้ำนกำรเงิน องค์กรจะตอ้งเป็นอย่ำงไรในสำยตำของผูถื้อ
หุ้นหรือเจ้ำของ หรือ ผู ้ถือหุ้น/เจ้ำของต้องกำรให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จทำง 
ด้ำนกำรเงินอย่ำงไร เช่น ก ำไรอำจเป็นส่ิงท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรมำกท่ีสุด ดังนั้นก ำไรจึงเป็น
ตวัวดัตวัหน่ึงในมุมมองทำงดำ้นกำรเงิน เป็นตน้ 

2. มุมมองทำงด้ำนลูกค้ำ (Customer Perspective) เป็นมุมมองที่จะตอบค ำถำมที่ว่ำ 
เพื่อจะบรรลุถึงเป้ำหมำยของกิจกำร องค์กรจะต้องเป็นอย่ำงไรในสำยตำของลูกค้ำ 
กล่ำวคือลูกคำ้ตอ้งกำรให้องคก์รเป็นอย่ำงไรในมุมมองของลูกคำ้ เช่น ลูกคำ้อำจตอ้งกำร
ให้องค์กรสำมำรถผลิตของท่ีมีคุณภำพ ดังนั้นคุณภำพสินคำ้ก็จะเป็นตวัวดัตวัหน่ึงใน
มุมมองทำงดำ้นลูกคำ้ เป็นตน้ 

3. มุมมองทำงด้ำนกระบวนกำรภำยใน (Internal Business Process) เป็นมุมมองที่
จะตอบค ำถำมที่ว่ำ เพื่อที่จะท ำให้ผูถื้อหุ้นและลูกค้ำเกิดควำมพอใจองค์กรจะต้องมี  
กำรจัดกำรภำยในอย่ำงไรคุณภำพ(Quality), ระยะเวลำในกำรผลิตสินค้ำและบริหำร
(Response Time) , ต้นทุน (Cost) , และกำรแนะน ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลำด(New 
Product Introduction) 

4. มุมมองทำงด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ (Learning and Growth) เป็นมุมมองที่จะ
ตอบค ำถำมที่ว่ำ องคก์รจะตอ้งมีกำรพฒันำและปรับปรุงอย่ำงไร เพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำย
ท่ีตั้งไวอ้ย่ำงยัง่ยืน  เช่น ควำมพึงพอใจกำรท ำงำนของพนกังำน (Employee Satisfaction), 
ระบบขอ้มูลดำ้นสำรสนเทศ (Information System) 
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ภำพที่ 2.5 องค์ประกอบของ Balanced Scorecard (BSC) 

 
 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ Balanced Scorecard 
มุมมองทุกดำ้นจะมีวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ขององคก์รเป็นศูนยก์ลำง และในแต่ละดำ้น

จะประกอบดว้ย  
1. วตัถุประสงค ์(Objective) คือส่ิงท่ีองคก์รมุ่งหวงัหรือตอ้งกำรท่ีจะบรรลุในแต่ละ

ดำ้น 
2. ตวัช้ีวดั (Measures หรือ Key Performance Indicators)คือ ตวัช้ีวดัของวตัถุประสงค์

ในแต่ละด้ำน และตวัช้ีวดัเหล่ำน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวดัว่ำองค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นแต่ละดำ้นหรือไม่ 

3. เป้ำหมำย (Target) คือ เป้ำหมำยหรือตวัเลขท่ีองคก์รตอ้งกำรจะบรรลุในตวัช้ีวดั
แต่ละประกำร 

4. แผนงำน โครงกำร หรือ กิจกรรม ( Initiatives) ที่องค์กรจะจัดท ำเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดขึ้น โดยในขั้นน้ียงัไม่ใช่แผนปฏิบตัิกำรท่ีจะท ำ แต่เป็นเพียง
แผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรม เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งท ำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำร 
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 ประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำ Balanced Scorecard ไปใช้ 
1. ช่วยให้ผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รดีขึ้น  
2. ท ำให้ทั้งองค์กรมุ่งเน้น และให้ควำมส ำคญัต่อกลยุทธ์ขององค์กร โดยตอ้งให้

เจ้ำหน้ำท่ีทัว่ทั้ งองค์กรให้ควำมส ำคญักับกลยุทธ์ขององค์กรมำกขึ้น และเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในกำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบตัิ 

3. ช่วยในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ ว ัฒนธรรมขององค์กรโดยอำศัย 
กำรก ำหนดตวัช้ีวดัและเป้ำหมำยเป็นเคร่ืองมือในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
เจำ้หนำ้ท่ี 

4. ท ำให้พนักงำนเกิดกำรรับรู้และเขำ้ใจว่ำงำนแต่ละอย่ำงมีท่ีมำท่ีไปอีกทั้งผลของ
งำนตนเองจะส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของผูอ่ื้นและขององคก์รอย่ำงไร  

 ข้อดขีอง Balanced Scorecard (BSC) 
1. เป็นกำรประเมินในองค์รวม ท่ีครอบคลุมมิติต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรเงินและไม่ใช่

กำรเงิน เพื่อให้เกิดควำมสมดุล 
2. มีกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกำรประเมินผลกับกลยุทธ์ขององค์กรอย่ำงเป็นระบบ  

ท ำให้กำรประเมินมีจุดมุ่งหมำยที่ชดัเจน 
3. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรผลกัดนักลยุทธ์องคก์รได้ 
4. เป็นกำรวดัตำมมุมมองแบบเหตุและผล (Cause and Effect) 
5. มีกำรพฒันำแนวคิดอย่ำงต่อเน่ืองโดยน ำผลจำกประสบกำรในกำรปฏิบตัิมำใช้  

ท ำให้สำมำรถน ำไปใชไ้ดจ้ริงกบัองคก์ร 
 ข้อเสียของ Balanced Scorecard (BSC) 

1. เหมำะกบัองคก์รที่มีกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ขององคก์ร 

2. กำรประเมินผลแบบน้ีต้องมีควำมสมดุลในมิติตำงๆ มิฉะนั้ น BSC จะไม่
สำมำรถใชไ้ดอ้ย่ำงเต็มที่ 

3. หำกมีตวัช้ีวดัหรือตวัเลขมำกเกินไป จะท ำให้ประสิทธิผลของเคร่ืองมือลดลง 
4. Balanced Scorecard (BSC) ตอ้งมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง 
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2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งำนวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัศึกษำปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว 
กรณีศึกษำ บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด พบว่ำมีงำนวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งและกำรศึกษำน้ี
จะตอ้งอำศยังำนวิจยั ดงักล่ำวมำเป็นแนวทำง ซ่ึงสำมำรถสรุปผลงำนวิจยัที่เกี่ยวขอ้งได้ดงัน้ี 

พสัพงศ ์เอ่ียมสุภำษิต (2560) แนวทำงกำรพฒันำบริษทั เขำ้สู่อุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 4 
วฒันธรรมสีเขียว : กรณีศึกษำ บริษทั ดบัเบ้ิล เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) ผลกำรศึกษำพบว่ำ บริษทั
ได้ปฏิบตัิตำมเกณฑ์ก ำหนดอย่ำงครบถว้นใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กระบวนกำรสร้ำงว ัฒนธรรม
องค์กร 2) กำรเคำรพต่อหลกันิติธรรม และ 3) กำรปฏิบตัิตำมแนวทำงสำกล องค์กรมีจุดอ่อนที่ไม่
สำมำรถผลกัดันโครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวได้ส ำเร็จ คือ ปัญหำด้ำนส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวน 
กำรผลิต โอกำสที่พบ คือ หน่วยงำนภำครัฐเขำ้มำสนบัสนุน เพื่อแกไ้ขปัญหำขอ้ร้องเรียนในประเดน็
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ดังนั้ นกลยุทธ์ขององค์กร คือ กลยุทธ์เชิงพัฒนำโดยกำรขอควำมช่วยเหลือ
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิตและ
ส่งบุคลำกรเข้ำอบรมพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะในกำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิต 

ศรินรัตน์ เทียมสุวรรณ (2555) ปัจจัยกำรค ำเนินธุรกิจอุตสำหกรรมสีเขียวของโรงงำน
อุตสำหกรรมในจังหวัดสมุทรสำคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้และสิทธิประโยชน์จำก  
กำรสนบัสนุนของภำครัฐเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมสีเขียวมำกที่สุด ไดแ้ก่ มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบั
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ(CSR) รองลงมำ ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำร
อุตสำหกรรมสีเขียว กำรสนบัสนุนของภำครัฐเกี่ยวกบัเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบั
ประวตัิควำมเป็นมำของอุตสำหกรรมสีเขียวและกำรสนบัสนุนของภำครัฐเกี่ยวกบัด ำเนินกำรจดัซ้ือ
จัดจ้ำงสีเขียว กระตุ ้นให้เกิดตลำดส ำหรับสินคำ้สีเขียว สิทธิประโยชน์ในกำรใช้ตรำสัญลกัษณ์
อุตสำหกรรมสีเขียว มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับคุณสมบตัิของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรและขั้นตอน 
กำรให้กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวและมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน  
สีเขียว ตำมล ำดับ แรงผลักดันนภำยในที่ท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จในกำรปรับตัวสู่
อุตสำหกรรมสีเขียว ทั้งนโยบำยและทรัพยำกรขององคก์รส่งผลให้องคก์รประสบควำมส ำเร็จมำก 
ปัจจยัที่เป็นตวัผลกัดันให้องค์กรปรับตวัสู่อุตสำหกรรมสีเขียวมำกที่สุดไดแ้ก่ ปัจจยัด้ำนกฎหมำย 
รองลงมำได้แก่ ด้ำนสังคม ด้ำนลูกค้ำและกำรตลำด ด้ำนกำรแข่งขันตำมล ำดับ ในส่วนของ
ประโยชน์ท่ีองคก์รคำดว่ำจะไดร้ับนั้น องคก์รคำดว่ำจะไดร้ับประโยชน์ทำงดำ้นกำรด ำเนินงำนมำก
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ท่ีสุด รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรตลำด และกำรเงินตำมล ำดับ นอกจำกน้ีองค์กรยังต้องกำร 
กำรสนบัสนุนจำกภำครัฐในกำรให้ควำมรู้และเป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ (2564) รูปแบบกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเหล็กไทยสู่กำรเป็น
อุตสำหกรรมสีเขียวอย่ำงยั่งยืน ผลกำรศึกษำพบว่ำ มิติท่ี 1 มุมมองด้ำนกำรเงิน นั้ นมีผลต่อ 
กำรจดักำรอุตสำหกรรมเหล็กไทยสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมสีเขียว ผลจำกกำรสัมภำษณ์นั้นผูบ้ริหำร
ได้ลงควำมคิดเห็นว่ำกำรปรับเปล่ียนอุตสำหกรรมเหล็กให้เป็นอุตสำหกรรมสีเขียวได้นั้ น
จ ำเป็นตอ้งมีกำรลงทุนด้ำนเคร่ืองจกัร ซ่ึงกำรลงทุนเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรนั้นจะตอ้งวิเครำะห์ว่ำ
ผลิตภัณฑ์นั้นคุ ้มค่ำแก่กำรลงทุนหรือไม่ แต่หำกไม่สำมำรถท ำกำรเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรอนั
เน่ืองมำจำกปัจจยัดำ้นเงินลงทุน อุตสำหกรรมเหล็กก็สำมำรถผลิตผลิตภณัฑท่ี์เป็นกบัส่ิงแวดลอ้ม
ได้เช่นกัน โดยกำรรักษำสภำพเคร่ืองจกัร ดูแล บ ำรุงเคร่ืองจกัรให้มีควำมสะอำด และใช้กำรไดม้ี
ประสิทธิภำพอยำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรจัดกำรกับของเสียท่ีเกิดขึ้น ผลจำกแบบสอบถำมอยู่ใน
ระดบัท่ีมีค่ำเห็นดว้ยมำกอยู่ที่ (𝑥̅  = 4.04, S .D. = .506) มิติที่ 2 มุมมองทำงดำ้นกระบวนกำรจดักำร
ภำยใน จำกกำรสัมภำษณ์กำรจะผลกัดนัองคก์รให้ประสบผลส ำเร็จในกำรเป็นองคก์รสีเขียวได้นั้น 
ปัจจยัอยู่ที่กำรก ำหนดนโยบำยที่ชดัเจน และมีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเน่ือง ผลจำกแบบสอบถำมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมำก (𝑥̅ = 4.09, S.D. = .594) มิติที่  3 มุมมองทำงด้ำนลูกค้ำและสังคมจำก 
กำรสัมภำษณ์ “สังคม” มีผลกระทบ และมีส่วนส ำคญัในกำรผลกัดนัให้องคก์รของท่ำนปรับตวัและ
พฒันำให้เป็นอุตสำหกรรมสีเขียวอยำงยัง่ยืนพบว่ำกำรยอมรับจำกชุมชนและสังคมรอบขำ้งนั้นถือ
เป็นเร่ืองส ำคญั เน่ืองจำกหำกองคก์รไม่ไดร้ับกำรยอมรับนั้นกำรท ำธุรกิจก็จะเป็นเร่ืองยุ่งยำก อีกทั้ง
กำรที่บริษทัเป็นองคก์รสีเขียวจะส่งผลดีแก่สังคมและชุมชนรอบขำ้งองคก์ร จำกแบบสอบถำมอยู่
ในระดับที่มีค่ำเห็นด้วยมำก (𝑥̅  = 4.08, S.D. = .615) มิติที่ 4 มุมมองทำงด้ำนกำรเรียนรู้และ  
กำรเติบโต จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำในปัจจุบนัแนวโนม้ของตลำดยงัไปในทิศทำงของกำรใช้สินคำ้
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกำรจะท ำให้ได้สินคำ้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นกระบวนกำรผลิต
จ ำเป็นที่จะตอ้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั ซ่ึงกำรเปล่ียนกระบวนกำรผลิต รวมถึงเปล่ียน
องค์กรให้เป็นสีเขียวนั้นจะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และควำมมัน่ใจ และควำมคุม้ค่ำให้แก่ลูกคำ้ได้
เป็นอย่ำงดี ผลจำกแบบสอบถำมอยูในระดบัเห็นดว้ยมำก (𝑥̅ = 4.01, S.D. = .588) 

ภูริตำ นรนำถตระกูล (2562) สถำนกำรณ์และขอ้เสนอแนะเพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เป็น
อุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำอุตสำหกรรมสำขำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ  
กลุ่มปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ กลุ่มปัจจยัด้ำนสังคม กลุ่มปัจจัยด้ำนทรัพยำกรภำยในองค์กร มีผลต่อ  
กำรตดัสินใจพฒันำองคก์รเป็นอุตสำหกรรมสีเขียวของกลุ่ม SMEs ที่ศึกษำ โดยมีปัจจยัดำ้นกำรเงิน
เป็นอุปสรรคที่มีควำมส ำคญัเป็นล ำดบัท่ี 1 รองลงมำเป็นปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจและปัจจยัดำ้นบุคลำกร 
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เป็นอุปสรรคที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 2 และที่ 3 ตำมล ำดับ ผลกำรวิเครำะห์โมเดลสมกำร
โครงสร้ำง พบว่ำ ปัจจยัย่อยที่มีควำมสัมพนัธ์กับกำรตดัสินใจของ SMEs ในกำรพฒันำองคก์รตำม
หลักกำรอุตสำหกรรมสีเขียวมำกที่สุด ได้แก่ กำรที่อุตสำหกรรมสีเขียวถูกก ำหนดเป็นเงื่อนไข  
ทำงกำรคำ้ ควำมเขม้งวดของกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และ ผูบ้ริโภคมีควำมตอ้งกำรอุตสำหกรรม 
สีเขียว แนวทำงกำรส่งเสริม SMEs ให้เป็นอุตสำหกรรมสีเขียว ควรใช้กลไกทำงกฎหมำยและ
เศรษฐศำสตร์ เพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ SMEs ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรผลิตให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยกำรก ำหนดกฎระเบียบบงัคบักำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว และกำรก ำหนดภำษี
สินคำ้ในอตัรำท่ีแตกต่ำงกันกบัสินคำ้ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพนัธ์เพื่อยกระดบัควำมตระหนกัและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

จุฑำรัตน์ หงษ์จินดำ (2555) ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ในด้ำนประสิทธิผล บริษทั บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ ำกัด บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทั สยำมแผ่นเหล็กวิลำส จ ำกดั บรรลุตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย ที่ก ำหนดไวใ้น
ด้ำนผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย พนักงำนทั้ง 3 บริษทั มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่ำงดี อีกทั้งพนักงำนจึงมีควำมพึงพอใจมำก 
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม(ISO  14001) ใน 
ดำ้นกำรบริหำรจดักำร จำกศึกษำกรณีทั้ง 3 บริษทัมีกำรจดัท ำนโยบำยไวอ้ย่ำงชดัเจน กำรปฏิบตัิงำน
เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว ้มีกำรจดัสรรทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณอย่ำงเพียงพอ และ 
มีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และในด้ำนกำรเรียนรู้และ  
กำรพฒันำ จำกศึกษำกรณีทั้ง 3 บริษทั มีกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน
ในกำรด ำเนินงำน และมีกำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) แนวทำง
และขอ้เสนอแนะส ำหรับหน่วยงำน/องคก์รอ่ืนๆ สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้ในกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมให้ประสบผลส ำเร็จ ได้แก่ 1) กำรมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นของผูบ้ริหำร  
2) ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 3) กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ 4) กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเน่ือง 5) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
พนักงำน 6) กำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่พนักงำน 7) กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง 8) กำรน ำ
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเขำ้มำประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน 

ปัญญำทร หวงัชูธรรม (2559) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ มิติด้ำนกำรเงิน สถำบนัฯ มีกำรจดัสรร
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งบประมำณได้ตรงตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี มิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน พบว่ำ
สถำบันฯ ก ำหนดยุทธศำสตร์เร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน่ึงในยุทธศำสตร์หลักของ
สถำบันฯ มีกำรก ำหนดผู ้บริหำร หน่วยงำนรับผิดชอบที่รับผิดชอบดูแลอย่ำงชัดเจนท ำให้  
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน มิติด้ำนลูกคำ้ พบว่ำผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม มิติดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ พบว่ำ บุคลำกร
ผู ้ เ ข้ำ ร่ วมโครงกำรล้วนเ ป็นผู ้ที่มี ควำมตระหนัก  และจิ ตส ำ นึกที่ ดี  ห รือ เคยผ่ ำนงำน 
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำก่อน ส่งผลให้ไม่จ ำเป็นตอ้งมีพฒันำกำรเรียนรู้ของบุคลำกรมำก
นกั ส่วนขอ้เสนอแนะ ในกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของสถำบนัฯ พบว่ำควรเพ่ิม
จ ำนวนสู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้มำกขึ้น และริเร่ิมโครงกำร 
ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมองคค์วำมรู้หลกัของแต่ละคณะและหน่วยงำนให้มำกขึ้น 

วำทิต ส่องศิริ (2558) ปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษำ 
บริษทั ไออำร์พีชี จ ำกดั (มหำชน) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัที่ส่งต่อกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดำ้นกำรบริหำรจดักำร คือ นโยบำย บุคลำกร งบประมำณ และกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลดำ้นผูม้ีส่วนไดส่้วนสีย คือ กำรส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และควำมพึงพอใจของ
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำหน่วยงำน คือ กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน และ
กำรใช้เทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำน ส่วนสุดท้ำยคือ ด้ำนประสิทธิผล โดยแบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ  
ควำมครอบคลุมกบัควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดร้ับจำก
กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับบริษัทฯ หลังท ำ
กิจกรรมร่วมกัน และแนวทำงในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  
ไออำร์ที่ซี จ ำกัด(มหำชน) ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 1) ควรมีกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง 
ชดัเจน และรวดเร็ว 2) ควรมีกำรแกไ้ขปัญหำอย่ำงเร่งด่วน และควรมีกำรลดขอ้กงัวลของประชำชน 
3) ควรมีกำรรับฟังขอ้เสนอจำกหน่วยงำนรำชกำร 4 ควรมีกำรดูแลชุมชนที่อยู่ใกลเ้ขตประกอบกำร
ให้มำกขึ้น 5) ควรมีกำรท ำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก และ 6) ควรมีกำรจดัและร่วม
กิจกรรมกับทุกชุมชนรอบเขตประกอบกำร ด้ำนงบประมำณ ควรมีกำรสนับสนุนงบประมำณแก่
ชุมชนอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได้ ด้ำนกฎระเบียบขอ้บงัคบั ควรก ำหนดวงรัศมีของ
มลภำวะท่ีออกจำกโรงงำนให้กวำ้งขึ้น ด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับกำรป้องกันตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นในกรณีเกิดเหตุ กำรณ์ฉุกเฉินจำก 
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และสุดท้ำยด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชนรอบเขต
ประกอบกำร  1 ) ควรมีกำรน ำผลิตกัณฑ์ของบริษัทฯ มำช่วยสนับสนุนเกษตรกร 2) กำรรับ
ประชำชนในพ้ืนท่ีเขำ้เป็นพนกังำนมวลชนสัมพนัธ์ และ 3) ควรมีกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน 
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กนกกำญจน์ น้อยนำช (2558) แนวทำงกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-
Industrial Town) อย่ำงยั่งยืน : กรณีศึกษำนิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ผลกำรศึกษำพบว่ำ นิคม
อุตสำหกรรมบำงชันด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมเกณฑเ์ป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติ
กำรพัฒนำ ซ่ึงปัจจัยควำมส ำเร็ จในกำรพัฒนำ ได้แก่  กำรมีส่วนร่วมของผู ้มี ส่วนได้เสีย  
กำรด ำเนินงำนที่ต่อเน่ือง และกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรจำกกำรวิเครำะห์
สภำพแวดลอ้มกำยในของกำรพฒันำ พบว่ำจุดแข็งในกำรพฒันำมีควำมโดดเด่นในมิติดำ้นสังคม 
คือ กำรมีส่วนร่วมและควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ส่วนจุดอ่อนพบในมิติกำรบริหำรจดักำร คือ  
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ในส ำนักงำนกำรนิคมอุตสำหกรรมบำงชันและผูป้ระกอบกำร  
ในกำรด ำเนินงำนยงัมีค่อนขำ้งนอ้ย ส ำหรับสภำพแวดลอ้มกำยนอกของกำรพฒันำพบว่ำ มีโอกำส
ในมิติด้ำนส่ิงแวดลอ้มและกำรบริหำรจดักำร โดยเฉพำะประเด็นเร่ืองควำมก้ำวหน้ำทำงกำรวิจยั
ดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม และควำมมุ่งมัน่ในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศในระดับประเทศ 
อย่ำงไร ก็ตำม ยงัพบอุปสรรคในด้นกำรบริหำรจัดกำรค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะประเด็นเร่ือง  
ควำมชัดเจนในกำรก ำกบัดูแลและกำรด ำเนินกำรในระดับนโยบำยของประเทศ จำกผลกำรศึกษำ
ผูว้ิจยัได้น ำเสนอแนวทำงเพื่อกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมบำงชนัสู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศอย่ำงยัง่ยืนภำยใต ้4 มุมมอง ตำมหลกักำร SBSC ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรเรียนรู้และพฒันำ
ได้แก่ กำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งในส่วนของกำรนิคมฯ สถำนประกอบกำร 
และชุมชน 2 ดำ้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน ไดแ้ก่ กำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยที่ชดัเจน 
และก ำกับดูแลคุณกำพส่ิงแวดลอ้มตำมขอ้กฎหมำย รวมทั้งปรับปรุงและพฒันำกระบวนกำรผลิต
ด้วยควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 3)  ด้ำนประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรได้แก่ กำรมุ่งเน้น  
ด้ำนประสิทธิภำพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) และ 4) ด้ำนชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ได้แก ่
 กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำร่วมกับชุมชนเพื่อควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงนิคมอุตสำหกรรมและชุมชน 

จ ำลอง โพธ์ิบุญ (2559) กำรจดักำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรแก้ไขปัญหำ
ภำวะโลกร้อน ผลกำรศึกษำพบว่ำ มิติประสิทธิผล เทศบำลนครสมุทรสำครมีผลกำรด ำเ นินงำนที่
ชัดเจนในด้ำนกำรปรับตวัต่อผลกระทบจำกปัญหำภำวะโลกร้อน เทศบำลต ำบลเมืองแกลงและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบลโคกขำมมีผลกำรด ำเนินงำนที่ชดัเจนในดำ้นกำรบรรเทำปัญหำภำวะ
โลกร้อน มิติกลุ่มเป้ำหมำย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 แห่ง ไดร้ับควำมร่วมมือและควำมพึง
พอใจในระดับดีจำกประชำชน มิติกำรบริหำรจดักำร เทศบำลต ำบลเมืองแกลง และเทศบำลนคร
สมุทรสำครมีกำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบอย่ำงชัดเจน มีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืนเป็นอย่ำงดี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ ง 3 แห่ง มีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนิน
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โครงกำร/กิจกรรมแกไ้ขปัญหำภำวะโลกร้อน มิติกำรเรียนรู้และพฒันำ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทั้ ง 3 แห่ง ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน รวมทั้งกำรน ำ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีกำรวิจยั 

กำรศึกษำครั้ งน้ีเป็นกำรกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดย กำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
พนักงำนท่ีปฏิบตัิงำน และกลุ่มผูส่้วนไดส่้วนเสียจำกกำรช้ีบ่งท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมอุตสำหกรรม 
สีเขียวของบริษทัฯ โดยประยุกตแ์นวคิด Balanced Scorecard  โดยจะศึกษำปัจจยัในกำรด ำเนินงำน  
4 มิติ คือ ด้ำนประสิทธิผล ด้ำนผูส่้วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกำรบริหำรจดักำร และด้ำนกำรเรียนรู้และ
พฒันำ ร่วมกับกำรลงพ้ืนท่ีภำคสนำม และกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จำกนั้นน ำขอ้มูลท่ี
ได้มำวิเครำะห์ ประมวลผล และสรุปผลกำรศึกษำ ซ่ึงในกำรศึกษำน้ีมีกรอบแนวคิด และวิธีกำร
ศึกษำมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ศึกษำและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบักำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว 
และทบทวนวรรณกรรมงำนวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
คดัเลือกกรณีศึกษำของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั  

และก ำหนดประชำกรและก ำหนดประชำกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีท ำกำรศึกษำ 
 

ก ำหนดกรอบแนวคิดในเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกจิกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว 
ของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 

 
จดัท ำแบบสัมภำษณ์ในกำรเก็บขอ้มูลและควำมคิดเห็น 

 
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกบัตวัแทนผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ 
 

ตรวจสอบขอ้มูล 
 

วิเครำะห์และสรุปผลกำรศกึษำ 
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3.2 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว ของบริษทัฯ ท่ีประสบควำมส ำเร็จ  

การประเมิน 4 มิต ิ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบ 
2. กำรจดัท ำนโยบำย  
3. กำรจดัสรรงบประมำณ 
4. กำรติดตำมและประเมินผล 

 

ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ควำมรู้และควำมตระหนกั 

2. กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

3. ควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

- พนกังำน 

- ลูกคำ้ 

- ผูบ้ริโภค 

- ผูถ้ือหุ้น 

- ชุมชน 

- ผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

- Supplier 

- ภำครัฐ 

- ผูร้ับเหมำช่ำง 

ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
1. กำรพฒันำบุคลำกร 
2. กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

ด้ำนประสิทธผิล 
1. กำรบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว  ้

 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรม 
สีเขียวระดบัท่ี 5 ของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกดั 

ปัญหำ/อุปสรรค 

วิเครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อ 
กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 5 
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3.3 วิธีกำรศึกษำ 

กำรศึกษำเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ  
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  
โดยใชก้ำรเก็บขอ้มูลเป็นกำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) โดยเก็บขอ้มูลจำก
ผู ้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) โดยเป็นกำรคัดเลือกผู ้สัมภำษณ์แบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) กับผูบ้ริหำรระดับสูง พนักงำนท่ีปฏิบตัิงำน และกลุ่มผูส่้วนได้ส่วนเสียจำกกำรช้ีบ่งท่ี
เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว ร่วมกบักำรลงพ้ืนท่ีภำคสนำม และกำรสังเกตกำรณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งคน้ควำ้งำนวิจยัเอกสำร (Documentary Research) เพื่อน ำขอ้มูลมำวิเครำะห์ 
พร้อมทั้งแยกแยะจบัประเด็นอีกทั้งตดัค  ำบำงค ำท่ีไม่เหมำะสม และไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรวิจยัออกไป
และเรียบเรียงเน้ือหำเพ่ือหำข้อสรุปเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนอุตสำหกรรมสีเขียวของ
บริษทัฯไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

กำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) 
เป็นกำรเก็บข้อมูลที่คัดเลือกผู ้สัมภำษณ์แบบเจำะจง (Purposive Sampling)  โดยที่ผู ้

สัมภำษณ์สำมำรถช้ีแจงขอ้มูลไดโ้ดยตรงและตอ้งกำรขอ้มูลจำกผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในประเด็นท่ีจะศึกษำ
นั้น ๆ ไดอ้ย่ำงชดัเจน และผูถู้กสัมภำษณ์สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ โดยท่ีผูสั้มภำษณ์
จะใช้แบบสัมภำษณ์ท่ีก ำหนดขึ้นตำมวตัถุประสงค์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรศึกษำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
รำยละเอียด และครอบคลุมประเด็นส ำคญัมำกที่สุด 

3.4 วิธีกำรเก็บข้อมูล 

ในกำรศึกษำครั้ งน้ีมีวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแหล่งขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท
หลกั ไดแ้ก่ 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ำกกำรรวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำร คู่มือ ต ำรำ 
งำนวิจัย และจำกข้อมูลทีได้จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งจำกหน่วยงำน
รำชกำร และเว็บไซต์ เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกำรวิจยั ตลอดจนวิเครำะห์ขอ้มูล
ทุติยภูมิ ซ่ึงขอ้มูลทีใชใ้นกำรศึกษำ มีดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 
2) ขอ้มูลเกี่ยวกบัอุตสำหกรรมสีเขียว 
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 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง 
(Semi-structured Interview) กับผูใ้ห้ขอ้มูลส ำคญั (Key Informants) ร่วมกับกำรลง
พ้ืนท่ีภำคสนำม และน ำหลักกำรของตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) มำใช้สร้ำงแนวค ำถำมประกอบกำรสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ มี
รำยละเอียด และครอบคลุมประเด็นส ำคญัมำกที่สุด 

3.5 ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informant) 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้ งน้ี โดยเก็บขอ้มูลจำกผูใ้ห้ขอ้มูลส ำคญั  
(Key Informants) โดยเป็นกำรคดัเลือกผูสั้มภำษณ์แบบเจำะจง (Purposive Sampling) กับผูบ้ริหำร
ระดับสูง พนักงำนท่ีปฏิบตัิงำน และกลุ่มผูส่้วนได้ส่วนเสียจำกกำรช้ีบ่งท่ีเกี่ยวขอ้งกับกิจกรรม
อุตสำหกรรมสีเขียว โดยตัวช้ีวดัตำมแนวคิด Balanced Scorecard แบ่งเป็น 3 ภำค รวมจ ำนวน  
11 คน ดงัน้ี 

1. ภำครัฐ ไดแ้ก่ ภำครัฐ 1 คน 
2. ภำคเอกชน ได้แก่ ผู ้บริหำร/ผู ้ถือหุ้น 1 คน, ผู ้จัดจ ำหน่ำย 1 คน, Supplier 1 คน, 

พนกังำน 2 คน, ลูกคำ้ 1 คน และผูร้ับเหมำช่ำง 1 คน 
3. ภำคประชำชน ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค 1 คนชุมชน 2 คน 

3.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ในกำรศึกษำครั้ งน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้ งน้ีคือ  
แบบกำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) เป็นเคร่ืองมือหลกัในกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงแบบสัมภำษณ์ประกอบไปด้วยค ำถำมปลำยเปิด (Opened - ended Question) โดยสร้ำง
แนวค ำถำมประกอบกำรสัมภำษณ์ควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงประกอบดว้ย  
4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นประสิทธิผล ดำ้นผูส่้วนไดส่้วนเสีย ดำ้นกำรบริหำรจดักำร และดำ้นกำรเรียนรู้และ
พัฒนำ ร่วมกับกำรลงพ้ืนท่ีภำคสนำม และกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จะใช้เคร่ือง
บนัทึกเสียง (Recorder) บนัทึกในขณะท ำกำรสัมภำษณ์ เพื่อเก็บรำยละเอียดของขอ้มูลของผูท้ี่ถูก
สัมภำษณ์ให้มำกท่ีสุด เพ่ือเป็นกำรทบทวนขอ้มูล ตรวจสอบควำมถูกตอ้งในกำรจดบนัทึกอีกครั้ ง  
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แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) ส ำหรับตวัแทนของผูบ้ริหำร และ
พนักงำนปฏิบตัิงำนโดยตรงกบักำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นค ำถำม
สัมภำษณ์ปลำยเปิด (Open -  ended Question)  ซ่ึงผู ้ให้ข้อมูลสำมำรถตอบค ำถำมและแสดง 
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระตำมควำมคิดเห็น และควำมเป็นจริงท่ีปฏิบัติอยู่และสำมำรถช้ีแจง
ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั ธนำกร
ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด โดยลกัษณะของแบบสัมภำษณ์ จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับปัจจยัท่ีส่งผล
ส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว ในหนำ้ท่ีที่ผูใ้ห้สัมภำษณ์ปฏิบตัิ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูลเพ่ือกำรศึกษำในครั้ งน้ี ประกอบด้วยแบบสัมภำษณ์กึ่ ง
โครงสร้ำง (Semi-structured Interview) โดยแบ่งเป็น 3 ภำค จ ำนวน 5 แบบ ดงัน้ี 

1. ภำครัฐ ไดแ้ก่ แบบสัมภำษณ์ส ำหรับภำครัฐ  
2. ภำคเอกชน ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ส ำหรับพนกังำนปฏิบตัิงำน, แบบสัมภำษณ์ส ำหรับ

ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้นแบบ และสัมภำษณ์ส ำหรับผูร้ับเหมำ/ผูจ้ดัจ ำหน่วย/supplier/ลูกคำ้ 
3. ภำคประชำชน ไดแ้ก่ แบบสัมภำษณ์ส ำหรับชุมชน/ผูบ้ริโภค 

สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ตั้ งแต่ช่วงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564 และมีควำมรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ท ำให้
จ ำนวนผูต้ิดเช้ือในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรแพร่ระบำดอย่ำงกว้ำงขวำง ซ่ึงไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำระยะเวลำของกำรระบำดจะส้ินสุดลงในเวลำใด ท ำให้รัฐบำลก ำหนด
มำตรกำรท่ีเข้มงวดส ำหรับกำรจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีต่ำงๆ รวมทั้ งมำตรกำรควบคุมกำรเดิน
ทำงเขำ้ออกพ้ืนท่ี และกำรจดักิจกรรมประชุมต่ำงๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน
ในบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั โดยบริษทัฯ ไดอ้อกนโยบำยให้พนกังำนปฏิบตัิงำนจำก
ที่พกั (Work From Home) เพื่อลดควำมเส่ียงให้กับพนักงำน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อกำรเก็บขอ้มูลใน
กำรศึกษำครั้ งน้ี ท ำให้ผูว้ิจยัไม่สำมำรถเดินทำงไปสัมภำษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีได ้ ผูว้ิจยัจึง
ไดท้ ำกำรสัมภำษณ์ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยเหตุสุดวิสัยจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ดังกล่ำว บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัพืช จ ำกัด พิจำรณำแลว้เห็นว่ำเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจดัท ำ
รำยงำนกำรคน้ควำ้อิสระด ำเนินกำรไปอย่ำงต่อเน่ือง และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ผูว้ิจยัและบริษทั 
ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั จึงไดท้ ำกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกำรส่งแบบ
สัมภำษณ์ให้ผูป้ระสำนงำนหลกัของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด และผูป้ระสำนงำน
หลกัจะด ำเนินกำรประสำนงำนกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ที่ได้จำกกำรคดัเลือกตวัอย่ำง
แบบเจำะจง (Purposive Sampling) รวมทั้ งส่งแบบสัมภำษณ์ให้ผู ้ให้ข้อมูลหลัก และหำกผูท้ ำ
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รำยงำนคน้ควำ้อิสระมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติม หลงัจำกไดแ้บบสัมภำษณ์จำกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแลว้ สำมำรถ
ด ำเนินกำรติดต่อสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้

3.7 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

กำรตรวจสอบขอ้มูลในกำรวิจยัครั้ งน้ีใช้วิธีกำรตรวจสอบข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อให้ขอ้มูลมีควำมน่ำเช่ือถือและควำมเที่ยงตรง กำรตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภำพ ผูศ้ึกษำวิจยัจึงใช้ 
กำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (Methodological Triangulation) โดยวิธีกำร ดงัน้ี 

 กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล เป็นกำรตรวจสอบว่ำขอ้มูลท่ีผูศึ้กษำวิจยัไดม้ำนั้น 
ถูกต้องหรือไม่  วิ ธีกำรตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจำรณำใน 
กำรตรวจสอบ ไดแ้ก่ เวลำ สถำนที่ และบุคคล เพื่อพิจำรณำว่ำ ถำ้ขอ้มูลต่ำงเวลำกัน
จะเหมือนกันหรือไม่ ถำ้ขอ้มูลต่ำงสถำนที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ และถำ้บุคคล
ผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

 กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนผู้ศึกษำ เป็นกำรตรวจสอบว่ำผูว้ิจยัแต่ละคนจะไดข้อ้มูล
แตกต่ำงกันอย่ำงไร โดยเปล่ียนตวัผูสั้งเกต แทนที่จะใช้ผูว้ิจัยคนเดียวกันสังเกต  
โดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภำพของผูร้วบรวมขอ้มูลภำคสนำม ควรเปล่ียน
ให้มีผูว้ิจยัหลำยคน 

 กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนวิธีกำร เป็นกำรตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองเดียวกันที่ได้จำก  
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีที่ต่ำงกนัอำทิเช่น ใชว้ิธีกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และ
กำรรวบรวมเอกสำรเพ่ิมเติมจำกแหล่งเอกสำร ซ่ึงกำรตรวจสอบขอ้มูลจะท ำให้เกิด
ควำมเช่ือถือและควำมเที่ยงตรงของขอ้มูลให้มำกที่สุด  

โดยกำรศึกษำครั้ งน้ี ผู ้ศึกษำได้น ำหลักกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (Methodological 
Triangulation) มำใชใ้นกำรตรวจสอบ ซ่ึงไดใ้ชก้ำรตรวจสอบสำมเส้ำดำ้นขอ้มูล และกำรตรวจสอบ
สำมเส้ำดำ้นวิธีกำร เพื่อน ำขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลและกำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง
มำเปรียบเทียบกนั หำกมีขอ้คน้พบเหมือนกนัหรือเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัแสดงว่ำผูว้ิจยัได้ข้อมูล
มำถูกตอ้ง 
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3.8 กำรประมวลผลข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพท่ีไดจ้ำกกำรรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์จำกแนวคิด
ควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
ได้แก่ กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบ กำรจดัท ำนโยบำย แผนงำนโครงกำร กำรจดัสรรงบประมำณ และ
กำรติดตำมและประเมินผล 2) ดำ้นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ควำมรู้และควำมตระหนกั กำรมีส่วน
ร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียผูบ้ริหำร และพนักงำนปฏิบตัิ และควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียผูบ้ริหำร และพนกังำนปฏิบตัิ (พนกังำน ลูกคำ้ ผูบ้ริโภค ผูถื้อหุ้น ชุมชน ผูจ้ดัจ ำหน่ำย Supplier 
ภำครัฐ และผูร้ับเหมำช่ำง) 3) ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรพัฒนำบุคลำกร และ 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน และ 4) ด้ำนประสิทธิผล ได้แก่ แผนงำน/กิจกรรมและผลส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน จำกกำรใช้แนวคิดดังกล่ำวมำวิเครำะห์ โดยกำรรวบรวมขอ้มูลที่ได้ น ำมำจดั
หมวดหมู่ จ ำแนกประเด็น แลว้ท ำกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis) ด้วยกำรบรรยำยแบบ
พรรณนำ (Descriptive Analysis) รวมทั้งสังเครำะห์รำยละเอียดและหัวขอ้ต่ำง ๆ ในแต่ละประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว ของบริษัท ธนำกร
ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด เพ่ือศึกษำว่ำปัจจยัใดบำ้งท่ีส่งผลให้บริษทั ฯ ประสบผลส ำเร็จ รวมถึง
ปัญหำ/อุปสรรคเกี่ยวกบักำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว น ำมำเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ของบริษัทฯ เพื่อน ำมำสรุปให้สอดคล้องตำมวตัถุประสงค์ของ
งำนวิจัยต่อไป กล่ำวได้ว่ำกำรศึกษำเร่ืองศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเ ร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรม
อุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัดมีควำมชัดเจนในกรอบ
แนวควำมคิด เน่ืองจำกเป็นตัวก ำหนดวตัถุประสงค์ และปัญหำของงำนวิจัยที่จะท ำกำรศึกษำ  
ซ่ึงอำศยัเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำหลำยรูปแบบ อีกทั้งยงัมีกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลที่
ไดม้ำ และน ำมำวิเครำะห์ขอ้มูลตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไวเ้พ่ือท่ีจะไดข้อ้สรุปตำมวตัถุประสงค์ตำมท่ี
ผูศ้ึกษำวิจยัก ำหนดไว ้
 



 

บทที ่4 
 

ผลกำรศึกษำ 

4.1 กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมันพืช 
จ ำกัด 

บริษัท ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด มีมุ่งมั่นเพ่ือให้ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรม 
สีเขียวระดับ 5 (Green Network) “เครือข่ำยสีเขียว” จำกกำรน ำหลกัเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบตัิ
อุตสำหกรรมสีเขียวมำประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำร และสร้ำงวฒันธรรมของบริษทั
ฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรและกำรปฏิบตัิงำน และ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงและพฒันำไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดประสิทธิผลที่ดี ผูว้ิจยัจึงได้เลือกเกณฑ์
ขอ้ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 ขอ้ที่มีส ำคญัน ำมำสรุปเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม
อุตสำหกรรมสีเขียวบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั ดงัน้ี 

 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
ผู ้บ ริหำรของบริษัท  ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด  ได้ มีควำมมุ่งเน้น  

ควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้ ำหนดวิสัยทศัน์ “ธนำกร จะ
เป็นองค์กรช้ันน ำของอำเซียนในอุตสำหกรรมแปรรูปผลผลิตจำกพืชน ้ำมัน อย่ำงยั่งยืน”  

และพนัธกิจ “ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน” โดยจะด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรผลิตอย่ำง

ต่อเน่ือง 
2. กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง   
3. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ จดัท ำเป็นประกำศ แจง้ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบ  
จำกกำรจดัท ำวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกดั 

แสดงให้เห็นถึงควำมมัง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
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กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน รวมทั้งจัดให้มีกำรส่ือสำรโดยกำรจัดท ำเป็น
ประกำศของบริษทัฯ และแจง้ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบ 

 จริยธรรมทำงธุรกิจ 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ได้ให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรจดักำร

ภำยใตห้ลกั บรรษทัภิบำลที่ดี จึงได้ก ำหนด “จริยธรรมทำงธุรกิจ” ให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนของ
บริษทัฯ ทุกคน ถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิ ในกำรท ำหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้บริษัท ก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จตำมนโยบำย
คุณภำพของบริษทัฯ ที่ว่ำ “เรำจะผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกล เพื่อควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ือง” เพ่ือให้บรรลุตำมนโยบำยคุณภำพดงักล่ำว บริษทัฯ จึงด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. พนกังำนทุกคนมีส่วนร่วมในระบบคุณภำพ 
2. พฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง มี

นวตักรรมและยัง่ยืน 
3. ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและตรงตำมควำมตอ้งกำรของ

ลูกคำ้ 
4. กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยกำร

ควบคุมและบริหำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
5. จดัส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำ 
6. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร 

ภำยใตน้โยบำยคุณภำพดังกล่ำว คณะผูบ้ริหำรบริษทัฯ ได้ติดตำมก ำกับดูแลและ
พฒันำให้บริษทัฯ เป็นองคก์รที่มีคุณภำพในทุก ๆ  องคป์ระกอบท่ีเป็นส่วนส ำคญัต่อกำรเจริญเติบโต
ท่ีย ัง่ยืน และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคมตลอดไป 

 นโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม 
ผู ้บ ริหำรของบริษัท  ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด  มีควำมมุ่งมั่นใน 

กำรด ำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม โดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรของบริษทัฯ โดยยึดหลกักำรด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนทุกควำมปลอดภัยของผู ้บริโภค  
ทุกผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ขอ้ก ำหนด
อ่ืน ๆ หรือแนวปฏิบตัิสำกลท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดลอ้ม และมีกำรทบทวน
ประจ ำทุกปี เพื่อให้เกิดกำรพฒันำ กำรปรับปรุงและน ำไปสู่กำรสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน  
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รวมทั้งได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นในกำรผลิต
อำหำรที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่
เกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรเพ่ือให้พนักงำนคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น สำมำรถด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพหลกัสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย และขอ้ก ำหนดื่นๆ หรือแนวทำงปฏิบตัิสำกลที่เกี่ยวขอ้ง และค ำนึงถึงผลประโยชน์และ
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และมีกำรทบทวนประจ ำทุกปี เพ่ือให้เกิด
กำรพฒันำ กำรปรับปรุงและน ำไปสู่กำรสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ือง
และยัง่ยืน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร,2564) ไดก้ล่ำวว่ำ  
“แนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้

ก ำหนดให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของบริษทัฯ คือ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน ดงัน้ี 
1. กำรพัฒนำและกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรผลิตอย่ำง

ต่อเน่ืองโดยน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช ้
2. กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง 
3. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร ในรัศมี 5 กิโลเมตร” 
กำรก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัดในปัจจุบนัได้พิจำรณำเน้นเร่ืองส ำคญั คือ ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ 
ดิจิทลัเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ และบริษทัฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรจดัท ำนโยบำยด้ำนส่ิงแวดลอ้ม 
และควำมรับผิดชองต่อสังคม ของบริษทั ท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมมัง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย โดยตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรของบริษทัฯ 
โดยยึดหลกักำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม และเคำรพหลกัสิทธิมนุษยชนทุก
ควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค ทุกผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม และให้สอดคลอ้งกับพนัธกิจ
ของบริษทัฯ คือ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย และขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ อย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งจดัให้มีกำรส่ือสำรโดยกำรจดัท ำเป็นประกำศ 
แจง้ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบ และมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 

 คณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
“กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตำม 7 หัวขอ้หลกักำรด ำเนินกำรดำ้น CSR-DIW Continuous ดงัน้ี 

1. ดำ้นกำรก ำกบัดูแลองคก์ร 
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2. ดำ้นกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม 
3. ดำ้นผูบ้ริโภค 
4. ดำ้นกำรปฏิบตัิดำ้นแรงงำน 
5. ดำ้นสิทธิมนุษยชน  
6. ดำ้นกำรมีส่วนร่วมและกำรพฒันำชุมชน 
7. ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม” 

ดงัผูใ้ห้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผูบ้ริหำร, 2564) ไดก้ล่ำวไว ้
กำรแต่งตั้ งคณท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 

ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด นั้นอ้ำงอิงจำกโครงสร้ำงคณะท ำงำนตำม 7 หัวข้อหลักกำร
ด ำเนินกำรดำ้น CSR-DIW Continuous โดยคณะท ำงำนเป็นผูแ้ทนจำกทุกแผนกในบริษทัฯ เพื่อให้
ทุกแผนกไดมี้ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 วัฒนธรรมองค์กร 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั ไดส้ร้ำงวฒันธรรมองคก์ร โดยก ำหนดเป็น

ค่ำนิยมร่วม “เป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู”้ เพื่อให้พนกังำนทกุคนไดส้ำมำรถปฏิบตัิงำนร่วมกนัได ้
ส่งผลให้องคก์รเกดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง โดยได้มีกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี  

1. มุ่งมัน่พฒันำตนเองและองคก์รอยู่เสมอ 
2. มีควำมคดิริเร่ิมสร้ำงสรรค ์
3. ท ำงำนเป็นทีม 

 ควำมสัมพันธ์ต่อลกูค้ำและผู้บริโภค 
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด ได้มี มุ่งเน้นกำรควำมรู้และสร้ำง 

ควำมตระหนักแก่ผูบ้ริโภคในกำรบริโภคท่ียัง่ยืน และก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรมต่อลูกคำ้เพ่ือให้
ลูกคำ้สำมำรถเขำ้ถึงกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯได ้โดยไดก้ ำหนดกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 

1. กำรติดต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้และผูบ้ริโภค 
บริษทัฯ ไดมี้กำรสร้ำงช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร ดงัน้ี 
(1) โทรศพัท์ / อีเมล์ / โทรสำร / Line / Facebook / Website เพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูล และควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และผูบ้ริโภค 
(2) เขำ้พบปะเยี่ยมเยียนลูกคำ้ และผูบ้ริโภค ตำมแต่โอกำส 
(3) มีศูนยข์อ้มูลผูบ้ริโภค ส ำหรับให้ลูกคำ้และผูบ้ริโภค ติดต่อแจ้งกลบัมำยงั

บริษทัฯ ได ้
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2. กำรท ำกิจกรรมร่วมกบัลูกคำ้และผูบ้ริโภค 
(1) ลูกคำ้น ้ำมนัพืช 
(2) ลูกคำ้อุตสำหกรรม 
(3) ลูกคำ้กำกพืชน ้ำมนั 
(4) ผูบ้ริโภค 

3. กำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนกัแก่ผูบ้ริโภคในกำรบริโภคท่ียัง่ยืน 
บริษทัฯ ไดม้ีกำรติดต่อส่ือสำรไปยงัลูกคำ้และผูบ้ริโภคตำมช่องทำงกำรส่ือสำร

ที่บริษทัได้สร้ำงไว ้เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักแก่ผูบ้ริโภคใน
กำรบริโภคท่ียัง่ยืน โดยให้ลูกคำ้หรือผูบ้ริโภคแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองท่ีตอ้งกำร
ทรำบหรือควำมรู้เพ่ิมเติม ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้หัวขอ้กำรน ำเสนอ ดงัน้ี 

(1) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำรใชน้ ้ำมนัพืชอย่ำงถูกวิธี 
(2) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวดัค่ำองค์ประกอบของร่ำงกำยและให้ควำมรู้

กำรรับประทำนอำหำรในชีวิตประจ ำวนัและกำรออกก ำลงักำย 
(3) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำรลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
(4) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำรใชท้รัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน 

 ควำมสัมพันธ์ต่อคู่ค้ำ 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั ไดย้ึดหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำขอบเขตของ

ผู ้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier)  เป็น First Tier Second Tier และ Third Tier โดยพิจำรณำจำกสถำน
ประกอบกำรด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียง Supplier ตำมหลักกำรสำกล หรือที่กระทรวง
อุตสำหกรรมก ำหนดโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มท่ีมีผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มอย่ำงมำก (High Impact) 
2. กลุ่มท่ีมีผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มปำนกลำง (Medium Impact) 
3. กลุ่มท่ีมีผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ย (Low Impact) 

ในปัจจุบนัมีผูส่้งมอบวสัดุช่วยในกำรผลิต กลุ่ม First Ties ได้รับรองอุตสำหกรรม 
สีเขียวตั้งแต่ระดบัท่ี 2 ขึ้นไป สอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 5 

 โครงกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ได้มีกำรจดัประชุมสำนเสวนำกับชุมชน

บริเวณโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรที่ห่ำงจำกบริษทัฯ เมื่อได้ผลกำรสำนเสวนำร่วมกบัชุมชน และได้
รับทรำบควำมตอ้งกำรของชุมชน บริษทัฯ จึงได้มีกำรด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรมี
ส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชน ดงัน้ี 
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4.1.8.1 โครงกำรกำรคดัแยกขยะสัญจร ปี 2559 – 2562 
วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้พนกังำนและชุมชนมีจิตส ำนึกในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อให้พนกังำนและชุมชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรคดัแยกขยะที่

ถูกตอ้ง 
3. เพื่อให้พนกังำนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เป้ำหมำย 
1. จดักิจกรรมคดัแยกขยะสัญจร ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครั้ ง/ปี 
2. พนกังำนและชุมชนมีควำมรู้เกี่ยวกบักำรคดัแยกขยะที่ถูกตอ้ง 
3. พนกังำนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
ผลลพัธ์ของโครงกำร 
พนักงำนและชุมชนสำมำรถคัดแยกขยะได้อย่ำงถูกต้องปริมำณขยะใน
ชุมชนลดลงและมีส่วนร่วมในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

 ควำมส ำเร็จด้ำนควำมยั่งยนืในกำรด ำเนนิงำนกับชุมชน 
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด ได้กำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

จำกกำรสำนเสวนำชุมชน หรือช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงบริษทักบัชุมชนที่บริษทัฯได้สร้ำง
ไว ้เพ่ือให้ทรำบและสำมำรถด ำเนินกำรตำมควำมคำดหวงั และควำมตอ้งกำรของชุมชนได ้รวมทั้ง
บริษทัฯไดม้ีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชุมชน รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร สำมำรถวดัควำมส ำเร็จ
ดำ้นควำมยัง่ยืนไดแ้ต่ละดำ้น (ดงัตำรำงที่ 4.1) ดงัน้ี 
ตำรำงที่ 4.1 แสดงควำมส ำเร็จด้ำนควำมยัง่ยนืในกำรด ำเนนิงำนกับชุมชน 

ด้ำน ประสิทธิผลจำกกำรด ำเนนิงำน 

ดำ้นเศรษฐกิจ 
− คนในชุมชนมีรำยไดต้่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36 
− มีกำรจำ้งงำนในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.3 

ดำ้นสังคม − คะแนนควำมพึงพอใจชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เท่ำกบั ร้อยละ 86.45 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
− แหล่งน ้ำในชุมชนมีคุณภำพดีขึ้นร้อยละ 14 
− มีกำรปลูกตน้ไมต้ลอดเส้นทำงในซอยธนำกร ร้อยละ 28 
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4.2 ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษัท ธนำกร
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันพืช จ ำกัด 

กำรวิเครำะห์ปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั 
ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด เป็นสัมภำษณ์กึ่ งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) กับผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทัฯ และกำรศึกษำเอกสำร (Documentary Research) ซ่ึงได้ท ำกำรศึกษำ
ปัจจยัใน 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นประสิทธิผล ดำ้นผูส่้วนไดส่้วนเสีย ดำ้นกำรบริหำรจดักำร และดำ้นกำร

เรียนรู้และพฒันำ รวมทั้งบริบทองคก์รและควำมเป็นผูน้ ำ ผลกำรศึกษำวิจยัมีดงัน้ี 

 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรบริหำรจดักำรส ำหรับงำนวิจยัฉบบัน้ีจะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบ

ไปดว้ย 1. กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบ 2. กำรจดัท ำนโยบำย 3.กำรจดัสรรงบประมำณ 4.กำรติดตำมและ
ประเมินผล ดงัแบบสัมภำษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1.1 กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบ 
จำกแบบสัมภำษณ์ผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและ

ควำมรับชอบต่อสังคมของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำน
ที่ 1 (ผู้บริหำร,2564) กล่ำวว่ำ  

“บริษัทฯ มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ตำม 7 หัวขอ้หลกักำรด ำเนินกำรดำ้น CSR-DIW Continuous ดงัน้ี 

1. ดำ้นกำรก ำกบัดูแลองคก์ร 
2. ดำ้นกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม 
3. ดำ้นผูบ้ริโภค 
4. ดำ้นกำรปฏิบตัิดำ้นแรงงำน 
5. ดำ้นสิทธิมนุษยชน  
6. ดำ้นกำรมีส่วนร่วมและกำรพฒันำชุมชน 
7. ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยคณะท ำงำนได้จดัตั้งขึ้นอย่ำงเพียงพอ เน่ืองจำกคณะท ำงำนแต่งตั้งมำ

จำกทุกแผนกในบริษทัฯ เพ่ือให้ทุกแผนกได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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ส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำนพนักงำน จะมีกำรประชุมช้ีแจงให้พนักงำนทุก
คนรับทรำบถึงนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
และจดัอบรมสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับเร่ือง Green Procurement ส่ิงแวดลอ้ม และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้มีกำรสำนเสวนำพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้พนกังำน
ได้เสนอแนะ ให้ควำมเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำงำน สภำพแวดล้อมและ 
ควำมปลอดภยั ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

และบริษทัฯ ได้แต่งตั้งคณะท ำงำน และมอบหมำยให้เป็นทีมให้ค ำปรึกษำ
และติดตำมประสิทธิผลกำรจดัท ำแผนงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน  เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำน”   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 

“มี แต่มำกกว่ำ 80% คณะท ำงำนจะเป็นชุดหรือบุคคลเดียวกนั โดยน ำกรอบ
ผังกำรบังคับบัญชำหรือผังบริหำร/กำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  และคณะท ำงำน  
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม มีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอ”  

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
“ทำงบริษทัฯ มีกำรจดัตั้งคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะกรรมกำร

ประกอบด้วยหัวหน้ำงำนทุกหน่วยงำนและเพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำด้ำนต่ำง ๆ อย่ำง
ครบถว้น” 

และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
“มีเพียงพอและคณะท ำงำนเป็นผูแ้ทนมำจำกทุกหน่วยงำน และคณะท ำงำน

มีควำมรู้จำกกำร Training และมีผูแ้ทน MR ในกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อติดตำมประสิทธิผล
กำรจดัท ำแผนงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มของห่วงโซ่อุปทำนซ่ึงสอดคลอ้งกบั  

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ได้กล่ำวว่ำ “เพียงพอ เพรำะ
เท่ำที่พบและเคยปฏิบตัิงำนร่วมกนั” 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 9 (ผู้รับเหมำ ท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ “คณะท ำงำน
ด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีเพียงพอในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ” 

และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ “คณะท ำงำน
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ด ำเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนดี
มำก” 
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รวมทั้งมีควำมสอดคล้องในเร่ืองของกำรส่ือสำรให้ผูมี้ส่วนส่วนเสียของ
บริษทัให้ทรำบถึงกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่ำกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด นั้นอ้ำงอิงจำก
โครงสร้ำงคณะท ำงำนตำม 7 หัวข้อหลักกำรด ำเนินกำรด้ำน CSR-DIW Continuous  
โดยคณะท ำงำนเป็นผูแ้ทนจำกทุกแผนกในบริษทัฯ เพื่อให้ทุกแผนกได้มีส่วนร่วมใน 
กำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีกำรส่งเสริมให้
พนักงำนหรือคณะท ำงำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอในกำรปฏิบตัิ อำทิ กำรจดั
อบรมสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกบัเร่ือง Green Procurement ส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนกำรสำนเสวนำพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้เสนอแนะ 
ให้ควำมเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำงำน สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย  
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีกำรส่ือสำรให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไดร้ับทรำบถึงกำรแต่งตั้งและกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนของบริษทัฯ เพื่อให้สะดวกใน
กำรติดต่อประสำนงำนหรือกำรแก้ไขปัญหำ ต่ำง ๆ ได้อย่ำงครบถ้วน และบริษัทฯ 
มอบหมำยให้คณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มเป็นทีมให้ค ำปรึกษำและติดตำมประสิทธิผล 
กำรจดัท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
ตำมแผนงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับผูส่้วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนและ  
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.2.1.2 กำรจดัท ำนโยบำย 
จำกแบบสัมภำษณ์ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินงำนควำมรับชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำน
ที่ 1 (ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้น ท่ำนที่ 1, 2564) กล่ำวว่ำ 

“นโยบำยของบริษทัฯ มีผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมอุตสำหกรรม 
สีเขียวระดับท่ี 5 เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม และนโยบำย 
ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทำงให้องคก์รสำมำรถด ำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกนั และส่ือสำรไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดร้ับทรำบดว้ยซ่ึงปัจจุบนัไดพ้ิจำรณำเนน้
เร่ืองส ำคัญ คือ ส่ิงแวดล้อม สุขภำพ ดิจิทัลเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ โดยแนวทำงใน 
กำรก ำหนดนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมไดก้ ำหนดให้สอดคล้อง
กบัพนัธกิจของบริษทัฯ คือ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน ดงัน้ี 
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1. กำรพฒันำและกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรผลิต
อย่ำงต่อเน่ืองโดยน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช ้

2. กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง 
3. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้ งภำยในและภำยนอกองค์กร ในรัศมี  

5 กิโลเมตร” 
โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทมีควำมประสงค์ในกำรน ำมำตรฐำนหรือระบบ 

กำรจัดกำรต่ำง ๆ มำใช้ในกำรประกอบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ไม่เน้นขอ 
กำรรับรอง แต่เน้นกำรมีส่วนร่วมหรือให้ควำมร่วมมือโครงกำรน ำร่องต่ำง ๆ กับภำครัฐ 
โดยนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะแยกเป็นนโยบำย
ส่ิงแวดลอ้มตำม ISO 14001 และนโยบำย CSR และมีกำรประกำศใหม่ อพัเดท เป็นประจ ำ
ทุกปีหรือเป็นระยะ ๆ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 

นโยบำยจะเป็นตวัก ำหนดเป้ำหมำยที่บริษทัฯตอ้งกำร ส่งผลคณะท ำงำนจะ
พิจำรณำวิธีกำรปฏิบตัิให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ซ่ึงมีนโยบำยตำม ISO14001 และ CSR 

ในกำรส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำน
ที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 

ทรำบและทำงบริษทัฯไดแ้กไ้ขให้เรียบร้อย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ทรำบเน่ืองจำกมีกำรพูดคุยท ำกำรประชุมกบัทำงชุมชนมำโดยตลอดมำถึง

ปัจจุบนั 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ทรำบจำกคู่มือของบ ริษัทฯ และมีก ำรอบรม เ ป็นระยะ ๆ  และมี 

กำรประชำสัมพนัธ์ ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบ 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 7 (ผู้จัดจ ำหน่ำย ท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
รับทรำบ ถึงกำรด ำเนินกำรนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อ

สังคมของ ผูผ้ลิตสินคำ้ 
และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 9 (ผู้รับเหมำ ท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ  
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ทรำบว่ำนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 
มุ่งเนน้ให้พนกังำนในบริษทัมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม 

ดังนั้นจึงสรุปไดว้่ำ นโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด นั้นมีผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม
อุตสำหกรรมสีเขียวระดับท่ี 5 รวมทั้งเป็นแนวทำงให้องค์กรสำมำรถด ำเนินกำรไปใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม และนโยบำย 
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้มีกำรส่ือสำรไปยงัผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้
รับทรำบ 

4.2.1.3 กำรจดัสรรงบประมำณ 
กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

จำกแบบสัมภำษณ์ผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร
,2564) กล่ำวว่ำ 

บริษทัฯ มีกำรจดัสรรงบประมำณดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นประจ ำทุกปี โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมภำยในองค์กร กิจกรรม
ภำยนอกองค์กรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่ำงเพียงพอเป็นประจ ำทุกปี 
เน่ืองจำกบริษทัฯ มีนโยบำยด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564)
ไดก้ล่ำวว่ำ 

มีกำรจดัสรรงบประมำณด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละปี และมี
มูลค่ำแต่ละปีเพ่ิมขึ้นโดยตลอด ส่วนงบประมำณด้ำนส่ิงแวดลอ้มไม่ได้มีกำรจดัสรรเป็น
กำรเฉพำะ เพียงแต่ด ำเนินกำรตำมลกัษณะงำนปรกติ และมีกำรจดัสรรอย่ำงเพียงพอ แม้
หำกติดขดัในดำ้นงบประมำณกส็ำมำรถขยำยหรือของบลงทุนเพ่ิมเติมไดใ้นประเด็นที่ยงัไม่
สอดคลอ้ง รวมทั้งมีกำรจดัสรรงบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเน่ืองมำกกว่ำ 20 ปี ขนำนไปกบัโครงกำร CSR และโครงกำรมำตรฐำนระบบกำรจดักำร
ต่ำง ๆ 

และมีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง โดยจะท ำกำรพิจำรณำจำก
งบประมำณของปีก่อน และดูแนวโนม้งบประมำณสรุปในที่ประชุม เพื่อเสนออนุมตัิตำมที่
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวไว ้
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และในส่วนขอกำรจดัสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของผูมี้ส่วนส่วนเสียนั้น ได้รับงบประมำณจำกทำงบริษทัฯ 
ร่วมกับชุมชมในกำรพฒันำ และมีกำรจดัสรรงบประมำณในกำรท ำกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง
ตำมผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวไว ้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
เคยได้รับเป็นกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรน ำวิทยำกรมำอบรม

ให้กบัทำงชุมชน และบริษทัฯจะคอยสนบัสนุนและสอบถำมถึงกิจกรรมของชุมชนตลอด 
และคณะท ำงำนได้ระบุงบประมำณด้ำนกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม

อย่ำงเหมำะสม โดยมีงบประมำณสองส่วน ส่วนแรกมำจำกคณะกรรมกำรกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม และอีกส่วนมำจำกหน่วยงำน CSR ของบริษทัฯ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ตำมผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวไว ้

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่ำ  กำรจัดสรรงบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 
นั้น ได้มีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นประจ ำทุกปี และมีควำมต่อเน่ือง ซ่ึงครอบคลุมทุก
กิจกรรม ทั้งกิจกรรมภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กร ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งมีกำรสำนเสวนำกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพ่ือให้ทรำบ 
ควำมคำดหวงัและควำมต้องกำร และพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมตำมควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และหำกมีกำรติดขดัในดำ้นงบประมำณ
ก็สำมำรถขยำยหรือของบประมำณลงทุนเพ่ิมเติมไดใ้นประเด็นท่ียงัไม่สอดคลอ้ง ส่งผลให้
สำมำรถด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่ำงเต็มท่ีและ
ต่อเน่ือง 

4.2.1.4 กำรติดตำมและประเมินผล 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกแบบสัมภำษณ์ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน  
ด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับชอบต่อสังคมของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกดั 
โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร,2564) กล่ำวว่ำ 

ทำงคณะท ำ ง ำนฯ  จะมีก ำรจัดท ำบันทึกรำยงำนกำรด ำ เ นินกำร 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ทรำบ และคณะท ำงำนฯ จะรวบรวมสรุป
น ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรให้ผูบ้ริหำรทรำบผล ในกำรประชุม Management Review เป็น
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ประจ ำทุกปี รวมทั้งประเมินผลจำกกำรวดัผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ, พนักงำน และ 
ชุมชน 

ซ่ึงสอดคลอ้งผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 

โครงกำร CSR มีกำรสรุปผลรำยปี ส่วนโครงกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและ
มำตรฐำนกำรจดักำรในระบบอ่ืน ๆ  มีกำรตรวจติดตำม/ตรวจสอบตำมรอบใบอนุญำตโดย
หน่วยตรวจรับรองจำกภำยนอกรวมทั้งโดยลูกคำ้ต่ำง ๆ ดว้ย 

และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
มีกำรตรวจติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และประเมินผลกำรด ำเนินกำร

เป็นประจ ำปี 
และเปิดโอกำสให้ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้มี ส่วนร่วมในกำรติดตำม 

ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 

หัวหน้ำงำนกำรตลำด ดูแลหน่วยงำน CSR ของบริษทัฯ จะมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินกำรติดตำมปัญหำส่ิงแวดล้อมรวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรพบปะผู้ร้องเรียน 
เพื่อประสำนงำนให้ปัญหำร้องเรียนประสบควำมส ำเร็จ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ไดต้ิดตำมแกไ้ขส่ิงท่ีบกพร่อง 
และมีกำรเปิดโอกำสให้กบัชุมชน มีส่วนร่วมมำโดยตลอด ดงัผู้ให้สัมภำษณ์

ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวไว ้
ทั้ งน้ีหลังจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

ด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้มีกำรท ำผลท่ีได้มำปรับปรุงแก้ไข  
โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร,2564) ได้กล่ำวว่ำ 

ในกำรประชุม Management Review ประจ ำปี ทำงผูบ้ริหำรไดใ้ห้ Comment 
ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้
ด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 

มี  โดยกำรท ำกิจกรรมหรือโครงกำรแก้ไขให้สอดคล้อง (NC-Non 
Compliance) ตำมค ำแนะน ำหรือขอ้เสนอแนะจำกผูต้รวจ 
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และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
มีกำรน ำผลที่ไดม้ำวำงแผนกำรปรับปรุงแกไ้ข 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร

ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 
ท่ีก ำหนดตำมแผนกำรตรวจติดตำมของบริษทัฯ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้ม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจำกท ำให้ทรำบถึงคิดเห็นจำกกำร เปิด
โอกำสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียไดม้ีส่วนร่วมในกำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำน และกำรตรวจติดตำมนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
เน่ืองด้วยคณะท ำงำนจะมีกำรจดัท ำบันทึกรำยงำนกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และคณะท ำงำนจะรวบรวม สรุปผล และน ำเสนอผล 
กำรด ำเนินกำรให้ผูบ้ริหำรทรำบผล ในกำรประชุม Management Review ประจ ำทุกปี และ
น ำกิจกรรมหรือโครงกำรที่ไม่สอดคล้อง (NC-Non Compliance) มำปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือให้ด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส ำหรับงำนวิจยัฉบบัน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบ

ไปดว้ย 1. ควำมรู้และควำมตระหนกั 2 กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และ 3 ควำมพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัแบบสัมภำษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

4.2.2.1 ควำมรู้และควำมตระหนกั 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด มีวิธีกำรติดต่อส่ือสำรกับผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) กล่ำวว่ำ  
มีกำรโทรศพัท ์/ อีเมล ์/ โทรสำร / Line / Facebook / Website เพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูล และควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และผูบ้ริโภค รวมทั้งมีกำรเขำ้พบปะเยี่ยมเยียนลูกคำ้ 
และผูบ้ริโภค ตำมแต่โอกำส และมีศูนย์ข้อมูลผูบ้ริโภค ส ำหรับให้ ลูกค้ำและผูบ้ริโภค
ติดต่อแจง้กลบัมำยงับริษทัฯ ได ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ทำงบริษัทจะแจ้งให้ทำงชุมชนทรำบทุกครั้ งท่ีทำงบริษัทจัดกิจกรรม 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
ส ำหรั บค ว ำม รู้ แ ละควำมตระหนักของผู ้มี ส่ วนได้ ส่ วน เ สียใน 

ด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกแบบสัมภำษณ์ผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน 
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กำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับชอบต่อสังคมของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์
น ้ำมนัพืช จ ำกดั โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) กล่ำวว่ำ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรดำ้นพนกังำน มีกำรประชุมช้ีแจงให้พนกังำนทุกคน
รับทรำบถึงนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้ งมีกำรสำนเสวนำพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้เสนอแนะ  
ให้ควำมเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำงำน สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย  
ด้ำนส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลงัจำกนั้นจะด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ 
และรณรงค์ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนมีควำมตระหนักถึงกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงำนไปร่วมกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดลอ้ม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกบั ชุมชน, ลูกคำ้, Supplier และโรงเรียน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 

มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ จำกกำรเขำ้ประชุมรับฟังปัญหำ และจำกกำรสรุปในที่
ประชุม 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
อบรมสำนเสวนำและให้ควำมรู้ทำงโภชนำกำร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ได้มีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรของจงัหวดั เพื่อจดักิจกรรมต่ำง 

ๆ เพ่ือให้ควำมรู้แก่พ่อคำ้ แม่คำ้ ประชำชนทัว่ไป เพ่ือให้ประชำชนไดมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อกำรบริโภคอย่ำงปลอดภยั และยัง่ยืน 

และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
มีกำรจดักำรอบรมและควำมรู้กบัชุมชนอยู่ตลอด 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ ควำมรู้และควำมตระหนักของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียใน

ด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม นั้น ในส่วนของพนกังำน จะมีกำรประชุม
ช้ีแจง กำรสำนเสวนำเป็นประจ ำทุกปี เพื่ อให้พนักงำนได้เสนอควำมคิด เห็นใน  
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรท ำงำน สภำพแวดลอ้มและควำมปลอดภยั ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลงัจำกนั้นจะด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ และรณรงค ์เพ่ือสร้ำง
จิตส ำนึกให้พนกังำนมีควำมตระหนกัถึงกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่งเสริมให้พนกังำนร่วมกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ร่วมกับ ชุมชน, ลูกคำ้, Supplier และโรงเรียน และในส่วนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่ใช่
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กลุ่มพนักงำน บริษทัฯได้สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร อำทิ โทรศพัท์, อีเมล์, โทรสำร, 
Line, Facebook และ Website เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล และควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
ผูบ้ริโภค รวมทั้งมีกำรเขำ้พบปะเยี่ยมเยียนลูกคำ้ และผูบ้ริโภค ตำมแต่โอกำส และมีศูนย์
ขอ้มูลผูบ้ริโภค ส ำหรับให้ ลูกคำ้และผูบ้ริโภคติดต่อแจง้กลบัมำยงับริษทัฯ ได้ รวมทั้งมีกำร
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรของจงัหวดั เพื่อจดักิจกรรมต่ำง ๆ  เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดม้ี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อกำรบริโภคอย่ำงปลอดภยั และยัง่ยืน ท ำให้ผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษทัฯ ได้มีควำมรู้และควำมตระหนักดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมำกขึ้น 

4.2.2.2 กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
กำร มี ส่วน ร่วมของ ผู ้มี ส่วนได้ ส่วน เ สียในด้ ำน ส่ิงแวดล้อมและ 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกแบบสัมภำษณ์ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน  
ด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับชอบต่อสังคมของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกดั 
โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) กล่ำวว่ำ 

บริษทัฯ มีกำรจดัท ำทะเบียนผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และท ำกำรประเมินผล
ประโยชน์ และผลกระทบ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมควำมคำดหวงั และควำมตอ้งกำร 
ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีทีมงำนไดท้ ำกำรประเมินผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่ส ำคญั 
2 ล ำดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังำน และชุมชน 

ส ำหรับพนกังำน มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ ให้กบัพนกังำน 
จำกกำรสำนเสวนำพนกังำน เพื่อให้ไดท้รำบถึง ควำมคำดหวงั และควำมตอ้งกำรพนกังำน 

ส ำหรับชุมชน มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมร่วมกับชุมชน  
จำกกำรสำนเสวนำชุมชน เพ่ือให้ไดท้รำบถึง ควำมคำดหวงั และควำมตอ้งกำรพนกังำน  

และบริษทัฯ ไดส้ร้ำงช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรเพื่อแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 
ให้ควำมรู้กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสร้ำงช่องทำงติดต่อ ได้แก่ กำรโทรศพัท์ / อีเมล์ / 
โทรสำร / Line / Facebook / Website ในกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ให้ควำมรู้ กับผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย ไดร้ับทรำบ เปิดให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เขำ้พบเยี่ยมชมบริษทัฯ บริษทัฯ 
ได้มีแผนกำรเยี่ยมผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมแต่โอกำสที่เหมำะสม มีศูนย์ข้อมูลผูบ้ริโภค 
ส ำหรับให้ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ติดต่อแจ้งกลบัมำยงับริษทัฯ ได้ และมีกำรประชุมน ำเสนอ
ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 



60 

มีกำรส่งขอ้มูลให้ตำมส่ือต่ำงๆ กำรโฆษณำ กำรจดังำนนิทรรศกำร รวมถึง
กำรเรียกประชุมสำนเสวนำประจ ำปี 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 10 (องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ำนที่ 1, 2564) ได้
กล่ำวว่ำ บริษทัไดม้ีกำรประชำสัมพนัธ์ทำงไลน์ให้ทรำบ ในกำรด ำเนินกิจกรรมกบัชุมชนที่
อยู่โดยรอบสถำนประกอบกำร และมีกำรท ำหนงัสือถึงนำยกเทศมนตรีพระสมุทรเจดียใ์ห้
ทรำบในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 

และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
แต่ระดบัของกำรแลกเปล่ียนหรือส่ือสำรขึ้นกบัผูส่้วนได้ส่วนเสียทั้ง 9 กลุ่ม 

ว่ำผูน้ั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดเข้ำมำมีส่วนร่วมประชุม สังเกตกำรณ์ หรือร่วมท ำกิจกรรม 
รวมทั้งหำกสมำชิกในเครือข่ำยท่ีมีควำมประสงคจ์ะขอกำรรับรองเม่ือมำศึกษำดูงำนก็จะรับ
ค ำแนะน ำกลบัไป 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ได้กล่ำวว่ำ 
ไดร้ับโอกำส 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 8 (ผู้บริโภคท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
มีกำรเปิดโอกำสให้ผูม้ีส่วนส่วนเสียไดแ้สดงควำมเห็นจำกกิจกรรมที่บริษทั

จัดขึ้น อำทิ โครงกำรสำนเสวนำเพ่ือรับฟังและแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกับชุมชน 
รวมทั้งบริษทัเปิดช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นของผูบ้ริโภคไวห้น้ำเว็บไซต์ (ในกรณีที่
ผูบ้ริโภคตอ้งกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ หรือตอ้งกำรค ำแนะน ำเพ่ิมเติมสำมำรถ
ติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผูบ้ริโภค (662) 819 7475) แต่ไม่มีโอกำสเน่ืองจำกไม่ได้อยู่ใกล้
บริษทั 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม จะมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร และประเมินผล 

กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ของกิจกรรม ให้ผูร่้วมกิจกรรมต่ำง ๆ  ได้เสนอแนะควำมคิดเห็นตำม
มุมมองของแต่ละท่ำน เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนในครั้ งต่อไป 

และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ทำงบริษทัเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองต่ำง ๆ ดีมำก 
จึงสรุปได้ว่ำบริษทั ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด มีกำรจัดช้ีบ่งและ

จัดท ำทะเบียนผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท ำกำรประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ และ
จดัล ำดับควำมส ำคญัของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมควำมคำดหวงั 
และควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีคณะท ำงำนจะท ำกำรประเมินผูม้ี
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ส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ และด ำเนินกำรติดต่อกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่องทำง 
กำรติดต่อที่บริษัทฯสร้ำงไว้ ได้แก่ กำรโทรศัพท์ อีเมล์ / โทรสำร / Line / Facebook / 
Website ในกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผ่ำนกำรโฆษณำ กำรจดังำนนิทรรศกำร และกำรประชุมสำนเสวนำประจ ำปี ท ำให้กลุ่ม  
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรประชุม สังเกตกำรณ์ หรือร่วมท ำกิจกรรมกนั 
ส่งผลให้บริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขำ้ใจกนัมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำ่ง 
ๆ ร่วมกันได้อย่ำงรำบร่ืน และเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม จะมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร และ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกิจกรรม ให้ผูร่้วมกิจกรรมต่ำง ๆ ได้เสนอแนะ  
ควำมคิดเห็นตำมมุมมองของแต่ละท่ำน เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนในครั้ งต่อไป 

4.2.2.3 ควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
หลังจำกท่ีบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด ได้ด ำเนินกิจกรรม

ร่วมกนักบักลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย จึงตอ้งมีกำรด ำเนินกำรวดัควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย โดย ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) กล่ำวว่ำ  

ท ำแบบประเมินหรือแบบสอบถำม รวมทั้งกำรประชุมสำนเสวนำร่วมกบั
ชุมชน CSR-DIW รวมทั้งกำรท ำแบบส ำรวจ HAPPINOMETER ทั้งของพนกังำนและของ
ชุมชน โดยองคก์รที่ปรึกษำ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
บริษทัฯ ไดม้ีกำรวดัผลควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เป็นประจ ำทุก

ปี ไดแ้ก่  
1. กำรวดัผลควำมพึงพอใจลูกคำ้ และผูบ้ริโภค กำรวดัควำมสุขพนกังำน 

Happy Work Place เ ค ร่ื องมือที่ ใช้ :  HAPPINOMETER ศูนย์วิ จัย
ควำมสุขคนท ำงำนแห่งประเทศไทย สถำบนัวิจยัประชำกรและสังคม 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

2. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชุมชน รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร  

โดยทีมงำนมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
และทำงบริษทัฯ ได้สอบถำมหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อขอหนังสือรับรองว่ำ

บริษทัฯ ไม่มีขอ้ร้องเรียนจำกชุมชน 
3. หนงัสือรับรองไม่มีขอ้ร้องเรียน จำกเทศบำลต ำบลพระสมุทรเจดีย ์
4. หนงัสือรับรองไม่มีขอ้ร้องเรียน จำกอุตสำหกรรมจงัหวดัสมุทรปรำกำร 
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หลังจำกท่ีบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรวดั 
ควำมพึงพอใจกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแลว้ ไดผ้ลตอบรับกลบัมำ ดงัน้ี ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 
(ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 

มีควำมพึงพอใจมำก เน่ืองจำกในแต่ละครั้ ง ท่ีมีกำรท ำกิจกรรม จะมี 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร เพื่อน ำข้อมูลมำพิจำรณำว่ำควรมีกำรจัดต่อไปหรือไม่  
ส่วนใหญ่จะไดร้ับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
พึ่งพอใจอย่ำงมำกในควำมรับผิดชอบต่อสังคมของทำงบริษทั 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 7 (ผู้จัดจ ำหน่ำย ท่ำนที่ 1, 2564)ไดก้ล่ำวว่ำ 
มีควำมพึงพอใจ ต่อ กำรด ำเนินกำรของ บริษทั ธนำกรฯ (ผูผ้ลิตสินคำ้)   
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
พอใจมำกที่บริษทัฯดูแลประชำชนของชุมชนเป็นอย่ำงดี 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ในกลุ่มชุมชนและพนักงำน ผลตอบรับออกมำเชิงบวก มีควำมสุข และ 

กำรยอมรับต่อบริษทัเป็นอย่ำงมำก 
และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 

1. ผลกำรวดัควำมพึงพอใจลูกค้ำ และผูบ้ริโภค อยู่ในระดับ 88% คือ  
“มีควำมพึงพอใจดีมำก” 

2. ผลกำรวัดควำมสุขพนักงำน Happy Work Place เค ร่ืองมือที่ใช้ : 
HAPPINOMETER อยู่ในระดบั “Happyคือ มีควำมสุข” 

3. ผลกำรวดัควำมพึงพอใจของชุมชน รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร อยู่ใน
ระดบั **พึงพอใจมำกที่สุด** 

4. ไม่มีข้อร้องเรียนจำกชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจำกเทศบำลต ำบล
พระสมุทรเจดีย ์และอุตสำหกรรมจงัหวดัสมุทรปรำกำร  

จึงสรุปได้ว่ำ หลงัจำกท่ีบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัพืช จ ำกัด ได้ด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกนักบักลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และไดม้ีกำรด ำเนินกำรวดัควำมพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจ ำทุกปี โดยใช้ กำรวดัผลควำมพึงพอใจลูกคำ้ และผูบ้ริโภค  
กำรวดัควำมสุขพนกังำน Happy Work Place โดย เคร่ืองมือที่ใช ้ : HAPPINOMETER ของ
ศูนย์วิจัยควำมสุขคนท ำงำนแห่งประเทศไทย สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
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มหำวิทยำลยัมหิดล รวมทั้งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชุมชน รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร 
โดยทีมงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และทำงบริษัทฯ ได้สอบถำมหน่วยงำนภำครัฐ  
เพื่อขอหนังสือรับรองว่ำบริษทัฯ ไม่มีขอ้ร้องเรียนจำกชุมชนจำกเทศบำลต ำบลพระสมุทร
เจดีย์ และหนังสือรับรองไม่มีข้อร้องเรียน จำกอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร  
ซ่ึงผลจำกกำรวดัควำมพึงพอใจ คือ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มท่ีไดด้ ำเนินกำรวดัควำมพึง
พอใจมีควำมพึงพอใจระดับมำกในด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัฯ 

 ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพฒันำส ำหรับงำนวิจยัฉบับน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 

ประกอบไปด้วย 1. พฒันำบุคลำกร และ 2. กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ดังแบบสัมภำษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

4.2.3.1 พฒันำบุคลำกร 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกัด ได้มีกำรด ำเนินกำรในกำรพฒันำ

ควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนกังำนปฏิบตัิงำน โดย ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำน
ปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) กล่ำวว่ำ 

มีก ำร ฝึกอบรมต่ อยอดให้กับพนัก งำน เฉพำะก ลุ่ม เ ป็นบุคลำกร 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรขึ้นทะเบียนเป็นบุคลำกรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรขึ้นทะเบียนเป็นบุคลำกร
เฉพำะด้ำน CSR ส่วนพนักงำนทุกระดับก็ได้รับทรำบ ค ำ ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงกำร
อุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 ท ำให้เกิดกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกขึ้นต่อพนกังำน
ปฏิบตัิงำน โดยมีควำมตระหนกัและควำมรับผิดชอบมำกขึ้น และสำมำรถตรวจสอบอำ้งอิง
ได ้

ซ่ึงสอดคลอ้งผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 

มีกำรจดัอบรมให้อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ จำกกำรอบรมสัมมนำ
อย่ำงต่อเน่ือง 

และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท ำให้เกิดกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของ

พนกังำนปฏิบตัิงำน เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดน้ ำ นวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เขำ้มำใช้ใน  
กำรท ำงำน โดยพนกังำนผูป้ฏิบตัิงำนไดเ้รียนรู้ร่วมกบับริษทัฯ โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ก็ได้
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มีกำรพฒันำ ควำมรู้ด้ำน Digital ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัในยุคน้ี ให้กับพนักงำนหลำยๆ ด้ำน  
เพื่อให้พนกังำนไดเ้รียนรู้และพฒันำกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จึงสรุปได้ว่ำ บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ได้มีกำรด ำเนินกำร
ในกำรพฒันำควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำนปฏิบตัิงำน โดยกำรฝึกอบรมต่อยอด
ให้กับพนักงำนเฉพำะกลุ่มเป็นบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรขึ้ น
ทะเบียนเป็นบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม และบุคลำกรเฉพำะด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่วนพนกังำนทุกระดบัก็ไดร้ับทรำบถึงค ำช้ีแจงเกี่ยวกบัโครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 
5 รวมทั้งมีกำรจดัอบรมอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้พนกังำนเกิดกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
มำกขึ้น ท ำให้เกิดควำมตระหนกัและควำมรับผิดชอบมำกขึ้น โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้
กำรพฒันำควำมรู้ดำ้น Digital ให้กับพนักงำนหลำยๆ ด้ำน เพื่อให้พนักงำนได้เรียนรู้และ
พฒันำกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4.2.3.2 กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัพืช จ ำกัด ด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำร

ด ำเนินงำน โดย ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) กล่ำวว่ำ 
บริษัทฯ มีแนวคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนตั้ งแต่ระดับ

นโยบำยจำกผูบ้ริหำร ซ่ึงอยู่ในพนัธกิจของบริษัทที่ว่ำ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภค
อย่ำงยัง่ยืน โดยด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 (จำก 3 ขอ้ด ำเนินกำร) รวมทั้งก ำหนดเป็นค่ำนิยมร่วม 
เป็นองคก์ำรแห่งกำรเรียนรู้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 

มีแนวคิด และมีโครงกำรที่วำงแผนไวแ้ลว้ 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนมีส่วนใดของกระบวนกำรท ำงำนที่ต้องปรับปรุง

แกไ้ข ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) กล่ำวว่ำ 
มีส่วนของกำรเพ่ิมก ำลังกำรผลิตตำมเป้ำหมำยท่ีตั้ งไว้ ท ำให้ต้องมี 

กำรปรับปรุงระบบงำนส่วนต่ำงๆ เพื่อรองรับก ำลงัผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงสอดคลอ้งผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) 

ไดก้ล่ำวว่ำ 
มีกำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบตัิงำน เน่ืองจำกมีกำรเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรในช่วงท่ี

ผ่ำนมำส่งผลให้สภำพพ้ืนท่ีในกำรท ำงำนเปล่ียนแปลงไป 
และ ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
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มีกำรปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน ในกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้ม และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำ Roadmap  
กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิต (Sustainable Supply Chain) เพื่อเป็นแนวทำงใน 
กำรด ำเนินกำร GREEN Procurement, GREEN Manufacturing, GREEN Logistics, GREEN 
Consumption และGREEN Recycling รวมทั้งบริษทัฯ ได้ด ำเนินกำรอุตสำหกรรมสีเขียว 
(Green Industry)  ระดบั 5 และโครงกำร CSR-DIW-Continuous 

จึงสรุปไดว้่ำ กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์
น ้ำมนัพืช จ ำกดั มีแนวคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดับนโยบำยจำก
ผูบ้ริหำร ซ่ึงอยู่ในพันธกิจของบริษัทที่ว่ำ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน  
โดยด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 “กำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำร
ผลิตอย่ำงต่อเน่ือง” (จำก 3 ขอ้ด ำเนินกำร) รวมทั้งก ำหนดเป็นค่ำนิยมร่วม เป็นองคก์ำรแห่ง
กำรเรียนรู้ ส่งผลให้มีกำรปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน ในกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอด โดยบริษทัฯ ได้จดัท ำ Roadmap 
กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิต (Sustainable Supply Chain) เพื่อเป็นแนวทำงใน 
กำรด ำเนินกำร GREEN Procurement, GREEN Manufacturing, GREEN Logistics, GREEN 
Consumption และGREEN Recycling 

 ด้ำนประสิทธผิล 
ด้ำนประสิทธิผลส ำหรับงำนวิจยัฉบบัน้ีจะมี 1 ประเด็น คือ กำรบรรลุวตัถุประสงค์ 

และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ดงัแบบสัมภำษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
4.2.4.1 กำรบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้

ผลจำกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไวใ้นวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีตั้ งไว้ใน
กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกแบบสัมภำษณ์พบว่ำกำรบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้โดยแบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ 1.ควำมครอบคลุมกบัควำมตอ้งกำรของผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย 2.ประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดร้ับจำกกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ 3.ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 
หลงัจำกด ำเนินกิจกรรมร่วมกนั ผลจำกแบบสัมภำษณ์ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในกำรด ำเนินงำน 
มีดงัน้ี 
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1. ควำมครอบคลุมกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดัง
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) กล่ำวว่ำ 

ครอบคลุม เน่ืองจำกมีกำรด ำเนินกำรกบัพนกังำนภำยในบริษทัฯ ชุมชนที่อยู่
โดยรอบโรงงำน และหน่วยงำนที่ร้องขอ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 8 (ผู้บริโภคท่ำนที่ 1, 2564) ได้กล่ำว
ว่ำ 

ครอบคลุม เน่ืองจำกบริษทัเปิดช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นของผูบ้ริโภค
ไวห้น้ำเว็บไซต์ (ในกรณีที่ผูบ้ริโภคตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเกี่ยวกับสินคำ้ หรือตอ้งกำร
ค ำแนะน ำเพ่ิมเติมสำมำรถติดต่อไดท่ี้ ศูนยข์อ้มูลผูบ้ริโภค (662) 819 7475) 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ทรำบมีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 7 (ผู้จัดจ ำหน่ำย ท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
บริษทั ธนำกรฯ (ผูผ้ลิตสินคำ้) สอดคลอ้งและครอบคลุม 
และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ครอบคลุมกบัควำมตอ้งกำรของประชำชนดีมำก เช่น บำงครั้ งเกิดปัญหำทำง

ชุมชนแจง้บริษทัทำงบริษทัจะลงมำดูแลแกไ้ขพ้ืนท่ี 
จึงสรุปได้ว่ำ บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัดได้ด ำเนินงำน 

ด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมไดอ้ย่ำงครอบคลุมกบัควำมตอ้งกำรของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ที่แสดงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนส่วนเสีย 

2. ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

หลงัจำกจำกกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด ประโยชน์ที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ประโยชน์ ดังผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) กล่ำวว่ำ 

ได้รับควำมน่ำเช่ือถือจำกพนักงำน ประชำชนในชุมชนต่ำงๆ หน่วยงำน
รำชกำร และเอกชนต่ำงๆ ท่ีไดร้ับควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือจำกบริษทัฯ 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 8 (ผู้บริโภคท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 



67 

ได้รับในส่วนท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจ ำหน่วยมีควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
สังเกตไดจ้ำกฉลำกที่มีกำรโลโก ้GI Carbon footprint 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ได้รับประโยชน์ เช่น กำรแจกถุงยงัชีพทุกครัวเรือนจำกผลกระทบเช้ือโรค

ไวรัสโคโรนำ 19 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 7 (ผู้จัดจ ำหน่ำย ท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ  
บริษทั ธนำกรฯ (ผูผ้ลิตสินคำ้) ไดร้ับประโยชน์ จำกกำรใชเ้คร่ืองหมำย GI 5 

ส ำหรับผูบ้ริโภคท่ีรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ไดร้ับ คือ ท ำให้สังคมชุมชนดีขึ้นในหลำยๆดำ้น 
จึงสรุปได้ว่ำ ประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจำกกำรด ำเนินงำน  

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 
นั้ น ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม และ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯจริง จึงท ำให้บริษทัฯ มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและ  
มีประสิทธิภำพ และสำมำรถมองภำพไดอ้ย่ำงชดัเจนและจบัตอ้งได้ 

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนั

พืช จ ำกดั นั้น ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) กล่ำวว่ำ 
บริษัทฯ ได้ด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

มำอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน ท ำให้บริษทัฯ และ ชุมชนรอบขำ้ง มีควำมสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
ไดรู้้จกัและพูดคุยกนัมำกขึ้น บริษทัฯ มีภำพลกัษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับต่อชุมชน 

ซ่ึงสอดคลอ้งผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 3 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 2, 2564) 
ไดก้ล่ำวว่ำ 

มีควำมสัมพนัธ์ที่ดี อำ้งอิงจำกกำรประเมินผล และควำมให้ควำมร่วมมือใน
ทุกกิจกรรม 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 2 (พนักงำนปฏิบัติงำนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
เป็นควำมสัมพนัธ์เชิงบวกที่ดี มีควำมเขำ้ใจและร่วมมือหรือมีส่วนร่วมต่อ

กนัมำกขึ้น แมก้รณีทีมีปัญหำก็ประสำนงำนแกไ้ข จดังำนง่ำยขึ้น 
และผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 6 (ลูกค้ำท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
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เป็นไปได้ด้วยดี ชุมชนกับโรงงำนอยู่แบบครอบครัว พี่น้อง มีควำมอบอุ่น 
น่ำเช่ือถือ 

ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 4 (ชุมชนท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ไดร้ับผลประโยชน์อย่ำงดีเยี่ยม 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 7 (ผู้จัดจ ำหน่ำย ท่ำนที่ 1, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
คำดว่ำ ชุมชน กับ บริษทั ธนำกรฯ (ผูผ้ลิตสินคำ้) มีกำรจดักิจกรรมและมี

ส่วนร่วมมำกขึ้น 
ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่ 5 (ชุมชนท่ำนที่ 2, 2564) ไดก้ล่ำวว่ำ 
ดีมำก คือมีกำรพูดคุยและท ำกิจกรรมร่วมกนัในหลำยๆเร่ือง 
จึงสรุปได้ว่ำ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั ธนำกร

ผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด หลังจำกท่ีบริษัทฯได้ด ำเนินงำนกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลต่อ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดยเกิดเป็น
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ส่งผลต่อให้บริษัทฯ มี 
ควำมน่ำเช่ือถือ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถแลกเปล่ียนควำมรู้หรือแสดงควำมคิดเห็นได้
อย่ำงเปิดเผย ท ำให้เกิดควำมร่วมมือกนัเพ่ิมมำกขึ้น 

 ปัญหำอุปสรรค 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 5 ในที่ส ำคญั สำมำรถแยก

ประเด็นได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
4.2.5.1 เกณฑก์ ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว 

เกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียวในกำรขอรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว
ระดบัท่ี 5 ที่มีปัญหำอุปสรรคจำกกำรสัมภำษณ์ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบับริษทั มีดงัน้ี 

1. ต้องส่งเสริมให้โซ่อุปทำน (Supply Chain) มุ่งสู่อุตสำหกรรมสีเขียว และ
น ำมำปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยต้องด ำเนินกำรให้ครอบคลุมทั้งโซ่อุปทำนและต้องมี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน (โดยอย่ำงน้อยห่วงโซ่อุปทำนต้องได้รับกำรรับรอง
อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 : ปฏิบัติกำรสีเขียว) 

ส ำหรับกำรส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทำน คือผู ้ผลิตวัตถุดิบ ( Supplier)  
ท่ีพิจำรณำจำกสถำนประกอบกำรประเมินควำมเส่ียงกลุ่มท่ีมีผลกระทบด้ำนส่ิงแวดลอ้ม
มำก ปำนกลำง และนอ้ย เป็น First Tier, Second Tier และ Third Tier เรียงตำมล ำดบั  

1) กลุ่มท่ีเป็น First Tier  ตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั
ท่ี 2 ขึ้นไปทุกรำย  



69 

2) กลุ่มที่เป็น Second Tier ต้องได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว 
อย่ำงนอ้ยระดบัท่ี 2 ภำยใน 1 ปี 

3) กลุ่มท่ีเป็น Third Tier ตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว อย่ำง
นอ้ยระดบัท่ี 2 ภำยใน 3 ปี 

ปัญหำและอุปสรรค บำงครั้ งผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ในกำรขอกำรรับรองรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดส่งผลให้
บริษทัฯสูญเสียผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) ไป ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตอ้งจดัหำ
ผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) และคดักรองโดยใชเ้กณฑด์ำ้นส่ิงแวดลอ้มใหม่ 

4.2.5.2 กำรบริหำรจดักำรของภำครัฐในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียวของสถำน
ประกอบกำร 
กำรบริหำรจดักำรของภำครัฐในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียวของสถำน

ประกอบกำรที่ไดก้ำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวสิทธิประโยชน์ที่สถำนประกอบกำรไดร้ับ
นั้นมีในรูปแบบผลตอบแทนท่ีเป็นกำรลดหย่อนภำษีหรือยกเว้นภำษีนั้นไม่มี โดยผู้ให้
สัมภำษณ์ท่ำนที่ 1 (ผู้บริหำร, 2564) กล่ำวว่ำ 

ในกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทำงภำครัฐ
ควรให้กำรส่งเสริมและสนบัสนุนแก่ผูป้ระกอบกำร  ไดแ้ก่ 

1) รัฐบำลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ น ำมำลดหย่อนภำษี และเงินทุน
สนบัสนุนได ้

2) กรณีที่มีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ควรไดร้ับกำรยกเวน้ภำษี 

3) ผูป้ระกอบกำรที่ด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม สำมำรถได้ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมในกำรต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียน
ผูป้ระกอบกำร 

จึงสรุปได้ว่ำ กำรบริหำรจดักำรของภำครัฐในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม 
สีเขียวของสถำนประกอบกำรที่ไดก้ำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวสิทธิประโยชน์ที่สถำน
ประกอบกำรไดร้ับนั้นมีในรูปแบบผลตอบแทนท่ีเป็นกำรลดหย่อนภำษี ยกเวน้ภำษี หรือ
ลดค่ำธรรมเนียม นั้ นไม่มี ส่งผลให้สถำนประกอบกำรบำงครั้ งขำดแรงจูงใจใน 
กำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 
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4.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมันพืช จ ำกัด 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 
ของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั มีดงัน้ี 

 กำรบริหำรจัดกำร 
1. กำรก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ 

บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัดในปัจจุบันได้พิจำรณำเน้นเร่ืองส ำคญั คือ ส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภำพ ดิจิทัลเทคโนโลยี  และเศรษฐกิจ และบริษัทฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำย  
ด้ำนส่ิงแวดล้อม และควำมรับผิดชองต่อสังคม ของบริษัท ท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมมั่งมั่นท่ีจะ
รับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย โดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจำก 
กำรประกอบกิจกำรของบริษทัฯ โดยยึดหลกักำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม 
และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนทุกควำมปลอดภัยของผู ้บริโภค ทุกผลกระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม และให้สอดคลอ้งกับพนัธกิจของบริษทัฯ คือ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำง
ยัง่ยืน ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ อย่ำงเคร่งครัด รวมทั้ง
จดัให้มีกำรส่ือสำรโดยกำรจดัท ำเป็นประกำศ แจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ และมีกำรทบทวน
เป็นประจ ำทุกปี 

2. กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบท่ีชดัเจนในดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด นั้นอำ้งอิงจำกโครงสร้ำงคณะท ำงำนตำม 7 หัวขอ้
หลกักำรด ำเนินกำรดำ้น CSR-DIW Continuous โดยคณะท ำงำนเป็นผูแ้ทนจำกทุกแผนกในบริษทัฯ 
เพ่ือให้ทุกแผนกได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้งมีกำรส่งเสริมให้พนกังำนหรือคณะท ำงำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอในกำรปฏิบตัิ 
อำทิ  กำรจัดอบรมสัมมนำให้ควำมรู้ เกี่ยวกับเ ร่ือง  Green Procurement ส่ิงแวดล้อม และ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรสำนเสวนำพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้
เสนอแนะ ให้ควำมเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำงำน สภำพแวดลอ้มและควำมปลอดภัย 
ด้ำนส่ิงแวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีกำรส่ือสำรให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทรำบถึงกำรแต่งตั้งและกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนของบริษทัฯ เพื่อให้สะดวกในกำรติดต่อ
ประสำนงำนหรือกำรแกไ้ขปัญหำ ต่ำง ๆ  ได้อย่ำงครบถว้น และบริษทัฯ มอบหมำยให้คณะท ำงำน
ด้ำนส่ิงแวดลอ้มเป็นทีมให้ค ำปรึกษำและติดตำมประสิทธิผลกำรจดัท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม
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ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกรรม
ร่วมกบัผูส่้วนไดส่้วนเสียทุกภำคส่วนและดำ้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. กำรจัดสรรงบประมำณ ท่ีใช้ ในกำรด ำ เ นินง ำนด้ ำน ส่ิ งแวดล้อมแ ละ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด นั้ น ได้มีกำรจัดสรร
งบประมำณเป็นประจ ำทุกปี และมีควำมต่อเน่ือง ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมภำยใน
องคก์ร และภำยนอกองคก์ร ทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีกำรสำนเสวนำกบั
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพื่อให้ทรำบควำมคำดหวังและควำมต้องกำร และพิจำรณำ  
กำรจดัสรรงบประมำณเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมตำมควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และหำกมี
กำรติดขดัในด้ำนงบประมำณก็สำมำรถขยำยหรือของบประมำณลงทุนเพ่ิมเติมได้ในประเด็นท่ียงั
ไม่สอดคลอ้ง ส่งผลให้สำมำรถด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่ำง
เต็มที่และต่อเน่ือง 

4. กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั ท่ีก ำหนดตำมแผนกำรตรวจ
ติดตำมของบริษทัฯ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัฯ เน่ืองจำกท ำให้ทรำบถึงคิดเห็นจำกกำรเปิดโอกำสให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดม้ีส่วนร่วมใน
กำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรตรวจติดตำมนั้นจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน เน่ืองด้วยคณะท ำงำนจะมีกำรจดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรด ำเนินกำร
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และคณะท ำงำนจะรวบรวม สรุปผล และน ำเสนอผล
กำรด ำเนินกำรให้ผูบ้ริหำรทรำบผล ในกำรประชุม Management Review ประจ ำทุกปี และน ำ
กิจกรรมหรือโครงกำรที่ไม่สอดคลอ้ง (NC-Non Compliance) มำปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้ด ำเนินกำร
ไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 กำรเรียนรู้และพัฒนำ 
5. กำรพฒันำควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนกังำนปฏิบตัิงำน โดยกำรฝึกอบรมต่อ

ยอดให้กับพนักงำนเฉพำะกลุ่มเป็นบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรขึ้นทะเบียน
เป็นบุคลำกรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และบุคลำกรเฉพำะดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนพนักงำนทุก
ระดบัก็ไดร้ับทรำบถึงค ำช้ีแจงเกี่ยวกับโครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 5 รวมทั้งมีกำรจดัอบรม
อย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้พนักงำนเกิดกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถมำกขึ้ น ท ำให้เกิด 
ควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบมำกขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีกำรพัฒนำควำมรู ้
ด้ำน Digital ให้กับพนกังำนหลำยๆ ด้ำน เพื่อให้พนักงำนไดเ้รียนรู้และพฒันำกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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6. กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด  
มีแนวคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดบันโยบำยจำกผูบ้ริหำร ซ่ึงอยู่ในพนัธกิจ
ของบริษทัที่ว่ำ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน โดยด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 “กำรพฒันำ
และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง” (จำก 3 ข้อด ำเนินกำร) 
รวมทั้งก ำหนดเป็นค่ำนิยมร่วม เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ส่งผลให้มีกำรปรับปรุง แก้ไข และ
ป้องกนั ในกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอด 
โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำ Roadmap กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิต (Sustainable Supply Chain)  
เพื่ อ เ ป็นแนวทำงในกำรด ำ เ นินกำร  GREEN Procurement, GREEN Manufacturing, GREEN 
Logistics, GREEN Consumption และGREEN Recycling 

 ควำมรู้และควำมตระหนัก 
7. กำรพฒันำควำมรู้และควำมตระหนักของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในด้ำนส่ิงแวดลอ้ม

และควำมรับผิดชอบต่อสังคม นั้น ในส่วนของพนกังำน จะมีกำรประชุมช้ีแจง กำรสำนเสวนำเป็น
ประจ ำทุกปีเพื่อให้พนักงำนได้เสนอควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำงำน 
สภำพแวดลอ้มและควำมปลอดภยั ด้ำนส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลงัจำกนั้นจะ
ด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ และรณรงค ์เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้พนกังำนมีควำมตระหนกัถึงกำรดูแล
รักษำส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงำนร่วมกิจกรรม 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกบั ชุมชน, ลูกคำ้, Supplier และโรงเรียน และใน
ส่วนของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพนักงำน บริษทัฯได้สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร อำทิ 
โทรศัพท์ , อี เมล์ , โทรสำร , Line, Facebook และ  Website เพื่ อแลก เป ล่ียนข้อมูล  และ 
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และผูบ้ริโภค รวมทั้งมีกำรเขำ้พบปะเยี่ยมเยียนลูกคำ้ และผูบ้ริโภค ตำมแต่
โอกำส และมีศูนย์ข้อมูลผูบ้ริโภค ส ำหรับให้ ลูกค้ำและผูบ้ริโภคติดต่อแจ้งกลับมำยงับริษทัฯ  
ได้ รวมทั้งมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรของจังหวดั เพ่ือจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคไดมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อกำรบริโภคอย่ำงปลอดภยั และยัง่ยืน ท ำให้ผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้มีควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมำกขึ้น 

 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
8. กำรช้ีบ่งและจดัท ำทะเบียนผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท ำกำรประเมินผลประโยชน์

และผลกระทบ และจดัล ำดับควำมส ำคญัของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำม
ควำมคำดหวัง และควำมต้องกำรของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีคณะท ำงำนจะท ำ  
กำรประเมินผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่ส ำคญั และด ำเนินกำรติดต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ในช่องทำง
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กำรติดต่อที่บริษัทฯสร้ำงไว้ ได้แก่ กำรโทรศัพท์ อีเมล์ / โทรสำร / Line / Facebook / Website  
ในกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และรับฟังควำมคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ผ่ำนกำรโฆษณำ กำรจดั
งำนนิทรรศกำร และกำรประชุมสำนเสวนำประจ ำปี ท ำให้กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขำ้มำมีส่วนร่วม
ในกำรประชุม สังเกตกำรณ์ หรือร่วมท ำกิจกรรมกนั ส่งผลให้บริษทัฯกบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำใจ
กันมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  ร่วมกันไดอ้ย่ำงรำบร่ืน และเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม 
จะมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร และประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกิจกรรม ให้ผูร่้วมกิจกรรม
ต่ำง ๆ ได้เสนอแนะควำมคิดเห็นตำมมุมมองของแต่ละท่ำน เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนในครั้ ง
ต่อไป 

9. กำรส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทำน คือผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) ท่ีพิจำรณำจำกสถำน
ประกอบกำรประเมินควำมเส่ียงกลุ่มท่ีมีผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมมำก ปำนกลำง และน้อย  
เป็น First Tier, Second Tier และ Third Tier เรียงตำมล ำดบั ไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว 

1) กลุ่มที่เป็น First Tier  ตอ้งได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 
ขึ้นไปทุกรำย  

2) กลุ่มท่ีเป็น Second Tier ตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว อย่ำงนอ้ย
ระดบัท่ี 2 ภำยใน 1 ปี 

3) กลุ่มที่เป็น Third Tier ตอ้งได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว อย่ำงน้อย
ระดบัท่ี 2 ภำยใน 3 ปี 

 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

กำรศึกษำ เร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ 
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด มีว ัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำกำรด ำเนินกิจกรรม
อุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด 2) ศึกษำปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จต่อ
กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด และ  
3) ศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษทั 
ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกัด ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงใน
กำรเก็บขอ้มูลและควำมคิดเห็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกดั 
ประกอบด้วย ภำครัฐ ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้น ผูจ้ ัดจ ำหน่ำย Supplier พนักงำน ลูกค้ำ ผูร้ับเหมำช่ำง 
ผูบ้ริโภค และชุมชน รวมทั้ง รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิเอกสำรงำนวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงสำมำรถสรุปและ
อภิปรำยผลกำรศึกษำพร้อมขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมนัพืช 
จ ำกัด 
จำกกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกัด มีกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจริยธรรมทำงธุรกิจ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมมัง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รและ
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ งกำรก ำหนดนโยบำยใน 
กำรด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพิจำรณำเนน้เร่ืองส ำคญั คือ ส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภำพ ดิจิทัลเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ โดยยึดหลักกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีจริยธรรม และเคำรพหลกัสิทธิมนุษยชนทุกควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค ทุกผลกระทบต่อชุมชน
และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ อย่ำงเคร่งครัด และ
จดัให้มีกำรส่ือสำรโดยกำรจดัท ำเป็นประกำศ แจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ และมีกำรทบทวน
เป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งมีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
ตำม 7 หัวขอ้หลกักำรด ำเนินกำรด้ำน CSR-DIW Continuous ฯ โดยคณะท ำงำนเป็นผูแ้ทนจำกทุก
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แผนกในบริษัทฯ เพ่ือให้ทุกแผนกได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ตลำดจนกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้สำมำรถ
ปฏิบตัิงำนร่วมกันได้ ส่งผลให้องค์กรเกิดกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งบริษทัฯ ได้มีมุ่งเน้นกำร
ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนกัแก่ผูบ้ริโภคในกำรบริโภคท่ียัง่ยืน และก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่อลูกค้ำเพื่อให้ลูกคำ้สำมำรถเขำ้ถึงกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯได้ โดยกำรสร้ำงช่องทำงต่ำงๆ  
ในกำรติดต่อส่ือสำร และกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกนั รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ต่อคู่คำ้ ซ่ึงไดย้ึด
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขอบเขตของผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) เป็น First Tier Second Tier และ 
Third Tier โดยพิจำรณำจำกสถำนประกอบกำรด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียง Supplier ตำมหลกักำร
สำกล หรือที่กระทรวงอุตสำหกรรมก ำหนดไว ้และกำรจดัท ำแผนงำนร่วมกบัชุมชน หรือผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีกำรจดัประชุมสำนเสวนำกบัชุมชนบริเวณโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรที่ห่ำง
จำกบริษัทฯ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้ผลกำรสำนเสวนำ และได้รับทรำบ  
ควำมต้องกำรของชุมชน หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้มีกำรด ำเนินกำรจดัท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชน หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง
บริษทัฯไดม้ีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชุมชน รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม สำมำรถวดัควำมส ำเร็จด้ำนควำมยัง่ยืนไดท้ั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และ
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

สรุปได้ว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 
ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั มีควำมมุ่งมัน่ท่ีด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้
เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรและมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยกำรบริหำรจดักำรอย่ำงต่อเน่ือง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน โดยมีกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จริยธรรมทำงธุรกิจ และ
นโยบำยด้ำนส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกำรจดัตั้งคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร ควำมสัมพันธ์ต่อลูกค้ำ ผูบ้ริโภคและคู่ค้ำ รวมทั้ง 
กำรจดัท ำแผนร่วมกบัชุมชน หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษทัฯเกิดกำรพฒันำอย่ำง
ต่อเน่ือง ส่งผลในเกิดควำมน่ำเช่ือถือ ภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัฯ รวมทั้งเกิดควำมสัมพนัธ์ที่ดีต่อกลุ่ม
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม น ำไปสู่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

 



76 

5.2 ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของบริษัท ธนำกร
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันพืช จ ำกัด 

กำรศึกษำ เร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ 
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด เป็นกำรสัมภำษณ์กึ่ งโครงสร้ำง (Semi-structured 
Interview) กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และกำรศึกษำเอกสำร (Documentary Research)  
ซ่ึงได้ท ำกำรศึกษำปัจจยัใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนประสิทธิผล ด้ำนผูส่้วนไดส่้วนเสีย  ด้ำนกำรบริหำร
จดักำร และด้ำนกำรเรียนรู้และพฒันำ รวมทั้งบริบทองค์กรและควำมเป็นผูน้ ำ สำมำรถสรุปและ
อภิปรำยผลกำรศึกษำในแต่ละดำ้น ไดด้งัน้ี 

 ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร 
จำกกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว 

กรณีศึกษำ บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ กำรก ำหนด
ผูร้ับผิดชอบ กำรจดัท ำนโยบำย กำรจดัสรรงบประมำณ และกำรติดตำมและประเมินผล สำมำรถ
อภิปรำยผล ไดด้งัน้ี 

5.2.1.1 กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบ 
จำกกำรศึกษำถึงกำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบ พบว่ำ กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบใน

ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั 
นั้นอ้ำงอิงจำกโครงสร้ำงคณะท ำงำนตำม 7 หัวข้อหลักกำรด ำเนินกำรด้ำน CSR-DIW 
Continuous โดยคณะท ำงำนเป็นผูแ้ทนจำกทุกแผนกในบริษทัฯ เพื่อให้ทุกแผนกได้มีส่ 
วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ งมี 
กำรส่งเสริมให้พนกังำนหรือคณะท ำงำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอในกำรปฏิบตัิ 
อำทิ กำรจัดอบรมสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับเร่ือง Green Procurement ส่ิงแวดล้อม และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรสำนเสวนำพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้
พนักงำนได้เสนอแนะ ให้ควำมเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำงำน สภำพแวดลอ้ม
และควำมปลอดภยั ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีกำรส่ือสำรให้
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดร้ับทรำบถึงกำรแต่งตั้งและกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนของบริษทั
ฯ เพื่อให้สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนหรือกำรแก้ไขปัญหำ ต่ำง ๆ ได้อย่ำงครบถว้น 
และบริษทัฯ มอบหมำยให้คณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นทีมให้ค ำปรึกษำและติดตำม
ประสิทธิผลกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมตลอดทั้ งห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือให้ 
กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกบัผูส่้วนได้ส่วนเสีย
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ทุกภำคส่วนและด้ำนส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงำนวิจยัของ 
วำทิต ส่องศิริ (2558:99) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม: 
กรณีศึกษำ บริษัท ไออำร์พีชี  จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำ บุคลำกรในกำรด ำเนินงำน  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทกัษะในกำรส่ือสำรและ
ท ำควำมเขำ้ใจร่วมกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียส่งผลให้กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทัฯ มีประสิทธิภำพบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่วำงไว ้

5.2.1.2 กำรจดัท ำนโยบำย 
จำกกำรศึกษำถึงกำรจดัท ำนโยบำย พบว่ำ นโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด นั้ นมีผลต่อ 
กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 รวมทั้งเป็นแนวทำงให้องคก์ร
สำมำรถด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกนั โดยบริษทัฯ ได้ก ำหนดนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และนโยบำยดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งไดมี้กำรส่ือสำรไปยงัผูมี้ส่วนได้เสียทุก
กลุ่มได้รับทรำบ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงำนวิจยัของ วำทิต ส่องศิริ (2558:99) ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษำ บริษทั ไออำร์พีชี จ ำกัด (มหำชน) 
พบว่ำ นโยบำยเป็นทั้งแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มและท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ 

5.2.1.3 กำรจดัสรรงบประมำณ 
จำกกำรศึกษำถึงกำรจดัสรรงบประมำณ พบว่ำ กำรจดัสรรงบประมำณที่ใช้

ในกำรด ำเนินนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ธนำกร
ผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด นั้ น ได้มีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นประจ ำทุกปี และมี 
ควำมต่อเน่ือง ซ่ึงครอบคลุมทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กร  
ทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีกำรสำนเสวนำกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ของบริษัทเพื่อให้ทรำบควำมคำดหวังและควำมต้องกำร และพิจำรณำกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตำมควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และหำกมี
กำรติดขัดในด้ำนงบประมำณก็สำมำรถขยำยหรือของบประมำณลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน
ประเด็น ท่ีย ังไม่สอดคล้อง  ส่งผลให้สำมำรถด ำ เ นินงำนด้ำน ส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมไดอ้ย่ำงเต็มที่และต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ จุฑำรตัน์ 
หงษ์จินดำ (2555:185) ปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง พบว่ำ มีกำรจดัสรร
งบประมำณ ในกำรสนับสนุนกิจกรรมในกระบวนกำรผลิต และกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
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เกี่ยวกับกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในกำรสนับสนุนกิจกรรมในกระบวน 
กำรผลิต และกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบตัิด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.2.1.4 กำรติดตำมและประเมินผล 
จำกกำรศึกษำถึงกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ กำรติดตำม ตรวจสอบ 

และประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษทั 
ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั ท่ีก ำหนดตำมแผนกำรตรวจติดตำมของบริษทัฯ ส่งผลต่อ
กำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เน่ืองจำกท ำให้
ทรำบถึงคิดเห็นจำกกำรเปิดโอกำสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรตรวจติดตำมนั้ นจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน เน่ืองด้วยคณะท ำงำนจะมีกำรจัดท ำบันทึกรำยงำน 
กำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และคณะท ำงำนจะรวบรวม 
สรุปผล และน ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรให้ผูบ้ริหำรทรำบผล ในกำรประชุม Management 
Review ประจ ำทุกปี และน ำกิจกรรมหรือโครงกำรที่ไม่สอดคลอ้ง (NC-Non Compliance) 
มำปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงำนวิจยั
ของ จุฑำรัตน์ หงษ์จินดำ (2555:185) ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบ  
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดั
ระยอง พบว่ำ มีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ปีละ 2 ครั้ งในทุก ๆ เดือนกุมภำพนัธ์และเดือนสิงหำคม และ
รำยงำนต่อผูบ้ริหำรทรำบ ถึงขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำไปแกไ้ข ป้องกนั
และลดมลภำวะท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

ดังนั้นจึงสรุปปัจจัยด้ำนกำรบริหำรได้ว่ำ บริษัทฯจะต้องมีนโยบำย ซ่ึงมีผลต่อ 
กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดับท่ี 5 รวมทั้งเป็นแนวทำงให้องค์กรสำมำรถ
ด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน โดยบริษทัฯ ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดลอ้ม และนโยบำย 
ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งไดมี้กำรส่ือสำรไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดร้ับทรำบ ตอ้งมี 
กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบเป็นส่ิงส ำคญัในกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอ้งมีกำรจดัสรรงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมควำมตอ้งกำร
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงต่อเน่ือง และต้องมีกำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน เน่ืองด้วยจะมีกำรรวบรวม สรุปผล 
และน ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรให้ผูบ้ริหำรทรำบผล ในกำรประชุม Management Review ประจ ำ 
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ทุกปี และน ำกิจกรรมหรือโครงกำรที่ไม่สอดคล้อง (NC-Non Compliance) มำปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 ปัจจัยด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำกกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว 

กรณีศึกษำ บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ควำมรู้และ
ควำมตระหนัก กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
สำมำรถอภิปรำยผล ไดด้งัน้ี 

5.2.2.1 ควำมรู้และควำมตระหนกั 
จำกกำรศึกษำถึงควำมรู้และควำมตระหนกั พบว่ำ ควำมรู้และควำมตระหนกั

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม นั้น ในส่วนของ
พนักงำน จะมีกำรประชุมช้ีแจง กำรสำนเสวนำเป็นประจ ำทุกปีเพ่ือให้พนักงำนได้เสนอ
ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรท ำงำน สภำพแวดลอ้มและควำมปลอดภยั ด้ำน
ส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลงัจำกนั้นจะด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ และ
รณรงค์ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนมีควำมตระหนกัถึงกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงำนร่วมกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับ กับ ชุมชน, ลูกคำ้, Supplier และโรงเรียน และในส่วน
ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพนักงำน บริษทัฯได้สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร 
อำทิ โทรศพัท์, อีเมล์, โทรสำร, Line, Facebook และ Website เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล และ
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และผูบ้ริโภค รวมทั้งมีกำรเขำ้พบปะเยี่ยมเยียนลูกคำ้ และผูบ้ริโภค 
ตำมแต่โอกำส และมีศูนยข์อ้มูลผูบ้ริโภค ส ำหรับให้ ลูกคำ้และผูบ้ริโภคติดต่อแจง้กลบัมำ
ยงับริษทัฯ ได ้รวมทั้งมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรของจงัหวดั เพ่ือจดักิจกรรม
ต่ำง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อกำรบริโภคอย่ำง
ปลอดภัย และยั่งยืน ท ำให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้มีควำมรู้และ 
ควำมตระหนกัดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมำกขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งำนวิจยัของ จุฑำรัตน์ หงษ์จินดำ (2555:184) ปัจจยัที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดั
ระยอง พบว่ำ มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) เป็นอย่ำงดีเน่ืองจำกทำงบริษทัมีกำรแจง้ให้พนกังำนที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งทรำบ
ถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม เพ่ือน ำไปท ำควำมเข้ำใจเกี่ยว
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ เพื่อจะไดน้ ำไปปฏิบตัิไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 
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5.2.2.2 กำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
จำกกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ำ บริษทั ธนำกร

ผลิตภัณฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด มีกำรจัดช้ีบ่งและจัดท ำทะเบียนผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท ำ 
กำรประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมควำมคำดหวงั และควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุก
กลุ่ม โดยมีคณะท ำงำนจะท ำกำรประเมินผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคญั และด ำเนินกำรติดต่อ
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ในช่องทำงกำรติดต่อที่บริษทัฯสร้ำงไว ้ไดแ้ก่ กำรโทรศพัท ์อีเมล ์/ 
โทรสำร / Line / Facebook / Website ในกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำนกำรโฆษณำ กำรจดังำนนิทรรศกำร และกำรประชุมสำนเสวนำ
ประจ ำปี ท ำให้กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรประชุม สังเกตกำรณ์ หรือ
ร่วมท ำกิจกรรมกัน ส่งผลให้บริษัทฯกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำใจกันมำกยิ่งขึ้น และ
สำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกนัไดอ้ย่ำงรำบร่ืน และเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม จะมี 

กำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร และประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของ
กิจกรรม ให้ผูร่้วมกิจกรรมต่ำง ๆ ไดเ้สนอแนะควำมคิดเห็นตำมมุมมองของแต่ละท่ำน เพื่อ
น ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนในครั้ งต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ วำทิต ส่องศิริ (2558: 
100) ปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษำ บริษทั ไออำร์พี
ชี จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำ บริษทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ชุมชนโดยรอบเขตประกอบกำรและ
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บริษทัฯ ท ำร่วมกบัชุมชน และ
มีกำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมผ่ำนส่ือต่ำงๆ ไปยงัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ท ำหนังสือเชิญ
เขำ้ร่วมกิจกรรม โทรศพัทเ์รียนเชิญ หรือกำรเขำ้ไปพบกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อเรียนเชิญ
ดว้ยพนกังำนมวลชนสัมพนัธ์เอง 

5.2.2.3 ควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย พบว่ำ หลงัจำกที่บริษทั 

ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัด ได้ด ำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
และได้มีกำรด ำเนินกำรวดัควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจ ำทุกปี โดยใช ้
กำรวดัผลควำมพึงพอใจลูกคำ้ และผูบ้ริโภค กำรวดัควำมสุขพนกังำน Happy Work Place 
โดย เคร่ืองมือที่ใช ้ : HAPPINOMETER ของศูนยว์ิจยัควำมสุขคนท ำงำนแห่งประเทศไทย 
สถำบนัวิจยัประชำกรและสังคม มหำวิทยำลยัมหิดล รวมทั้งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ชุมชน รัศมีโดยรอบ 5 กม. โดยทีมงำนมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ และทำงบริษทัฯ ได้
สอบถำมหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อขอหนังสือรับรองว่ำบริษทัฯ ไม่มีขอ้ร้องเรียนจำกชุมชน
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จำกเทศบำลต ำบลพระสมุทรเจดีย ์และหนังสือรับรองไม่มีขอ้ร้องเรียน จำกอุตสำหกรรม
จงัหวดัสมุทรปรำกำร ซ่ึงผลจำกกำรวดัควำมพึงพอใจ คือ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มที่ได้
ด ำเนินกำรวดัควำมพึงพอใจมีควำมพึงพอใจระดับมำกในด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงำนวิจยัของ วำทิต ส่องศิริ (2558: 101) 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษำ บริษัท ไออำร์พีชี 
จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจำกบริษทัฯ ยงัไม่สำมำรถท ำให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียก ลุ่ม
ต่ำงๆ รู้สึกถึงควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ได ้ท ำให้ยงัมีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ที่ยงัไม่พึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ อยู่ 

ดังนั้นจึงสรุปปัจจยัด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไดว้่ำ บริษทัจะตอ้งส่งเสริมควำมรู้และ
ควำมตระหนกัให้กบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่ำนกำรประชุม กำรสำนเสวนำ หรือช่องทำงกำร
ติดต่อ ท่ีบริษัทฯสร้ ำงขึ้ น ซ่ึง เ ป็น ส่ิงส ำคัญในกำรด ำ เ นินกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนั รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้นเป็นปัจจยัส ำคญั 
โดยกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และรับฟังควำมคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ท ำให้กลุ่มผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรประชุม สังเกตกำรณ์ หรือร่วมท ำกิจกรรมกนั ส่งผลให้บริษทัฯกบัผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียเขำ้ใจกันมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกันได้อย่ำงรำบร่ืน 
และตอ้งมีกำรวดัควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงเป็นปัจจยัที่ส ำคญั เพื่อให้ทรำบผลจำก
กำรวดัควำมพึงพอใจจำกกิจกรรมที่บริษทัฯด ำเนินงำนร่วมกบัผูส่้วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม โดยผลจำก
กำรวดัควำมพึงพอใจในกำรศึกษำครั้ งน้ี คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มท่ีไดด้ ำเนินกำรวดัควำมพึง
พอใจมีควำมพึงพอใจระดบัมำกในดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 

 ปัจจัยด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
จำกกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว 

กรณีศึกษำ บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั ประกอบดว้ย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ พฒันำบุคลำกร 
และกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน สำมำรถอภิปรำยผล ไดด้งัน้ี 

5.2.3.1 พฒันำบุคลำกร 
จำกกำรศึกษำกำรพฒันำบุคลำกร พบว่ำ บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช 

จ ำกัด ได้มีกำรด ำเนินกำรในกำรพฒันำควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนกังำนปฏิบตัิงำน 
โดยกำรฝึกอบรมต่อยอดให้กับพนักงำนเฉพำะกลุ่มเป็นบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีกำรขึ้ นทะเบียนเป็นบุคลำกรด้ำน ส่ิงแวดล้อม และบุคลำกรเฉพำะ 
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนพนักงำนทุกระดับก็ได้รับทรำบถึงค ำช้ีแจงเกี่ยวกับ
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โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 รวมทั้ งมีกำรจัดอบรมอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้
พนักงำนเกิดกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกขึ้ น ท ำให้เกิดควำมตระหนักและ 
ควำมรับผิดชอบมำกขึ้น โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ได้มีกำรพฒันำควำมรู้ดำ้น Digital ให้กบั
พนักงำนหลำยๆ ด้ำน เพื่อให้พนักงำนได้เ รียนรู้และพัฒนำกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ จุฑำรัตน์ หงษจ์ินดำ (2555:194) ปัจจยัที่
ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัในนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง พบว่ำมีกำรฝึกอบรบเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำม
ตระหนักและจิตส ำนึกในกำรด ำเนินงำน และท ำให้เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับระบบ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มำกยิ่งขึ้น 

5.2.3.2 กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
จำกกำรศึกษำกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน พบว่ำ กำรปรับปรุง

กระบวนกำรท ำงำนของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั มีแนวคิดในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดับนโยบำยจำกผูบ้ริหำร ซ่ึงอยู่ในพนัธกิจของบริษทัท่ีว่ำ 
ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน โดยด ำเนินกำรตำมข้อ 1 “กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง” (จำก 3 ขอ้ด ำเนินกำร) 
รวมทั้งก ำหนดเป็นค่ำนิยมร่วม เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ส่งผลให้มีกำรปรับปรุง แกไ้ข 
และป้องกนั ในกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ือง
มำโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำ Roadmap กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิต 
(Sustainable Supply Chain) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร GREEN Procurement, 
GREEN Manufacturing, GREEN Logistics, GREEN Consumption และGREEN Recycling 
- ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ วำทิต ส่องศิริ (2558: 101) ปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษำ บริษทั ไออำร์พีชี จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำ บริษทัฯ 
ควรมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนโดยผลที่ ได้จำกกำรติดตำมตรวจสอบ  
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำพฒันำกำรด ำเ นินงำนต่อไป  
ซ่ึงกำรปรับปรุงแก้ใขน้ีจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมมีกำรพฒันำ
อย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นดว้ย 

ดังนั้นจึงสรุปปัจจยัด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพฒันำได้ว่ำ บริษทัฯจะตอ้งมีกำรพฒันำ
บุคลำกรในด้ำนควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำนปฏิบัติงำน ส่งผลให้ท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และจะตอ้งมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ซ่ึงส่งผลให้มีกำรปรับปรุง แกไ้ข 
และป้องกนั ในกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ือง 
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 ปัจจัยด้ำนประสิทธิผล 
จำกกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว 

กรณีศึกษำ บริษัท ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมันพืช จ ำกัด ประกอบด้วย 1 ประเด็น ได้แก่ กำรบรรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้สำมำรถอภิปรำยผล ไดด้งัน้ี 

5.2.4.1 กำรบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้
จำกกำรศึกษำกำรบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้พบว่ำ บริษทั 

ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัพืช จ ำกัดได้ด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมไดอ้ย่ำงครอบคลุมกบัควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ ที่แสดงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของผูมี้ส่วนส่วนเสีย รวมทั้งประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ นั้น ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไดร้ับ
ประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ
จริง จึงท ำให้บริษทัฯ มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและมีประสิทธิภำพ และสำมำรถมองภำพได้
อย่ำงชัดเจนและจับต้องได้ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ 
หลงัจำกท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินงำนกิจกรรมร่วมกนั ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดล้อม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดยเกิดเป็นควำมสัมพนัธ์ที่ดีระหว่ำงผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษทัฯ ส่งผลต่อให้บริษทัฯ มีควำมน่ำเช่ือถือ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ
แลกเปล่ียนควำมรู้หรือแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย ท ำให้เกิดควำมร่วมมือกันเพ่ิม
มำกขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับงำนวิจัยของ วำทิต ส่องศิริ (2558: 102-103) ปัจจยัที่ส่งผลต่อ 
กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษำ บริษทั ไออำร์พีชี จ ำกัด (มหำชน) 
พบว่ำ บริษัทฯ ได้ด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่ำงมีควำมครอบคลุมกับ  
ควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแลว้ จึงส่งผลต่อกำรด ำเบินงำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมบริษัทฯ ที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเขตประกอบกำรและแสดงถึง 
กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
สำมำรถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่ำงยัง่ยืน รวมทั้งผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่กล่ำวว่ำได้รับ
ประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ จริง จึงส่งผลต่อ  
กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพ เมื่อด ำเนินงำนต่ำงๆ แลว้เกิดประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจริง ท ำให้
บริษทัฯ มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและสำมำรถเห็นภำพและจบัตอ้งได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และ
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงชุมชนกบับริษทัฯ หลงัท ำกิจกรรมร่วมกนั ส่งผลต่อควำมส ำเร็จใน
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กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ซ่ึงผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้เขำ้ร่วม
กิจกรรมได้กล่ำวว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับบริษัทฯเป็นไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น 
เน่ืองจำกเห็นว่ำกำรท ำกิจกรรมร่วมกบับริษทัฯ นั้น แสดงถึงควำมห่วงใยและ ใส่ใจต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียจริง 

ดังนั้นจึงสรุปปัจจยัดำ้นประสิทธิภำพไดว้่ำ บริษทัจะตอ้งมีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมได้อย่ำงครอบคลุมกับควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ ที่แสดงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วน
ส่วนเสีย รวมทั้งประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม และ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จึงท ำให้บริษทัฯ มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถมองภำพไดอ้ย่ำงชัดเจนและจบัตอ้งได้ และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
กบับริษทัฯ 

 ปัญหำและอปุสรรค 
จำกกำรศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 5 ในที่ส ำคญั 

สำมำรถแยกประเด็นได ้2 ประเด็น ไดแ้ก่ เกณฑก์ ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว และกำรบริหำรจดักำร
ภำครัฐในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียวของสถำนประกอบกำร สำมำรถอภิปรำยผล ไดด้งัน้ี 

5.2.5.1 เกณฑก์ ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว 
ปัญหำอุปสรรคเกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว พบว่ำ บำงครั้ งผูผ้ลิต

วตัถุดิบ (Supplier) ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในกำรขอกำรรับรองรองอุตสำหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 2 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดส่งผลให้บริษทัฯสูญเสียผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier)  
ไป ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ต้องจดัหำผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) และคดักรอง
โดยใช้เกณฑ์ดำ้นส่ิงแวดลอ้มใหม่บำงครั้ งผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ในกำรขอกำรรับรองรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดส่งผลให้
บริษทัฯสูญเสียผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) ไป ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตอ้งจดัหำ
ผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Supplier) และคดักรองโดยใชเ้กณฑด์ำ้นส่ิงแวดลอ้มใหม่ 

ดังนั้ น  อำจกล่ำวได้ว่ำ ปัญหำอุปสรรคเกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว  
ในขอ้ก ำหนดตอ้งมีกำรส่งเสริมให้โซ่อุปทำน (Supply Chain) มุ่งสู่อุตสำหกรรมสีเขียว และน ำมำ
ปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิผล โดยตอ้งด ำเนินกำรให้ครอบคลุมทั้งโซ่อุปทำนและตอ้งมีกำรพฒันำอย่ำง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน (โดยอย่ำงนอ้ยห่วงโซ่อุปทำนตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 
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: ปฏิบตัิกำรสีเขียว) ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมท่ีบริษทัฯตั้งเป้ำหมำยไว ้

5.2.5.2 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียวของสถำน
ประกอบกำร 
ปัญหำอุปสรรคกำรบริหำรจดักำรของภำครัฐในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม 

สีเขียวของสถำนประกอบกำร พบว่ำ กำรบริหำรจดักำรภำครัฐในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
สีเขียวของสถำนประกอบกำรที่ไดก้ำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวสิทธิประโยชน์ที่สถำน
ประกอบกำรไดร้ับนั้นมีในรูปแบบผลตอบแทนท่ีเป็นกำรลดหย่อนภำษี ยกเวน้ภำษี หรือ
ลดค่ำธรรมเนียม นั้ นไม่มี ส่งผลให้สถำนประกอบกำรบำงครั้ งขำดแรงจูงใจในกำร
ด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 

ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำปัญหำอุปสรรคกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐใน 
กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียวของสถำนประกอบกำร ไม่สำมำรถด ำเนินงำนด้ำน  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเน่ือง นั้นคือ 
 ขำดสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนที่เป็นในรูปแบบกำรลดหย่อนภำษี ยกเวน้ภำษี หรือ
ลดค่ำธรรมเนียม ส่งผลให้สถำนประกอบกำรบำงครั้ งขำดแรงจูงใจในกำรด ำเนินงำน 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 

ทั้งน้ีปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ
บริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั สำมำรถสรุปไดด้งัภำพที่ 5.1  
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

- โครงสร้ำงคณะท ำงำนตำม 7 หัวขอ้หลัก CSR และส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมรู้
และควำมสำมำรถเพียงพอในกำรปฏิบัติ รวมทั้งแต่งตั้งคณะท ำงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
เป็นทีมให้ค ำปรึกษำห่วงโซ่อุปทำน  

2. กำรจัดท ำนโยบำย  
- ไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นส่ิงแวดล้อม และนโยบำยดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

รวมทั้งไดม้ีกำรส่ือสำรไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มได้รับทรำบควำมรับผิดชอบ 
เพื่อเป็นแนวทำงให้องคก์รสำมำรถด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกนั และมีกำร
ทบทวนประจ ำทุกปี 

3. กำรจัดสรรงบประมำณ 
- กำรจดัสรรงบประมำณเป็นประจ ำทุกปี และมีควำมต่อเน่ือง ครอบคลุมทุกกิจกรรม  

ทั้งกิจกรรมภำยในองคก์ร และภำยนอกองคก์ร ทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม หำกมีกำรติดขดัในดำ้นงบประมำณก็สำมำรถขยำยหรือของบประมำณ
ลงทุนเพิ่มเติมไดใ้นประเด็นท่ียงัไม่สอดคลอ้ง ส่งผลให้สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำง
เต็มท่ีและต่อเน่ือง 

4. กำรติดตำมและประเมินผล 
- มีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจติดตำมของบริษทัฯ ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และ 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรตรวจติดตำม และน ำเสนอผลกำรด ำเนิน 
กำรให้ผูบ้ริหำรทรำบผล ในกำรประชุม Management Review ประจ ำทุกปี และ 
น ำกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีไม่สอดคลอ้ง (NC-Non Compliance) มำปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้ด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ควำมรู้และควำมตระหนัก 

- มีกำรสำนเสวนำเป็นประจ ำทุกปีเพื่อให้พนกังำนไดเ้สนอควำมคิดเห็น และด ำเนินกำร
ประชำสัมพนัธ์ และรณรงค ์เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้พนกังำนมีควำมตระหนกั รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนกังำนร่วมกิจกรรมกบั ชุมชน, ลูกคำ้, Supplier และโรงเรียน รับทรำบ
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ลูกคำ้หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำร และ
จดักิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคหรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมีควำมรู้ และ 
ควำมตระหนกัเพิ่มมำกข้ึน 

2. กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีกำรจดัช้ีบ่งและจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย แลกเปลี่ยนควำมรู้ และ 
รับฟังควำมคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และกำรประชุมสำนเสวนำประจ ำปี ส่งผลให้
บริษทัฯกับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขำ้ใจกนัมำกย่ิงข้ึน และสำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
ร่วมกนัไดอ้ย่ำงรำบร่ืน และเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม จะมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร และ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกิจกรรม ให้ผูร่้วมกิจกรรมต่ำง ๆ ไดเ้สนอแนะ
ควำมคิดเห็นตำมมุมมองของแต่ละท่ำน เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนในคร้ังต่อไป 

3. ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผลจำกกำรวดัควำมพึงพอใจ คือ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มท่ีได้ด ำเนินกำรวดัควำมพึง
พอใจมีควำมพึงพอใจระดบัมำก ซ่ึงด ำเนินกำรวดัควำมพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
เป็นประจ ำทุกปี 
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ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
1. กำรพัฒนำบุคลำกร 

- มีด ำเนินกำรในกำรพฒันำควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนกังำนปฏิบติังำน  
โดยกำรฝึกอบรมต่อยอดให้กบัพนกังำนเฉพำะกลุ่มเป็นบุคลำกรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และส่งเสริมให้มีกำรข้ึนทะเบียนเป็นบุคลำกรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และบุคลำกรเฉพำะ
ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม พนกังำนทุกระดับก็ไดร้ับทรำบถึงค ำช้ีแจงเก่ียวกบั
โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 5 และจดัอบรมอย่ำงต่อเน่ือง  

2. กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
- มีแนวคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดบันโยบำยจำกผูบ้ริหำร  

(พนัธกิจ + ค่ำนิยมร่วม) ส่งผลให้มีกำรปรับปรุง แก้ไข และป้องกนั  
ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอด 

ด้ำนประสิทธิผล 
1. กำรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ต้ังไว้ 

- มีกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงครอบคลุมกบัควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดส่้วน ส่งผลให้ผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียไดร้ับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯจริง จึงท ำให้บริษทัฯ  
มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีและมีประสิทธิภำพ และสำมำรถมองภำพไดอ้ย่ำงชดัเจนและ 
จบัตอ้งได ้รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัในกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมร่วมกนั ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เกิดเป็นควำมสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหว่ำงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ ส่งผลต่อให้บริษทัฯมีควำมน่ำเช่ือถือ ท ำให้เกิด
ควำมร่วมมือกนัเพิ่มมำกข้ึน 

ภำพที่ 5.1 ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอตุสำหกรรมสีเขียวของบริษัท ธนำกรผลติภัณฑ์น ้ำมันพืช จ ำกดั 
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5.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวของ
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมันพืช จ ำกัด 

จำกกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสี
เขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั สำมำรถสรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำตำมแต่ละ
องคป์ระกอบต่ำงๆ ไดด้งัน้ี 

 กำรบริหำรจัดกำร 
สำมำรถแบ่งไดแ้ต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
5.3.1.1 กำรก ำหนดนโยบำย 

สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 

1. แสดงให้เห็นถึงควำมมัง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
2. ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรประกอบ

กิจกำรของบริษทัฯ โดยยึดหลกักำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
มีจริยธรรม และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนทุกควำมปลอดภัยของ
ผูบ้ริโภค ทุกผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  

3. กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย และข้อก ำหนดอ่ืน ๆ อย่ำง
เคร่งครัด  

4. จดัให้มีกำรส่ือสำรโดยกำรจดัท ำเป็นประกำศ แจ้งให้พนักงำนทุกคน
รับทรำบ และมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 

5.3.1.2 กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบ 
สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1. กำรแต่งตั้ งคณะท ำงำนโดยอ้ำงอิงจำกโครงสร้ำงคณะท ำงำนตำม  

7 หัวขอ้หลกักำรด ำเนินกำรดำ้น CSR-DIW Continuous และคณะท ำงำน
ควรเป็นผูแ้ทนจำกทุกแผนกในบริษทัฯ เพื่อให้ทุกแผนกได้มีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

2. กำรส่งเสริมให้พนักงำนหรือคณะท ำงำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถ
เพียงพอในกำรปฏิบตัิ อำทิ กำรจดัอบรมสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกบัเร่ือง 
Green Procurement ส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
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3. กำรสำนเสวนำพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้เสนอแนะ 
ให้ควำมเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำงำน สภำพแวดลอ้มและ
ควำมปลอดภยั ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

4. กำรส่ือสำรให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบถึงกำรแต่งตั้ งและ 
กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนของบริษทัฯ เพื่อให้สะดวกในกำรติดต่อ
ประสำนงำนหรือกำรแกไ้ขปัญหำ ต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงครบถว้น  

5. กำรมอบหมำยให้คณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มเป็นทีมให้ค ำปรึกษำและ
ติดตำมประสิทธิผลกำรจดัท ำแผนงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำน 

5.3.1.3 กำรจดัสรรงบประมำณ 
สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1. กำรจดัสรรงบประมำณเป็นประจ ำทุกปี และมีควำมต่อเน่ือง ให้ครอบคลุม

ทุกกิจกรรม ทั้ งกิจกรรมภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กร ทั้ งใน 
ดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

2. กำรสำนเสวนำกับผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพื่อให้ทรำบ 
ควำมคำดหวงัและควำมตอ้งกำร และพิจำรณำกำรจดัสรรงบประมำณ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตำมควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หำกมีกำรติดขดัในด้ำนงบประมำณก็สำมำรถขยำยหรือของบประมำณ
ลงทุนเพ่ิมเติมได้ในประเด็นท่ีย ังไม่สอดคล้อง ส่งผลให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อสังคมไดอ้ย่ำงเต็มท่ี
และต่อเน่ือง 

5.3.1.4 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1. จดัท ำแผนกำรตรวจติดตำมของบริษทัฯ เน่ืองจำกท ำให้ทรำบถึงคิดเห็น

จำกกำรเปิดโอกำสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  

2. กำรจัดท ำบันทึกรำยงำนกำรด ำ เ นินกำรด้ ำน ส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และคณะท ำงำนจะรวบรวม สรุปผล  

3. กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรให้ผู ้บริหำรทรำบผล ในกำรประชุม 
Management Review ประจ ำทุกปี  
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4. กำรน ำกิจกรรมหรือโครงกำรที่ไม่สอดคล้อง (NC-Non Compliance)  
มำปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้ด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

 กำรเรียนรู้และพัฒนำ 
สำมำรถแบ่งไดแ้ต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
5.3.2.1 กำรพฒันำควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนกังำนปฏิบตัิงำน 

สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1. กำรฝึกอบรมต่อยอดให้กับพนักงำนเฉพำะก ลุ่ม เ ป็นบุค ลำกร  

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
2. กำรส่งเสริมให้มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม และ

บุคลำกรเฉพำะดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
3. พนักงำนทุกระดับต้องได้รับทรำบถึงค ำ ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงกำร

อุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 5 รวมทั้งมีกำรจดัอบรมอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้
พนกังำนไดเ้รียนรู้และพฒันำกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

5.3.2.2 กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1.  กำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดบันโยบำยจำกผูบ้ริหำร  
2. กำรก ำหนดเป็นค่ำนิยมร่วม ในกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม และ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ือง 
3. กำรจัดท ำ Roadmap กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิต (Sustainable 

Supply Chain) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร GREEN Procurement, 
GREEN Manufacturing, GREEN Logistics, GREEN Consumption และ
GREEN Recycling 

 ควำมรู้และควำมตระหนัก 
สำมำรถแบ่งไดแ้ต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
5.3.3.1 กำรพฒันำควำมรู้และควำมตระหนกัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

1. ในส่วนของพนกังำน สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1) กำรประชุมช้ีแจง กำรสำนเสวนำเป็นประจ ำทุกปีเพื่อให้พนักงำนได้

เสนอควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรท ำงำนสภำพแวดล้อม
และควำมปลอดภยั ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
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2) กำรประชำสัมพันธ์ และรณรงค์ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนมี
ควำมตระหนกัถึงกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่งเสริมให้พนักงำนร่วมกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับ ชุมชน , ลูกค้ำ , Supplier และ
โรงเรียน  

2. ในส่วนของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพนกังำน สำมำรถแบ่งเป็น
แต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1) สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร อำทิ โทรศพัท,์ อีเมล,์ โทรสำร, Line, 

Facebook และ Website เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล และควำมตอ้งกำรของ

ลูกคำ้ และผูบ้ริโภค  
2) กำรเข้ำพบปะเยี่ยมเยียนลูกคำ้ และผูบ้ริโภค ตำมแต่โอกำส และมี

ศูนยข์อ้มูลผูบ้ริโภค ส ำหรับให้ ลูกคำ้และผูบ้ริโภคติดต่อแจง้กลบัมำ
ยงับริษทัฯ  

3) กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรของจงัหวดั เพื่อจดักิจกรรม

ต่ำง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจต่อผลิตภณัฑ์ หรือต่อ
กำรบริโภคอย่ำงปลอดภยั และยัง่ยืน ท ำให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มของบริษทัฯ ไดมี้ควำมรู้และควำมตระหนกัดำ้นส่ิงแวดลอ้มและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมำกขึ้น 

 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สำมำรถแบ่งไดแ้ต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
5.3.4.1 กำรช้ีบ่งและจัดท ำทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท ำกำรประเมินผล

ประโยชน์และผลกระทบ และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1. กำรจดัช้ีบ่งและจดัท ำทะเบียนผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท ำกำรประเมินผล

ประโยชน์และผลกระทบ และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสีย  
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2. กำรด ำเนินกำรติดต่อกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่องทำงกำรติดต่อที่
บริษทัฯสร้ำงไว ้ไดแ้ก่ กำรโทรศพัท ์อีเมล ์/ โทรสำร / Line / Facebook / 
Website  

3. กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และรับฟังควำมคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่ำนกำรโฆษณำ กำรจัดงำนนิทรรศกำร และกำรประชุมสำนเสวนำ
ประจ ำปี ท ำให้กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรประชุม 
สังเกตกำรณ์ หรือร่วมท ำกิจกรรมกนั  

4. กำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร และประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของ
กิจกรรม ให้ผูร่้วมกิจกรรมต่ำง ๆ ไดเ้สนอแนะควำมคิดเห็นตำมมุมมอง
ของแต่ละท่ำน เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนในครั้ งต่อไป 

5.3.4.2 กำรส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทำน 
สำมำรถแบ่งเป็นแต่ละหัวขอ้ ไดด้งัน้ี 
1. กำรพิ จ ำรณำและกำรประ เมินควำม เ ส่ีย งก ลุ่มที่ มี ผลกระทบ 

ด้ำนส่ิงแวดล้อมมำก ปำนกลำง และน้อย เป็น First Tier, Second Tier 
และ Third Tier เรียงตำมล ำดบั ไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวโดย
กลุ่มท่ีเป็น First Tier ตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 
ขึ้นไปทุกรำย กลุ่มท่ีเป็น Second Tier ตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรม
สีเขียว อย่ำงน้อยระดับที่ 2 ภำยใน 1 ปี และกลุ่มที่เป็น Third Tier ตอ้ง
ไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว อย่ำงนอ้ยระดบัท่ี 2 ภำยใน 3 ปี 

ทั้งน้ีแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีว
ของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั สำมำรถสรุปไดด้งัภำพที่ 5.2  
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กำรบริหำรจัดกำร 
กำรก ำหนดนโยบำย 
1. แสดงให้เห็นถึงควำมมัง่มัน่ท่ีจะ
รับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

2. ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบ  

3. กำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
และขอ้ก ำหนดอื่น ๆ อย่ำงเคร่งครัด  

4. จดัให้มีกำรส่ือสำรโดยกำรจดัท ำเป็น
ประกำศ แจง้ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบ 
และมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 

กำรก ำหนดผูร้ับผิดชอบ 
1. กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนโดยอำ้งอิงจำก
โครงสร้ำงคณะท ำงำนตำม 7 หัวขอ้
หลกักำรด ำเนินกำรดำ้น CSR-DIW 
Continuous และคณะท ำงำนควรเป็น
ผูแ้ทนจำกทุกแผนกในบริษทัฯ  

2. กำรส่งเสริมให้พนกังำนหรือคณะท ำงำน
มีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอใน
กำรปฏิบัติ  

3. กำรสำนเสวนำพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี  

กำรเรียนรู้และพัฒนำ 
กำรพฒันำควำมรู้ และควำมสำมำรถของ
พนกังำนปฏิบติังำน 
1. กำรฝึกอบรมต่อยอดให้กบัพนกังำน

เฉพำะกลุ่มเป็นบุคลำกรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
2. กำรส่งเสริมให้มีกำรข้ึนทะเบียนเป็น

บุคลำกรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และบุคลำกร
เฉพำะดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

3. พนกังำนทุกระดับตอ้งไดร้ับทรำบถึงค ำ
ช้ีแจงเก่ียวกบัโครงกำรอุตสำหกรรมสี
เขียวระดบั 5 รวมทั้งมีกำรจดัอบรมอย่ำง
ต่อเน่ือง  

กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
1.  กำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน

ตั้งแต่ระดบันโยบำยจำกผูบ้ริหำร  
2. กำรก ำหนดเป็นค่ำนิยมร่วม ในกำร

ด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และควำม
รับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ือง 

3. กำรจดัท ำ Roadmap กำรจดักำรห่วงโซ่
อุปทำนกำรผลิต (Sustainable Supply 
Chain) เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำร  

ควำมรู้และควำมตระหนัก 
กำรพฒันำควำมรู้และควำมตระหนกัของผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย  
1. ในส่วนของพนกังำน  

1) กำรประชุมช้ีแจง กำรสำนเสวนำ
เป็นประจ ำทุกปีเพื่อให้พนักงำนได้
เสนอควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินกำร
เก่ียวกบักำรท ำงำน สภำพแวดลอ้ม
และควำมปลอดภยั ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

2) กำรประชำสัมพนัธ์ และรณรงค ์
และส่งเสริมให้พนกังำนร่วม
กิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกบั 
ชุมชน, ลูกคำ้, Supplier และ
โรงเรียน  

2. ในส่วนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่ใช่
กลุ่มพนกังำน 
1) สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร อำทิ 

โทรศพัท์, อีเมล,์ โทรสำร, Line, 
Facebook และ Website เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอ้มูล และควำมต้องกำร  

กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กำรช้ีบ่งและจดัท ำทะเบียนผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม ท ำกำรประเมินผลประโยชน์และ
ผลกระทบ และจัดล ำดับควำมส ำคญัของผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย 
1. กำรจดัช้ีบ่งและจัดท ำทะเบียนผูม้ีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ท ำกำรประเมินผลประโยชน์
และผลกระทบ และจดัล ำดบัควำมส ำคญั
ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  

2. กำรด ำเนินกำรติดต่อกลุ่มผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย ในช่องทำงกำรติดต่อท่ีบริษทัฯ
สร้ำงไว ้ 

3. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และรับฟัง 
ควำมคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
ผ่ำนกำรโฆษณำ กำรจดังำนนิทรรศกำร 
และกำรประชุมสำนเสวนำประจ ำปี  

4. กำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร และ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของ
กิจกรรม ให้ผูร่้วมกิจกรรมต่ำง ๆ ได้
เสนอแนะควำมคิดเห็นตำมมุมมองของ
แต่ละท่ำน เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำน
ในคร้ังต่อไป 
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4. กำรส่ือสำรให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียได้
รับทรำบ  

5. กำรมอบหมำยให้คณะท ำงำน 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มเป็นทีมให้ค ำปรึกษำและ
ติดตำมประสิทธิผลกำรจัดท ำแผนงำน
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน  

กำรจดัสรรงบประมำณ 
1. กำรจดัสรรงบประมำณเป็นประจ ำทุกปี 
และมีควำมต่อเน่ือง ให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรม  

2. กำรสำนเสวนำกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ของบริษทัเพื่อให้ทรำบควำมคำดหวงั
และควำมตอ้งกำร และพิจำรณำกำร
จดัสรรงบประมำณเพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมตำมควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย  

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ด ำเนินกำร 
1. จดัท ำแผนกำรตรวจติดตำมของบริษทัฯ  
2. กำรจดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรด ำเนินกำร
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมรับผิดชอบต่อ

2) กำรเขำ้พบปะเย่ียมเยียนลูกคำ้ และ
ผูบ้ริโภค ตำมแต่โอกำส และมีศูนย์
ขอ้มูลผูบ้ริโภค ส ำหรับให้ ลูกคำ้
และผูบ้ริโภคติดต่อแจง้กลบัมำยงั
บริษทัฯ  

3) กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำน
รำชกำรของจงัหวดั เพื่อจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดม้ีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจต่อผลิตภณัฑ์ หรือต่อ
กำรบริโภคอย่ำงปลอดภยั และยัง่ยืน  

กำรส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทำน  
1. กำรพิจำรณำและกำรประเมินควำมเส่ียง

กลุ่มท่ีมีผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มมำก 
ปำนกลำง และน้อย เป็น First Tier, 
Second Tier และ Third Tier เรียง
ตำมล ำดบั ได้รับกำรรับรอง
อุตสำหกรรมสีเขียวโดยกลุ่มท่ีเป็น First 
Tier  ตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรม
สีเขียวระดบัท่ี 2 ข้ึนไปทุกรำย กลุ่มท่ี
เป็น Second Tier ตอ้งไดร้ับกำรรับรอง
อุตสำหกรรมสีเขียว อย่ำงน้อยระดบัท่ี 2 
ภำยใน 1 ปี และกลุ่มท่ีเป็น Third Tier 
ตอ้งไดร้ับกำรรับรองอุตสำหกรรม 
สีเขียว อย่ำงน้อยระดับท่ี 2 ภำยใน 3 ปี 
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สังคม และคณะท ำงำนจะรวบรวม 
สรุปผล  

3. กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรให้
ผูบ้ริหำรทรำบผล ในกำรประชุม 
Management Review ประจ ำทุกปี  

4. กำรน ำกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีไม่
สอดคลอ้ง (NC-Non Compliance) มำ
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้ด ำเนินกำรไดอ้ย่ำง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ภำพที่ 5.2 แนวทำงกำรด ำเนนิงำนที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวของบริษัท ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ำมันพืช จ ำกดั 
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5.4 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 

จำกกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรม  
สีเขียวของบริษทั ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมนัพืช จ ำกดั สำมำรถสรุปขอ้เสนอไดด้งัน้ี 

1. สถำนประกอบกำรที่ได้กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว ภำครัฐควรส่งเสริมสิทธิ
ประโยชน์ท่ีสถำนประกอบกำรไดร้ับนั้นมีในรูปแบบผลตอบแทนที่เป็นกำรลดหย่อนภำษี ยกเวน้
ภำษี หรือลดค่ำธรรมเนียม 

2. กำรส่งเสริมให้ผูบ้ริโภครู้จกัตรำสัญลกัษณ์หรือโลโก้อุตสำหกรรมสีเขียวมำกกว่ำ
น้ี เพ่ือเป็นทำงเลือกให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 



97 

บรรณำนุกรม 

กนกกำญจน์ นอ้ยนำช.  2558.  แนวทำงกำรพฒันำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนเิวศ (Eco Industrial 
Town) อย่ำงยัง่ยืน : กรณีศึกษำ นคิมอุตสำหกรรมบำงชัน.  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์. 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม.  2562.  คู่มืออุตสำหกรรมสีเขยีว.  กรุงเทพฯ.  กองส่งเสริมเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้มโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม.  คน้วนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2564  จำก  
http://rmupt-environment.blogspot.com/2009/08/blog-post_20.html 

เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ.  กระบวนกำรบริหำรงำน Balanced Scorecard (BSC).   
คน้วนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2564  จำก https://www.iok2u.com/index.php/article/e-book/398-
balanced-scorecard-bsc 

ควำมหมำยของกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม.  คน้วนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2564  จำก 
https://sites.google.com/site/energyandenvironment00/ 

จ ำลอง โพธ์ิบุญ.  2555.  กำรจดักำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรแกไ้ขปัญหำ 
ภำวะโลกร้อน.  สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์. 

จุฑำรัตน์ หงษจ์ินดำ.  2555.  ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 
(ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จังหวัดระยอง.  วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์. 

จุฑำรัตน์ หงส์จินดำ และจุฑำรัตน์ ชมพนัธ์ุ.  2557.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบ
มำตรรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม: กรณีศึกษำ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน).  
วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑติพฒันบริหำรศำสตร์. 

ณัฐพร ยงวงศไ์พบูลย.์  2564.  รูปแบบกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเหล็กไทยสู่กำรเป็นอุตสำหกรรม 
สีเขียวอย่ำงยั่งยนื.  วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎบีณัฑิต มหำวทิยำลยัสยำม. 

นภำพร เกำะทอง.  ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม.  ปัญหำส่ิงแวดล้อมโลก.  คน้วนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2564  จำก 
http://www.pw.ac.th/emedia/media/social/global_napaporn/globalEdUnit3.pdf 

http://rmupt-environment.blogspot.com/2009/08/blog-post_20.html
https://sites.google.com/site/energyandenvironment00/
http://www.pw.ac.th/emedia/media/social/global_napaporn/globalEdUnit3.pdf


98 

ปัญญำทร หวงัชูธรรม.  2559.  กำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมของ
สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์.  วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎบีณัฑติ สถำบนับณัฑิตพฒัน 
บริหำรศำสตร์. 

พสัพงศ ์เอ่ียมสุภำษิต.  2560.  แนวทำงกำรพฒันำบริษัทเข้ำสู่อุตสำหกรรมสีเขียว ระดบัที่4 
วัฒนธรรมสีเขียว : กรณีศึกษำ บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน).  วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์. 

ภูริตำ นรนำถตระกูล.  2562.  สถำนกำรณ์และข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอใีห้เป็น
อุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำอุตสำหกรรมสำขำไฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส์.  วิทยำนิพนธ์
ปริญญำดษุฎบีณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั. 

มีชยั วรสำยนัณห์.  ปัญหำส่ิงแวดล้อมและกำรป้องกนัแก้ไข.  คน้วนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2564  จำก 
http://www.agi.nu.ac.th/nred/tgj/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5
%E0%B9%88_17_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97
%E0%B8%B5%E0%B9%88_1/05_17_01.pdf 

วำทิต ส่องศิริ.  2558.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด ำเนนิงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษำ  
บริษัท ไออำร์พีชี จ ำกัด (มหำชน).  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิต 
พฒันบริหำรศำสตร์. 

ศรินรัตน์ เทียมสุวรรณ.  2555.  ปัจจัยกำรค ำเนนิธุรกิจอุตสำหกรรมสีเขียวของโรงงำนอุตสำหกรรม
ในจังหวดัสมุทรสำคร.  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัศิลปกร. 

อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑำรัตน์ ชมพนัธ์ุ.  2558.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี: กรณีศึกษำ บริษัทไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน).  วิทยำนิพนธ์ปริญญำดษุฎบีณัฑิต สถำบนับณัฑติพฒันบริหำรศำสตร์. 

BSC ดำ้น Controlling.  ทฤษฎีองค์กำรและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ช้ันสูง.  คน้วนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 
2564  จำก http://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/bsc.html 

 

http://www.agi.nu.ac.th/nred/tgj/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_17_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1/05_17_01.pdf
http://www.agi.nu.ac.th/nred/tgj/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_17_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1/05_17_01.pdf
http://www.agi.nu.ac.th/nred/tgj/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_17_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1/05_17_01.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภำคผนวก ก 
 

แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้น 
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แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้น เพือ่ศึกษำปัจจัยทีส่่งผลส ำเร็จต่อ 
กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกดั 

 
ผู้ให้สัมภำษณ์……………………………………………………………………………………. 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงำน………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์……………………………………อเีมล………………………………………………. 
วันที่สัมภำษณ์……………………………………………เวลำ………………………………… 
ผู้สัมภำษณ์………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 1 ทั่วไป 
1. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรในกำรน ำกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 ใช้ในบริษัทฯ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. บริษัทฯมีกำรด ำเนนิงำนตำมกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 มำเป็นระยะเวลำเท่ำไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. นโยบำยของบริษัทฯ มีผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมอตุสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 

หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่ำนมีควำมคำดหวังถึงประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ต่อส่ิงแวดล้อมและกำรปฏบิัติในกำรน ำกิจกรรม

อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 มำใช้อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ทั้งจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงหรือท้องถิน่  

มีผลต่อกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดและควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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6. นอกเหนือจำกกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคบัต่ำงๆ ที่มำจำกหน่วยงำนรำชส่วนกลำงหรือ
ท้องถิ่น ต้องปฏบิัติตำมกฎอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกบักำรค ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมจำกหน่วยงำนอื่นหรือไม่ โปรดยกตัวอย่ำง 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีผลต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบ

ต่อสังคมของบริษัทฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
8. สภำพเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมใน

บริษัทฯหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
9. กำรแข่งขันทำงธุรกิจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ในบริษัทฯหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนนิกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 
1. ด้ำนกำรบริหำร 
1.1 ท่ำนมีแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ท่ำนมีวิสัยทัศน์ และนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรด ำเนนิงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ท่ำนมีกำรจัดกำรโครงสร้ำงคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ 
อย่ำงไร และเพยีงพอหรือไม่ 
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.4 ท่ำนมีกำรบริหำรอย่ำงไรเพือ่ให้พนักงำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอในกำร
ด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.5 ท่ำนมีกำรจัดตั้งทีมให้ค ำปรึกษำเพื่อตดิตำมประสิทธผิลกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม
ของห่วงโซ่อปุทำน ในกำรขอรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.6 บริษัทฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ 
อย่ำงไร และเพยีงพอหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.7 ท่ำนคิดว่ำในอนำคตจะมีกำรบริหำรกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเน่ืองอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.8 ท่ำนมีกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนนิกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.9 หลังจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมได้มีกำรท ำผลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 



104 

1.10 หลังจำกได้รับกำรรับรองอตุสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 แล้ว บริษัทฯ มีขั้นตอนในกำรรักษำ
และด ำรงไว้อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 ท่ำนมีวิธกีำรอย่ำงไรเพื่อให้พนกังำนปฏิบตัิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อ
สังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ท่ำนมีวิธกีำรอย่ำงไรเพื่อให้ผู้บริโภคมีควำมรู้และควำมตระหนักในกำรบริโภคที่ยั่งยืน 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ท่ำนมีวิธกีำรอย่ำงไรให้มีกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ให้ควำมรู้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ท่ำนมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงไรให้ทรำบถึงข้อมูลควำมคำดหวงั
และ ควำมต้องกำร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม
และควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.6 ท่ำนมีวิธกีำรตรวจสอบผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดย
กำรวัดควำมพึงพอใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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2.7 ควำมพึงพอใจของกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมจำกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
3.1 กำรด ำเนินของบริษัทฯท ำให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนปฏิบัตงิำน
หรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.2 บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข และป้องกนัของกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.3 บริษัทฯ มีแนวคดิ กระบวนกำร นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.4 มีควำมต้องกำรจำกประชำชนในด้ำนส่ิงแวดล้อมทีท่ ำให้บริษัทฯ ต้องพฒันำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรด ำเนินงำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้ำนประสิทธผิล 
4.1 ท่ำนมีแนวทำงกำรก ำหนดวัตถปุระสงค์ และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม
และควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 ท่ำนได้น ำปัญหำส่ิงแวดล้อมที่เกดิขึน้ โดยรอบบริษัทและชุมชนเพือ่น ำมำพิจำรณำก ำหนด
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนนิงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.3 หำกกำรด ำเนนิงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ไม่สำมำรถบรรลุตำมวัตถปุระสงค์ 
และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ท่ำนมีวิธกีำรแก้ปัญหำอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ กบัชุมชน ภำยหลังจำกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเป็นอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนนิงำน 
1. ท่ำนคิดว่ำปัญหำและอุปสรรคด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมที่เกิดขึน้ใน

ปัจจุบันและคำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตมอีะไรบ้ำง อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหำและอปุสรรคดังกล่ำวส่งผลต่อด ำเนนิงำนกิจกรรมอตุสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 

หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่ำนมีกำรแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณในควำมอนเุครำะห์ของท่ำนเป็นอย่ำงสูง 



 

ภำคผนวก ข 
 

แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับพนักงำนปฏิบัติงำน 
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แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับพนักงำนปฏิบัตงิำน เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อ 
กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกดั 

 
ผู้ให้สัมภำษณ์……………………………………………………………………………………. 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงำน………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์……………………………………อเีมล………………………………………………. 
วันที่สัมภำษณ์……………………………………………เวลำ………………………………… 
ผู้สัมภำษณ์………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 1 ทั่วไป 
1. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรในกำรน ำกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 ใช้ในบริษัทฯ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. บริษัทฯมีกำรด ำเนนิงำนตำมกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 มำเป็นระยะเวลำเท่ำไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. นโยบำยของบริษัทฯ มีผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมอตุสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 

หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่ำนมีควำมคำดหวังถึงประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ต่อส่ิงแวดล้อมและกำรปฏบิัติอย่ำงไรในกำรน ำ

กิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 มำใช้ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ทั้งจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงหรือท้องถิน่  

มีผลต่อกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดและควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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6. นอกเหนือจำกกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคบัต่ำงๆ ที่มำจำกหน่วยงำนรำชส่วนกลำงหรือ

ท้องถิ่น ต้องปฏบิัติตำมกฎอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกบักำรค ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมจำกหน่วยงำนอื่นหรือไม่ อย่ำงไร 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมของ

บริษัทฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
8. สภำพเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมใน

บริษัทฯหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
9. กำรแข่งขันทำงธุรกิจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ในบริษัทฯหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนนิกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 
1. ด้ำนกำรบริหำร 
1.1 บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.2 บริษัทฯ มีคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเพียงพอหรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 คณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมมีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอในกำรด ำเนนิงำนหรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.4 บริษัทฯ มีกำรจัดตั้งทีมให้ค ำปรึกษำเพื่อตดิตำมประสิทธิผลกำรจัดท ำแผนงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อมของห่วงโซ่อปุทำน ในกำรขอรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว หรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.5 บริษัทฯ มีแผนงำน/โครงกำร กิจกรรมในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน/ชุมชนและ
ห่วงโซ่อุปทำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.6 บริษัทฯ มีแผนกำรตรวจติดตำมประสิทธิผลกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมของห่วงโซ่
อุปทำน ในกำรขอรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว หรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.7 บริษัทฯ มีรูปแบบหรือวิธกีำรตำมแผนงำน/โครงกำร อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.8 บริษัทฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ 
อย่ำงไร  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.9 บริษัทฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพียงพอ
หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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1.10 บริษัทฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำง
ต่อเน่ืองหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.11 บริษัทฯ มีกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนนิกำรหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.12 หลังจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรได้มีกำรท ำผลที่ได้มำ
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.13 หลังจำกได้รับกำรรับรองอตุสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 แล้ว บริษัทฯ มีขั้นตอนในกำรรักษำ
และด ำรงไว้อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 พนักงำนปฏบิัติงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 
กำรค ำเนินงำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ผู้บริโภคมีควำมรู้และควำมตระหนักในกำรบริโภคทีย่ั่งยืนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.3 มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ให้ควำมรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 บริษัทฯ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม
และควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.6 บริษัทฯ มีวิธกีำรรับทรำบควำมพึงพอใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2.7 ผลตอบรับของกำรด ำเนนิงำนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
3.1 กำรด ำเนินของบริษัทฯท ำให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนปฏิบัตงิำน
หรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.2 บริษัทฯ มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่พนักงำนปฏิบตัิงำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.3 บริษัทฯ มีแนวคดิในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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3.4 ในกำรด ำเนินงำนมีส่วนใดของกระบวนกำรท ำงำนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.5 กำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ท ำให้เกดิกำร
พัฒนำนวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีเ่กีย่วข้องกบักำรค ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ สำมำรถลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมได้จริงหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้ำนประสิทธผิล 
4.1 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดวัตถปุระสงค์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ กบัชุมชน ภำยหลังจำกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเป็นอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนนิงำน 
1. กำรน ำกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 มำใช้ท่ำนคิดว่ำจะมีปัญหำหรืออุปสรรคกบักำร

ปฏิบัติหรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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2. หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคท่ำนมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณในควำมอนเุครำะห์ของท่ำนเป็นอย่ำงสูง 
 



 

ภำคผนวก ค 
 

แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับภำครัฐ 
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แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับภำครัฐ เพือ่ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อ 
กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกดั 

 
ผู้ให้สัมภำษณ์……………………………………………………………………………………. 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงำน………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์……………………………………อเีมล………………………………………………. 
วันที่สัมภำษณ์……………………………………………เวลำ………………………………… 
ผู้สัมภำษณ์………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 1 ทั่วไป 
1. ท่ำนทรำบถึงกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำบริษัทฯ มีกิจกรรมอะไรบ้ำงที่ท ำร่วมกับชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่ำนเคยพบปัญหำส่ิงแวดล้อมที่เกิดจำกกำรด ำเนนิงำนของบริษัทฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่ำนเคยร้องเรียนปัญหำส่ิงแวดล้อมที่เกดิจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กรในพื้นทีใ่ห้บริษัทฯ 

รับทรำบหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 กำรด ำเนนิกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 
1. ด้ำนกำรบริหำร 
1.1 ท่ำนทรำบถึงนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.2 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรตดิตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำร
ด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 ท่ำนรับทรำบข้อมลูกิจกรรมกำรด ำเนนิงำนตำมกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวทีบ่ริษัทฯ จะจัด
ขึน้หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ท่ำนหรือองค์กรของท่ำนได้มบีทบำทในกำรสนบัสนนุให้บริษัทฯ ในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.3 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ท่ำนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (กำร
แลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ให้ควำมรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.4 องค์กรของท่ำนได้ให้กำรสนับสนนุกิจกรรมเพือ่ส่ิงแวดลอม สังคม และชุมชนหรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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2.5 ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนนิด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
3.1 ท่ำนคิดว่ำ บริษัทฯ มกีำรให้ควำมรู้และควำมตระหนักในด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่อย่ำงไร  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ท่ำนคิดว่ำบริษัทฯ ควรมีกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้ำนประสิทธผิล 
4.1 ท่ำนคิดว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณในควำมอนเุครำะห์ของท่ำนเป็นอย่ำงสูง 
 



 

ภำคผนวก ง 
 

แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับผู้รับเหมำ/ผู้จัดจ ำหน่วย/Supplier 
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แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับผู้รับเหมำ/ผู้จัดจ ำหน่วย/Supplier เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อ 
กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกดั 

 
ผู้ให้สัมภำษณ์……………………………………………………………………………………. 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงำน………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์……………………………………อเีมล………………………………………………. 
วันที่สัมภำษณ์……………………………………………เวลำ………………………………… 
ผู้สัมภำษณ์………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 1 ทั่วไป 
1. ท่ำนทรำบถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบของบริษัทฯ หรือไม่ 

อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมทีบ่ริษัทฯ จัดขึน้

หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่ำนเคยร้องเรียนปัญหำส่ิงแวดล้อมจำกกำรด ำเนนิงำนขององค์กรในพืน้ทีใ่ห้บริษัทฯ 

รับทรำบหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรในกำรน ำกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 ใช้ในบริษัทฯ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. บริษัทฯ มีกำรด ำเนนิงำนตำมกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 มำเป็นระยะเวลำเท่ำไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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6. นโยบำยของบริษัทฯ มีผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมอตุสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 
หรือไม่ อย่ำงไร 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่ำนมีควำมคำดหวังถึงประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ต่อส่ิงแวดล้อมและกำรปฏบิัติอย่ำงไรในกำรน ำ

กิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 มำใช้ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
8. นอกเหนือจำกกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคบัต่ำงๆ ที่มำจำกหน่วยงำนรำชส่วนกลำงหรือ

ท้องถิ่น ต้องปฏบิัติตำมกฎอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกบักำรค ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมจำกหน่วยงำนอื่นหรือไม่ อย่ำงไร 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมของ

บริษัทฯ หรือไม่ โปรดยกตัวอย่ำง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
10. สภำพเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมใน

บริษัทฯหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
11. กำรแข่งขันทำงธุรกิจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ในบริษัทฯหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 กำรด ำเนนิกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 
1. ด้ำนกำรบริหำร 
1.1 ท่ำนทรำบถึงนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ท่ำนทรำบถึงแผนกำรตรวจติดตำมประสิทธผิลกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมของห่วง
โซ่อุปทำน  
ในกำรขอรับรองอุตสำหกรรมสีเขยีว หรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.3 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรตดิตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำร
ด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.4 บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.5 บริษัทฯ มีคณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไรและ
เพียงพอหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.6 คณะท ำงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมมีควำมรู้และควำมสำมำรถเพียงพอในกำรด ำเนนิงำนหรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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1.7 บริษัทฯ มีกำรจัดตั้งทีมเพือ่ให้ค ำปรึกษำตดิตำมประสิทธิผลกำรจัดท ำแผนงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อมของห่วงโซ่อปุทำน ในกำรขอรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว หรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.8 บริษัทฯ มีแผนงำน/โครงกำร กิจกรรมในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน/ชุมชนและ
ห่วงโซ่อุปทำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.9 บริษัทฯ มีแผนกำรตรวจติดตำมประสิทธิผลกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมของห่วงโซ่
อุปทำน ในกำรขอรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว หรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.10 บริษัทฯ มีรูปแบบหรือวิธกีำรตำมแผนงำน/โครงกำร อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.11 บริษัทฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ 
อย่ำงไร และเพยีงพอหรือไม่ รวมทั้งมกีำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงต่อเน่ืองหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.12 บริษัทฯ มีกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนนิกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.13 หลังจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมได้มีกำรท ำผลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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1.14 หลังจำกได้รับกำรรับรองอตุสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 แล้ว บริษัทฯ มีขั้นตอนในกำรรักษำ
และด ำรงไว้อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 ท่ำนรับทรำบข้อมลูกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ จะจัด
ขึน้หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ท่ำนหรือองค์กรของท่ำนได้มบีทบำทในกำรสนบัสนนุให้บริษัทฯ ในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.3 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ท่ำนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบ
ต่อสังคม (กำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ให้ควำมรู้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.4 องค์กรของท่ำนได้ให้กำรสนับสนนุกิจกรรมเพือ่ส่ิงแวดลอม สังคม และชุมชนหรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ำนมีกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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2.6 ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนนิด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.7 พนักงำนปฏบิัติงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 
กำรค ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.8 ผู้บริโภคมีควำมรู้และควำมตระหนักในกำรบริโภคทีย่ั่งยืนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.9 บริษัทฯมีกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ให้ควำมรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.10 บริษัทฯ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.11 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.12 บริษัทฯ มีวิธกีำรรับทรำบควำมพึงพอใจจำกกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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2.13 ผลตอบรับของกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
3.1 ท่ำนคิดว่ำ บริษัทฯ มกีำรให้ควำมรู้และควำมตระหนักในด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมหรือไม่อย่ำงไร  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ท่ำนคิดว่ำบริษัทฯ ควรมีกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำบริษัทฯ มีกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรบ้ำงในกำร
ด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.4 กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยใีนกำรด ำเนินงำน มีส่วนช่วยให้ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ดขีึน้หรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.5 กำรด ำเนินของบริษัทฯท ำให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนปฏิบัตงิำน
หรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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3.6 บริษัทฯ มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมแก่
พนักงำนปฏบิัติงำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3.7 บริษัทฯ มีแนวคดิในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.8 ในกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมมีส่วนใดของกระบวนกำร
ท ำงำนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.9 กำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ท ำให้เกดิกำร
พัฒนำนวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.10 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีเ่กีย่วข้องกบักำรค ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ สำมำรถลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมได้จริงหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้ำนประสิทธผิล 
4.1 ท่ำนคิดว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษัทฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.4 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดวัตถปุระสงค์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ กบัชุมชน ภำยหลังจำกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเป็นอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนนิงำน 
1. ท่ำนคิดว่ำมปัีญหำหรืออุปสรรคระหว่ำงบริษทั ธนำกรผลติภัณฑ์น ้ำมันพืช จ ำกดักบับริษัทฯ

ของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่ำนคิดว่ำปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึน้ในปัจจุบันและคำดว่ำจะเกิดขึน้ในอนำคตมีอะไรบ้ำง 

อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่ำนคิดว่ำกำรน ำกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 5 มำใช้ท่ำนคดิว่ำจะมีปัญหำหรือ

อุปสรรคกับกำรปฏบิัติหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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4. ท่ำนมีกำรแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณในควำมอนเุครำะห์ของท่ำนเป็นอย่ำงสูง 



 

ภำคผนวก จ 
 

แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับชุมชน/ลูกค้ำ/ผู้บริโภค 
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แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับชุมชน/ลกูค้ำ/ผู้บริโภค เพือ่ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อ 
กำรด ำเนินกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขียว กรณีศึกษำ บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น ้ำมนัพืช จ ำกดั 

 
ผู้ให้สัมภำษณ์……………………………………………………………………………………. 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงำน………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์……………………………………อเีมล………………………………………………. 
วันที่สัมภำษณ์……………………………………………เวลำ………………………………… 
ผู้สัมภำษณ์………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 1 ทั่วไป 
1. ท่ำนทรำบถึงกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำบริษัทฯ มีกิจกรรมอะไรบ้ำงที่ท ำร่วมกับชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึน้หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่ำนเคยพบปัญหำส่ิงแวดล้อมในชุมชนของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่ำนเคยร้องเรียนปัญหำส่ิงแวดล้อมจำกกำรด ำเนนิงำนขององค์กรในพืน้ทีใ่ห้บริษัทฯ 

รับทรำบหรือไม่อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 กำรด ำเนนิกิจกรรมอุตสำหกรรมสีเขยีวระดับที่ 5 
1. ด้ำนกำรบริหำร 
1.1 ท่ำนทรำบถึงนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ท่ำนคิดว่ำบริษัทฯ มีจ ำนวนคณะท ำงำนในกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมเพียงพอหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ท่ำนได้รับงบประมำณในกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคม
หรือไม่ และเพียงพอหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.4 มีงบประมำณต่อเน่ืองในส่วนของกิจกรรมที่ด ำเนินงำนไปแล้วหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
1.5 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรตดิตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำร
ด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 ท่ำนรับทรำบข้อมลูกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ จะจัด
ขึน้หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 บริษัทฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ให้กับผู้บริโภคหรือไม่ อย่ำงไร เพือ่ให้ผู้บริโภคมี
ควำมรู้และควำมตระหนักในกำรบริโภคที่ยัง่ยืน 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.3 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ท่ำนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (กำร
แลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ให้ควำมรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ำนมีกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนนิงำนควำมรับผดิชอบต่อ
สังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.5 ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนนิควำมรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
3.1 ท่ำนคิดว่ำ บริษัทฯ มกีำรให้ควำมรู้และควำมตระหนักในด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมต่อ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมหรือไม่อย่ำงไร  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.2 จำกกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ท่ำนมีควำมรู้หรือควำมตระหนักใน 
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ดขีึน้หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ท่ำนคิดว่ำบริษัทฯ ควรมีกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรด ำเนินงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม
หรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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3.4 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำบริษัทฯ มีกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีอะไรบ้ำงในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้ำนประสิทธผิล 
4.1 ท่ำนคิดว่ำกำรด ำเนินงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ครอบคลุมกับควำมต้องกำร
ของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หรือไม่ 
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ กบัชุมชน ภำยหลังจำกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเป็นอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณในควำมอนเุครำะห์ของท่ำนเป็นอย่ำงสูง 
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ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ นำมสกลุ นำงสำวพลอยศรัณย ์เกดิแสง 
 
ประวัติกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 วิทยำศำสตรบณัฑติ  

สำขำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  
มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน พ.ศ. 2564 – ปัจจุบนั: นกัวิชำกำรส่ิงแวดลอ้ม

บริษทั ยูไนเตด็ แอนนำลิสต ์แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
คอนซัลแตนท ์จ ำกดั 
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