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การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานมาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ผลิตกาวยูเรีย

ฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ ่น ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 

ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง และเพื่อแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหกับองคกร เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณผู บริหาร และเจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของกับการดําเนินงาน

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) รวมกับการสังเกตการณในพื้นที่ และศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของ การวิจัยครั้งนี้ไดประยุกตหลักการของดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard) ซ ึ ่ งม ีการพ ิจารณาประเด ็นหล ัก  4 ด าน ประกอบด วย 1) ด านประส ิทธ ิผล 

(Effectiveness) 2) ดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เพื่อเปนการวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของ 

เพื่อสรางการมีสวนรวมอยางแทจริง 3) ดานการบริหารจัดการ (Management ) 4) ดานการเรียนรู

และการพัฒนา (Learning and Growth) 

ผลการศึกษาพบวา ในดานประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไว ใน

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย พนักงานมีความรู และเกิดความตระหนัก ในเรื่องข้ันตอนการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ เปนอยางดี อีกทั้ง พนักงานยังมีความพึง

พอใจมาก ที่ไดเขามามีบทบาท และมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการจัดการสิ ่งแวดลอมจน

บรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ในดานการบริหารจัดการ มี

การจัดทํานโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ไวอยางชัดเจน ทางดานการปฏิบัติงานไดดําเนินการ
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ตามแผนงานท่ีกําหนดไว มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอยางเหมาะสมเพียงพอ มีการ

ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ในดานการเรียนรูและการพัฒนา มีการจัด

ฝกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ซึ่งเปนการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานในการ

ดําเนินงาน และมีการปรับปรุงกระบวนการการทํางานอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการดําเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

แนวทาง และขอเสนอแนะสําหรับองคกร หรือสวนงานอื ่น ๆ สามารถนําไปปรับ หรือ

ประยุกตใชในการดําเนินงานดานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ให

ประสบผลสําเร็จนั้น ตองมีองคประกอบดวยกันท้ังสิ้น 7 ขอดวยกันดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน และความ

มุงมั่นของผูบริหารในการจัดทําระบบ และเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนใหการดําเนินงานระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) บรรลุวตัถุประสงคและเปาหมาย 2) ระบบการ

บริหารการจัดการที่ดี มีการกําหนดนโยบายไวอยางชัดเจน 3) การติดตามผล การตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ จากทีมผูบริหารและคณะทํางานที่ไดรับมอบหมายกํากับ

ดูแล 4) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 5) การสงเสริมและ

สนับสนุนพนักงานใหมีสวนรวม 6) การสรางแรงจูงใจสําหรับพนักงาน 7) การพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู ความเขาใจในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ควรมีการ

ตั้งวัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน และสงเสริม

ใหพนักงานทุกคนมีความตระหนักในดานผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จากกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรม

ในชีวิตประจําวันของตนเองท่ีอาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะกอใหเกิดจิตสํานึกในดานความ

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

Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) of Vanachai Chemical Industries Co.,Ltd. 

Manufacture of Urea Formaldehyde  Resin  of  Impregnated  Paper  in WHA Eastern Industrial Estate 

(Map Ta Phut), as well as to provide appropriate guideline for the implementation of the Environmental 

Management Standard (ISO 14001: 2015)  to other  organizations.  This study is a qualitative research, in 

which data collection was conducted through semi-structured interviews with directors and staffs that 

were involved in the implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) 

including stakeholders related to the mentioned company. Furthermore, local observations and 

related documents were also adopted in the data collection process. This research applied the 

principles of the Balanced Scorecard, in which four main aspects were considered: Effectiveness, 

stakeholders, management, and learning and growth.  

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

line with the set objectives  and  targets.  In terms of stakeholders  it  was found that the employees possessed 

sound knowledge and understanding about the operating procedures of the Environmental Management 

Standard  (ISO 14001: 2015)  Moreover, the employees were satisfied with being  a part of the success in the 

implementation of the Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) 
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This also covered other stakeholders involved, including the WHA Eastern Industrial 

Estate (Map Ta Phut), contractors, customers, system consultant and nearby communities. 

The mentioned stakeholders  were  satisfied that the company has implemented an Environmental 

Management Standard (ISO 14001: 2015)  Regarding management, the company has set clear 

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

deemed to be in accordance with the established programs. The organization has allocated 

adequate human resources and budget, as well as constant operation monitoring and 

evaluation. In the field of learning and growth, the company has promoted knowledge to 

deepen the ability of employees to operate and continuously develop and improve their 

working performance. 

The guidelines and recommendations for other organizations that can be 

applied to cultivate successful implementation of the Environmental Management 

Standard (ISO 14001: 2015) are as follows; 1) The board of management's vision and 

firm commitment in establishing and supporting the implementation of the 

Environmental Management Standard (ISO 14001: 2015) to achieve established 

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

monitoring and evaluation 4) Continuous development and improvement of the 

system 5) Promotion of employee participation 6) Employee motivation and 7) Long-

term human resource development. In addition, objectives and goals for operating 

the system should be clearly set. and encourage all employees to be aware of the 

impact that will occur from operating activities in their own daily life that may affect 

the environment This will create awareness of social responsibility. and environmental 

sustainability. 
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รายงานการคนควาอิสระเรื่อง ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑ

กระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ่น ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด

ระยอง ฉบับนี้ สําเร็จบรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไวได  เนื่องจากผูเขียนไดรับการ

สนับสนุนและแรงผลักดัน และความอนุเคราะห ชวยเหลือ ใหคําแนะนําปรึกษา และเปนกําลังใจจาก

บุคคลหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ผูบริหาร และคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงผู

มีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ของ บริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเม

ลามีนเรซิ่น ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ที่ไดใหความ

กรุณา และความรวมมือในการใหสัมภาษณ ซ่ึงทําใหการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณมากข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรจารย ดร.ณพงศ นพเกตุ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ที่ทานได

กรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ และคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทํารายงานคนควาอิสระ

ในทุกข้ันตอน ตลอดจนใหกําลังใจผูเขียนตลอดชวงเวลาการทํารายงานคนควาอิสระเลมนี้ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทาน ในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม คณะบริหารการ

พัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และขอขอบคุณเจาหนาที่ของหลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดลอมทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้เปน

อยางดี 

ขอขอบพระคุณ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย ที่ทานไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา และใหขอแนะนําที่เปนประโยชน 

ท้ังสนับสนุนชวยเหลือ และใหกําลังใจมาโดยตลอด 

สุดทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา บุตรชาย และครอบครัว ท่ีคอยสนับสนุน 

และเปนกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้เสมอมา และขอมอบความสําเร็จนี้ใหเปน

ประโยชนตอผูท่ีสนใจทุกทาน 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปญหาสิ่งแวดลอมจากภาคอุตสาหกรรม ไดเริ ่มแสดงชัดและมีตัวอยางใหเห็นมากขึ้นใน

ปจจุบัน เชน ในกรณีการประกาศเขตควบคุมมลพิษบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง  สงผลให

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของตาง ๆ เรงออกนโยบายและมาตรการเพ่ือปองกันการทําลายสิ่งแวดลอม

จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผานมาพบวามีโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงไมชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม 

และควบคุมมลพิษอยางถูกตอง แนวทางการเฝาระวัง เพื่อปองกันผลกระทบของมลพิษจากสถาน

ประกอบกิจการประการหนึ่งคือ การสรางเครือขายในการดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เชื ่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ ่น องคกรเอกชน ชุมชน ใหชวยกันเฝาระวังและปองกัน

ผลกระทบดานมลพิษจากสถานประกอบการที่อยูในพื้นที่ตนเอง รวมไปถึงการสรางจิตสํานึกที่ดีใหผู

ประกอบกิจการ อันจะนําไปสูการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมระหวางภาคีตาง ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 

2564) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ

ของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จึงมีโครงการกระตุนโรงงานใหเห็นความสําคัญของการจัดการ

สิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากผลกระทบจากมลพิษทางโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ

กอใหเกิดปญหาไดใน 3 ประเด็นหลัก คือ 

ประเด็นท่ี 1 ผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 

มลพิษที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ตอท้ัง

คนงานในโรงงานไปจนถึงชุมชนที่อยูรอบขาง ทั้งยังเปนอันตรายตอระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมตาม

ธรรมชาติ เชน กรณีปลาในแหลงนํ้าธรรมชาติตาย เนื่องจากโรงงานปลอยนํ้าเสียท่ีไมผานการบําบัดลง

สู แหลงนํ ้า หรือลักลอบนํากากของเสียอุตสาหกรรมไปทิ ้งในที ่ตาง ๆ ทําใหเกิดการปนเป อนสู

ส ิ ่งแวดลอมปนเป อนในดิน และแหลงนํ ้าใตดิน ซึ ่งตองเสียคาใชจายสูงในการปรับปรุงฟ นฟู

สภาพแวดลอมใหกลับคืนมาดังเดิม  
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ประเด็นท่ี 2 ผลกระทบตามกฎหมาย 

การระบายนํ้าทิ้ง การปลอยอากาศเสียที่ไมไดมาตรฐาน การทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม

ตลอดจนสารเคมีอันตรายสูสิ่งแวดลอม โดยไมไดผานการบําบัด หรือการจัดการฝงกลบทําลายท่ี

ถูกตอง ยอมเปนมลพิษที่สรางความเดือดรอนใหแก ประชาชน และชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของได

ออกกฎหมายควบคุมดูแลในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีหลักเกณฑในการควบคุมกํากับดูแลใหเปนมาตรฐาน

และหากมีการฝาฝนก็จะไดรับโทษ เชน การเสียคาปรับตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter 

Pays Principle - PPP) ซึ ่งทําไดโดยการกําหนดคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรธรรมชาติ และ

คาธรรมเนียมในสวนของสาเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม หรือชดใชความเสียหายท่ี

ผูอ่ืนไดรับอีกดวย 

ประเด็นท่ี 3 ผลกระทบทางดานธุรกิจ 

 ในปจจุบันขอตกลงทางการคามีแนวโนมที่จะใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เปนมาตรการ

สําคัญทางการคาระหวางประเทศมากข้ึน หากธุรกิจ หรือโรงงานอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตามมาตรฐาน

สิ ่งแวดลอมก็จะถูกกีดกันทางการคา และไมสามารถเขารวมแขงขันในเวทีการคาระดับโลกได 

นอกจากนั้นในปจจุบัน ภาพลักษณของผูประกอบการก็เปนท่ีนิยมและประชาชนใหความสนใจมากข้ึน 

หากผูผลิตมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมท่ีดี ก็จะเปนท่ีนาเชื่อถือแกลูกคา 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม หรือ Environmental Management System: EMS ถือเปน

เครื่องมือหนึ่งที่ใชในการแขงขันดานการคาในระดับประเทศ ซึ่งในประเทศชั้นนําไดมีการนําระบบ 

EMS ไปใชในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการ หรือแมแตองคกรเล็ก ๆ ทั่วไป เพื่อสราง

ความไดเปรียบใน เรื่องการสงออกอันเปนการสรางโอกาสในดานดุลการคา  ซึ่งในปจจุบันโรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล (ISO 14001: 2015) สวนใหญเป นโรงงานที ่ม ีขนาดใหญ ในขณะที ่ โรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอมจํานวนมากยังไมมี  การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางเปน

ระบบ เนื่องจากขอจํากัดทั้งในเรื่องของความรูเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม บุคลากร และปจจัย

ดานเงินทุน 

การจัดการสิ่งแวดลอม นั้นมีหลายรูปแบบใหเลือกใชและรูปแบบหนึ่งท่ีองคกรระหวางประเทศ

วาดวยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ไดกําหนดข้ึน

คือมาตรฐานระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 ซึ ่งองคกรสามารถนําไปใชใหมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งองคกรทุกประเภทกําลังใหความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการท่ี

จะบรรลุ และแสดงถึงสมรรถนะในการจัดการสิ่งแวดลอมในองคกรเอง การควบคุมผลกระทบจาก

ผลิตภัณฑ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร หรือการบริการอื่น ๆ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของ

นโยบายสิ่งแวดลอมขององคกรวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมขององคกร 
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ซึ่งการกระทําดังกลาว จะอยูภายใตสภาวะของกฎหมายของประเทศ นั้น ๆ ที่องคกรตั้งอยู 

และการพัฒนาเศษฐกิจหรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีชวยสนับสนุนการอนุรักษรักษาสิ่งแวดลอมและสรางความ

ตระหนักในเรื่องการปองกันการลด และกําจัดปญหาสิ่งแวดลอมในองคกร และการมีสวนรวมอยาง

แทจริง รวมทั ้งร วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและของโลกอยางยั ่งยืน 

(Environmental Sustainable Development) (สยาม อรุณศรีมรกต และจําลอง โพธิ์บุญ, 2562) 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 เปนมาตรฐานสากลที่ไดรับการ

พัฒนามาจาก BS 7750 ในชุดอนุกรมมาตรฐาน ISO 14001: 2015 (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 

2541) ซึ่งเริ่มมีการประกาศใชเมื่อเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2539 เปนมาตรฐานสําหรับองคกรที่จะ

นํามาใชเปนแนวทางในการจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม อันเกิดจากกิจกรรมการผลิตสินคา/บริการ

ขององคกร ในการทําดําเนินธุรกิจสิ่งท่ีวัดผลมักเปนสิ่งท่ีจะไดรับ ผูบริหารระดับสูงเขาใจดีวาระบบวัด

ผลองคกร (KPI) มีผลตอพฤติกรรมของผูจัดการและพนักงาน โดยหนึ่งสิ่งท่ีหลายองคกรมุงเนนท่ีสุดจะ

เปนเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินและบัญชี ซึ่งอาจจะสงผลตอการปรับปรุงและสรางสรรคสิ่ง

ใหม ๆ ขององคกร โดยเฉพาะสภาพแวดลอมการแขงขันในปจจุบัน ท่ีการวัดผลสงผลดีตอการผลิตใน

ยุคอุตสาหกรรม แตไมใชทั้งหมดกับยุคปจจุบันเครื่องมือ ที่ชื่อวา BSC หรือ Balanced Scorecard 

เปนสิ่งที่จะเขามาแกปญหาความไมสมดุลดานการวัดผลนี้ BSC หรือ Balanced Scorecard คือ 

ระบบการจัดการเชิงกลยุทธที่ใชในการระบุ และปรับปรุงฟงกชั่นทางธุรกิจภายใน เพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติโดยอาศัยการวัดผล หรือการประเมินที่ชวยใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ ่งอัน

เดียวกัน และมุงเนนในสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร โดยปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จ

ประกอบดวย 4 มุมมองดวยกัน ไดแก  

1)  กลุมตัวชี้วัดดานการเงิน Financial Perspective (มุมมองทางการเงิน): เรามองผูถือหุน

อยางไร องคกรเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเปาหมายและวัตถุประสงคใหไดผลลพัธท่ี

ดีบุคลากรในแตละหนวยงานขององคกร จะตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังในแงของความ

เปนผูนําวัฒนธรรมองคกร การประยุกตใชความรู และทักษะ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานขององคกรในสวนที่ยังขาด องคกรควรมีโครงการพัฒนาความสามารถองคกรและ

สงเสริมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเองอยูเสมอ  

2)  กลุมตัวชี้วัดดานผูรับบริการ Customer Perspective (มุมมองของลูกคา): ลูกคามองเรา 

(แบรนดหรือบริษัท) อยางไรความพึงพอใจของลูกคาในระดับสูง สงผลอยางมากตอความสําเร็จเชิงกล

ยุทธ และสงผลตอกําไรของบริษัท 

3)  กลุมตัวชี้วัดดานการบริหาร Internal Perspective (มุมมองภายใน): เราทําอะไรไดดี 

หรือ อะไรที่เราสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได ภายใตมุมมองดานการเงิน เปาหมายของบริษัทคือการทํา

ใหแนใจวาเจาของ/ผูถือหุน จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน และจัดการความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวกับ
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ธุรกิจไดอยางเหมาะสม บริษัทจะสามารถบรรลุผลเปาหมายดานการเงินไดครบทุกมิติ บริษัทจะตอง

ตอบสนองความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน ไดแก ผู ถือหุน ลูกคา ซัพพลายเออร และ

พนักงานในบริษัท 

4)  กลุมตัวชี้วัดดานการเรียนรูและการพัฒนา Innovation and learning perspective 

(มุมมองดานนวัตกรรม และการเรียนรู): เราสามารถปรับปรุงและสรางมูลคาได หรือไมกระบวนการ

ภายในของธุรกิจเปนตัวกําหนดวาประสิทธิภาพขององคกรทํางานไดดีเพียงใด 

การใชงาน BSC จะทําใหเกิดมุมมองของวัตถุประสงค และการวัดผลที่สามารถชวยใหธุรกิจ

ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยประเมินสินคาหรือบริการของบริษัทวา

เปนไปตามมาตรฐานที่บริษัทควบคุม และเปนสิ่งที่ลูกคาตองการหรือไม สามารถชวยใหบริษัท 

กําหนดกลยุทธทางการตลาดและคิดนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางวิธีการใหม ๆ และปรับปรุงสินคา

หรือบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด 

 ประโยชนของการใช BSC คือ มุมมองทั้ง 4 มิติของ Balanced Scorecard ชวยสงเสริมให

องคกรตอง “สรางสมดุล” ระหวางตัวขับเคลื่อนหลักของความสําเร็จ นอกจากนี้ยังบังคับใหองคกร

กําหนดเมตริกที่จับตองไดใหกับแตละมุมมอง เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบใหแตละหนวยงานหรือแตละ

แผนก ใหทํางานประสานเขามาเปนเนื้อเดียวกันสุดทายยังใชเปนกรอบเพื่อการสื่อสารกลยุทธของ

องคกร ไปยังผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง 

 การจัดทําระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 สงผลดีตอสิ ่งแวดลอมสราง

ภาพลักษณที่ดีตอองคกร และเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางดานการคาระหวางประเทศ จึงมีการ

สงเสริมใหจัดทําขึ้นอยางกวางขวาง โดยรวมแลวปญหามลพิษอุตสาหกรรมในประเทศไทย เริ่มไดรับ

ความสนใจอยางจริงจังจากท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ผูปฏิบัติงาน และชุมชนท่ีอาศัยในเขตใกลเคียง

โรงงานอุตสาหกรรมเองก็เริ่มที่จะเรียกรองสิทธิในการไดรับความคุมครองจากภาวะมลพิษที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดลอมของประชาชนเอง ทําใหผูประกอบการเริ่มตระหนักถึง

ความรับผิดชอบตอสวนรวมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015)  

 การน ิคมอ ุตสาหกรรมแห  งประเทศไทย  (กนอ .) ร วมม ือก ับส ําน ักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับปญหาสิ ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เพ่ือเปนการปองกันปญหามลพิษที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ สังคม ชุมชน 

ปจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมที ่เปดดําเนินการแลว 65 นิคมฯ กระจายอยู ใน 16 จังหวัด 

ประกอบดวย นิคมอุตสาหกรรม ท่ี กนอ.ดําเนินการเอง จํานวน 15 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมท่ีรวม

ดําเนินงานกับผูพัฒนา จํานวน 50 นิคมอุตสาหกรรม 
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ปจจุบันหนวยงานภายในการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ที่ไดรับการรับรอง

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 มีจํานวน 37 แหง นอกจากนี้ ในแตละปความสนใจ

และความตื่นตัวในดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืนมีเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีองคกรอาจไดรับการรอง

ขอ หรือมีแรงกดดันทั้งจากลูกคา สาธารณชน หนวยงานภาครัฐ และผูเกี่ยวของอื่น ๆ ที่จะดําเนิน

ธุรกิจอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมจะชวยใหองคกร

สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคนั้นได หลายแนวทาง ไดแก 

ขอที่หนึ่ง ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหสามารถระบุถึงสาเหตุของ

ปญหาสิ่งแวดลอมและการสูญเสียท่ีเกิดข้ึน จากนั้นจึงทําการปองกัน หรือ แกไขสาเหตุการเกิดปญหา

เหลานั้น ซ่ึงจะชวยในการลดคาใชจายขององคกรได 

ขอที่สอง ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเปนการลงทุนที่ใหผลระยะยาวโดยชวยให องคกร

สามารถบรรลุถึงเปาหมายดานสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังมี สวนชวยการดําเนิน

ธุรกิจขององคกรในการเพิ่มความสนใจของลูกคาใหหันมาสนใจซื้อ สินคา และใชบริการขององคกร

มากข้ึน 

กุญแจสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ คือ การดําเนินงานอยางเปน

ระบบในการวางแผนควบคุมตรวจติดตาม และปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

การปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมบางอยางที่มีนัยสําคัญลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

องคกร การตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวนไดเสีย (รวมถึงการประหยัด

คาใชจาย) สามารถทําไดโดยการปรับปรุงการวางระบบการจัดการภายในองคกร โดยอาจจะไม

จําเปนตองทําการติดตั้ง อุปกรณควบคุมมลพิษที่มีราคาสูงมาก เชน การควบคุมการผลิตใหมีการใช

ทรัพยากร (วัตถุดิบ นํ้า และพลังงาน) อยางคุมคา การบํารุงรักษาเครื่องจักรตามขอแนะนําจากผูผลิต 

เปนตน การนําการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชในกระบวนการผลิตชวยใหเรามีระบบการทํางานที่ดีข้ึน 

รวมท้ังชวยใหสามารถระบุปญหาทางดานสิ่งแวดลอม และผลท่ีจะเกิดตามมาไดกอน ท่ีจะเกิดข้ึนจริง  

องคกรที่ไดมีการจัดทําการจัดการสิ่งแวดลอมไปแลว สวนใหญพบวาการทําระบบทําให

องคกรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นจากประโยชนตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตน จะ

เห็นวาปจจุบันนี้ มีองคกรภาครัฐบาล ภาคเอกชน โดยเฉพาะสถานประกอบการจํานวนมากท่ีไดหันมา 

ใหความสนใจในการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น ดังเชน กรณีศึกษาปจจัยใดในกรอบ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard ชวยสงเสริมใหองคกร บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด สามารถบรรลุวัตถุประสงคการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 

14001: 2015 
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บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก 

(มาบตาพุด) เปนบริษัท ในเครือของบริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 2/1 ถนนวงศ

สวาง แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ดังภาพท่ี 1.1 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1  บริษัทในเครือของ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

แหลงท่ีมา: บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน), 2564. 

 

วนชัย หมายถึง “ชัยชนะที่รักษาปา” คือ สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนในการประกอบ

ธุรกิจ และการเปนผูนําแผนไมทดแทนธรรมชาติ ดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค เพ่ือเปนการ

ดํารงรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมใหคงอยู ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับพนักงานในเครือ

บริษัท วนชัย กรุป และผูถือหุนทุกคน 

การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม คือ ธรรมาภิบาลท่ีบริษัทยึดถือ และปฏิบัติอยางเครงครัด 
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กลุมวนชัย ถือวาความจริงใจที่มีตอลูกคา และความไวใจที่ลูกคามอบใหเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 

การเปนลูกคาและกลุมวนชัย จึงไมใชเพียงแคใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทานั้น แตยังหมายถึงการได

รวมกันพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมใหคงความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน และสมดุล 

บุคลากรของบริษัท คือ หัวใจสําคัญของบริษัท ดังนั้น จึงมีการดูแลพัฒนาทักษะความรูตาง ๆ 

รวมท้ังสงเสริมใหมีโอกาสกาวหนาในสายงานอยางตอเนื่อง 

ปรัชญาการทําอุตสาหกรรมของกลุมวนชัย คือการรักษาปา เปนสิ่งที่ถูกยึดเปนหลักการ

พื้นฐานในการทํางานเปนระบบเปนมิตรกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัท โดย

บริษัทมีวัตถุประสงคและเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 

1)  การเปนผูนําในอุตสาหกรรมแผนไมทดแทนธรรมชาติ 

2)  การเปนผูนําในการอนุรักษปาไม 

การเปนผูนําในอุตสาหกรรมแผนไมทดแทนธรรมชาติของประเทศไทย พรอมกับการเปนผูนํา

ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม  คือขอพิสูจนที่แสดงใหเห็นวา กลุมวนชัย มิไดมุงเนนตอการพัฒนา

ศักยภาพในกระบวนการผลิตและการแขงขันเทานั้น แตเรายังตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติเสมอมา 

กลุมวนชัย ประกอบธุรกิจอยางมีจิตสํานึกตอธรรมชาติ ผลิต และสรางผลิตภัณฑแผนไม

ทดแทนธรรมชาติที่มีคุณภาพ การเลือกใชผลิตภัณฑของวนชัย  จึงไมใชเพียงแคไดสินคาคุณภาพ

เทานั้น แตยังหมายถึงการไดรวมกันพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมใหคงความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน และ

สมดุลผลิตภัณฑของกลุ มวนชัย เกิดจากอุตสาหกรรมที ่สํานึกตอธรรมชาติ รักษาปาไม การใช

เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสรางผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานบนพื้นฐานของการรักษาธรรมชาติอยาง

สมดุล 

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัดไดนํามาตรฐานวาดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

หรือ ISO 14001: 2015 มาใช โดยเริ่มจากการดําเนินงานภายในองคกร เนื่องจากตองการจัดระบบ

โครงสรางองคกรตาง ๆ ในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีการใชทรัพยากร

อยางเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งไดนํามาตรฐานวาดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO1400: 2015 มา

ใชตั ้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เปนตนมาในชวงกอนการจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) พบปญหาและอุปสรรคใน เรื่องการรณรงค และการประชาสัมพันธ 

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ยังไมครอบคลุมหลายชองทางในการสื่อสาร และพนักงานขาดการมีสวน

รวม และผลที่ตามมาทําใหพนักงานขาดความตระหนักทางดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน ตรวจ

พบวาในพื้นที่ปฏิบัติงานยังมีการทิ้งขยะปะปนกันอยู ทั้ง ๆ ที่มีการจัดประเภทของถังขยะตามจุดไว

แลว เปนตน 
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ในการศึกษาครั ้งนี ้ มีความสนใจศึกษาเพื ่อหาปจจัยที ่มีผลสําเร็จตอระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001) โดยเลือกศึกษาท่ี บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ประกอบกิจการ 

เคมีภัณฑและกระดาษชุบเมลามีน กอตั้งเมื ่อป 2538 เพื่อผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ Urea 

Formaldehyde Resin (UF Resin) เพื ่อใชเปนกาวประสาน (Wood Adhesive) ใหกับบริษัทใน

เครือ ป 2549 เปดดําเนินการสวนขยายสําหรับผลิต Melamine Formaldehyde Resin (MF Resin) 

โรงผลิตกระดาษชุบเมลามีน (Melamine Impregnation Plant) จํานวนพนักงานทั ้งสิ ้น 193 คน 

เปนบริษัทฯ ที่ไดรับการรรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) และไดพัฒนา

ปรับปรุงระบบอยางตอเนือ่ง 

ดังนั้น ผูศึกษาในฐานะพนักงาน บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด จึงมีความสนใจ

นํามาเปนกรณีศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 1400: 2015) และใชเปนแนวทางสําหรับบริษัท อื่น ๆ ที่มีความสนใจในการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหสามารถนําไปประยุกตใชกับองคกรของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.2  คําถามงานวิจัย 

 

ปจจัยใดบางที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ตั้งในเขต นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก 

(มาบตาพุด) 

 

1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  

2) (ISO 14001: 2015) 

3) เพื ่อนําทฤษฎีการประเมินความสําเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard มาเปนแบบ

ประเมินผล 

4) เพื่อแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) ใหกับหนวยงาน /องคกรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอมใหสามารถนําไปปรับใชในองคกรตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1) ทําใหทราบวามีปจจัยใดบางที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001) 

2) ไดแนวทางใหกับหนวยงาน/องคกรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการดําเนินงานระบบมาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับองคกรของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.5  ขอบเขต และวิธีการศึกษา ประกอบดวย 

 

1.5.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาครั ้งนี ้เปาหมาย เพื ่อมุ งศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการยอมรับระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 ซ่ึงจะทําใหทราบถึงเหตุอันเปนทางใหเกิดผลตอการยอมรับระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 โดยประยุกตใชหลักการของดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Balance 

Scorecard) ใน 4 มิติไดแก  

1) ดานประสิทธิผล  

2) ดานผูมีสวนไดสวนเสีย   

3) ดานการบริหารจัดการ 

4) ดานการเรียนรู และการพัฒนา 

 

1.5.2  ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด จากขอมูล 

ณ วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีจํานวนพนักงานท้ังสิ้น 193 คน 
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1.5.3  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

พื้นที่ศึกษาบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ตั้งที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 

ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขท่ี 10, 10/1 ซอย จี 14 ถนนปกรณสงเคราะหราษฏร ตําบลมาบตาพุด 

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

 

1.5.4  ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ตั ้งแตเดือน

สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด หมายถึง บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด

ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขท่ี 10, 10/1 ซอย จี14 ถนน

ปกรณสงเคราะหราษฏร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

ระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) หมายถึง การจัดการสิ ่งแวดลอม 

(Environmental Management) การดําเนินกิจกรรมภายในบริษัท วนชัย เคมีคอลอินดัสทรี่ส จํากัด 

จังหวัดระยอง ภายใตขอจํากัดของทรัพยากร และสิ่งแวดลอม โดยการเตรียมแผนการดําเนินกิจการ

ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงภายใตสภาวกาณแขงขันในยุค

ปจจุบัน 

 



 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในการศึกษา ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว

เอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีหัวขอในการทบทวนวรรณกรรม ดังตอไปนี้ 

2.1  ความเปนมาและความสําคัญของระบบ ISO 

2.2  ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

2.3  แนวคิด และ ทฤษฎีเก่ียวกับดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1  ความเปนมาและความสําคัญของระบบ ISO 

 

 ปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมมิไดถูกจํากัดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง และมิไดจํากัดพื้นท่ี

สวนใด สวนหนึ่งของโลกผลกระทบสิ่งแวดลอมไดแพรขยายไปทั่วโลก จนกลายเปนปญหาระดับโลก

ในทุกวันนี้ การรักษาสภาพแวดลอมนับวันจะซับซอนมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมมักเปนเปาหมายท่ี

ปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนเปาหมายที่สามารถระบุไดชัดเจน (Point Source) ปญหา

สิ่งแวดลอมที่เกิดในโลกเปนแรงกดดันไมเฉพาะประเทศไทยเทานั้น แตเปนแรงกดดันที่สงผลไปทุก

พื้นที่ในโลกในสังคมเมืองอุตสาหกรรม มลพิษตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ มลพิษ

ทางนํ้า สภาวะเรือนกระจก ปญหาฝนกรด ปญหาการลดลงของชั้นโอโซน กากของเสียอันตราย และ

ไมอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมปญหาการลดลง และเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยอยางมาก จึงเปนเหตุใหเกิดแรงผลกัดันใหองคกร   

ตาง ๆ มีมาตรการในการจัดการอยางใด อยางหนึ่ง มีการใชเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ เขามาชวยใน

การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสิ่งแวดลอมตาง ๆ นั้น มีหลายรูปแบบให

เลือกใช และรูปแบบหนึ่งที่องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน หรือ ISO (International 

Organization for Standardization) ไดกําหนดขึ้น คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 

14001: 2015 ซ่ึงองคกรสามารถนําไปใชใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ซ่ึงองคกรทุกประเภท

กําลังใหความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการที่จะบรรลุและแสดงถึงสมรรถนะในการจัดการสิ่งแวดลอม
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ในองคกรเอง การควบคุมผลกระทบจากผลิตภัณฑ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร หรือการ

บริการอ่ืน ๆ โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร วัตถุประสงค และเปาหมาย

ดานสิ่งแวดลอมขององคกร  ซึ่งการกระทําดังกลาวจะอยูภายใตสภาวะของกฎหมายของประเทศนั้น 

ๆ ที่องคกรตั้งอยู และการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ชวยสนับสนุนการปองกันสิ่งแวดลอม 

และสรางความตระหนักในเรื่องการปองกัน การลดและการกําจัดปญหาสิ่งแวดลอมในองคกร และ

สวนรวมอยางแทจริง รวมท้ังรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศ และโลกอยางยั่งยืน 

(Environmental Sustainable Development) (สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตันตระการ

อาภา, 2554) 

เมื ่อ พ.ศ. 2538 องคกรการคาโลก หรือ WTO ไดถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อทําการจัดระเบียบ

การคาของสากลโลกโดยสรางระบบการคาใหเปนระบบเสรี และเชื่อถือไดตลอดจนกระตุนใหมีการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก จึงทําใหเกิดการคาท่ีไรพรมแดนทําใหเกิดการแขงขันมากยิ่งข้ึน  ดังนั้น

การแขงขันในโลกธุรกิจการคาปจจุบันจึงมีความชัดเจนมากยิ ่งขึ ้น ในดานคุณภาพราคา ความ

ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม โดยมีขอตกลงตาง ๆ ซึ่งสงผลตอการใชมาตรฐาน เนื่องจากมีหลักใหญ ๆ 

วาจะตองมีการปรับมาตรฐานใหสอดคลอง โดยใหยึดมาตรฐานสากลเปนเกณฑ ซึ่งประเทศสมาชิก

ตาง ๆ ก็ถือปฏิบัติตามหลักมาตรฐานนี้ และไมเพียงจะมีมาตรฐานดานคุณภาพ หรือ ISO 9000 

เทานั้น แตยังมีมาตรฐานอื่น ๆ ที่สมาชิกโลกธุรกิจตองทําความรูจักเอาไว คือมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม หรือ ISO 14001: 2015 (สยาม อรุณศรีมรกต และวรพร สังเนตร, 2547) แรงผลักดันท่ี

ทําใหมีการดําเนินการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

นอกจากกฎหมายและขอตกลงตาง ๆ แลวยังมีสิ่งกระตุนอื่น ๆ อีกเชน ความเคลื่อนไหวเพื่อการ

พัฒนาที่ยั ่งยืน และแนวคิดการเติบโตสีเขียวการแขงขันทางธุรกิจ ภาพลักษณขององคกร ความ

ตองการของลูกคาสิ่งกระตุน และผลักดันทําใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมในประเด็นตาง ๆ สรุปได

ดังนี้ (Barrow, 2006; จําลอง โพธิ์บุญ, 2559ก; สเุทพ ธีรศาสตร, 2540) 

1) ความเคลื่อนไหว เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและแนวคิดการเติบโตสีเขียว จากปญหา

ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหามลพิษจากกิจกรรมทางธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวที่เรียกรองตองการใหภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมมีความ

รับผิดชอบในการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการสรางผลประโยชนทางธุรกิจทําให

ประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติไดตกลงรวมกัน ที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา

ของแตละประเทศ รวมทั ้งในภาพรวมของโลกไปในแนวทางการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable 

Development) ซึ่งตอมาไดเนนใหการพัฒนาเศรษฐกิจตองคํานึงถึง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) 
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2) ลูกคา/ผูบริโภค เปนแรงกดดันที่สําคัญผูบริโภคที่มีจิตสํานึกที่ด ี(สูง) จะตองการ

สินคาท่ีทําลายสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

3) องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ขอเรียกรองและการตรวจสอบจากองคกรพัฒนา

ภาคเอกชนมีผลใหองคกรธุรกิจและอุตสาหกรรมตองใหความสําคัญกับการปองกัน และแกไขปญหา

มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของตนเอง เพื่อชวยลดปญหาที่อาจเกิดตอเนื่อง เชน การตอตาน การ

ประทวง เปนตน 

4) ธนาคาร และสถาบันทางการเงิน เปนแหลงเงินกูที่สรางแรงกดดันตอผูกูในดาน

ความนาเชื่อถือ และความเสี่ยงผูลงทุนท่ีดําเนินการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนการลดความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดปญหาตาง ๆ ทําใหธนาคารมีความม่ันใจวาผูกูเงินจะมีความสามารถในการชําระเงินท่ีกูไดมากข้ึน 

5) ประกันภัย องคกรที่มีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมจะทําใหลดความเสี่ยงภัย

และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีผลตอการลดอัตราเบี้ยประกัน  

6) ผูลงทุน/ตลาดหลักทรัพย การดําเนินการจัดการดานสิ่งแวดลอมจะชวยสราง

ความมั ่นใจใหกับนักลงทุน เนื ่องจากนักลงทุนจะพิจารณาเงื ่อนไข การพัฒนาแบบยั ่งยืน การ

ดําเนินการดวยตนทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยง 

7) สุขภาพและความปลอดภัย  การจัดการดานสิ่งแวดลอมจะชวยลดอุบัติเหตุ และ

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ทั้งตอชุมชน และพนักงาน มีผลตอชื่อเสียง และภาพลักษณขององคกร

สงเสริมใหขายสินคาและบริการไดมากข้ึน 

8) ประสิทธิภาพของผลิต การดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมจะทําใหประสิทธิภาพ

ของผลิตดีขึ้น มีของเสียลดลง ชวยลดตนทุนการผลิต ชวยใหมีขอมูลและแนวทางที่ชัดเจนในการ

แกปญหาตาง ๆ 

9) ขอกีดกันทางการคา การจัดการสิ่งแวดลอมอาจถูกใชเปนเงื่อนไขในการเลือกซ้ือ

สินคา ผูซื้อจะสั่งซื้อสินคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา และจากองคกรที่มีระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ีดี  

10) จิตสํานึกและความรับผิดชอบ เจาของหรือผูบริหารขององคกรธุรกิจ และ

อุตสาหกรรมนั้น ๆ เปนผูมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบตอการประกอบธุรกิจที่จะไมสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ในอดีตขอบังคับทางกฎหมาย และกฎระเบียบมีความสําคัญตอการจัดการ

สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก แตในปจจุบัน มีความสําคัญลดลง และมีแนวโนมที่ความสําคัญจะลด

นอยลงไปในอนาคตในขณะที่ปจจัยแรงกดดันจากตางประเทศ ความตองการของลูกคา ภาพลักษณ

ดานสิ่งแวดลอม การทํางานในสภาพแวดลอมท่ีดี กลับมีความสําคัญ เพ่ิมข้ึนในปจจุบัน และมีแนวโนม

สําคัญมากในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งมีสาเหตุสําคัญที่สุด คือ มาจากกิจกรรมของมนุษยสง

ผลกระทบไมเพียงแตเฉพาะพื้นที่แตไดสงผลกระทบกับทั่วโลก ดวยเหตุนี้องคการมาตรฐานระหวาง



14 
 

ประเทศ (International Organization for Standardization) จึงไดจัดทํามาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอมขึ้นที่เรียกวา มาตรฐาน ISO 14001: 2015 เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการสําหรับ สถาน

ประกอบการ หนวยงาน องคกรตาง ๆ ทั่วโลก ประกอบดวยมาตรฐานหลาย ๆ ดาน เชน มาตรฐาน

ฉลากสิ่งแวดลอม มาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) ซึ่งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ฉบับแรก ไดมีการประกาศใชใน ค.ศ. 

1996 ตอมาไดปรับปรุงฉบับท่ี 2 เมื่อ ค.ศ. 2004 และไดปรับปรุงเปนฉบับลาสุดเมื่อ ค.ศ. 2015 ซ่ึง

คือ ISO 14001: 2015 โดยมีการปรับปรุงท่ีสําคัญคือ การนําแนวทางการวิเคราะหองคกรในภาพรวม

มาประยุกตในการจัดทําระบบมาตรฐานนี ้ รวมทั ้งไดนําแนวทางการวิเคราะหความเสี ่ยง (Risk 

Analysis) และการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment) มาพิจารณาประเด็น

ปญหาสิ่งแวดลอมใหมีความคลอบคลุมมากขึ ้น ในดานประเด็นปญหาสิ ่งแวดลอมไดขยายให

ครอบคลุมถึงเรื ่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (สยาม อรณุศรีมรกต และจําลอง โพธิ์บุญ, 2562) 

 

2.1.1  มาตรฐานคืออะไร มาตรฐานเปนขอตกลงที ่ เปนลายลักษณอักษร ซึ ่งระบุถึง

รายละเอียดหรือมาตรการที่ใชเปนกฎระเบียบ หรือแนวทางที่ระบุถึงลักษณะของผลิตภัณฑ บริการ 

เพ่ือใหแนใจวาผลิตภัณฑ และบริการนั้นไดดําเนินการตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีไดวางไว เชน 

มาตรฐานความหนาของ บัตรเครดิต บัตรโทรศัพท และบัตรอ่ืน ๆ 

 ซึ่งปกติจะตองอิงมาตรฐานของ ISO ซึ่งจะระบุถึงคุณลกัษณะวาจะตองมีความหนาไมเกิน 

0.76 มิลลิเมตร หมายความวาบัตรดังกลาวสามารถใชไดทั่วไป และเปนสากลมาตรฐานตาง ๆ ท่ี

ปรากฏนี้มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความยุงยากในการดําเนินชีวิต แตกลับทําใหความเปนอยู

สะดวกสบายมากขึ้น ความเปนอยูมีความเที่ยงตรงถูกตองผลิตภัณฑ และบริการที่มีอยูในปจจุบันมี

ประสิทธิภาพ (สยาม อรุณศรีมรกต และจําลอง โพธิ์บุญ, 2562) 

 

2.1.2  ความหมายของ ISO (International Organization for Standardization) 

 เปนองคกรระหวางประเทศที่ออก มาตรฐานสากลในเรื่องตาง ๆ มีสมาชิกประมาณ 130 

ประเทศทั่วโลก (ค.ศ. 2000) มีสํานักงานใหญที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ISO เปนองคกร

อิสระไมขึ้นกับองคกรหรือหนวยงานของรัฐบาลใด ๆ กอตั้งเมื่อ ค.ศ. 1947 ซึ่งมีภารกิจหลักในการ

จัดตั้ง และพัฒนาระบบมาตรฐานสากลซึ่งเกี ่ยวของกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

ระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยี และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอื ่น ๆ งานของ ISO สวนใหญจะเก ี ่ยวข องกับขอตกลงระหว างประเทศคือ ออก

มาตรฐานสากลระหางประเทศอาจกอใหเกิดความสับสน สําหรับผู ที ่พบเห็นจากคําเต็มที ่วา 
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International Organization for Standardization ซ่ึงนาจะใชคําวา IOS แตกลับใชคําวา ISO แทน 

ซึ ่งความจริงแลวคําวา ISO มาจากภาษากรีกจากคําวา ISOS ซึ ่งมีความหมายวา Equal แปลวา 

เทากัน มักใชคํานําหนานาม หลายคํา เชน Isometric แปลวาการวัดท่ีเทากัน และ Isonomy แปลวา 

กฎหมายที่เทากัน จากคําที่วาเทากันกลับกายมาเปนมาตรฐาน ซึ่งทําใหมีการใชคําวา ISO แทนคํา 

IOS  เนื่องจากงายตอการจดจํา และคําวา ISO เปนเหมือนกับตัวแทนองคกรใชกันทั่วโลก และ เพ่ือ

ปองกันการสับสนของภาษาแตละประเทศ เชน ประเทศอังกฤษจะใชคําวา ISO ประเทศฝรั่งเศสจะใช

คําวา OIN ซึ่งมาจากคําวา Organization International de Normalization เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา

ดังกลาว จึงใชคําวา ISO เปนคํายอภาษาสากล 

 

2.1.3  ลักษณะเฉพาะของมาตรฐาน ISO 

1) มาตรฐาน ISO เปนมาตรฐานไมบังคับ เปนมาตรฐานสมัครใจจึงไมมีการบังคับใช 

แตมาตรฐาน ISO จํานวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ความปลอดภัย 

หรือสิ่งแวดลอมไดถูกนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกฎระเบียบของประเทศตาง ๆ หรือนํา ไปใช

อางอิงในทางวิชาการและ ในกฎหมายตาง ๆ อยางไรก็ตาม การนํามาตรฐานเหลานั้นไปใชถือเปนเอก

สิทธิของหนวยงานราชการเปนผูออกกฎระเบียบหรือรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ โดยท่ี ISO เองไมไดมี

สวนในการควบคุม หรือออกเปนกฎหมายแตอยางใด 

2) มาตรฐาน ISO เปนมาตรฐานที่เปนความตองการของตลาด มาตรฐาน ISO เปน

มาตรฐานซ่ึงถูกผลักดัน โดยตลาด มาตรฐานเหลานี้ กําหนดข้ึนมาโดยมติเอกฉันทของกลุมผูเชี่ยวชาญ

ในภาคอุตสาหกรรม วิชาการ และภาคธุรกิจ ซึ่งจําเปนตองใชมาตรฐานนั้น ๆ นอกจากนั้นอาจจะมี

ผูเชี่ยวชาญ จากภาครัฐบาล หนวยงานเจาของกฎระเบียบ และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เขารวมใน

การพิจารณากําหนดมาตรฐานดวย 

3) มาตรฐาน ISO เปนมาตรฐานที่มาจากมติเอกฉันท มาตรฐาน ISO เปนขอตกลง

ทางวิชาการซึ ่งเปนเสมือนโครงสรางพื ้นฐานสําหรับเทคโนโลยีที ่สามารถเขากันไดทั ้งโลกการ

ดําเนินการ โดยผูเชี่ยวชาญจากหนวยงาน ซ่ึงตองการมาตรฐานเพ่ือใหไดมาซ่ึงมติเอกฉันทในระดับโลก 

4) มาตรฐาน ISO เปนมาตรฐานที่ใชไดทั่วโลก เนื่องจากมาตรฐาน ISO ถูกกําหนด

ขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดและไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉนัทจากฝายตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ จึงเปนมาตรฐานท่ีมีผูนิยมนําไปใชอยาง แพรหลาย และ ISO เปนมาตรฐานไมบังคับ ผูใชจึง

สามารถนําเนื้อหาเฉพาะสวนที่เห็นวามีประโยชนไปใช เชน ในกรณีของ ISO 9000 ซึ่งเปนตัวอยางท่ี

มองเห็นไดชัดเจนท่ีสุดในขณะนี้  
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2.2  ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

 

 การจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เปนการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด

ที่ทุกองคกรสามารถนําไปใชได โดยไมจํากัดขนาด ประเภท และสถานที่ตั้ง รวมทั้งองคกรที่เปนการ

ผลิต หรือการบริการ มาตรฐานดังกลาวเปนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในสังคม มาตรฐาน ISO 14001 เริ่มตนครั้งแรกเม่ือ ค.ศ. 1996 

เปนฉบับแรก โดยมีแนวคิดในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑที่กําหนด และ สามารถ

ปฏิบัติตามกฎหมาย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบมาตรฐานดังกลาว ครั้งที่สอง เมื่อ ค.ศ. 2004 โดยมี

แนวคิดในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงครั้งที่สาม เมื่อ ค.ศ. 2015 โดยเสริมแนวคิด

ในการประเมินความเสี่ยง และโอกาสที่จะทําใหองคกร ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ปจจุบันจึงเปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมลาสุดที่ออกมา โดยมีเกณฑในการกําหนดมาตรฐาน

ดังตอไปนี้  

ประเด็นท่ีหนึ่ง คือ บริบทองคกร ซึ่งองคกรจะตองรูตัวเองกอนวาหนวยงานของตนเอง

ทําอะไร มีบริบทในเรื่องของสิ่งแวดลอมอยางไร 

ประเด็นท่ีสอง   คือ ความเปนผูนําโดยมาตรฐานฉบับนี้ใหความสําคัญกับผูบริหารมากข้ึน 

โดยจะตองแสดงบทบาท  ที่สําคัญกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

และด ูแลทร ัพยากรให  เพ ียงพอเพ ื ่ อให  ระบบการจ ัดการมี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นท่ีสาม   คือ การวางแผนเปนสวนของนโยบาย การระบุและประเมินปญหา

สิ่งแวดลอม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นท่ีสี ่     คือ การสน ับสน ุนเป นส วนของการเสร ิมให ระบบการจ ัดการมี

ประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรม การสื่อสาร การควบคุมเอกสาร 

ตาง ๆ 

ประเด็นท่ีหา    คือ การปฏิบัติการเปนสวนท่ีเก่ียวของกับการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมท่ี

มีนัยสําคัญท้ังหมดรวมไปถึงการใชทรัพยากรและมลพิษท่ีเกิดข้ึน 

ประเด็นท่ีหก    คือ การประเมินผล เมื ่อมีการปฏิบัติการแลวผลการดําเนินการเปน

อยางไร จะตองมีการประเมินซ่ึงตองมีเกณฑท่ียอมรับได 

ประเด็นท่ีเจ็ด คือ การปรับปรุงเปนสวนของการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง และการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้น (สยาม อรุณ ศรีมรกต และจําลอง โพธิ์บุญ, 

2562)  
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 จุดมุงหมายของมาตรฐานสากล ฉบับนี้ เพื่อใหมีความสอดคลองกับกระบวนการทางธุรกิจ 

และทางการตลาด เปนการจัดเตรียมใหองคกร หนวยงาน ดําเนินการจัดการอยางเปนระบบภายใต

กรอบของการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือให

เกิดความสมดุลของความตองการทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และการประยุกตระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยทําใหเกิดความสมดุลระหวางสามเสา

หลัก คือ เสาหลักทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม นั่นเอง มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ เปน

ขอกําหนดท่ีจริงจัง และเชื่อถือได และดีท่ีสุดท่ีมีอยูในปจจุบัน และทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือให

เกิดความสมดุลและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน และโลกใบนี้ การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เปน

การพัฒนาที่กลาวถึงการกินดีอยูดีของประชาชนคือ มีสินคา และบริการคอยอํานวยความสะดวกให

อยางเพียงพอ ซ่ึงบางครั้งก็อาจมีมากเกินไป คือเกินความจําเปนนั่นเอง การพัฒนาทางดานสังคมเปน

การพัฒนาที่ทําใหสังคม อยูอยางปกติสุขมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ และเกิดความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินการอยูรวมกันอยางมีความสุขนั่นเอง การพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม มิไดเปน

อุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแตเปนการพิจารณาใหเศรษฐกิจ และสังคมพัฒนาไปใน

ทิศทางท่ีถูกตองนั่นเอง 

 

2.2.1  หลักการและแนวคิด PDCA (Plan – Do – Check – Act) 

กระบวนการพื้นฐานของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมไดถูกสรางขึ้นมาจากแนวคิด 

PDCA (Plan – Do – Check - Act) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีสําคัญของ ดร.เดมม่ิง รูปแบบของ PDCA แสดง

ถึงกระบวนการท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถประยุกตใช

กับระบบการจัดการ และองคประกอบยอยของระบบการจัดการได  ซึ่งสามารถอธิบายหลักการและ

กรอบแนวคิดไดดังนี้ (ดังภาพท่ี 2.1) 

1) การวางแผน (Plan) เปนการพัฒนาวัตถุประสงค และกระบวนการที ่จําเปน 

เพ่ือใหเปนไปตามผลของนโยบายขององคกรท่ีตั้งไว 

2) การปฏิบัติ (Do) การนําไปใชตามกระบวนการท่ีไดวางแผนไว   

3) การตรวจสอบ (Check) กระบวนการติดตามผลและการวัดผลตามที่ระบุไว ใน 

นโยบายบริษัท หรือตามความมุงม่ัน  วัตถุประสงค ผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึงรายงานผลการทํางาน  

4) การปฏิบัติการแกไขและปองกัน (Act) ผลจากการตรวจสอบในประเด็นที่ควร 

ปรับปรุงจะตองมีการดําเนินการแกไขและปองกันอยางตอเนื่อง 
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ภาพท่ี 2.1  ความสัมพันธระหวาง PDCA และกรอบการทํางานของมาตรฐานนานาชาติ ISO 14001: 

2015 

แหลงท่ีมา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.), 2564. 

 

2.2.2  ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 14001: 2015  

ใชโครงสรางใหม ประกอบดวยขอกําหนด 10 ขอ ที่เรียกวา High Level Structure ตาม 

ANNEX SL ดังนี้ 

1) ขอบเขต (Scope) 

2) การอางอิง (Normative References) 

3) คําศัพท และนิยาม (Terms and Definitions) 

4) บริบทขององคกร (Context of the Organization) 

5) ความเปนผูนํา (Leadership) 

6) การวางแผน (Planning) 

7) สนับสนุน (Support) 

8) การดําเนินการ (Operation) 

9) การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 

10) การปรับปรุง (Improvement) 

โดยรายละเอียดของขอกําหนด ISO 14001: 2015 ดังนี้  

1) ขอบเขต (Scope) 
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2) การอางอิง (Normative References) 

3)  คําศัพท และนิยาม (Terms and Definitions) 

3.1)  คําศัพทเก่ียวของกับองคกรและภาวะผูนํา 

3.2)  คําศัพทเก่ียวของกับการวางแผน 

3.3)  คําศัพทเก่ียวของกับการสงเสริม และการดําเนินการ 

3.4)  คําศัพทเก่ียวของการประเมินและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

4)  บริบทขององคกร (Context of the Organization) 

4.1)  ความเขาใจขององคกรและบริบทขององคกร 

4.2)  ความเขาใจถึงความตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

4.3)  การพิจารณาการกําหนดขอบขายระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

4.4)  ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

5)  ภาวะผูนํา (Leadership) 

5.1)  ความเปนผูนําและความมุงม่ัน 

5.2)  นโยบายสิ่งแวดลอม 

5.3)  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ีในองคกร 

5.4)  การวางแผน (Planning) 

6)  การวางแผน (Planning) 

6.1)  การปฏิบัติการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส 

6.1.1)  ท่ัวไป 

6.1.2)  ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม 

6.1.3)  พันธะกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม 

6.1.4)  การวางแผนปฏิบัติการ 

6.2)  วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม และการวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

6.2.1)  วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 

6.2.2)  การวางแผนกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 

7)  การสนับสนุน (Support) 

7.1)  ทรัพยากร 

7.2)  ความสามารถ 

7.3)  ความตระหนัก 

7.4)  การสื่อสาร 

 7.4.1)   ท่ัวไป 
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 7.4.2)  การสื่อสารภายใน 

 7.4.3)  การสื่อสารภายนอก 

 7.5)  เอกสารสารสนเทศ 

7.5.1)  ท่ัวไป 

7.5.2)  การจัดทําและการทําใหทันสมัย 

7.5.3)  การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 

 8)  การดําเนินงาน (Operation) 

 8.1)  การวางแผนและการควบคุมการดําเนินการ 

 8.2)  การเตรียมความพรอมและการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน 

 9)  การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 

 9.1)  การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห และการประเมินผล 

 9.1.1)  ท่ัวไป 

 9.1.2)  การประเมินความสอดคลอง 

 9.2)  การตรวจประเมินภายใน 

 9.3)  การทบทวนโดยฝายบริหาร 

 10)  การปรับปรุง (Improvement) 

 10.1)  ท่ัวไป 

 10.2)  สิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดและการแกไข 

 1)  ขอบเขต (Scope)  

 มาตรฐานสากลฉบับนี้ จะกลาวถึงขอกําหนดสําหรับระบบการบริหารสิ่งแวดลอม ให

องคกรใช เพื่อไดมาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดลอม มาตรฐานสากลฉบับนี้ มีเจตนา เพื่อใหใชสําหรับองคกร

ที่หาวิธีการจัดการกับความรับผิดชอบ ดานสิ่งแวดลอมของตนอยางเปนระบบ เพื่อเปนสวนหนึ่งท่ี

สนับสนุนเสาหลักดานสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน มาตรฐานสากลฉบับนี้ ชวยใหองคกรบรรลุผลท่ี

ตองการจากระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งใหคุณคาตอสิ่งแวดลอม, องคกร และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความสอดคลองตอนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร,ผลลัพธท่ีคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

อยางรวมถึง 

  (1)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

  (2)  การทําใหบรรลุผลตามพันธสัญญาท่ีตองทํา ใหสอดคลอง 

  (3)  เพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐานสากลฉบับนี ้ใช ไดกับทุกองคกร ทุกขนาด ชนิด และลักษณะ และ 

ประยุกตใชกับประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม (Environmental Aspects) ของกิจกรรม ผลิตภัณฑ 
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และบริการที่องคกร พิจารณาวาสามารถควบคุมได หรือสามารถผลัดดัน ไดโดยการพิจารณามุมมอง 

ของวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Perspective) มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดระบุเกณฑสมรรถนะดาน

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ มาตรฐานนานาชาติ นี้สามารถนําไปใชไดทั้งหมด หรือบางสวนเพื่อปรับปรุง

การจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนสมบูรณโดยไมมีขอยกเวนสําหรับองคกรใด ๆ ท่ีระบุวาได ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน 

 ซึ่งการกําหนดขอบเขต องคกรสามารถกําหนดไดเองเลย โดยเขียนไวเปนเอกสาร 

สารสนเทศใน “คู มือการจัดการสิ ่งแวดลอม (Environmental Manual: EM)” ใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 ยกตัวอยาง เชน “ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (Environmental Management System: EMS) นี้ใชในบริษัท.เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ ่งใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 14001: 

2015...” 

 2)  การอ างอ ิง (Normative References) ย ังไม ม ีการอ างอ ิงจากเอกสารใด 

ขอกําหนดนี้เปนขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐาน และสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการอ่ืน ๆ  

 3)  คําศัพทน ิยาม (Terms and Definitions) มีการใชคําศัพท และนิยามเพ่ือ 

ปองกันการผิดพลาดหรือความเขาใจผานขอบเขตท่ีกําหนด 

 3.1  คําศัพท ที่เกี่ยวของกับองคกรและความเปนผูนํา 

 3.1.1  ระบบการจัดการ (Management System) กลุมของหนวยงาน

ตาง ๆ ที่มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของปฏิสัมพันธกันในองคกร เพื่อกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค 

และกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหไดเปนไปตามวัตถุประสงคของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 3.1.2  ระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม (Environmental Management 

System) ระบบการจัดการ หรือระบบบริหารจัดการโดยรวมขององคกร ซึ่ง ประกอบดวยโครงสราง

ขององคกร งานวางแผนการแบงหนาท่ี ในการรบัผิดชอบหลัก ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการผลิต หรือ

บริการทรัพยากรสําหรับการนํามาใชในการพัฒนา และปฏิบัติใหบรรลุถึงเปาหมาย หรือ วัตถุประสงค 

รวมท้ังนโยบายดานสิ่งแวดลอมโดยรวมขององคกร 

 3.1.3  นโยบายสิ่งแวดลอม (Environmental Policy) คําประกาศของ

องคกรในกิจกรรมและความมุ งมั ่นที่จะตั ้งใจดําเนินงานภายในและสงเสริมภายนอกองคกร ใน

หลักการที่เกี ่ยวของกับสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม นโยบาย สิ่งแวดลอมนั้นสามารถใชเปนกรอบ

แนวคิดสําหรับดานการดําเนินงานตาง ๆ รวมทั ้งการกําหนด วัตถุประสงคและเปาหมายดาน

สิ่งแวดลอมขององคกร 
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 3.1.4  องคกร (Organization) บริษัทกิจกรรม องคกรเอกชน หนวยงาน

ของรัฐ สถาบัน หรือองคกรอื่นใดที่มีหนวยธุรกิจ และลําดับการบริหารงานที่แนนอน หรือบางสวน

ของกิจการเหลานี้ไมวาจะเปน แบบจํากัดความรับผิดชอบ หรือไมก็ตาม ก็ถือวาเปนองคกร 

 3.1.5  ผูบริหารสูงสุด (Top Management) บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี

อํานาจสูงสุดในการควบคุมโดยตรงในองคกร  

 หมายเหตุ: ผูบริหารสูงสุดมีอํานาจในการมอบอํานาจหนาที่ และจัดสรร

ทรัพยากรภายในองคกรผูบริหารสูงสุด หมายถึง ผูมีอํานาจควบคุมและกระจายทรัพยากรโดยตรงใน

องคกรนั้น เชน ประธานบริษัท, กรรมการผูจัดการ, CEO, MD แลวแตองคกรนั้น ๆ   

 3.1.6  ผูมีสวนไดสวนเสีย (Interested Party) บุคคลหรือหนวยงานที่มี

สวนไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับผลกระทบ หรืออาจรับทราบวาจะไดรับผลกระทบโดยกระบวนการ

ตัดสินใจหรือกิจกรรมขององคกร 

 หมายเหตุ:  

 1.  ผูมีสวนไดเสียรวมไปถึงบุคคล กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีสวนเก่ียวของ 

หรือไดรับผลจากการดําเนินงานขององคกร 

 2.  การร ับร ู หร ือการร ับทราบว าตนเองได ร ับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานขององคกร 

 3.  ผูมีสวนไดสวนเสีย ครอบคลุมไปถึง ลูกคา ชุมชนขางเคียง ผู สงมอบ

สินคา และบริการผูกํากับดูแลตามกฎหมาย และขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหนวยงานท่ีไมใชราชการ 

ผูลงทุน ผูรับจางชวง ผูรับเหมาและพนักงานในองคกร  

 3.2  คําศัพทท่ีเก่ียวของกับการวางแผน  

 3.2.1  สิ ่งแวดลอม (Environmental) สภาพโดยรอบที่องคกรดําเนิน

กิจกรรมอยู ซ่ึงเปนไปไดท้ังระดับโลกรวมถึงสภาพแวดลอมท่ีไมมีชีวิต (Abiotic Environment) สถาน

ที่ตั้งโดยรอบสภาพแวดลอมที่มีชีวิต (Biotic Environment) สิ่งที่มีชีวิตพืช สัตว และรวมทั้งมนุษย 

และประการที่สาม หมายถึง สภาพแวดลอมทางมาตรฐาน ประเพณี การเมือง ความเชื่อ ซึ่งเปนสิ่งท่ี

มองไม  เห ็น ไม ม ีต ัวตน แต ม ีผลกระทบต อความเป นอย ู ของมน ุษย (Abstract or Cultural 

Environment) 

 3.2.2  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental Aspect) สาเหตุตน

ตอของปญหาสิ่งแวดลอมในองคกรมีสาเหตุจากองคประกอบของกิจกรรมผลิตภัณฑ หรือ บริการของ

องคกร ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในแงบวก และแงลบปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ คือ 

แงมุมดานสิ่งแวดลอมท่ีมีเหลือสามารถมีผลอยางมีนัยสําคัญ ตอสิ่งแวดลอมได   
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 หมายเหตุ:  

  1.  ปญหาสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่งสามารถเปนสาเหตุตอผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม อยางเดียวหรือหลายอยางได 

  2.  ปญหาสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่งอาจทําใหองคกรตองกําหนด

เกณฑมากกวาหนึ่งอยางก็ได 

 3.2.3  สภาพสิ ่งแวดลอม (Environmental Condition) คุณลักษณะ 

และสภาพของสิ่งแวดลอมท่ีระบุไวอยางชัดเจนภายใตกรอบ ของเวลาท่ีกําหนด  

 3.2.4  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact) สาเหตุของ

ปญหาสิ่งแวดลอม (Source) และมีทิศทางเดินของสาเหตุ ปญหาเหลานี้ (Partway) และสาเหตุได

สงผลกระทบตอเปาหมายของปญหาสิ่งแวดลอมเหลานั้น (Target) ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทางดาน

สิ่งแวดลอมซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามไมวาจะเปนผลดี หรือ ผลเสียบางสวน หรือท้ังหมด ซ่ึง

เปนผลมาจากกิจกรรมขององคกรในการผลิตสินคา หรือบริการก็ตาม 

 3.2.5  วัตถุประสงค (Objective) ที่ตองการบรรลุ หรือ ผลที่ไดรับตามท่ี

คาดไว  

 หมายเหตุ:  

  1.  วัตถุประสงค อาจเปนกลยุทธ เทคนิคหรือการดําเนินการ  

  2.  วัตถุประสงคสามารถเกี ่ยวของเชื ่อมโยงกับงานดานตาง ๆ (เชน 

การเงิน สุขภาพและความปลอดภัยและเปาประสงคดานสิ่งแวดลอม) และสามารถประยุกตใช ไดใน

ระดับตาง ๆ (เชน กลยุทธ ท่ัวท้ังองคกร โครงการผลิตภัณฑบริการ และกระบวนการ) 

  3.  วัตถุประสงคสามารถกําหนดไดหลายรูปแบบ  เชน ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ ความคาดหวังเกณฑในการปฏิบัติงาน   ก็ได หรืออาจใชคําอื่นที่แทนได เชน จุดประสงค 

เปาหมาย 

 3.2.6  วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม (Environmental Objective) เปน

วัตถุประสงคโดยรวมดานสิ่งแวดลอมขององคกร เกิดจากนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร ไดกําหนดให

กระทําจนสําเร็จตามที่ไดตั ้งเปาหมายอยางเปนรูปธรรม หรือ ในเชิงปริมาณที่วัดได และประเมิน

ออกมาอยางเห็นไดชัด และมีความเปนไปไดตามท่ีคาดหมายไวโดยข้ึนกับปจจัยทางดานการเงิน เวลา 

กําลังคน ทรัพยากร และเทคโนโลยีท่ีมีอยู  

 3.2.7  การปองกันการเกิดมลภาวะ (Prevention of Pollution) เปน

กระบวนการ การปฏิบัติเทคนิคการหลีกเลี่ยงการใชวัสดุ  ผลิตภัณฑ บริการ หรือพลังงาน หรือการลด 

หรือควบคุม (อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน) การปลอยหรือการทิ้งมลพิษของเสียสูสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ 

เพ่ือลดผลกระทบทางลบสิ่งแวดลอม 
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 หมายเหตุ : การป องก ันมลพ ิษสามารถรวมถ ึงการลดและก ําจัด 

แหลงกําเนิดการเปลี ่ยนแปลงกระบวนการผลิตภัณฑหรือบริการการใชทรัพยากรวัตถุดิบ และ 

พลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ การนํากลับมาใชซ้ําการปรับปรุง และการบําบัด 

 3.2.8  ขอกําหนด (Requirement) ความตองการหรือความคาดหวังท่ีได

ระบุไวซึ ่ง เปนพันธะที่ตองดําเนินการใหไดตามที่กําหนดไว (Obligation หมายถึง กฎหมายและ

ขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ)  

 หมายเหตุ:  

  1.  “เปนสิ่งที่รูกันโดยทั่วไป” หมายถึง เปนธรรมเนียมปฏิบัติ หรือแนว

ปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับองคกร  และผูมีสวนไดเสีย วาความตองการหรือความคาดหวังจะ เปนไป

ตามนั้น  

  2.  ขอกําหนดเฉพาะที่ระบุไวอยางชัดเจน เชน การระบุไวในเอกสาร

สารสนเทศ  

  3.  ขอกําหนดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากฎหมายเปนขอกําหนดที่องคกร

ตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติตาม 

 3.2.9  พันธกิจที่ตองปฏิบัติตาม (Compliance Obligation) ขอกําหนด 

กฎหมาย หรือ ขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีองคกรเลือกท่ีจะปฏิบัติตามใหเปนไปตามขอกําหนด  

 หมายเหตุ: ขอผูกพันสามารถยกระดับเปนขอผูกพันท่ีตองปฏิบัติตาม เชน 

การประยุกตกฎหมาย และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม หรือขอผูกพันอาสาที่ไมเปนที่บังคับใน การ

ปฏิบัติ เชน พันธะสัญญากับชุมชน มาตรฐานทางดานจริยธรรม  

 3.2.10  ความเส ี ่ ย ง  (Risk) ผลกระทบจากความไม แน นอนของ

วัตถุประสงค  

 หมายเหตุ:  

  1.  ผลกระทบ คือ การเบี่ยงเบนไปจากสิ่งท่ีคาดหวังไว ท้ังท่ีดี หรือไมดี 

  2.  ระดับความไมแนนอนทั้งหมด หรือบางสวน หรือ ความไมเพียงพอ

ของขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับความเขาใจ ความรู และเหตุการณในผลท่ีอาจเกิดข้ึน 

  3.  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณที่มีโอกาสเกิดโดย ไมคาดคิดวาผลท่ี

อาจจะเกิดข้ึนหรือองคประกอบหลายอยางท่ีกลาวไวแลวนี้รวมกัน  

  4.  ความเสี่ยงมักจะแสดงออกในรูปของผลรวม สืบเนื่องจากเหตุการณ 

(รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณกับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน)  

 3.3  Terms Related to Support and Operation  
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 3.3.1  ความสามารถ (Competence) ความสามารถในการประยุกตใช

ความรู และทักษะเพ่ือใหไดผลตามท่ีกําหนดไว  

 3.3.2  เอกสารสารสนเทศ (Documented Information) ขอมูลท่ีตองมี

มาตรการในการควบคุมและเก็บรักษาขอมูลโดยองคกร  

 หมายเหตุ:  

 1.  เอกสารสารสนเทศอาจจะอยูในรูปแบบและสื่อใด ๆ ก็ได 

 2.  เอกสารสารสนเทศสามารถอางอิงถึง 

   2.1  ระบบการบริหารงานสิ่งแวดลอม รวมท้ังกระบวนการท่ีเก่ียวของ 

   2.2  สารสนเทศที่จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับการดําเนินการขององคกร 

(อาจเรียกวาเปนเอกสาร) 

   2.3  หลักฐานจากผลลัพธท่ีเกิดข้ึน (อาจเรียกวาเปนบันทึก) 

 3.3.3  วัฏจักรชีว ิต (Life Cycle) ความตอเนื ่อง และความสัมพันธ

ระหว างก ันตามระด ับของระบบผล ิตภ ัณฑ จากการใช ว ัตถ ุด ิบ หร ือการเก ิดจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติจนกระท่ังถึงการหมดอายุ และการบําบัด 

 หมายเหตุ: วงจรชีวิตรวมไปถึงกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการซึ่งรวมไป 

ถึงสินคาที ่ผลิตและบริการรวมไปถึงการบําบัดในขั ้นสุดทายหลังจากผลิตภัณฑหมดอายุแลว 

ตัวอยางเชน การออกแบบ การผลิต การขนสง การบรรจุภัณฑ และการบําบัดขั้นสุดทาย (ควรใชคํา

วา “การบําบัด เมื่อหมดอายุผลิตภัณฑ End-of-Life-Treatment” ไมควรใชคําวา “การกําจัดข้ัน

สุดทาย Final Disposal”)  

 3.3.4  การใหหนวยงานอื ่นดําเนินการแทน/การจัดการจากภายนอก 

(Outsource) เปนกระบวนการจัดจางหนวยงานภายนอกเขามาปฏิบัติงาน ที่เปนสวนหนึ่งของงาน 

หรือกระบวนการขององคกร  

 หมายเหตุ: องคกรภายนอกจะอยูภายนอกขอบขายของระบบการบริหาร 

อยางไรก็ตามกิจกรรม หรือกระบวนการที่มอบใหองคกรภายนอกดําเนินการแทนจะยังคงอยู ใน 

ขอบขายของระบบ 

 3.3.5  กระบวนการ (Process) เป นก ิจกรรมที ่ม ีความสัมพ ันธ กัน

เก่ียวเนื่องกัน หรือท่ีมีปฏิสัมพันธตอกัน เพ่ือเปลี่ยนปจจัยนําเขาไปสูผลลัพธท่ีตองการ 

 หมายเหตุ: กระบวนการสามารถกําหนดออกมาเปนเอกสารหรือไมก็ได  

3.4  คําศัพทเก่ียวของกับการประเมินและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 3.4.1  การตรวจประเมิน (Audit) เปนกระบวนการที่ดําเนินการอยาง

เปนระบบ มีความเปนอิสระ และกําหนดดวยระบบเอกสารเพื ่อใหไดรับซึ ่ง หลักฐาน และการ
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ประเมินผลของการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค อยางสมบูรณ ภายใตขอบเขต ของเกณฑในการ

ตรวจประเมิน  

  หมายเหตุ:  

 1.  การตรวจติดตามภายในกระทํา โดยองคหรือ บุคคลภายนอก ท่ี

ดําเนินการ 

 2.  การตรวจติดตามสามารถตรวจรวม (รวมมากกวา 2 ระบบ การ

จัดการ)  

 3.  ความเปนอิสระสามารถแสดงออกไดโดย การปลอดความ รับผิดชอบ

ในงานท่ีตรวจ หรือไมลําเอียง และผลประโยชนท่ีทับซอน 

 4.  หลักฐานการตรวจ ประกอบดวย บันทึกขอความ ของ ความเปนจริง 

หรือขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับเกณฑการตรวจและสามารถทวนสอบได และ “เกณฑการตรวจ” คือ ชุด

ของนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือขอกําหนดท่ีใชเพ่ืออางอิงในการทวนสอบกับ หลักฐานการตรวจ ซ่ึง

ไดนิยามใน ISO 19011: 2011 

 3.4.2  ความสอดคลอง (Conformity) การปฏิบัติตามขอกําหนดไดอยาง

สมบูรณ 

 3.4.3  ความไมสอดคลอง (Nonconformity) การปฏิบัติตามขอกําหนด

ไดอยางไมสมบูรณ  

 หมายเหตุ: ความไมสอดคลองครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด 

รวมไปถึงมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ และขอกําหนดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากขอกําหนดนี้ดวย หรือเปน

ขอกําหนดท่ีสรางข้ึนเองในองคกรก็ได  

 3.4.4  การปฏิบัติการแกไข (Corrective Action) การดําเนินการเพ่ือ

กําจัดความไมสอดคลองท่ีเกิดข้ึนและการปองกันการเกิดซ้ํา  

 หมายเหตุ: อาจมีมากกวาหนึ่งสาเหตุสําหรับสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด  

 3.4.5  การปรับปรุงอยางตอเนื ่อง (Continual Improvement) เปน

กระบวนการในการยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ ่งแวดลอมในองคกร เพื ่อใหมีการปรับปรุง

สมรรถภาพในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมโดยรวม เพื่อใหเปนแนวทาง และสอดคลองกับนโยบาย

สิ่งแวดลอมขององคกร ไมวาจะเปนการปรับปรุงในเรื่องของการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม หรือ

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ก็นับวาเปนการปรับปรุงอยางตอเนื่องดวย เชนกัน 

 หมายเหตุ:  

  1.  การเพิ่มสมรรถนะเกี่ยวของกับการใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

เพ่ือทําใหไดมาซ่ึงสมรรถนะสิ่งแวดลอมตามนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร  
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  2.  กิจกรรมไมจําเปนตองทําทุกพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง หรือโดยไมหยุดพัก 

 3.4.6  ประสิทธิผลการดําเนินกิจกรรมที่ไดวางแผนไว ซึ่งกําหนดและ

วางแผนผลลัพธท่ีจะบรรลุไวกอน 

 3.4.7  ดัชนีชี ้วัด (Indicator) เงื ่อนไข หรือสถานะของการปฏิบัติการ

จัดการท่ีเปนเง่ือนไขถึงการทํางานท่ีสามารถกําหนดวัดออกมาเปนตัวเลขได  

 3.4.8  การต ิดตาม (Monitoring) เป นการแสดงสถานะของระบบ 

กระบวนการหรือกิจกรรม 

 หมายเหตุ: การแสดงสถานะของระบบ อาจตองมีระบบการตรวจสอบ 

การกํากับดูแล การสังเกตจุดวิกฤตตาง ๆ ของการทํางาน 

 3.4.9  การวัด (Measurement) กระบวนการกําหนดคา (การกําหนดคา

อาจกําหนดเปนระดับ หรือมูลคาได) 

 3.4.10  สมรรถนะ (Performance) ผลการทํางานที ่สามารถวัดเปน

ตัวเลขไดท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 3.4.11  สมรรถนะดานสิ ่งแวดลอม (Environmental Performance) 

ผลการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวของกับการจัดการปญหาสิ ่งแวดลอมในระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

 หมายเหตุ: ในบริบทของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ผลการ

ดําเนินงานที่สามารถวัดไดตามที่กําหนดไวในนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม หรือ

เกณฑตาง ๆ ท่ีอาจกําหนดมาเปนตัวชี้วัดได 

 4.  บริบทขององคกร (Context of the Organization) 

  4.1  ความเข  า ใจองค กร และบร ิบทขององค กร  (Understanding the 

Organization and Its Context) 

   องคกรตองพิจารณากําหนดประเด็นภายนอก และภายในที ่เกี ่ยวของกับ 

เปาประสงค ขององคกร และผลกระทบตอความสามารถขององคกรในการบรรลุผลลัพธตาม  

ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการจากระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ประเด็นเหลานี้ตองรวมถึงสภาพแวดลอมท่ี

กําลังไดรับผลกระทบตอองคกร หรือมีความสามารถในการสงผลกระทบตอองคกร สําหรับการ

วิเคราะห ประเด็นภายในสวนใหญ  เพื่อเปนการใหเห็นภาพรวมและกอใหเกิดความเขาใจในองคกร 

ประเด็นท่ี สําคัญท่ีอาจสงผลกระทบทางบวก และทางลบ และเห็นภาพการบริหารจัดการในภาพรวม

วัฒนธรรม และความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมขององคกร ปญหาขององคกรสําหรับการพิจารณา 

ของกรรมการ รวมไปถึงสถานการณท่ีอาจเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสงผลตอความสามารถขององคกรใน ผล
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ของการจัดการสิ่งแวดลอม ประเด็นภายใน และภายนอก ที่อาจสงผลตอองคกรในดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม รวมไปถึงประเด็นตาง ๆ เหลานี้เปนอยางนอย 

 1.  สภาพสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

เชน คุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า การใชประโยชนท่ีดิน การปนเปอนลงสูสิ่งแวดลอม ความขาดแคลน

ของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอจุดประสงคของ องคกร 

หรืออาจไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม 

 2.  ประเด็นภายนอก เชน วัฒนธรรม สังคม การเมือง กฎหมายและ 

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีท่ีมีอยูสถานะทางการเงิน สภาวะการแขงขัน ทาง

ธุรกิจ ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน  

 3.  ประเด็นภายในองคกร ตามคุณลักษณะและสภาพขององคกร เชน 

กิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการกลยุทธทางธุรกิจวัฒนธรรมองคกร และความสามารถของบุคคล 

(ประเภทบุคคล ความรู การดําเนินงานและระบบการทํางาน) 

 4.2  ความเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของผู มีสวนไดสวนเสีย 

(Understanding the Needs and Expectations of Interested Parties) องคกรตองกําหนด:  

 1.  ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับระบบการบริหารสิ่งแวดลอม  

 2.  ความจําเปนและความคาดหวังที่เกี่ยวของ (เชน ขอกําหนด) ของผูมี

สวนไดเสีย 

 3.  โดยความจําเปนและความคาดหวังนั้น จะแปลเปลี่ยนเปนพันธะสญัญา 

“ที่ตองทําใหสอดคลอง” โดยทั่วไปองคกรมีการคาดหวังถึงความตองการ และความคาดหวังของผูมี

สวนไดสวนเสีย ทั้งภายในและภายนอกเทาที่องคกรจะทราบได โดยมากแลวบุคคลภายใน เชน 

พนักงาน หัวหนางาน ผูจัดการ ผูบริหาร ผูถือหุน และบุคคลภายนอก เชน ลูกคาหรือผูใชบริการ ผูสง

มอบ ผูรับจาง หรือผูรับเหมาชวง ชุมชน หรือ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และ 

องคกร NGO ซ่ึงสวนใหญก็จะดําเนินการขอกําหนดตามความสอดคลองของกฎหมาย และ ขอกําหนด

ท่ีเก่ียวของ องคกรมีความคาดหวังในการพิจารณาความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน

เสีย เฉพาะเทาท่ีทราบ  เพ่ือดําเนินการใหสอดคลองตรงกันเทานั้น  ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียมีการรับรู

ถึงผลกระทบที่ไดรับจากการตัดสินใจ หรือกิจกรรมขององคกร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ ประสิทธิภาพในการ

จัดการสิ่งแวดลอม องคกรจะพิจารณาไดเพียงความตองการ และความคาดหวังที่ผูมีสวนไดสวนเสีย

แสดงออกอยางเปดเผยตอองคกรเทานั้น ขอกําหนดของผูมีสวนไดสวนเสียไมจําเปนตองมากําหนดให

เปนตองนํามากําหนดใหองคกรตองปฏิบัติ  เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียของบางแหงสะทอนความ

ตองการ และความคาดหวังใหเปนไปตามกฎหมาย  นอกจากนี้ความตองการ และความคาดหวังเปน

สิ่งที่องคกรตัดสินใจสมัครใจในการดําเนินการ หากเมื่อองคกรตัดสินใจนํามาปฏิบัติแลว ขอกําหนด
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เหลานั้น ก็จะเปนขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามทันที ยกตัวอยาง เชน ความสอดคลองของกฎหมาย 

และขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ จะตองนํามาประยุกตระหวางการวางแผนในระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม องคกรจะตองจัดทําความตองการ หรือความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียออกมาเปน

เอกสารตามความเหมาะสม  

 4.3  การพิจารณากําหนดขอบขายระบบการบริหารสิ่งแวดลอม (Determining 

the Scope of the Environmental Management System) “องค กรต องพ ิ จารณาก ํ าหนด 

ขอบเขต (Boundaries) และการประยุกตใช ระบบการบริหารสิ ่งแวดลอม เพื ่อจัดตั ้งขอบขาย 

(Scope) ของระบบการจัดการ” ในการกําหนด ขอบขาย องคกรตองพิจารณา: 

 1.  ประเด็นภายนอกและภายใน ตามขอ 4.1 

 2.  พันธะสัญญาท่ีตองทําใหสอดคลอง ตามขอ 4.2 

 3.  หนวยงานขององคกร,ฟงกชั่น,ขอบเขตทางกายภาพ 

 4.  กิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการ  

 5.  อํานาจตามหนาที่ และความสามารถในการควบคุม และการมีสวน

กระตุนใหขับเคลื่อน 

 5.1  เมื่อไดมีการกําหนดขอบขาย กิจกรรมทั้งหมด ผลิตภัณฑ และ

บริการขององคกรภายในขอบขาย จําเปนตองรวมอยูภายในระบบการบริหารสิ่งแวดลอม 

 5.2  ขอบขายตองไดรับการธํารงรักษาในรูปแบบสารสนเทศที่เปน 

เอกสาร และพรอมเปดเผยใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบ  

 5.3  ซึ่งจะเขียนบรรยาย แสดงแผนที่ตั้ง และแสดงโครงสรางองคกร 

“องคกรจะตองระบุขอบเขต และการนําไปประยุกตใชของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม ภายใต

ขอบเขตท่ีกําหนด” โดยองคกรตองพิจารณาการดําเนินการดังนี้  

 1.  ประเด็นที่เกี่ยวของทั้งภายนอกและภายใน ตามที่กําหนดไว

ในขอ 4.1 ความเก่ียวของกับกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร มีความสําคัญในการกําหนดขอบเขต

การดําเนินงานอยางยิ่ง เชน การติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ใหกับลูกคาในสถานที่ของลูกคา การสงสินคา

ใหกับลูกคา การเริ่มการทํางานของเครื่องจักรที่ยังอยูในความรับผิดชอบขององคกรอยู กิจกรรม

เหลานี้ สงผลตอภาพลักษณทางดานสิ่งแวดลอมแทบทั้งสิ้น และควรนํามาพิจารณาใหอยูในขอบเขต   

ท่ีกําหนดไว  

 2.  พันธะสัญญาท่ีตองทําใหสอดคลองตามขอ 4.2 กฎหมายและ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เชน ถาสถานท่ีตั้งอยู ณ ท่ีใด และสถานท่ีนั้น มีกฎหมาย หรือระเบียบท่ีควบคุม

อยูจะตองปฏิบัติตามระเบียบนั้น อยางเครงครัดและถือเปนขอบเขตการดําเนินงานดวย 
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 3.  หนวยงานขององคกร ลักษณะหนาที่ ขอบเขตทางกายภาพ 

สามารถกําหนดขอบเขตในลักษณะที่เปนหนาที่การทํางานวาครอบคลุมขนาดไหน เก่ียวกับองคกร

อยางไร รวมไปถึงขอบเขตทางดานกายภาพวามีขอบรั้ว หรือขอบเขตที่ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

จะครอบคลุมอยางไร 

 4.  กิจกรรมผลิตภัณฑ และบริการ ขอบเขตอีกดานที่สําคัญ คือ 

ขอบเขต ทางดานกิจกรรมวากิจกรรมขององคกรนั้นกวางไกลขนาดใด ผลิตภัณฑครอบคลุมขนาดไหน 

และไปถึงบริการอะไรบาง 

 5.  อํานาจตามหนาท่ี และความสามารถในการควบคุม และการ

มีสวนผลักดัน เม่ือองคกรแสดงความยืนยันในการปฏิบัติตามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ขอบเขต 

จะตองสื่อสารใหแกผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบดวย เมื่อไดมีการกําหนดขอบเขตกิจกรรมทั้งหมด 

ผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญจะตองถูกรวมอยูในขอบเขต

ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดวย ขอบเขตจะตองถูกกําหนดไวเปนเอกสาร และสื่อสารไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของดวย ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมีจุดมุงหมาย เพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนในเรื่องของขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตจะตองไมยกเวนกิจกรรมผลิตภัณฑ และบริการที่มี หรือ มี

นัยสําคัญ หรือ ยกเวนการปฏิบัติตามพันธะสัญญา ขอบเขตจะตองมีความชัดเจนและเปนตัวแทนของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร ภายใตขอบเขตที่กําหนด ไมทําใหเกิดความเขาใจผิดของผูมี

สวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ  

 4.4  ระบบการบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management System) 

เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตองการรวมถึงการทําใหไดมาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดลอม องคกรตองจัดทํา 

และนําไปปฏิบัติและธํารงรักษาพรอมกับดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ซ่ึงระบบการบริหาร

สิ่งแวดลอมรวมถึงกระบวนการจําเปน และปฏิสัมพันธของกระบวนการนั้น ใหเปนไปตามขอกําหนด

ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ องคกรตองพิจารณาความรูที่ไดจาก ขอ 4.1 และ ขอ 4.2 เมื่อจัดทําและ

ธํารงรักษาระบบบริหารสิ่งแวดลอม ” องคกรที่มีอํานาจการสั่งการความรับผิดชอบและอิสระในการ

ดําเนินการตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้รวมไปถึงระดับของรายละเอียด และขอบเขตของ 

ระบบฯ ดังนี้ 

 1.  การรวบรวมระบบการจัดการสิ่งแวดลอมลงไปในกระบวนการทาง

ธุรกิจหลาย ๆ อยาง เชน การออกแบบ และพัฒนาการจัดซ้ือ และจัดจาง การพัฒนาบุคลากรการขาย 

และการตลาด 

 2.  รวมกันเปนหนึ่งเดียวกับบริบทขององคกร และขอกําหนดของผูมีสวน

ไดเสีย ภายใตระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
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5. ความเปนผูนํา (Leadership) 

 5.1  ความเปนผ ู น ํา และความม ุ  งม ั ่น (Leadership and Commitment) 

“ผูบริหารสูงสุดตองแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนํา และความมุงมั่นที่เกี่ยวของกับระบบการบริหาร

สิ่งแวดลอม” โดย:  

  1.  เปนผูมีภาระรับผิดชอบตอประสิทธิผลของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม  

  2.  มั่นใจวานโยบายและวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมไดมีกําหนดขึ้น และ

สอดรับ (Compatible) กับทิศทางกลยุทธ และบริบทขององคกร 

  3.  ม่ันใจวามีการบูรณาการขอกําหนดของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม กับ

กระบวนการทางธุรกิจขององคกร 

  4.  มั ่นใจวามีการจัดสรรทรัพยากรที ่จําเปนสําหรับระบบการบริหาร

สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ  

  5.  สื่อสารใหเขาใจถึงความสําคัญของระบบการบริหารสิ่งแวดลอมที ่มี 

ประสิทธิผลและการสอดคลองตามขอกําหนดของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม 

  6.  ม่ันใจวาระบบการบริหารสิ่งแวดลอมบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการ 

  7.  กํากับและสนับสนุนบุคลากร เพื ่อใหมีสวนสรางระบบการบริหาร

สิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิผล 

  8.  สงเสริมใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  

  9.  สนับสนุนบทบาทหนาที่ของผูบริหารที่เกี่ยวของใหไดแสดงความเปน

ผูนํา และความมุงมั ่นในการประยุกตใชมาตรฐานดังกลาวในงานที่รับผิดชอบ คําวา “ธุรกิจ” ใน

มาตรฐานนี้ มีความหมายกวาง ๆ วาหมายถึง กิจกรรมหลักตาง ๆ ที่ทําใหองคกรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค  ความมุงม่ัน และการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนอยางจริงจังของผูบริหารเปนประเด็น

ที่ทําใหระบบการจัดการสิ่งแวดลอมประสบความสําเร็จ องคกรจะตองระบุใหชัดเจนถึงบทบาทของ

ผูบริหารที่จะตองมีสวนรวมอยางจริงจังในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  โดยผูบริหารไมจําเปนตอง

ดําเนินการดวยตนเองทั้งหมด  แตสามารถถายทอดความรับผิดชอบไปยังผูใตบังคับบัญชาได ซึ่งตอง

เปนผูรับผิดชอบในผลการดําเนินงานที่มอบหมาย นอกจากนี้ผูบริหารยังตองสรางวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอมท่ีทําใหบุคลากรในองคกรมีภาวะผูนํา (ไมใชเปนตําแหนงในระบบการจัดการท่ีเปนทางการ

เทานั้น) ในการทํางานอยางขยันขันแข็ง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และ

บรรลุจุดประสงคดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

 5.2  นโยบายสิ่งแวดลอม (Environmental Policy) “ผูบริหารสูงสุดตองจัดทํา

และนําไปปฏิบัติใช และธํารงรักษานโยบายสิ่งแวดลอม ที่ซึ่งอยูในขอบเขตที่กําหนดในระบบการ

บริหารสิ่งแวดลอม” 
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  1.  เหมาะสมกับเปาประสงคขององคกรและบริบทขององคกร รวมถึง

ลักษณะ ขนาด และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ  

  2.  ใหกรอบสําหรับการกําหนด และทบทวนวัตถุประสงคสิ่งแวดลอม 

  3.  รวมถึงความมุงมั่นในการปกปองสิ่งแวดลอม รวมถึงการปองกันมลพิษ 

และความมุงม่ันเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในบริบทขององคกร  

  4.  รวมถึงความมุงม่ันในการบรรลุผลตอพันธะกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม 

  5.  รวมถึงความมุงมั่นในการปรับปรุงระบบการบริหารสิ่งแวดลอมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหไดมาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดลอม โดยนโยบายสิ่งแวดลอม ตองไดรับการธํารงรักษาเปน

เอกสารสนเทศ ไดรับการสื่อสารในองคกรและพรอมเปดเผยตอผูมีสวนไดสวนเสีย ในขอกําหนด

นโยบายสิ่งแวดลอมนี้ตองระบุถึงความมุงม่ัน 3 ประการสําคัญ คือ  

1. การปองกันสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อใหมั่นใจวาองคกรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด

ท่ี เก่ียวของได 

3. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้เปนแรงผลักดันใหขอกําหนดอื่น ๆ ใหเกิดการพัฒนา 

และในการจัดทํานโยบายนั้นจะตองมีการดําเนินงานโดยผูบริหารสูงสุดเปนหลัก หรือเปนผูชี้ทางใน

การจัดทํานโยบายท่ีถูกตอง และผูบริหารจะตองเปนผูจัดทํานโยบายนั้น และนํานโยบายไปประกาศใช  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีในองคกรนําไปปฏิบัติ ข้ันตอนในการจัดทํานโยบายมีดังตอไปนี้ 

1.  การกําหนดนโยบาย  

2.  การเผยแพรนโยบาย หรือการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ

3.  การทบทวน และปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดลอม  

 5.3  บทบาทหน  าท ี ่ ความร ับผ ิดชอบ และอ ํ านาจหน  าท ี ่ ในองค  กร 

(Organizational Roles, Responsibilities and Authorities) “ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวา ความ

รับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ีสําหรับบทบาทหนาท่ีตาง ๆ ไดการมอบหมาย และสื่อสารเปนท่ีเขาใจใน

องคกร” โดยผูบริหารสูงสุดตองมอบหมายความรับผิดชอบอํานาจหนาท่ีเพ่ือ: 

1.  มั ่นใจว าระบบการบริหารสิ ่งแวดลอมเปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรฐานสากลนี้  

2.  รายงานสมรรถนะของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม รวมถึง สมรรถนะ

ดานสิ่งแวดลอมตอผูบริหารสูงสุด โดยตองกําหนดโครงสราง บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจ

หนาท่ี ซ่ึงบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสูงสุดจะตองเขาถึงผูบริหารสูงสุดดวย  เพ่ือใหแนใจใน

การมีสวนรวมของผูบริหาร ในกรณีที่มีสภาวะวิกฤตระหวางการพัฒนาระบบฯ การนําไปใชการรักษา 



33 
 

และการปรับปรุงอยางตอเนื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใน

รายงานประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมากจะมอบหมายใหกับ

ตัวแทนฝายบริหารดานการจัดการ 

 6.  การวางแผน (Planning) 

 6.1  การปฏิบัติการเพื ่อดําเนินการกับความเสี ่ยง และโอกาส (Actions to 

Address Risks and Opportunities) 

 6.1.1  ท่ัวไป (General) องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และธํารงรักษา ซ่ึง

กระบวนการที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดใน 6.1.1 ถึง 6.1.4 เมื่อทําการวางแผนสําหรับ

ระบบการบริหารสิ่งแวดลอม องคกรตองพิจารณา:  

 1.  ประเด็นท่ีอางอิงจากขอ 4.1  

 2.  ขอกําหนดอางอิงจากขอ 4.2  

 3.  ขอบขายระบบการบริหารสิ่งแวดลอม  

 4.  พิจารณาความเสี่ยงและโอกาส ที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหา

สิ่งแวดลอม (ดู 6.1.2) พันธะกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม (ดู 6.1.3) ประเด็นและขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีระบุจาก 

4.1 และ 4.2 ท่ีจําเปนตองระบุ 

 5.  รับประกันวาระบบการบริหารสิ ่งแวดลอม สามารถบรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการ  

 6.  ปองกัน หรือลดผลกระทบดานลบ รวมถึงสภาวะสิ่งแวดลอม 

ภายนอกท่ีอาจเกิดมีผลกับองคกร 

 7.  บรรลุผลการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 8.  ภายในขอบเขตระบบบริหารสิ่งแวดลอม องคกรตองพิจารณา

กําหนดสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดได รวมถึงท่ีซ่ึงสามารถเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 9.  องคกรตองธํารงรักษาเอกสารสนเทศ  

 10.  ความเสี่ยงและโอกาสท่ีจําเปนตองไดรับการดําเนินการ 

 11.  กระบวนการที ่จ ําเปนตามขอกําหนด 6.1.1 ถึง 6.1.4 ดวย 

ขอบเขตท่ีจําเปน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวาจะไดมีการกระทําตามท่ีไดวางแผน  โดยการวิเคราะหความ

เสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ดานการเงิน (Financial 

Risk) และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Compliance Risk) สวนโอกาสพิจารณาจาก 

เทคโนโลยีใหม ที่จะลดการปลอยมลภาวะ การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทแมในตางประเทศ ใน

โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ในการกําจัดของเสียดวยวิธีท่ี

มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนเงินทุนของรัฐบาล ในโครงการอนุรักษพลังงาน เปนตน บริบทของ
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องคกรเปนภาพกวางในการสรางแนวคิดของการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับภัยคุกคาม และ

โอกาส ซ่ึงทําใหเกิดพ้ืนฐาน ดังนี ้ 

  1.  การระบุปญหาสิ ่งแวดลอม และเพื ่อใหมีเกณฑในการ

กําหนดความมีนัยสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม 

  2.  กําหนดความสอดคลองของกฎหมาย และขอกําหนดท่ี

เก่ียวของและใหเกิดการประยุกตไปสูกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการขององคกร  

  3.  กําหนดเกณฑในการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวเนื่องกับภัย

คุกคาม และโอกาส 

 6.1.2  ประเด็นปญหาสิ ่งแวดลอม (Environmental Aspects) ภายใน

ขอบขายที่ระบุไวในระบบการบริหารสิ่งแวดลอม องคกรตองพิจารณากําหนดประเด็นปญหาดาน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการที่สามารถควบคุม และสามารถมีอิทธิพล 

และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกี ่ยวของ โดยพิจารณามุมมองวัฏจักรชีวิต เมื่อทําการพิจารณา

ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมองคกรตองคํานึงถึง  

 1.  การเปล ี ่ยนแปลง รวมถ ึงแผนหร ือการพัฒนาใหม  หรือ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ 

 2.  สภาวะผิดปกติ และสถานการณฉุกเฉินที ่เห็นลวงหนาอยาง

สมเหตุสมผล เมื่อทําการพิจารณาประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม องคกรตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง

รวมถึงแผน หรือการพัฒนาใหม หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมผลิตภัณฑ และบริการสภาวะผิดปกติ และ

สถานการณฉุกเฉินที่เห็นลวงหนาอยางสมเหตุสมผลลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental 

Aspect) ประกอบดวย ดานทรัพยากร (Resource Use) ไดแก การใชพลังงานไฟฟา พลังงานฟอสซิล 

การใชนํ้า และทรัพยากรอ่ืน ๆ และดานมลภาวะ (Pollution) ไดแก มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางดิน และมลพิษทางเสียง เปนตน  

 องคกรจะตอง ระบุปญหาสิ่งแวดลอมภายใตขอบเขตของระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองพิจารณาปจจัยนําเขา (Input) และปจจัยนําออก (Output) ทั้งที่ตั้งใจ และไม

ตั้งใจ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสภาวการณปจจุบัน และสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีต และที่วางแผนไว หรือ 

พัฒนาใหม ๆ ในอนาคต กลาวคือ ขอบเขตของการประเมินลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมพิจารณา ดังนี้  

 1.  ตามการควบคุม 

 1.  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมทางตรง (Direct Aspects): เปนลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมที่องคกรสามารถควบคุมได หรือเกิดจากสินคา กิจกรรมบริการขององคกร เชน ถัง

นํ้ามันหลอลื่นรั่วในหองเครื่องจักร, บริษัทฯ ทิ้งนํ้าเสียปนเปอนสารเคมีลงสูรางนํ้าฝน หรือปลอยออก

สูแหลงนํ้าสาธารณะ  
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 2.  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมทางออม (Indirect Aspects): ลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมที่องคกรคาดวามีอิทธิพลที่จะจัดการได หรือเกิดจากกลุมบุคคลที่ เกี่ยวของกับ

องคกร เชน ผูขายสินคา ผูรับเหมาชวง ลูกคา ยกตัวอยาง เกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสงวัตถุดิบท่ีใช

ในการผลิต ท่ีองคกรวาจางใหผูรับเหมาชวงดําเนินการ  

 2.  ตามเวลาการเกิด  

 1.  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมในอดีต (Past Aspects): ลักษณะปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากกิจกรรมในอดีตแตยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยู  

 2.  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน (Present Aspects): ลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมท่ี องคกรดําเนินการอยูในปจจุบัน  

 3.  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต (Future Aspects): ลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมที่องคกรคาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อมีโครงการใหม ๆ การพัฒนาใหม ๆ หรือที่ไดรับการ

วางแผนไว (ตองคิดไปลวงหนา) หรือกิจกรรมสินคาและบริการใหม หรือท่ีไดรับการปรับแก 

 3.  ตามระดับสถานการณ  

 1.  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมในสถานการณปกติ (Normal Aspects): 

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติเกิดขึ้นเปนประจํา เงื่อนไขที่เครื่องจักร

อยูในภาวะราบรื่น เครื่องจักรไมขัดของมีผลผลิตออกมาจากกระบวนการอยตูลอดเวลา  

 2.  ลักษณะปญหาสิ ่งแวดลอมในสถานการณผิดปกติ (Abnormal 

Aspects): ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน การปด - การเปดเครื่องจักรเสีย 

การซอมบํารุงประจําป การหยุดปฏิบัติงานทั่งกระบวนการ การทํากิจกรรม Big Cleaning Day เปน

ตน 

 3.  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Aspects): 

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยไมคาดฝน และไมสามารถระบุเวลาที่เกิดขึ้นได สงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง และแผขยายเปนวงกวาง เชน ไฟไหม สารเคมีหกรั่วไหล หมอไอนํ้าระเบิด 

เปนตน องคกรไมจําเปนตองพิจารณาทีละผลิตภัณฑ และทีละสวนประกอบ หรือวัตถุดิบทีละอยาง 

แตสามารถจัดกลุมของกิจกรรมผลิตภัณฑและบริการในการระบุ และประเมินปญหาสิ่งแวดลอม ถา

สามารถจัดการในลักษณะเดียวกันได อยางไรก็ตามไมมีวิธีการใด อยางใดอยางหนึ่งในการระบุปญหา

สิ่งแวดลอมวิธีการท่ีเลือกมาจะตองครอบคลุม ดังนี้  

 1.  การปลอยมลพิษออกสูอากาศ 

 2.  การปลอยมลพิษทางนํ้า  

 3.  การปลอยมลพิษทางดิน  

 4.  การใชวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ  
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 5.  การใชพลังงาน 

 6.  การปลอยพลังงาน เชน ความรอน การสั่นสะเทือน เสียง และ

แสง  

 7.  การกอใหเกิดของเสีย หรือผลิตภัณฑรวม 

 8.  กิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานบวก  

 6.1.3  พันธะสัญญาท่ีตองปฏิบัติตาม (Compliance Obligations) องคกร

ตอง 

 1  พิจารณากําหนด และเขาถึงพันธะกรณีที ่ต องปฏิบัติตามท่ี

เก่ียวของกับประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม 

 2  พิจารณากําหนดวิธีการในการประยุกตใชพันธะกรณีที ่ต อง

ปฏิบัติตามกับองคกร 

 3.  นําเอาพันธะกรณีที่ตองปฏิบัติตามไป เพื่อจัดทํานําไปปฏิบัติ

ธํารงรักษา และปรับปรุงระบบการบริหารสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่ององคกรตองธํารงรักษาเอกสาร ซ่ึง

พันธะสัญญาที่ตองปฏิบัติตาม หมายเหตุ พันธะสัญญาที่ตองปฏิบัติตามสามารถสงผลตอความเสี่ยง 

และโอกาสขององคกร  องคกรจะตองกําหนดระดับของความละเอียดของความสอดคลองของ

กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองสอดคลองกับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมและ

พันธะสัญญา ที่องคกรตัดสินใจวาไมเกี่ยวของก็ไมตองนํามาใชกฎหมายขอบังคับที่ตองนํามาปฏิบัติ 

โดยมากจะออกโดยภาครัฐ หรือ หนวยงาน อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

 1.  กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ  

 2.  การอนุญาตใบอนุญาตหรืออาจจะอยูในรูปแบบอ่ืน ๆ  

 3.  คําสั่ง กฎ ระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานทองถ่ิน 

 4.  คําสั่งศาลหรือหนวยงานปกครองอ่ืน ๆ  

 5.  สนธิสัญญาขอตกลงในที่ประชุม พิธีสาร ความแตกตาง

ระหวางกฎหมาย ซึ่งตองมีการบังคับใหปฏิบัติ (Legal Requirement สวนกฎระเบียบที่ทําโดยสมัคร

ใจ And Voluntary Obligation) เปนความสมัครใจขององคกรหรือมีความศรัทธาในการปฏิบัติ

อยางไรก็ตามองคกรสามารถเลือกเอง และประกาศวันในการที่จะปฏิบัติเหมือนกฎหมายเสมือน

สัญญา ท่ีมีผลผูกมัดดําเนินการในการกําหนดกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ ตองกําหนดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน (Procedure) ในการบงชี้หรือระบุ (Identify) การเขาถึง (Access) และการทําความ

เขาใจกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมของกิจกรรม 

ผลิตภัณฑ หรือบริการขององคกรนั้น ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรมอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะตอง
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พิจารณาระเบียบของนิคม ฯ กอน ในการกําหนดการระบุ และพิจารณากฎหมายนั้น ขั้นตอนในการ

ดําเนินงานมีดังตอไปนี้  

 1.  รวบรวมกฎหมาย และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมท่ี

สอดคลองกับลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับองคกร  

 2.  จําแนกกฎหมาย และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมตาม

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม และจําแนกตามความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานแต

ละหนวยงานทราบวาจะตองดําเนินการอยางไร ท่ีจะสอดคลองกับกฎหมายนั้น ๆ  

 3.  ทําความเขาใจในขอกฎหมาย และขอกําหนดอื ่น ๆ 

และตองเขาใจวาลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั้นเก่ียวของกับสวนใดของกฎหมาย  

 4.  ปร ับปร ุงรายการกฎหมาย และข อก ําหนดด าน

สิ ่งแวดลอมที ่เกี ่ยวของใหทันสมัย เมื ่อเกิดการเปลี ่ยนแปลงกฎหมายขึ ้นหรือมีกิจกรรมตาง ๆ 

เปลี่ยนแปลงไป การรวบรวมกฎหมาย และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 

 1.  ระบุผ ู ร ับผิดชอบในการรวบรวมกฎหมาย และ

ขอกําหนดอ่ืน ๆ ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

 2.  รวบรวบกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม

ตาง ๆ ซ่ึงกฎหมายท่ีองคกรตองปฏิบัติตามนั้นมีอยู 2 สวนดวยกัน คือ 

 1.  ขอกําหนดที่เปนกฎหมาย หรือมาตรการดาน

กฎหมาย ซ่ึงกําหนดโดยรัฐ หรือองคกรของรัฐ 

 2.  ขอกําหนดทางดานธุรกิจ/ หนวยงานที ่ไมใช

ของรัฐ  

 3.  จัดทําบัญชีรายชื่อกฎหมาย และขอกําหนดดาน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของพรอมระบุสิ่งที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เชน ในกฎหมายนั้นระบุวาคุณภาพนํ้า 

จะตองไมเกินคามาตรฐานอะไรบาง นอกจากนี้ควรจะจัดทํารายชื่อหนวยงานที่องคกรเกี่ยวของใน 

เรื่องกฎหมายเพื่อประโยชนในการติดตามปรับปรุง และควรกําหนดใหมีการจัดเก็บทะเบียนบัญชี

กฎหมายในองคกร หากไมจัดเก็บไวตองการกําหนดรายชื่อแหลงขอมูล และวิธีการในการติดตอ

สอบถามไดสะดวกและถูกตองการจําแนกกฎหมาย และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมนําบัญชีรายชื่อ

กฎหมายมาจําแนกออกเปนหมวดหมู ตามความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ทั ้งนี ้ ควรสรุป

สาระสําคัญของขอกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม และ ระบุคามาตรฐานดานสิ่งแวดลอมท่ี

แตละหนวยงานจะตองควบคุมพรอมทั้งผูรับผิดชอบดวย ใหมีการจัดทําเปนบัญชีคามาตรฐานดาน

สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมรูปแบบของกฎหมายอาจมี

หลายรูปแบบ เชน  
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 1.  ที่เกี่ยวของเฉพาะกิจกรรม เชน ใบอนุญาต

ของทองถ่ิน  

 2.  ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการ  

 3.  ท่ีเก่ียวของกับประเภทอุตสาหกรรม  

 4.  ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ัวไป 

 5.  ใบอนุญาตคําสั่งอนุญาตตาง ๆ การทําความ

เขาใจกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หนวยงานที่เกี่ยวของในองคกรจะตองทําความเขาใจ

กับกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ โดยขั้นตนจะตองทราบกอนวาหนวยงานของตนนั้นมีปญหา

สิ่งแวดลอมอะไรบาง และปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีกฎหมาย และขอกําหนดใดเปนตัวควบคุม และตัว

ควบคุมนั้น มีตัวชี้วัดอะไรท่ีสําคัญท่ีจะตองปฏิบัติใหไดตามนั้น เชน การนิคมอุตสาหกรรมดูแลเรื่องนํ้า

ทิ้งออกจากโรงงาน ซึ่งมีการกําหนดคามาตรฐานไว BOD, COD, Oil & Grease, pH  เปนตัวชี้วัดท่ี

สําคัญ เปนตน ซ่ึงการทําความเขาใจกฎหมาย และขอกําหนดอ่ืน ๆ มีดังตอไปนี้ 

 1.  แจกจายบัญชีกฎหมาย และคามาตรฐาน

สิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม และผูรับผิดชอบไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนหนวยงานซึ่งมีลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาว และจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย

นั้น ๆ  

 2.  สื ่อสารใหผู ร ับผิดชอบเขาใจโดยการ

ฝกอบรม การชี้แจงประเด็นที่สําคัญ  ซึ่งการฝกอบรมจะตองมีการเก็บบันทึก และ / หรือประเมินผล

การฝกอบรมดวย ซึ่งในความเปนจริงแลวเจาหนาที่ทุกคนที่อยูในหนวยงานจะตองเขาใจ และปฏิบัติ

ตาม แตอยางไรก็ตามหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ จะตองเขาใจมากที่สุด การปรับปรุงรายการกฎหมาย 

และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมใหทันสมัย องคกรจะตองมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายและ

ขอกําหนดอ่ืน ๆ ซ่ึงพิจารณาจาก  

 1.  กําหนดระยะเวลาในการติดตาม 

ปรับปรุงท่ีแนนอน เชน ทุก ๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ป 

และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือการลดลงของกิจกรรม ในองคกร 

 2.  เมื่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และ

ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถติดตามไดจากการอบรมสัมมนาการสอบถามไปยังบริษัทท่ี

ปรึกษาทางดานสิ่งแวดลอม การเปนสมาชิกราชกิจจานุเบกษา การทําขอตกลงรวมกันระหวางองคกร 

เปนตน 

 6.1.4  การวางแผนปฏิบัติการ (Planning Action) องคกรตองวางแผน  

 1.  เพ่ือดําเนินการกับ 



39 
 

 1.  ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ 

 2.  พันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม 

 3.  ความเสี่ยงและโอกาสที่ไดระบุใน ขอ 6.1.1 2  วิธีการ 1) 

บูรณาการและนําไปปฏิบัติในกระบวนการของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม หรือกระบวนการทาง

ธุรกิจอ่ืน ๆ 2) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีไดกระทํา เม่ือทําการวางแผนปฏิบัติการ องคกรตอง

พิจารณาทางเลือกของ เทคโนโลยีและการเงินขอกําหนดในการปฏิบัติงานและขอกําหนดทางดาน

ธุรกิจ 

  6.2  ว ัตถ ุประสงค ด  านส ิ ่ งแวดล อม และการวางแผนเพ ื ่ อให บรรลุ  

(Environmental Objectives and Planning to Achieve Them) 

 6.2.1  วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม (Environmental Objectives) ตอง

จัดทําวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม ตามสายงาน และระดับโดยคํานึงถึงประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมี

นัยสําคัญขององคกร และพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามและการพิจารณาถึงความเสี่ยง และโอกาส

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมตอง 

 1.  สอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม 

 2.  สามารถวัดได (หากเปนไปได) 

 3.  ไดรับการเฝาระวัง 

 4.  ไดรับการสื่อสาร  

 5.  ไดรับการปรับปรุงตามความเหมาะสมตองธํารงรักษาเอกสาร

สารสนเทศท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม โดยการตั้งเปาหมายควรตองคํานึงถึงลักษณะท่ีดี 5 

ประการ คือ SMAR 

1.  เปนไปได (Sensible) หมายถึง เปาหมายจะตองมีความเปนไปไดในการดําเนินงาน

โครงการ 

2.  วัดได (Measurable) หมายถึง    เปาหมายท่ีดีจะตองสามารถวัด และประเมินผลได 

3.  ระบุสิ่งท่ีตองการ (Attainable)   หมายถึง เปาหมายที่ดีตองระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานชัดเจน และ

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด   

4.  เปนเหตุเปนผล (Reasonable)       หมายถึง เปาหมายท่ีดีตองมีความเปนเหตุเปนผลในการปฏิบัต ิ 

5.  เวลา (Time)   หมายถึง   เปาหมายที่ดีจะตองมีขอบเขตของเวลาที่แนนอนในการ

ปฏิบัติงาน 
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 องคกรจะตองจัดทําวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมในระดับและหนาท่ีตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญขององคกร และพันธะสัญญา

ท่ีตองปฏิบัติตาม และการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาส วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมตอง  

 1.  สอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม 

 2.  ตองสามารถวัดไดเปนตัวเลขไดและมีความเปนไปได 

 3.  ตองไดรับการเฝาระวังมีการติดตามผล 

 4.  ตองมีการสื่อสาร 

 5.  ตองมีการทําใหทันสมัยตามความเหมาะสม จะตองจัดทํา 

เอกสารสารสนเทศ และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม วัตถุประสงค และ

เปาหมายในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม จะเปนการแสดงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

ใหดีขึ้นเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง (Continual Improvement) ซึ่งวัตถุประสงคทางดานสิ่งแวดลอมเปน

เสมือนจุดมุงหมายที่องคกรใหบรรลุผลในทางปฏิบัติภาพกวาง สวนเปาหมายคือ รายละเอียดที่บอก

วัตถุประสงคที่บอกขอกําหนดขององคกรที่จะไปสู ซึ่งจะพิจารณาแลววัตถุประสงคจะอยูเหนือกวา

เปาหมายสิ่งท่ีจะตองนํามาพิจารณาในการจัดทําวัตุประสงค และเปาหมายดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

ควรคํานึงถึง  

 1.  นโยบายสิ่งแวดลอม ซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายจะตอง

สอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม 

 2.  กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ตลอดจนขอตกลงที่องคกร

ได ทําความตกลงไว โดยเฉพาะลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีคาการตรวจวัดเกินคาที่มาตรฐาน

สิ่งแวดลอมกําหนด  

 3.  ลักษณะปญหาสิ ่งแวดลอมที ่ม ีน ัยสําค ัญ (Significant 

Environmental Aspects) ซึ่งผูที่เกี่ยวของอาจกําหนดจากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ 

หรือท่ีมีคะแนนในการประเมินสูง ๆ มากําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายได 

 4.  เทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับงบประมาณท่ี 

จะกลาวตอไป ซ่ึงถาองคกรมีงบประมาณมากก็อาจนําเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพง และมีประสิทธิภาพเขา

มาใชในการดําเนินงานได แตควรใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับองคกรมากกวา  

 5.  เงิน/งบประมาณ มีสวนสําคัญในการกําหนดเทคโนโลยี 

และวิธีการจัดการ 

 6.  ความคิดเห็นของบุคคลที ่ม ีส วนไดเสีย (Stakeholder) 

สุดทายองคกรควรทบทวนวัตถุประสงค และเปาหมายดานสิ ่งแวดลอมในระยะเวลาที ่แนนอน 

โดยมากมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือมากกวา 
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 ตัวอยางวัตถุประสงค และเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 

นโยบาย    : ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ  

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม   : นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต   

กฎหมาย :   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค :    การควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงใหไดมาตรฐานสอดคลองกับกฎหมาย 

เปาหมาย : ผลตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงตองไมเกินคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 6.2.2  การวางแผนกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 

(Planning Actions to Achieve Environmental Objectives) เม ื ่อวางแผนว ิธ ีการเพ ื ่อบรรลุ

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม องคกรตองกําหนด 

 1.  อะไรท่ีจะทํา   

 2.  ทรัพยากรอะไรท่ีตองการ 

 3.  ใครเปนคนรับผิดชอบ  

 4.  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ  

 5.  วิธีการประเมินผล รวมถึงดัชนีชี้วัด สําหรับการเฝาระวัง ความ

คืบหนาในการบรรลุวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที่วัดได องคกรตองพิจารณาวิธีการในการทําให

กิจกรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมใหสามารถควบรวมในกระบวนการทางธุรกิจของ

องคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายดานสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนดไว  องคกรตองจัดทํา

แผนงานในการดําเนินงาน โดยการกําหนดเนื้อหาของกิจกรรมผูรับผิดชอบ และระยะเวลาสิ้นสุดของ

แตละกิจกรรม  ซึ ่งสุดทายแลวกิจกรรมที ่จะพิสูจนวาโครงการนั ้น ๆ จะสําเร็จ หรือไมจะตอง

สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด  หรือกิจกรรมสุดทายที่จะทราบผลก็คือ กิจกรรมการตรวจวัดและ

การตรวจติดตามนั่นเอง และจะตองจัดเตรียมแผนสํารอง คือ เมื่อผลการตรวจวัดหรือ การตรวจ

ติดตามไมเปนผลตามที่ตั้งเปาหมายไวจะตองมีกิจกรรมเขาไปแกปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในการ

จัดทําโครงการดานสิ่งแวดลอมมีสิ่งท่ีตองพิจารณา คือ 

 1.  รวบรวมรายละเอียด และขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวของที่สงผล

กระทบตอวัตถุประสงค และเปาหมาย เชน สาเหตุจากอะไร ใครเกี่ยวของ และนํามาวิเคราะห เพ่ือ

จัดทําแผนงาน 

 2.  กําหนดวิธ ีการดําเนินงาน โดยละเอียดที ่จะให บรรลุ

วัตถุประสงคตามเปาหมายนั้น 

 3.  กําหนดเวลาแลวเสร็จของแผนงาน และระยะเวลาในการ

ดําเนินงานของแตละข้ันตอน  
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 4.  กําหนดผูรับผิดชอบแผนงานรวม และผูรับผิดชอบในแตละ

ข้ันตอนของแผนงาน  

 5.  จัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนตองใช  เชน  อุปกรณ งบประ

มาน บุคลากร  

 6.  เมื่อจัดทําแผนงานแลวเสร็จ ใหมีการอนุมัติ โดยผูมีอํานาจ 

แผนงานดานสิ่งแวดลอม อาจเปนการปรับปรุงอุปกรณเดิม การลงทุน อุปกรณใหม หรือการปรับปรุง

วิธีการทํางานใด ๆ ก็ไดที่สงผลใหบรรลุวัตถุประสงค ดังกลาว ถาองคกรมีการตั้งวัตถุประสงคท่ีตอง

ดําเนินการหลายเรื่อง ตองจัดทําลําดับความสําคัญของแผนงาน โดยพิจารณาจากความจําเปนเรงดวน 

และทรัพยากรที่มีอยู เมื่อมีการทบทวนของฝายบริหารในการกําหนดประสิทธิผลของการนําระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมเขาประชุมดวย  

 7.  สนับสนุน (Support)  

 7.1  ทรัพยากร (Resources) องคกรต องน ําไปพิจารณากําหนด และให

ทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการจัดทํา การนําไปปฏิบัติการธํารงรักษา และปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึง

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรรวมไปถึงทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบและสิ่งอํานวยความสะดวก 

เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงความสามารถเฉพาะทักษะ ความรู  

สิ่งอํานวยความสะดวกรวมไปถึง อาคาร สถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ และสินคา ระบบอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  

 7.2  ความสามารถ (Competence) องคกรจะตองดําเนินการ ดังนี้  

 1.  กําหนดความสามารถที ่จําเปนสําหรับบุคลากรที ่ทํางานภายใตการ

ควบคุมท่ีซ่ึงมีผลตอสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม และความสามารถบรรลุพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตามโดย

สมบูรณ  

 2.  ทําใหมั่นใจวาบุคลากรเหลานี้มีความสามารถบนพื้นฐาน การศึกษา การ

ฝกอบรม หรือประสบการณ   

 3.  กําหนดการอบรมท่ีจําเปนท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม และ

ระบบการบริหารสิ่งแวดลอม  

 4.  เม่ือสามารถประยุกตใชไดดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสามารถท่ี

จําเปน และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีไดกระทํา  

 หมายเหตุ: การดําเนินการที ่สามารถประยุกตใชตามตัวอยาง เชน การให

ฝกอบรม การเปนพี่เลี้ยง หรือการมอบหมายงานกับพนักงานปจจุบัน หรือการวาจาง หรือทําสัญญา

กับผูมีความสามารถ องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อเปนหลักฐานของ

ความสามารถ ขอกําหนดนี้ประยุกตกับบุคคลใด ๆ ดังนี้  

 1.  บุคคลซ่ึงทํางานท่ีอาจกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ 
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 2.  ผูที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึง

บุคคลตอไปนี้ 

 1.  ผูรับผิดชอบในการระบุ และการประเมินปญหาสิ่งแวดลอม และ

ความสอดคลองของกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

 2.  ผูรับผิดชอบในการทําใหวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมบรรลุที ่มุง

หมายไว  

 3.  ผูรับผิดชอบในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน 

 4.  ผูรับผิดชอบในการตรวจประเมินภายใน (ผูตรวจประเมินภายใน

องคกร) 

 3.  ผู  ใดก ็ตามที ่ส งผลกระทบตอประสิทธ ิภาพของระบบการจ ัดการ

สิ่งแวดลอม  

 7.3  ความตระหนัก (Awareness) องคกรตองทําใหมั่นใจวาบุคลากรที่ทํางาน

ภายใตการควบคุมขององคกรมีความตระหนักถึง  

 1.  นโยบายสิ่งแวดลอม  

 2.  ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ และผลกระทบที่มีอยู หรือท่ี

อาจจะเกิด ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีทํา 

 3.  การมีสวนรวมตอประสิทธิผลของระบบของการบริหารสิ่งแวดลอม 

รวมถึงประโยชนของการไดมาซ่ึงสมรรถนะสิ่งแวดลอม   

 4.  ผลกระทบของการไมสอดคลองกับขอกําหนดของระบบการบริหาร

สิ่งแวดลอม รวมถึงการไมบรรลุผลสมบูรณตอพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตาม ความตระหนักตอนโยบาย

สิ่งแวดลอมมิไดหมายถึงการทองจํานโยบาย หรือ ภายใตการควบคุมขององคกรและมีเอกสารนโยบาย

ประจําตัวเทานั้น แตคือการสรางความตระหนัก และความเขาใจในบทบาทของเขาในการมีสวนรวม

ทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งสามารถทําไดดวยการฝกอบรมใหความรู หรือเพิ่มทักษะในการ

ดําเนินงาน เรื่องการฝกอบรม ความตระหนัก และความสามารถนั้นมีขั้นตอนตาง ๆ หลายขั้นตอนซ่ึง

สามารถแบงออกไดเปน 5 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 

 1.  ระบุความจําเปนในการอบรม 

 2.  จัดทําแผนการฝกอบรม  

 3.  ฝกอบรม  

 4.  ประเมินผล  

 5.  จัดเก็บบันทึกประวัติ ประวัติสวนตัว และประวัติการฝกอบรมมี

ความสําคัญในการจัดบุคลากรใหเขากับงาน ตามความเหมาะสม (Put the Right Man on the 
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Right Job) ท้ังนี้ เพ่ือใหงานตาง ๆ สามารถกาวหนาไปไดอยางเหมาะสมและเปนไปตามแผนงานท่ีได

วางไว  

 7.4  การสื่อสาร (Communication)  

 7.4.1  ทั่วไป (General) องคกรตองจัดทํานําไปปฏิบัติ และธํารงรักษา

กระบวนการที่จําเปนสําหรับการสื่อภายใน และภายนอกที่เกี่ยวของ กับระบบบริหารสิ่งแวดลอม

รวมถึง 1) อะไรที ่จะสื ่อสาร 2) สื ่อสารเมื ่อไหร 3) สื ่อสารกับใคร 4) สื ่อสารอยางไรเมื ่อจัดทํา

กระบวนการสื่อสาร องคกรตองทํา:  

 1.  คํานึงถึงพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม   

 2.  ให ม ั ่นใจว าสารสนเทศดานสิ ่งแวดล อมที ่ส ื ่อสารมีความ

สอดคลองกับขอมูลจากระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และเชื่อถือได  

 3.  องคกรตองตอบสนองตอการสื่อสารที่เกี ่ยวของในระบบการ

บริหารสิ่งแวดลอม  

 4.  องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเปนหลักฐานของการ

สื่อสารตามความเหมาะสม 

 การสื่อสารทําใหองคกรไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมที่นัยสําคัญประสิทธิภาพในการจัดการ

สิ่งแวดลอม และความสอดคลองของกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ กระบวนการสื่อสารเปน

กระบวนการแบบ 2 ทาง คือ เขาและออกจากองคกร ขอมูลขาวสารท่ีองคกรไดรับจากการรองขอของ

ผูมีสวนไดเสีย สําหรับขอมูลขาวสารเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึง ความ

คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการระบบ ซ่ึงอาจเปนท้ังดานบวก และดานลบ เชน คํารองเรียน มีความสําคัญ

ในประเด็นดานการจัดการในอนาคต คํารองเรียนมีคุณคาในการปองกัน และพัฒนาระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  

 7.4.2  การสื่อสารภายใน (Internal Communication) องคกรตอง : 

 1.  ทําการสื่อสารภายในท่ีเก่ียวของกับระบบการบริหารสิ่งแวดลอม

ตามระดับ และหนาที่ตาง ๆ ขององคกร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารสิ่งแวดลอมตาม

ความเหมาะสม  

 2.  ใหมั่นใจวากระบวนการสื่อสารทําใหบุคคลากรที่ทํางานภายใต 

องคกรมีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 7.4.3  การสื ่อสารภายนอก (External Communication) องคกรต อง

สื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวของตามระบบการบริหารสิ่งแวดลอม กับภายนอกตามกระบวนการสื่อสาร

ขององคกรท่ีไดสรางข้ึน และตามการกําหนดตามพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติใหสอดคลอง 
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 7.5  เอกสารสารสนเทศ (Documented Information)  

 7.5.1  ทั ่วไป (General) ระบบการบริหารสิ ่งแวดลอมขององคกรตอง

รวมถึง  

 1.  เอกสารสารสนเทศท่ีกําหนดโดยมาตรฐานนานาชาตินี้   

 2.  เอกสารสารสนเทศที ่พิจารณาโดยองคกรวาจําเปนสําหรับ 

ระบบการบริหารสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิผล  

 หมายเหตุ: ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสาหรับกระบวนการบริหาร

สิ่งแวดลอม อาจแตกตางระหวางองคกร เนื่องจาก  

 1.  ขนาดขององคกรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สินคา

ผลิตภัณฑและบริการ 

 2.  ความจําเปนในการแสดงการสอดคลองกับพันธกรณี  

 3.  ความซับซอนของกระบวนการ และปฏิสัมพันธ  

 4.  ความสามารถของบุคลากรท่ีทํางานภายใตองคกร 

 7.5.2  การจัดทํา และทําใหทันสมัย (Creating and Updating) เมื ่อทํา

การจัดทํา และทําการปรับปรุงขอมูลเอกสารองคกรตองม่ันใจถึงความเหมาะสม   

 1.  การชี้บง และคําอธิบาย (เชน ชื่อเอกสาร วันที่ ผูกําหนด หรือ 

หมายเลขอางอิง) 

 2.  รูปแบบ (เชน ภาษา รุ นซอฟทแวร กราฟก) และสื ่อ (เชน 

กระดาษ อิเล็กทรอนิกส)   

 3.  ทบทวนและอนุมัติ ตามความเหมาะสม และเพียงพอ  

 7.5.3  การควบค ุม เอกสารสารสนเทศ  (Control of Documented 

Information) เอกสารสารสนเทศที่จําเปนโดยระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม และโดยมาตรฐาน

นานาชาตินี้ ตองไดรับการควบคุมเพ่ือใหม่ันใจวา  

 1.  มีพรอม และเหมาะสําหรับการใชงานที่ไหน และเมื่อไหร เม่ือ

จําเปน  

 2.  ไดร ับการปองกันอยางพอเพียง (เชน การสูญเสียความลับ 

นําไปใชอยางไมเหมาะสมหรือขาดความสมบูรณ) สําหรับการดําเนินการควบคุมเอกสารสารสนเทศ 

องคกรตองดําเนินการกับกิจกรรมตอไปนี้ ท่ีปฏิบัติได 

 1.  การแจกจาย การเขาถึง การเรียกหา และการใช   

 2.  การจัดเก็บและการเก็บรักษา รวมถึงการเก็บรักษาใหอาน

ออกไดชัดเจน 
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 3.  ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เชนควบคุมเวอรชั่น)   

 4.  ระยะเวลาจัดเก็บ และการกําจัด เอกสารสารสนเทศจาก

ภายนอกที่กําหนดโดยองคกรวาจําเปนสําหรับ การวางแผน และการดําเนินงานของระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมตองไดรับการชี้บงตามความเหมาะสม และควบคุม  

 8.  การดําเนินการ (Operation)  

 8.1  การวางแผนและการควบคุมการดําเนินการ (Operational Planning and 

Control) องคกรตองจัดทํา และนําไปปฏิบัติควบคุมและธํารงรักษากระบวนการที่จําเปน ใหบรรลุ

ขอกําหนดระบบการบริหารสิ่งแวดลอม และการนํากิจกรรมตามที่ไดระบุใน 6.1 และ 6.2 ไปปฏิบัติ

โดย  

 1.  จัดทําเกณฑการปฏิบัติงานสําหรับกระบวนการ  

 2.  ทําการควบคุมกระบวนการ ตามเกณฑการดําเนินการ   

 3.  องคกรต องควบคุมการเปล ี ่ยนแปลงตามแผน และการทบทวน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดตั ้งใจกระทํากิจกรรม เพื่อลดผลขางเคียงดานลบใด ๆ ตาม 

ความจําเปน  

 4.  องคกรจะใหแนใจวาการใหหนวยงานอื่น ดําเนินการแทนไดรับการ

ควบคุม หรือมีอิทธิพลชนิดและระดับของการควบคุม หรือการมีอิทธิพลที่จะใชกับกระบวนการ 

เหลานี้ ตองไดรับการระบุไวในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือสอดคลองกับมุมมองวงจรวัฏจักรชีวิต  

 1.  จัดการควบคุมตามความเหมาะสม เพื ่อใหแนใจวาขอกําหนด

สิ่งแวดลอมไดถูกระบุในการออกแบบและพัฒนา กระบวนการพัฒนาสําหรับผลิตภัณฑละบริการ โดย

คํานึงถึงแตละข้ันตอนของวงจรวัฏจักรชีวิต  

 2.  พิจารณาขอกําหนดสิ่งแวดลอมสําหรับการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑ 

และบริการตามความเหมาะสม 

 3.  สื่อสารขอกําหนดสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของใหกับผูใหบริการภายนอก 

รวมถึงผูรับเหมา  

 8.2  การเตร ียมความพร อมและตอบสนองต อเหต ุฉ ุกเฉ ิน (Emergency 

Preparedness and Response) องคกรตองจัดทํานําไปปฏิบัติ และธํารงรักษากระบวนการท่ีจําเปน

ในการเตรียมการ และตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิด ตามระบุใน 6.1.1 องคกรตอง:  

 1.  เตรียมการสําหรับการตอบสนองโดยการวางแผนกิจกรรม เพื่อปองกัน 

หรือบรรเทาผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมจากสถานการณฉุกเฉิน  

 2.  ตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนจริง  
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 3.  ดําเนินกิจกรรมเพื ่อปองกันและบรรเทาผลกระทบสิ ่งแวดลอมจาก

สถานการณฉุกเฉิน ท่ีเหมาะสมกับขนาดของเหตุฉุกเฉิน และผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะเกิด   

 4.  ทดสอบแผนการตอบสนองเปนระยะ ๆ หากเปนไปได 

 5.  ทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการและแผนตอบสนองเปนระยะ ๆ 

โดยเฉพาะหลังการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการทดสอบ  

 6.  ใหสารสนเทศและการอบรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเตรียมความพรอม และ

ตอบสนองตามความเหมาะสมกับผูมี สวนได สวนเสียรวมถึงบุคลากรที่ทํางานภายใตการควบคุม

องคกรตองธํารงรักษาเอกสารสารสนเทศ ในขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหมีความเชื่อมั่นวากระบวนการได

ดําเนินการตามแผน  

 9.  การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)  

 9.1  การเฝาระวัง การวัด การวิเคราะห และการประเมิน 

 9.1.1  ทั่วไป องคกรตองเฝาระวัง การวัด การวิเคราะห และประเมิน

สมรรถนะดานสิ่งแวดลอม องคกรตองกําหนด 

 1.  สิ่งท่ีจําเปนตองวัดและเฝาระวัง  

 2.  วิธีการสําหรับการเฝาระวัง การวัด การวิเคราะห และการ

ประเมินท่ีสามารถปฏิบัติไดเพ่ือใหม่ันใจถึงความถูกตองของผลลัพธ  

 3.  เกณฑที่ซึ่งองคกรใชในการประเมินสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม 

โดยใชตัวชี้บงท่ีเหมาะสม 

 4.  เม่ือใดท่ีตองดําเนินการวัดและเฝาระวัง 

 5.  เมื ่อใดที่ผลการเฝาระวังและการวัดตองไดรับการวิเคราะห 

และการประเมินผล องคกรตองมั่นใจวาเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการการเฝาระวัง และตรวจวัดเปน

เครื่องมือที่ไดรับการสอบเทียบ หรือไดรับการทวนสอบ และไดรับการธํารงรักษาตามความเหมาะสม 

องคกรตองประเมินสมรรถนะการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และประสิทธิผลของระบบการบริหาร

สิ่งแวดลอม องคกรตองสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสมรรถนะผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

ทั้งภายใน และภายนอก ตามที่ระบุในกระบวนการสื่อสารและตามความจําเปนจากพันธะกรณีที่ตอง

ปฏิบัติตามองคกรตองเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเปนหลักฐานการเฝาระวัง การวัด 

การวิเคราะห และการประเมินผล 

 9.1.2  การประเมินการสอดคลอง องคกรตองจัดทําและนําไปปฏิบัติและ

ธํารงรักษากระบวนการท่ีจําเปน เพ่ือประเมินการบรรลุผลตามพันธกิจท่ีตองปฏิบัติตามองคกร 

 9.2  การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)  
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 9.2.1  ทั ่วไป (General) องคกรตองดําเนินการตรวจสอบภายในตาม

ชวงเวลาท่ีวางแผนไว เพ่ือใหสารสนเทศของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมวา 

 1.  สอดคลองตอ  

 1.  ขอกําหนดขององคกรสําหรับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

 2.  ขอกําหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้  

 2.  มีการนําไปปฏิบัติ และธํารงรักษาอยางมีประสิทธิผล  

 9.2.2  โปรแกรมการประเมินภายใน (Internal Audit Program) องคกร

ตองจัดทํานําไปปฏิบัติ และธํารงรักษา โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน รวมถึงความถี่วิธีการความ

รับผิดชอบขอกําหนดการวางแผน และการรายงานการตรวจประเมินภายใน เมื่อจัดทําโปรแกรมการ

ตรวจประเมินภายในองคกรตองคํานึงถึงความสําคัญของกระบวนการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอองคกร และผลของการตรวจประเมินกอนหนานี้ องคกรตอง: 

 1.  ระบุหลักเกณฑการตรวจประเมินและขอบขายการตรวจ

ประเมินแตละครั้ง 

 2.  เลือกผูตรวจประเมิน และทําการตรวจประเมิน เพื่อใหแนใจ

กระบวนการตรวจประเมินมีความความเท่ียงธรรม และไมเอนเอียง 

 3.  ทําใหแนใจวาผลการตรวจประเมินไดรายงานตอระดับบังคับ

บัญชาท่ีเก่ียวของ องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เปนหลักฐานของการปฏิบัติตาม โปรแกรม

การตรวจประเมินและผลการตรวจประเมิน 

 9.3  การทบทวนฝายบริหาร (Management Review) ผูบริหารระดับสูงตอง

ทําการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรตามแผนที่ไดวางแผนไว เพื่อใหมั ่นใจการ

เหมาะสมอยางตอเนื่อง ความเพียงพอและการมีประสิทธิผลการทบทวนฝายบริหาร ตองพิจารณาถึง 

 1.  สถานะของการดําเนินการจากทบทวนกอนหนา 

 2.  การเปลี่ยนแปลง 

 1.  ประเด็นภายในและภายนอกที่เกี ่ยวของกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม  

 2.  ความจําเปนและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง

พันธะกิจท่ีตองปฏิบัติตาม  

 3.  ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ  

 4.  ความเสี่ยงและโอกาส  

 3.  ขอบเขตท่ีวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมไดบรรลุ  

 4.  สารสนเทศดานสมรรถนะสิ่งแวดลอมขององคกร รวมท้ังแนวโนม  
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 1.  สิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดและดําเนินการแกไข  

 2.  ผลการเฝาระวังและการวัด 

 3.  การบรรลุผลกับพันธะกิจท่ีตองปฏิบัติตาม 

 4.  ผลการตรวจประเมิน 

 5.  ความเพียงพอของทรัพยากร  

 6.  การสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียภายนอกรวมถึงคํารองเรียน  

 7.  โอกาสสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องผลลัพธของการทบทวน

ฝายบริหารตองรวมถึง :  

 1.  ผลสรุปท่ีเก่ียวกับความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของ

ระบบจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 2.  การตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับโอกาสการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 3.  การตัดสินใจเกี่ยวกับความจําเปนใด ๆ ในการเปลี ่ยนแปลง

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงทรัพยากร  

 4.  การดําเนินกิจกรรมถาจําเปนเม่ือวัตถุประสงคไมบรรลุ 

 5.  โอกาสในการปรับปรงุการควบรวมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

กับ กระบวนการทางธุรกิจอ่ืน ๆ ถาจําเปน  

 6.  สิ่งท่ีเก่ียวของใด ๆ กับทิศทางกลยุทธขององคกร  

 7.  องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเปนหลักฐานของ

ผลลัพธ จากการทบทวนฝายบริหาร 

 10.  การปรับปรุง (Improvement) 

 10.1  ทั ่วไป (General) องคกรตองพิจารณากําหนดโอกาสสําหรับการ

ปรับปรุง (ดู 9.1, 9.2, และ 9.3) และดําเนินกิจกรรมที่จําเปน  เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตองการของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

 10.2  สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและกิจกรรมการแกไข (Nonconformity 

and Corrective Action) เม่ือเกิดสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด องคกรตอง:  

 1.  ตอบสนองตอสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดและเทาท่ีสามารถได  

 1.  ทํากิจกรรมเพ่ือควบคุมและแกไข 

 2.  ด ําเน ินการก ับผลที ่ตามมารวมถ ึงการเย ียวยาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานลบ 

 2.  ประเมินความจําเปนสําหรับกิจกรรม เพื่อกําจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม

เปนไปตามขอกําหนด เพ่ือไมใหเกิดข้ึนซ้ํา หรือเกิดข้ึนท่ีอ่ืน ๆ โดย  
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 1.  ทบทวนสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด  

 2.  พิจารณาสาเหตุของสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด  

 3.  พิจารณาวามีสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดท่ีคลายคลึงกันอยู หรือ

อาจมีโอกาสเกิด  

 3.  ดําเนินการแกไขท่ีจําเปน  

 4.  ทบทวนประสิทธิผลของการดําเนินการแกไขท่ีไดกระทํา 

 5.  ทําการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารสิ ่งแวดลอม ถาจําเปนการ

ดําเนินการแกไขตามความเหมาะสมกับความสําคัญของผลกระทบของสิ่งท่ีไม เปนไปตามขอกําหนดท่ี

เกิด รวมถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม องคกรตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเปนหลักฐานของ

ลักษณะของสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด  

 10.3  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) องคกรตอง

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ในเรื่องของความเหมาะสมเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับดัชนีตัวชี ้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard: BSC)  

 

สําหรับงานวิจัยเรื่อง การบูรณาการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ไดนํา

ทฤษฎีการประเมินดัชนีช ี ้ว ัดความสําเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard มาเปนแบบ

ประเมินผล โดยจะขอนําเสนอความหมายของดัชนีชี ้ว ัดความสําเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced 

Scorecard ดังตอไปนี้ 

 

2.3.1  ความหมายของการบริหาร Balanced Scorecard องคกรตาง ๆ ไดใหความหมาย

ของตัวชี้วัดแบบสมดุลไว แตกตางกันแตสิ่งที่เหมือนกันคือ นํามาใชเปนเครื่องมือในการชวยใหการ

ดําเนินการชวยในการตัดสินใจ ทั ้งในระดับกลยุทธ และระดับปฏิบัติการดัชนีที ่ใชเปนตัวชี ้วัด

ความสําเร็จ และยังสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลของการดําเนินงานอื่น ๆ ได กฤษณี มหาวิรุฬห 

(2546) ไดใหความหมายของคําวา Balanced Scorecard (BSC) คือ ระบบ หรือกระบวนในการ

บริหารงานที่อาศัยกําหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อใชเปนกลไกสําคัญ Kaplan and Norton (1996) ไดให

ความหมายของคําวา Balanced Scorecard ไววาเปน เครื่องมือทางดานการจัดการท่ีชวยนํากลยุทธ

ไปสู การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัด หรือประเมินเพื ่อใหเกิดความสอดคลอง และมุ งเนนสิ ่งที ่มี
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ความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ดังนั้น Balanced Scorecard หรือ ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบ

สมดุล จึงมีความหมายวาเปน เครื่องมือที่นํามาใชในการดําเนินงาน ทั้งในระดับกลยุทธ และระดับ

ปฏิบัติการสามารถนําเครื่องมือมาประเมิน Balanced Scorecard ประกอบไปดวยหลักการของดชันี

ความสําเร็จแบบสมดุล 4 กลุมหลัก ไดแก  

1) กลุมตัวชี้วัดดานการเงิน 

2) กลุมตัวชี้วัดดานผูรับบริการ 

3) กลุมตัวชี้วัดดานการบริหาร  

4) กลุมตัวชี้วัดดานการเรียนรูและการพัฒนา  

โดยแตละกลุมหลัก เปนเครื่องมือท่ีชวยใหชวยองคกร เกิดความสําเร็จสวนในดานของมุมมอง

การวัดประกอบไป ดวย 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรู

และการพัฒนา โดยแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1) ดานการเงิน (Financial Perspective) เปนมุมมองที่บอกเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ 

ตนทุนการผลิต การลดตนทุน การเพิ่มขึ้นของกําไร การเพิ่มขึ้นของรายได ยอดขาย และการลดลง 

ของตนทุน เปนตน 

2) ดานลูกคา (Customer Perspective) เปนมุมมองที่บอกเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ 

ความพึงพอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ แสดงถึงความสามารถในการดึงดูดลูกคาใหเขามาใช

บริการ และเปนการแสดงถึงความสัมพันธกับลูกคาในทุกดาน เชน หากไมมีความสัมพันธที่ดีอาจ ทํา

ใหเกิดปญหาการรองเรียน เปนตน  

3) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เปนมุมมองที่บอก

เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือกระบวนการภายในขององคกร เพื่อการนําเสนอความตองการใหลูกคา 

เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพสูงสุด เชน การประสานงานภายในองคกร การจัดโครงสราง 

องคประกอบใหมีประสิทธิภาพ 

4) ดานการเรียนรู และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เปน

มุมมองที่บอกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับองคกร เชน การพัฒนาความรูความสามารถ

ของพนักงาน การพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการทํางาน เพื่อเปนประโยชนในระยะยาว แก

องคกร 
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ภาพท่ี 2.2  มุมมองพ้ืนฐานของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล 

แหลงท่ีมา: ปรับปรุงจาก Kaplan & Norton, 1996, p.9. 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคิด Balanced Scorecard Framework  

แหลงท่ีมา: นภดล รมโพธ, 2553. 
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 จะเห็นไดวาแนวคิด Balanced Scorecard เปนแนวคิดงาย ๆ ท่ีไมซับซอนสามารถทําความ

เขาใจไดงายและเหมาะสําหรับใชในการบริหาร  เนื่องจากสามารถสื่อใหเห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

ผานทาง แผนภาพแสดงเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram) นอกจากนี้ ในแตละมุมมองจะมี

ตัวชี้วัดอยูสองประเภทหลัก ๆ ไดแก  

1) ตัวชี้วัดนํา (Leading Indicator) เปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงสาเหตุที่ทําให 

เกิดผลกระทบกับสิ่งอื ่น ตัวอยาง เชน ความพึงพอใจของลูกคาจะเปนตัววัดผลชี้นําของสวนแบง

การตลาด เปนตน 

2) ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) เปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นใน 

ชวงเวลาท่ีผานมา  

ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลวของกลยุทธ หรือเปาหมายที่ไดตั้งไว  

ตัวอยาง เชน กําไรจะเปนตัวชี้วัดตาม เนื่องจากจะสะทอนใหเห็นวาธุรกิจจะประสบผลสําเร็จทางดาน

การเงิน หรือไม หลังจากดําเนินการมาแลวในชวงระยะเวลาหนึ่ง (นพดล รมโพธิ์, 2553) 

 

2.3.2  กระบวนการในการสราง BSC  ในการสรางกระบวนการในการสรางดัชนีตัวชี ้วัด

แบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) จะมีองคประกอบและรายละเอียดที ่ต องว ิเคราะห 

ดังตอไปนี้  

1) การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ขององคกร

เพ่ือใหทราบถึงความตองการพ้ืนฐานขององคกร  

2) กําหนดวิสัยทัศน (Vision) และกลยุทธขององคกร เพื่อแสดงถึงสิ่งที่อยากให 

เปนไปในอนาคต 

3) การกําหนดมุมมอง (Perspective) ดานตาง ๆ ที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จใน

การดําเนินงานของกิจการแตละองคกร  

4) การจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (Strategy Map) โดยการกําหนดวัตถุประสงคใน 

แตละมุมมองผูบริหารระดับสูงตองประชุมรวมกันเพ่ือเห็นชอบในแผนท่ีทางกลยุทธท่ีจัดทําข้ึน   

5) การก ําหนดต ัวช ี ้ ว ัด  (Key Performance Indicators: KPI) และเป าหมาย 

(Target) เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญและมุงไปสูจุดหมาย  

6) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเปนจัดทําแผนงานกอนการลงมือ

ปฏิบัติการจริง ในการจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล เพื่อใหเกิดความสําเร็จ ในดานตาง ๆ เชน 

ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรู และดานการพัฒนา การจัดทํา

ตัวชี้วัด ความสําเร็จแบบสมดุลนั้นมีทั้งขอดี และขอเสียในการนํามาประยุกตใช โดยสามารถสรุปได 

ดังนี้    
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2.3.3  ขอดีของตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC)  

1) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล เปนการประเมินที่ครอบคลุมในมิติตาง ๆ เชน 

ดานการเงิน เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการปรับงบประมาณ หรือการจัดงบประมาณตาง ๆ  

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล เปนการประเมินผลกับกลยุทธอยางเปนระบบ ทํา

ใหการประเมินมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

3) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุลสามารถใชเปนเครื่องมือในการผลักดันกลยุทธ ตาง 

ๆ ขององคกรใหเสร็จไดโดยงาย  

4) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุลเปนการพัฒนาแนวคิดใหตอเนื่อง โดยอาจนําผล

จากประสบการณในอดีต หรือในการปฏิบัติงานมาปรับใชในองคกรไดจริง 

5)  
2.3.4  ขอเสียของตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC)  

1) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล อาจเหมาะสําหรับการใชเปนแนวทางในการ 

ดําเนินงานขององคกร  

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล ตองมีการทบทวนอยางตอเนื่อง เพื่อความชัดเจน

และแมนยําของเครื่องมือ นอกจาก ขอดี และขอเสียของการนําตัวชี้วัดความสําเร็จ แบบสมดุลมาปรับ

ใชในการประเมิน หรือเพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จในมิติดดานตาง ๆ แลวควรตองมีการพิจารณา

เหตุผล และประโยชนท่ีจะไดจากการนําตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุลมาใช 

3)  
2.3.5  เหตุผลท่ีควรนําตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) มา

ใชเปนเครื่องมือ  

 1)  ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล ใหความสําคัญแกลูกคาเปนอยางมาก (Customer 

Orientation)  

2)  ตัวชี ้ว ัดความสําเร็จแบบสมดุล มีความมุ งตอการปรับระบบการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน (Reengineering)  

3)  ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล สงเสริมใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเสริม 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน (Technology)  

4)  ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล เนนการพัฒนาสงเสริมแนวความคิดการเรียนรู 

ใหม ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองคกร (Learning Organization)  
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2.3.6  ประโยชนที ่จะไดร ับจากการนําตัวชี ้ว ัดความสําเร ็จแบบสมดุล Balanced 

Scorecard (BSC) มาปรับใช  

1) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล เปนเครื่องมือที่ชวยใหมองเห็นวิสัยทัศนของ 

องคกรไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล เปนตัวชวยใหผลการดําเนินงานขององคกรดีข้ึน 

เชน ดานประสิทธิภาพ  งบประมาณ บุคลากร และการพัฒนาการเรียนรู 

3) ใชตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล เปนกรอบในการกําหนดแนวทางการทํางาน

ขององคกรได 

4) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล ทําใหเกิดการจัดแบงงบประมาณและทรัพยากร 

ตางไดอยางเหมาะสม 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล สามารถทําใหองคกรมีความมุงเนนใหความสําคัญ

ตอกลยุทธขององคกร  มากข้ึน และเปนเครื่องมือท่ีชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติได  

6) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล สามารถชวยในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วัฒนธรรมขององคกร  โดยการกําหนดตัวชี ้ว ัด และเปาหมายเปนเครื ่องมือในการปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรม  

7) ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล สามารถทําใหพนักงานเกิดการรับรูและเขาใจ 

และสงผลตอผลการดําเนินงานของผูอ่ืนในองคกร 

 

2.3.7  อุปสรรคสําคัญท่ีทําใหกลยุทธไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติ  

1) วิสัยทัศนการทํางานท่ีไมชัดเจน การขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ 

2) การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับพนักงานไปจน ถึงระดับผูบริหาร  

3) ผูบริหารระดับสูงขาดความสนใจในขอมูล และไมสงเสริมการปฏิบัติงานตาง ๆ 

เพ่ือเปนการพัฒนาใหองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

 

2.3.8  ขอควรระวังในการจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard 

(BSC) กฤษณี มหาวิรุฬห (2546) ไดกลาวถึงการนําเอา Balanced Scorecard (BSC) มาใชภายใน

องคกร จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ พอสมควร ดังนั้น ผูบริหารขององคกรควรจะ 

เตรียมตัวองคกรใหพรอมกอนที ่จะมีการนําเอา BSC มาใชจริง ๆ เพื ่อใหกระบวนการในการ 

ปรับเปลี่ยนเปนไปดวยความราบรื่นมากข้ึน และสิ่งท่ีจะตองเตรียมความพรอม คือ 

1) ผูนําตองเปนผูริเริ่มการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผูบริหารระดับสูงตองใหการ สนับสนุน

อยางเต็มท่ี  
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2) ผูบริหารตองทําหนาท่ีสื่อสารและทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีทุกคนใหชัดเจน ทุก

คนภายในองคกรตองมีสวนรับรู และใหการสนับสนุนในการนําระบบการประเมินไปใช เนื่องจากการ

นํา BSC ไปใชตองเก่ียวของกับทุกคนในองคกร  

3) ผูบริหารตองมุงม่ันเอาจริงเอาจังท่ีจะทําให BSC ประสบผลการเริ่มนําระบบ BSC 

มาใชภายในองคกร ตองระวังวาทําแลวควรรีบทําใหเห็นผลในระดับหนึ่ง โดยเร็ว เพราะจะสงผลตอ

ความเชื่อถือ และขวัญกําลังใจของพนักงาน 

4) ตองระวังอยาใหระบบ BSC กลายเปนเครื่องมือในการจับผิดเจาหนาที่ จะเปน

การใช BSC อยางผิดวัตถุประสงค 

5) ตองระวังไมใหการจัดทําระบบ BSC เปนเพียงแคโครงการท่ีมีกําหนด ระยะเวลา 

ทั้งนี้เพราะ BSC เปนสิ่งที่ตองทําอยางตอเนื่อง ตลอดเวลาไมมีการสิ้นสุด ตองมีการปรับเปลี่ยน

ตลอดเวลา เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอสถานการณท่ีเปลี่ยนไป  

6) ตองระวังไมใหการจัดทําตัวชี้วัดและเปาหมายมีความงายหรือยากจนเกินไป และ

มีการเตรียมความพรอมในระบบขอมูลภายในองคกร 

7) ในการนําเครื่องมือหรือสิ่งใหม ๆ มาใชภายในองคกรอาจจะตองพบการ ตอตาน

จากผูบริหารหรือหนาท่ีบางกลุม    

8) การนํา ระบบ BSC ไปผูกกับระบบการจายคาตอบแทนขององคกร ไมควรจะเรง

รีบทําตั้งแตเพ่ิงเริ่มพัฒนา BSC ไดใหม ๆ ควรตองรอใหระบบท้ังหมดนิ่งกอน  

สรุปไดวาในการนําเครื่องมือหรือสิ่งใหม ๆ มาใช อาจเกิดการตอตานจากผูบริหาร หรือ 

เจาหนาที่บางกลุมแตไมควรจะเรงรีบการเพิ่งพัฒนา ผูบริหารระดับสูงตองใหการสนับสนุนในการ

จัดหา ตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุลอยางเต็มที่ ทุกคนภายในองคกรตองรับรู และใหการสนับสนุน 

ในการนําระบบการประเมินไปใช การไมนําตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุลไปใชอยางผิด วัตถุประสงค

จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําตัวดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุลนั้นสามารถนํามาปรับใชกับงานวิจัย

ฉบับนี้ โดยสามารถนํากลุมหลักท่ีเปนเครื่องมือ มาชวยใหองคกรเกิดความสําเร็จได 

โดยนําดานของมุมมอง 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการ

เรียนรูและการพัฒนามาประยุกตและปรับใชในกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพื่อใหเกิดความสอดคลอง

และเหมาะสมกับงานวิจัยในครั ้งนี้มากที่สุด  โดยใชดัชนีชี ้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balance 

Scorecard) ซึ ่งในการศึกษานี ้ไดประยุกตมิติ 4 มิติของ BSC มาใชโดยไดปรับชื ่อมิติใหม ความ

เหมาะสมยิ่งข้ึน ไดแก 

1. ปรับมิติดานการเงิน เปน “มิติดานประสิทธิผล” 

2. มิติดานลูกคา  เปน “มิติดานผูมีสวนไดสวนเสีย” 

3. มิติดานกระบวนการภายใน  เปน “มิติดานการบริหารจัดการ” 
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4. มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา เปน “มิติดานการเรียนรูและพัฒนา” 

  ตามทฤษฎีของ David Norton and  Robert Kaplan (1996 อางถึงใน จําลอง โพธิ ์บุญ, 

2561) 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยที่เกี ่ยวของกับปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ตั้งในเขต นิคมดับบลิวเอชเอ

ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ท่ีประสบความสําเร็จไดนั้น คือ 

1)  ทางผู บริหารใหความสําคัญทางดานการจัดการสิ ่งแวดลอม จึงสนับสนุน

งบประมาณในการลดผลกระทบ ทางดานสิ่งแวดลอมไดเปนผลสําเร็จ ดังนี้ การติดตั้งระบบ Wet 

Scrubber ระบบบําบัดอากาศเสีย การติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียการติดตั้งระบบควบคุมไอเสีย ECS 

(Emission Control System) การติดตั้งระบบ Gas detector และสนับสนุนการกําจัดขยะปนเปอน

โดยถูกวิธีและสอดคลองตามกฎหมาย   

2)  มีการตั ้งวัตถุประสงคคุณภาพ (KPI) ทางดานสิ ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับ

นโยบายท่ีตั้งไวดังนี้ 

(1) Resin Scrap ไมเกิน 0.25 kg/ton Total Product 

(2) นํ้าเสียจากกิจกรรมการผลิตไมเกิน 0.25 kg/ton Total Product 

(3) คุณภาพอากาศใหอยูในคาควบคุมตามมาตรการ EIA 

(4) ไมไดรับขอรองเรียนจากปญหาท้ังภายใน และภายนอกบริษัทฯ 

(5) มีการควบคุมคาการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใหอยูในคาควบคุม 

(6) กําหนดขยะท่ัวไปตอคนตอเดือน ไมเกิน 5 kg.  

จากผลการดําเนินกิจการดังกลาว มีการตรวจติดตามวัดผลทุกเดือน และมีการแกไขตาม

ขั้นตอนที่บริษัทฯ กําหนดไว การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของและการศึกษานี้จะตองอาศัยวิจัยดังกลางมา

เปนแนวทาง สามารถสรุปผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบงกลุมประเด็นไดดังนี้ 

 จุฑารักษ หงสจินดา (2555) ศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การศึกษาเรื่องนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเพ่ือแนะแนวทางท่ีเหมาะสมใน

การดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ใหกับหนวยงาน/องคกรอื่น ๆ เก็บรวบรวม
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ขอมูล โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) รวมกับการสังเกตการณใน

พื้นที่ และศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ พื้นที่ที่ศึกษาไดแก บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จํากัด,บริษัท พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแผนเหล็กวิลาส จํากัด การวิจัยครั้งนี้ไดประยุกต

หลักการของ Balanced Scorecard ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ดาน ประกอบดวย  

1) ดานประสิทธิผล 

2) ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

3) ดานการบริหารจัดการ 

4) ดานการเรียนรูและการพัฒนา 

ผลการศึกษาพบวาในดานประสิทธิผล บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด บริษัท พีทีที โก

ลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแผนเหล็กวิลาส จํากัด บรรลุตามวัตถุประสงค 

เปาหมายที่กําหนดไว ในดานผูมีสวนไดสวนเสีย พนักงานทั้ง 3 บริษัท ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เปนอยางดี อีกทั้งพนักงานยังมี

ความพึงพอใจมากที่เปนสวนหนึ่งในความสําเร็จในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) ในดานการบริหารจัดการ จากศึกษากรณีทั้ง 3 บริษัทมีการจัดทํานโยบายไวอยาง

ชัดเจน การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ

อยางเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และในดาน

การเร ียนรู   และการพัฒนา จากศึกษากรณีทั ้ง 3 บริษัท มีการสงเสริม และพัฒนาความรู  

ความสามารถของพนักงานในการดําเนินงาน และมีการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง

ตอเนื่อง  อีกทั้งยังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) แนวทางและขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน/องคกรอื ่น ๆ สามารถนําไป

ประยุกตใช ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหประสบผลสําเร็จ ไดแก    

1) การมีวิสัยทัศนและมุงม่ันของผูบริหาร 

2) ระบบการบริหารจัดการท่ีดี   

3) การติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบอยางตอเนือ่ง 

5) การสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน   

6) การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน 

7) การพัฒนาบุคลากร อยางตอเนื่อง  

8) การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยนําเขามาประยุกตใชในการดําเนินงาน 
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สุเทพ ธีรศาสตร (2540) ไดทําการสํารวจปจจัยแหงความสําเร็จ ในการดําเนินงาน ISO 

14001: 2015 จากบริษัทท่ีไดรับการรับรองการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 

ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 96 บริษัท ที่ไดรับการรับรองแลว ณ เดือนธันวาคม 2541 พบวามีปจจัย

แหงความสําเร็จดังตอไปนี้ 

1) ความมุงม่ันตั้งใจและความตระหนักของพนักงานในทุกระดับ 

2) ความมุงม่ันของผูบริหารและนโยบายของบริษัท 

3) ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) ท่ีบริษัทนั้น ๆ ไดรับการรับรองอยูแลว 

4) งบประมาณท่ีเพียงพอ 

5) ความสามารถในการระบ ุล ักษณะปญหาสิ ่ งแวดล อมและผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 

สรุปไดวาจากการทบทวนวรรณกรรม บทความ เอกสารความรูทางวิชาการ จึงไดแนวคิด ใน

การดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) นั้น  มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของไมวา

จะเปนปจจัยภายในองคกร หรือปจจัยภายนอกองคกร  เชน นโยบาย การกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายของบริษัทฯ  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมความตองการของ

ลูกคา การพิจารณาผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ การสรางภาพลักษณที่ดี การมีงบประมาณที่เพียงพอ 

การมีจิตสํานึกและการมีสวนรวมของพนักงานและอีกหนึ่งที่สําคัญ คือ การสนับสนุนจากผูบริหาร 

โดยการสนับสนุนจากผูบริหารอยางมุงมั่นจะ สงผลใหเกิดแรงจูงใจใหพนกังานเห็นความสําคัญของ

การดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้สามารถ

นํามาเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรในการศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ในนิคม

ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง แผนที่ตั้งโรงงาน รวมถึงสถานที่ตาง ๆ ในระยะ 

500 เมตรโดยรอบ  
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ภาพท่ี 2.4  แผนท่ีตั้งบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

 

2.5  ขอบเขตพ้ืนที่โรงงาน และบริเวณโดยรอบ 

 

บร ิษ ัท วนช ัย เคม ีคอล อ ินด ัสทร ี ่ส   จ ํ าก ัด  ผล ิตกาวย ู เร ียฟอร ม ัลด ีไฮด  (Urea 

Formaldehyde Resin, UF Resin) กา ว เ มล าม ี น ย ู เ ร ี ย ฟ อร  ม ั ล ด ี ไ ฮด  (Melamine Urea 

Formaldehyde Resin, MUF Resin)  และกระดาษอาบซึมเมลามีน (Impregnated Paper) ตั้งอยู

บนที่ดินแปลง G14 และ PW-6 ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตําบล

มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  ภายในโครงการมีเนื้อที่รวมประมาณ  23.7 ไร  โดยมีอาณา

เขตติดตอพ้ืนท่ีขางเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอ กับพ้ืนท่ี โรงงานผลิตเอทิลีนออกไซด และ บริษัท ทีโอซีไกล

คอล จํากัด 

ทิศใต ติดตอ กับถนน  G-12  ของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  

และถัดออกไปเปนแปลง G7 และ G8 ของโรงงานผลิต 

คลอร-แอลคาไล  

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด 

ทิศตะวันออก ติดตอ กับถนน G-12 ของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก และถัด

ออกไปเปนแปลง G15, 
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G16,G17 ของบริษัท โรหม แอนด ฮาสส เคมีคอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

ทิศตะวันตก 

  

ติดตอ กับพ้ืนท่ีของโรงงานผลิตอีทอกซีเลท ของบริษัท ไทย อีทอก

ซีเลท จํากัด 

  นโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 ของ บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด ไดกําหนดโยบายและแนวทางการจัดการ สิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 ไวดังนี้ 

1) ปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

2) ปองกัน และควบคุมการแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงเกิดจากการ

ดําเนินธุรกิจ 

3) ควบคุม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ โดยมุงเนน

การปกปองและปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4) เผยแพรและใหความรูความเขาใจใน นโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ แก

พนักงานทุกคน 

5) ปรับปรุงการบริหารจัดการ และทบทวนแผนการทํางานตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม

เปนประจําทุกป เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 

2.5.1  ขอมูลท่ัวไป 

 1)  ขอมูลพ้ืนฐานของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด  
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ภาพท่ี 2.5  บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

 

ชื่อโรงงาน          : บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

ประกอบกิจการ                    : เคมีภัณฑและกระดาษชุบเมลามีน 

ทะเบียนโรงงาน         : น.42(1)-4/2539-ญตอ. มีพ้ืนท่ี 23 ไร ขนาด 296 ตารางวา 

ท่ีอยู                     

  

: เลขท่ี 10,10/1 ซอย จี-14 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด      

 อําเภอเมือง จังหวัด ระยอง 21150 

โทรศัพท              : 038-685-071-2, 038-684-326    

กอตั้งเม่ือป 2538   : เพ่ือผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ Urea Formaldehyde Resin (UF Resin) 

เพ่ือใชเปนกาวประสาน (Wood Adhesive) ใหกับบริษัทในเครือ  

ป 2549  : เป ดด ําเน ินการส วนขยายส ําหร ับผล ิต Melamine Formaldehyde R                     

(MF Resin) โรงผลิตกระดาษชุบเมลามีน (Melamine Impregnation Plant) 

2) กระบวนการผลิต (Process) 
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ภาพท่ี 2.6  กระบวนการผลิต   
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3) วัตถุดิบหลักและแหลงท่ีมาท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 

ตารางท่ี 2.1  วัตถุดิบหลักและแหลงท่ีมาท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 

ลําดับ วัตถุดิบ แหลงท่ีมา/นําเขาจาก การขนสง เปอรเซ็นต 

1 เมทานอล  
ในประเทศ ทางบก 10% 

ตางประเทศ (ตะวันออกกลาง) ทางเรือ 90% 

2 ยูเรีย 
ในประเทศ ทางบก 50% 

ตางประเทศ (การตา) ทางเรือ 50% 

3  เมลามีน  ตางประเทศ (จีน) ทางเรือ 100% 

4 กระดาษดบิ ตางประเทศ (เยอรมัน,จีน,มาเลเซีย) ทางเรือ 100% 

 

 ผลิตภัณฑท่ีได แบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ๆ 

(1) ฟอรมัลดีไฮด ใชเปนสารตั้งตนในการผลิตกาว UF กําลังการผลิต 137,000 

ตัน/ป 

(2) กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด กําลังการผลิต 175,500 ตัน/ป 

(3) กระดาษอาบซึมเมลามีน กําลังการผลิต 31.5 ลาน ตร.ม./ป  
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4) ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีได 

 

  
 

 5)  นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร 

Vision : วิสัยทัศน  

วนชัยตระหนักในคุณคาทรัพยากรกวา 6 ทศวรรษ ของความเปนผูนําในการพัฒนา

ผลิตภัณฑแผนไม Particleboard และ MDF board คือความภูมิใจที่นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค

ของเราเปนสวนหนึ่งของการดํารงรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมใหคงอยู 

Mission : พันธกิจ 

1) วนชัย..ชัยชนะท่ีรักษาปา 
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2) วนชัย..ความจริงใจคือหัวใจสําคัญ 

3) วนชัย..ตระหนักในคุณภาพผลิตภัณฑ 

4) วนชัย..Balanced Industry 

5) อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสรางผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานบนพื้นฐาน

ของการรักษาธรรมชาติอยางสมดุล 

 Philosophy : ปรัชญา 

 ปรัชญาการทําอุตสาหกรรมไมของ วนชัย คือ การรักษาปาเปนสิ ่งที ่เรายึดเปน

หลักการพ้ืนฐานในการทํางานอยางเปนระบบและเปนมิตรกับธรรมชาติตั้งแตกอตั้ง 

 Goal : เปาหมาย วัตถุประสงคและเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 

- การเปนผูนําในอุตสาหกรรมแผนไมทดแทนธรรมชาติของประเทศไทย 

- การเปนผูนําในการอนุรักษปาไม   

6)  แผนผังกระบวนการผลิต   
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ภาพท่ี 2.7  แผนผังกระบวนการผลติ  
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7)  ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

 

 
ภาพท่ี 2.8  ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

 

ไอที่เหลือจากหอดูดซึม (Absorber) บางสวนจะถูกสงมากําจัดที่ ระบบบําบัดอากาศ โดยใช

ความรอน (Emission Control System: ECS) ซ่ึงภายในมีแพทตินัม เปนตัวเรงปฏิกิริยาทําหนาท่ีเผา

กาซฟอรมัลดีไฮด และสารอินทรียอ่ืน ๆ ในอากาศเสียท่ีอุณหภูมิ 450-500 ◦C จะได CO2 และไอนํ้า 

จากนั้น CO2 และไอนํ้าจะถูกลดอุณหภูมิใหได 110 ◦C ซึ่งกระบวนการนี้ จะสามารถผลิตไอนํ ้า

กลับมาใชในกระบวนการผลิตได 
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8)  มาตรฐานท่ีบริษัทไดรับการรับรอง 

(1) การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ 

(2) การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(3) การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001: 2018 ระบบการจัดการอาชีวอนา

มัย และความปลอดภัย 

(4) การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process 

Safety Management) 

(5) รางวัลธรรมาภิบาลสิ ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) 

ตอเนื่อง 3 ปโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(6) รางว ัลอุตสาหกรรมสีเข ียว ระดับท่ี 3 ประจําป 2563 โดยกระทรวง

อุตสาหกรรม  



70 
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9)  นโยบายสิ่งแวดลอม 

  
ภาพท่ี 2.9  นโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 
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2.6  หลักการจัดทําระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดจัดทําข้ึนเพ่ือให

สอดคลองกับมาตรฐานระบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ของโรงงานผลิต ซึ่งตั้งอยูเลขท่ี 10 ,10/1 

ซอย จี-14 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 

โดยจะมีการทบทวนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  โดยพิจารณาจาก

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีในปที่ผานมา หรือลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมาใหมจากการ

เปลี ่ยนแปลงวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ, บริการ, กระบวนการหรือวิธีทํางานใหม และในกรณีที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวของกับ บริษัทฯ ในการบริหารงานโดย

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ณ ท่ีบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด นี้ ครอบคลุมทุกหนวยงาน 

และดําเนินการบริหารระบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตขอกําหนดของ ISO 14001: 2015 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ครอบคลุมถึงกิจกรรมการ

ดําเนินงานและการใหบริการดานสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง ไดแก 

1) กิจกรรมหลักไดแก การทํางานที่เกี ่ยวของโดยตรงกับการผลิต เชน การผสม

สารเคมี, การจัดเก็บสารเคมี เปนตน 

2) กิจกรรมรองไดแก กิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต เชน สํานักงาน และ

กิจกรรมอ่ืนจากบุคคลภายนอก  

3) กิจกรรมการใหบรกิารของ supplier และกิจกรรมการใชสินคาของลูกคา 

4) กิจกรรมท่ีปกติ,ไมปกติ,ฉุกเฉิน 

 

 2.6.1  การวิเคราะหบริบทขององคกร (Context of the Organization)  

 2.6.1.1 ความ เข  า ใจองค  กร  และบร ิบทขององค  กร  (Understanding the 

Organization and Its Context) มีการกําหนดประเด็นตาง ๆ ทั้งภายในและภายของบริษัท วนชัย 

เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมรวมถึงความตองการ และความ

คาดหวังของผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อใชในการพิจารณาในการวางแผนและปฏิบัติงานสําหรับระบบ

การจัดการสิ ่งแวดลอมประเด็นตาง ๆ ทั ้งภายในและภายนอกนี้รวมถึงความตองการและความ

คาดหวังของผู ที ่มีสวนไดสวนเสียจะไดรับการทบทวนความถูกตองและความเปนปจจุบันเสมอ

รายละเอียดของบริบทขององคกรไดระบุไวในเอกสาร WP-30 บริบทองคกร  

2.6.1.2  ความเขาใจถึงความตองการ และความคาดหวังของผู ม ีส วนได เสีย 

(Understanding the Needs and Expectations of Interested Parties) บริษัทฯ พิจารณาผู  มี
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สวนไดสวนเสียที่เกี ่ยวของกับระบบการบริหารสิ่งแวดลอม โดยความตองการ ความคาดหวังท่ี

เกี่ยวของ (เชน ขอกําหนด) ของพนักงาน และผูมีสวนได สวนเสียอื่น ๆ ซึ่งความจําเปน และความ

คาดหวังนั้น อาจจะแปรเปลี่ยนเปนขอผูกพันที่ตองทําใหสอดคลองกับความตองการและขอกําหนด 

อ่ืน ๆ ได 

 

ตารางท่ี 2.2  แสดงความสอดคลองบริบทและกลยุทธขององคกร 

 

แสดงความสอดคลองบริบทและกลยุทธขององคกร 

SO STRATEGIES 

1.วางแผนพัฒนาเวลาผลิตใหมีเวลาเร็วขึ้น / ปรับ

สูตรการผลิต ใหอายุยาวข้ึน make to stock ได 

2.มีสูตรกาวที่ใชในการผลิตตรงตามผลิตภัณฑท่ี

ตองการ 

3.ธุรกิจ วาง Positioning ของสินคาที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

4.ใชชองทางการตลาด เปนทั้งแบบ Offline and 

Online 

5.สินคามีความไดเปรียบดานตนทุน-ดานวัตถุดิบ 

6.สินคามีความไดเปรียบดานตนทุน-ดานแรงงาน 

7.สนิคามีความไดเปรียบดานตนทุน-ดานภาษี 

8.รวมมือกับคู คาดานวัตถุดิบ- บริการ (Good 

Partner) 

9.ดําเนินการขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ใหผูมี

สวนไดเสียเชื่อม่ันในระบบการบริหาร ISO 14001, 

ISO 45001*** 

10.ดําเนินการขอรับมาตรฐาน งานดานความ

ร ับผ ิดชอบต อส ังคมและส ิ ่ งแวดล อม (CSR-

DIW)*** 

WO STRATEGIES 

1.สั ่งผลิตภัณฑจากภายนอก  เพื ่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ (Benchmark) 

2.พัฒนาการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

3.จัดทําระบบ Training อยางเปนระบบ เพ่ิม

ความรูเดิมในดานท่ีเชี่ยวชาญเดิมใหมากข้ึน 

4.จัดทํา WI และ WP ในขั้นตอนการทํางานที่มี

ผลกระทบ 

5.พัฒนาระบบการวางแผนเพ่ือลดตนทุน 

6.การจัดทําแผน บํารุงรักษา Tank สินคาอยาง

เปนระบบ 

7.การจ ัดท ํ าแผน บ ํ าร ุ งร ักษา  Tank  and 

Vassal อยางเปนระบบ 
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แสดงความสอดคลองบริบทและกลยุทธขององคกร 

ST STRATEGIES 

1.ด ําเน ินการผลิต-ควบคุมตามข อก ําหนดใน

รายงาน EIA ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2.พิจารณาพลังงานทางเลือก-วางแผน START UP 

3.การจัดซื้อจัดหามีความยืดหยุนสูงโดยไมติดอยู

กับงบประมาณ 

4.จัดทําระบบบริหารสินคาคงคลัง 

5.จัดทําแผนและกําหนดเปาหมายเชิงรุกดาน CSR 

 

WT STRATEGIES 

1.แกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ ์ ของระบบ 

SOFT WARE ในองคกร เพื่อรักษาภาพลักษณ 

และการเคารพกฎหมาย 

2.การแกไขปจจัย ท่ีกอใหเกิด WASTE และการ

กําหนดเปาหมายของเสียจากการผลิต 

3.กําหนดแผนงานดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม ในการขับเคลื่อนนโนบาย 

4.วางแผนด  านการจ ัดระบบรองร ั บการ

ปลดปลอย VOC ควบคุมใหอยูในคาท่ีกําหนด 

5.กําหนดกลยุทธ รวมสรางแรงจูงใจ พนักงาน

ในการมีสวนรวม ตอผู มีส วนไดเสีย ในการ

ขับเคลื่อนองคกรไปดวยกัน 

6.ปรับปรุงขนาดการผลิต ใหสมดุลกับการจัดสง 

และไดเปรียบตอการขนสงทางไกลในปริมาณท่ี

เหมาะสม 

7.กําหนดแผนการบํารุงรักษา&เปลี่ยนแทน ชวง

กําลังการผลิตนอยลง เพื่อเตรียมความพรอมใน

อนาคต 
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ตารางท่ี 2.3  แสดงสัมพันธระหวางวัตถุประสงคและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียดานสิ่งแวดลอม 

 

ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคคุณภาพ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ISO 14001: 2015 

 

 

 

 

ความ

คาดหวังของ

ผูมีสวนได

สวนเสีย 

 

 

 

วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงค 

ประเด็นท่ีไดรับจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. สินคาท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ี

ลูกคาตองการ

และเปน

มาตรฐานของ

บริษัทฯ 

2. สงมอบ 

ทันกําหนด 

เวลาท่ี 

ตกลงกับ

ลูกคา 

3. ใหปฏิบัติ

ตามระบบ 

คุณภาพท่ี

จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐาน

ระบบคุณภาพ 

4. พนักงาน 

ทุกคนได 

รับการอบรม

อยางเหมาะสม 

และเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

5. พนักงาน 

มีการทํางาน 

เปนทีม 

6. ทํางาน 

ดวยความ

ปลอดภัย 

7. มีสภาพ 

แวดลอม

การทํางาน

ท่ีด ี

เจ
าข

อง
กิจ

กา
ร 

1.การประชุม

กรรมการบริษัทฯ 

2.กรรมการ

ผูจัดการเปน

ตัวแทนของ

เจาของกิจการ 

1.สามารถ

ตอบสนองความ

ตองการของบริษัท

ในเครือไดอยาง

สม่ําเสมอ 

√ √ √ - - - - 
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ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคคุณภาพ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ISO 14001: 2015 

 

 

 

 

ความ

คาดหวังของ

ผูมีสวนได

สวนเสีย 

 

 

 

วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงค 

ประเด็นท่ีไดรับจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. สินคาท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ี

ลูกคาตองการ

และเปน

มาตรฐานของ

บริษัทฯ 

2. สงมอบ 

ทันกําหนด 

เวลาท่ี 

ตกลงกับ

ลูกคา 

3. ใหปฏิบัติ

ตามระบบ 

คุณภาพท่ี

จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐาน

ระบบคุณภาพ 

4. พนักงาน 

ทุกคนได 

รับการอบรม

อยางเหมาะสม 

และเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

5. พนักงาน 

มีการทํางาน 

เปนทีม 

6. ทํางาน 

ดวยความ

ปลอดภัย 

7. มีสภาพ 

แวดลอม

การทํางาน

ท่ีด ี

ลูก
คา

 

1. การสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ลูกคาประจําป 

2. การเปดให

ลูกคาเขาเยี่ยมชม

โรงงาน 

3. การพบปะ

ลูกคา 

1. คุณภาพของ

ผลิตภัณฑและการ

ใหบริการท้ังกอน 

และหลังหารขาย 

2. การจัดสง

ผลิตภัณฑท่ีตรงตอ

เวลา และ

ตรวจสอบสถานะ

ของสินคาระหวาง

การจัดสงได 

- √ - √ - - - 
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ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคคุณภาพ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ISO 14001: 2015 

 

 

 

 

ความ

คาดหวังของ

ผูมีสวนได

สวนเสีย 

 

 

 

วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงค 

ประเด็นท่ีไดรับจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. สินคาท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ี

ลูกคาตองการ

และเปน

มาตรฐานของ

บริษัทฯ 

2. สงมอบ 

ทันกําหนด 

เวลาท่ี 

ตกลงกับ

ลูกคา 

3. ใหปฏิบัติ

ตามระบบ 

คุณภาพท่ี

จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐาน

ระบบคุณภาพ 

4. พนักงาน 

ทุกคนได 

รับการอบรม

อยางเหมาะสม 

และเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

5. พนักงาน 

มีการทํางาน 

เปนทีม 

6. ทํางาน 

ดวยความ

ปลอดภัย 

7. มีสภาพ 

แวดลอม

การทํางาน

ท่ีด ี

4. การรองเรียน

ผานชองทางรับ

เรื่องรองเรียน 

3. สามารถในการ

ตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 

4. ผลิตภัณฑเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

รับ
เห

มา
 

1. ติดตอผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส

และโทรศัพท

เสมอ 

1. การจัดซ้ือจัดจาง

เปนธรรมและ

โปรงใส 

2. ใหผลตอบ 

- √ - - √ √ √ 
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ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคคุณภาพ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ISO 14001: 2015 

 

 

 

 

ความ

คาดหวังของ

ผูมีสวนได

สวนเสีย 

 

 

 

วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงค 

ประเด็นท่ีไดรับจาก 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. สินคาท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ี

ลูกคาตองการ

และเปน

มาตรฐานของ

บริษัทฯ 

2. สงมอบ 

ทันกําหนด 

เวลาท่ี 

ตกลงกับ

ลูกคา 

3. ใหปฏิบัติ

ตามระบบ 

คุณภาพท่ี

จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐาน

ระบบคุณภาพ 

4. พนักงาน 

ทุกคนได 

รับการอบรม

อยางเหมาะสม 

และเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

5. พนักงาน 

มีการทํางาน 

เปนทีม 

6. ทํางาน 

ดวยความ

ปลอดภัย 

7. มีสภาพ 

แวดลอม

การทํางาน

ท่ีด ี

2. การเยี่ยมชม

โครงการตามการ

บริหารจัดการ 

แทนท่ีจูงใจและ

เหมาะสม 
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 2.6.1.3  การกําหนดขอบขายของระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Determining 

the Scope of Integrated Management Systems) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ของ บริษัท วน

ชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานระบบระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม ซึ่งตั ้งอยูเลขท่ี 10 ,10/1 ซอย จี-14 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 

 โดยจะมีการทบทวนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยพิจารณา

จากลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีในปที่ผานมา หรือลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมาใหมจาก

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ, บริการ, กระบวนการหรือวิธีทํางานใหม และ ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ บริษัทฯ  

ในการบริหารงานโดยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ณ ที่บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัดนี้ ครอบคลุมทุกหนวยงาน และดําเนินการบริหารระบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

ภายใตขอกําหนดของ ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสท

รี่ส จํากัด ครอบคลุมถึงกิจกรรมการดําเนินงานและการใหบริการดานสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาท้ัง

กิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง ไดแก 

1) กิจกรรมหลักไดแก การทํางานท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการผลิต เชน การ

ผสมสารเคมี, การจัดเก็บสารเคมี เปนตน 

2) กิจกรรมรองไดแก กิจกรรมอื ่นที ่ ไม เก ี ่ยวของกับการผลิต เชน 

สํานักงาน และกิจกรรมอ่ืนจากบุคคลภายนอก  

3) กิจกรรมการใหบริการของ supplier และกิจกรรมการใชสินคาของ

ลูกคา 

4) กิจกรรมท่ีปกติ,ไมปกติ,ฉุกเฉิน 

 

2.7  คํานิยาม 

 

การตรวจประเมินภายใน 

(Internal Audit) 

หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบเปนอิสระ จัดทําเปนเอกสาร

เพื่อใหไดหลักฐานการตรวจประเมินอยางเปนกลาง 

เพื่อตัดสินวาเปนไปตามเกณฑการตรวจประเมินระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอม หรือไม ซึ่งความเปนอิสระสามารถแสดง
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โดยความเปนอิสระ จากหนาที่ในงานที่กําลังถูกตรวจ

ประเมิน 

 

การทบทวนการจ ั ดการ 

(Management Review) 

หมายถึง การประชุมทบทวนการจัดการของผูบริหารระดับการ

จัดการ เพื ่อทบทวนความเหมาะสม เพียงพอ และ

ประสิทธิผลของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 

การไมเปนไปตาม

ขอกําหนด 

(Nonconformity) 

หมายถึง การไมปฏิบัติตามขอกําหนด เชน การไมปฏิบัติตาม

คูมือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนปฏิบัติงานวิธีปฏิบัติงานใน

ระบบการจ ัดการต  าง  ๆ ของระบบการจ ัดการ

สิ่งแวดลอมขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ

นั้น ๆ หรือผลการติดตามตรวจสอบ ผลการตรวจวัด 

ผลการประเมินความสอดคลองมีแนวโนมไมสอดคลอง 

หรือไมสอดคลองตามเกณฑใด ๆ ท่ีกําหนด 

 

ค ว า ม ส อ ด ค ล  อ ง กั บ

ขอกําหนด (Conformity)  

หมายถึง การปฏิบัติตามขอกําหนดไดอยางสมบูรณ 

 

ความเส่ียง (Risk)   หมายถึง ผลของความไมแน นอนตามว ัตถ ุประสงค ม ักจะ

หมายถึงเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด และ

เปนการรวมกันของโอกาสที่เหตุการณอาจจะเกิดข้ึน

และผลของเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
ต ัวแทนฝ ายบร ิหารการ

จ ัดการด านส ิ ่ งแวดล อม 

(Management 

Representative; MR) 

 

หมายถึง ผูแทนคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและระบบ

จัดการดานสิ ่งแวดลอมของ บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด  

 

น โ ย บ า ย ส ิ ่ ง แ ว ด ล  อ ม 

(Environment Policy) 

หมายถึง ความตั้งใจและทิศทางโดยรวมของจัดการสิ่งแวดลอม 

ของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ที่ถูก

กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารและเกี่ยวของกับ

ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอม 
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ผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม 

(Environmental 

Impact) 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตอสิ่งแวดลอมไมวาจะเปน ดาน

ลบ หรือ ดานบวก  เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นทั ้งหมด 

หร ือบางส วนอ ัน เก ิ ดจากล ักษณะป ญหา ด  าน

สิ ่งแวดลอมของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส 

จํากัด 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(Interested Party)   

หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานที่มีสวนไดรับผลกระทบหรืออาจ

ไดร ับผลกระทบ หรืออาจรับทราบวาอาจจะได รับ

ผลกระทบจากผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมของ

บริษัทวนชัยเคมีคอลอินดัสทรี่ส เชน ชุมชน พนักงาน      

ผูกํากับดูแลตามกฎหมายและขอบังคับ 

 

ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดตั้งใจ ควบคุมไดยากหรือไม

สามารถควบคุมไดและอาจกอใหเกิดผลกระทบอยาง

รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจํานวนมาก 

 

ภาวะปกติ (Normal ) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ  

ของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด  
ภาวะผิดปกต ิ(Abnormal)    หมายถึง เหตุการณที ่เกิดจากการไมเปนไปตามปกติ หรือไม

เปนไปตามแผนที่วางไว  เชน สารเคมีหกหรือหยด

เล็กนอย 

 

ล ั ก ษ ณ ะ ป  ญ ห า ด  า น

สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบ

ต อส ิ ่ งแวดล อมโดยตรง 

(Direct Environmental 

Aspect) 

 

หมายถึง ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน

ใด ๆ ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด เอง

โดยตรงและสามารถควบคุมป องก ันและ แก  ไข

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนไดเอง เชน นํ้าเสีย ไอ

ระเหยของสารเคมี และชิ้นสวนอุปกรณที่ไมใชงานแลว 

กระดาษท่ีใชแลวการใชไฟฟา  
ล ั ก ษ ณ ะ ป  ญ ห า ด  า น

สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบ

ต อส ิ ่ งแวดล อมโดยอ อม 

หมายถึง ประเด็นปญหาดานสิ ่งแวดลอมที ่ไมไดเกิดจากการ

ปฏิบัติงานใด ๆ ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส 

จํากัดแตเกิดจากการปฏิบัติงานใด ๆ โดยบุคคลอ่ืน โดย
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(Indirect 

Environmental Aspect) 

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ไมสามารถควบคุม 

ปองกันและแกไขไดเอง ซึ่งมีผลกระทบตอภาพลักษณ

ของบริษัทฯ แตสามารถผลักดันใหบุคคลที่รับผิดชอบ

นั้นดําเนินการควบคุมปองกัน และแกไขได เพราะยังถือ

เปนความรับผิดชอบที่มีสวนเกี ่ยวของและตองรวม

รับผิดชอบ เชน ไอระเหยของนํ้ายาทําความสะอาดจาก

พนักงานทําความสะอาด 

 

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม 

(Environmental 

Aspect)  

หมายถึง ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมอันเกิดจากสวนของกิจกรรม

การปฏิบัติงานของ บริษัท วนชัยเคมีคอล อินดัสทรี่ส 

จํากัดท่ี ซ่ึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม

ที่มีนัยสําคัญ (Significant 

Environmental Aspect)  

หมายถึง ประเด ็นป ญหาส ิ ่ งแวดล อมซ ึ ่ งม ีหร ือสามารถมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ 

 

วงจรชีวิต (Life Cycle) หมายถึง ความตอเนื่องและความสัมพันธระหวางกันตามลําดับ

ของระบบผลิตภัณฑหรือบริการ ตั ้งแตจากการใช

วัตถุดิบหรือการเกิดจาก การใชทรัพยากรธรรมชาติ

จนกระท่ังถึงการหมดอายุและการบําบัด 

 

วัตถุประสงคดาน

ส่ิงแวดลอม 

(Environmental 

Objective) 

 

หมายถึง จุดมุ งหมายสิ ่งแวดลอมโดยรวม ซึ ่งสอดคลองกับ

นโยบายสิ่งแวดลอมที่ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสท

รี่ส จํากัด กําหนดข้ีนเพ่ือบรรลุผลใหสําเร็จ 

ส่ิงแวดลอม 

(Environment) 

 

หมายถึง สิ่งที่อยูรอบ ๆ การปฏิบัติงาน บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อ ินด ัสทร ี ่ ส  จ ํ าก ัด  รวมท ั ้ งอากาศ น ํ ้ า  พ ื ้นดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว มนุษย และความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ เหลานั้น  

ภายในบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 
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2.7.1  ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System and Its 

Process) 

เพื่อใหบรรลุผลลัพธตามที่มุงหวัง และการทําใหไดมาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดลอมในการทํางาน

บริษัทฯ จัดทําและนําไปปฏิบัติ และธํารงรักษา และปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ซึ่งระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม,รวมถึงกระบวนการจําเปนและปฏิสัมพันธของกระบวนการนั้น ใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานสากล รวมถึงการทําใหไดมาซ่ึงสมรรถนะสิ่งแวดลอมในการทํางานของบริษัท

ฯ คํานึงถึง ความรูที่ไดจาก 4.1 และ 4.2 เมื่อจัดทําและธํารงรักษาระบบการบริหารสิ่งแวดลอม และ

กระบวนการที่จําเปนแลวไดจัดทําเปนเอกสาร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงประสิทธิผล

ของระบบฯ ดังนี้  

1) กําหนดปจจัยนําเขาที่จําเปน และผลที่คาดวาจะไดรับจากกระบวนการภายใน

และภายนอกเพ่ือการใหบริการ  

2) กําหนดลําดับขั้นตอนและความสัมพันธของกระบวนการใหบริการกําหนดเกณฑ 

และวิธีการท่ีจําเปนในการตรวจสอบวัดผลตัวชี้วัดสมรรถนะตาง ๆ เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงาน และ

ควบคุมกระบวนการดานสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

3) จัดสรรทรัพยากร ขอมูล และระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ สําหรับการ

ดําเนินการและการติดตามผลของกระบวนการใหบริการ 

4) กําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที ่ ของแตละกระบวนการในการ

ใหบริการ  

5) ระบุความเสี่ยง และโอกาสท่ีสอดคลองกับบริบทขององคกร 

6) ประเมินผลกระบวนการใหบริการ และ ดําเนินการเปลี่ยนแปลง ทําให มั่นใจวา

กระบวนการเหลานั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีบริษัทฯ ตองการ  

7) เฝาติดตามวัดวิเคราะห และแกไขปรับปรุงกระบวนการ ท่ีเก่ียวของกับระบบการ

จัดการแบบบูรณาการดานสิ่งแวดลอม   

8) จัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน และบันทึกผลที่ไดจากกระบวนการตาง ๆ โดย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบกระบวนการไดมีการพิจารณา จัดเก็บขอมูลเอกสาร สารสนเทศอยาง เพียงพอ

มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน ตรงขอตกลงกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 2.7.2  ความเปนผูนําและการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน (Leadership)  

2.7.2.1  ความเปนผูนําและความมุงม่ัน (Leadership and Commitment) ผูบริหาร

สูงสุดไดแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนํา และความมุงมั่นที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารสิ่งแวดลอม 

โดย:  
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1) เปนผูมีภาระรับผิดชอบตอประสิทธิผลของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม 

2) มั่นใจวานโยบายและวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม ไดมีกําหนดขึ้นมี

ความสอดรับ (Compatible) กันกับทิศทางกลยุทธและบริบทขององคกร    

3) มั่นใจวามีการบูรณาการขอกําหนดของระบบการบริหารสิ่งแวดลอมกับ

กระบวนการทางธุรกิจขององคกร 

4) มั ่นใจวามีการจัดสรรทรัพยากรที ่จ ําเปนสําหรับระบบการบริหาร

สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ และเหมาะสม 

5) สื่อสารใหเขาใจถึงความสําคัญของระบบการบริหารสิ ่งแวดลอมที ่มี

ประสิทธิผลและการสอดคลองตามขอกําหนดของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม  

6) มั่นใจวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม จะบรรลุผลสําเร็จตามที่ผลลัพธท่ี

ตองการ (Intended Outcomes)  

7) สนับสนุนบุคลากร เพื ่อใหมีสวนสรางระบบการบริหารสิ ่งแวดลอม 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 

8) สงเสริมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

9) สนับสนุนบทบาทหนาที่ของผูบริหารที่เกี่ยวของ ใหไดแสดงความเปน

ผูนําและความมุงม่ันในการประยุกตใชมาตรฐานดังกลาวในงานท่ีรับผิดชอบใหเต็มท่ี 

10) พัฒนาการเปนผูนํา และสงเสริมวัฒนธรรมขององคกรในการสนับสนุน

ผลลัพธท่ีตองการ 

11) ม่ันใจวาองคกรจัดทํา และนําไปปฏิบัติในกระบวนการสําหรับการมีสวน

รวม และการใหคําปรึกษาของผูปฏิบัติงาน  

12) สนับสนุนการจัดตั้งคณะทํางานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015)  
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2.7.2.2  การจัดทํานโยบายดานสิ่งแวดลอม  

 เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับขนาด และลักษณะของการดําเนินงาน และผลกระทบจาก

กิจกรรมการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ ของบริษัท วนชัย เคมี

คอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดกําหนดโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดทบทวนวัตถุประสงค และ

เปาหมายของ องคกร และบริบทขององคกร รวมถึงแสดงความมุงมั ่นในการปกปองสิ่งแวดลอม

ปองกันมลพิษ และความมุงม่ันท่ีเก่ียวของในบริบทองคกร โดยจัดทําเปนประกาศ ท่ี 032/2563 เรื่อง 

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และนโยบายสิ่งแวดลอม ไดรับการลงนามเปนลายลักษณอักษร

โดยประธานบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ดําเนินการถายทอดนโยบายใหกับพนักงานได

ทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด และเผยแพรตอสาธารณชน ซ่ึงสาระสําคัญของนโยบายการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอม มีสาระสําคัญดังนี้   

1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

2) ปองกันควบคุมและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงเกิดจาก

การดําเนินธุรกิจ 

3) ควบคุมปรับปรุงกระบวนการผลิตและกิจกรรมดําเนินงานตาง ๆ โดย

มุงเนนการปกปองและปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4) เผยแพรและใหความรูความเขาใจ ในนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ 

แกพนักงานทุกคน 

5) ปรับปรุงการบริหารจัดการและทบทวนแผนการทํางานตาง ๆ ดาน

สิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป  

เพื ่อพัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื ่อง ซึ ่งสอดคลองกับบท

สัมภาษณของผูจัดการโรงงาน (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “เนื่องจากนโยบาย

บริษัท ไดมีการกําหนดโดยประธานบริษัทฯ ดังนั้นในการกําหนดกลยุทธตาง ๆ” จําเปนตองสอดคลอง

กับนโยบายบริษัทฯ ซึ่งขาพเจาไดกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท

ฯ จากการจัดทํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

มีความชัดเจน แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม 

โดยผู บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ งมั ่นที ่จะปรับปรุง การจัดการสิ ่งแวดลอม

กระบวนการ และผลิตภัณฑของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนดและพันธสัญญาตาง ๆ 

ทางดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับทางบริษัท และสอดคลองกับผูมีสวนได เสียแตละกลุม และมีการ

สงเสริมใหมีการปองกันสิ่งแวดลอมและปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนเผยแพรนโยบาย

สิ่งแวดลอมตอสาธารณชน  
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พรอมทั้งมีการทบทวนนโยบายทุกป จากการจัดทํานโยบายดานสิ่งแวดลอมของ

บริษัทฯ มีความชัดเจนแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น “  ที่จะดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม

ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณของเจาหนาที่งานระบบ (การ

สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “นโยบายของบริษัท มีความเหมาะสมและครอบคลุมตาม

ขอกําหนดทุกดาน เพราะผูบริหารใหความสําคัญกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ”  

2.7.2.3 บทบาทบาทหน าท ี ่ความร ับผ ิดชอบและอ ํานาจหน าท ี ่ ในองค กร 

(Organization Roles, Responsibilities and Authorities)  ทางบริษัทฯ ไดกําหนดหนาที ่ความ

รับผิดชอบในการดําเนินระบบการจดัการแบบบูรณาการไวในเอกสาร คูมือการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental Manual) ซึ่งพนักงานแตละระดับไดระบุหนาที่ความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงไว

ในขั้นตอนการดําเนินงาน และเอกสารการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหพนักงานแตละระดับ 

ตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานใหสอดคลองกับนโยบายสิ ่งแวดลอม และ

วัตถุประสงค เปาหมายท่ีจัดตั้งข้ึน ดังนี้  

1)  ประธานบร ิษ ัท  (President) หร ือผ ู บร ิหารระด ับส ูง  (General 

Manager)  

(1) เปนผูนําในการแสดงความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม และดูแล ให

มีการปรับปรุงระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ  

(2) เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนดและการปฏิบัติใหสอดคลอง

กับขอกําหนดตาง ๆ  

(3) อนุมัตินโยบาย คู มือระบบการจัดการแบบบูรณาการ  รวมท้ัง

ระเบียบการปฏิบัติงานตาง ๆ ภายใตระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

(4) สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม   

(5) มอบหมายบุคลากรที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหทําหนาที่ในการ

บริหาร และปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม  

(6) เปนประธานในการประชุมทบทวนเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ 

ภายใตระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

2)  ผูแทนฝายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  

(1) จัดตั ้งระบบการจัดการดานสิ ่งแวดล อม (ISO 14001: 2015) 

รวมท้ัง ผลักดันใหมีการดําเนินการและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามมาตรฐานขอกําหนด  

(2) ผลักดันใหมีการคนหาปญหา การกําหนดวัตถุประสงค และ

เปาหมายของการปองกัน แกไข พรอมท้ังสามารถตัดสินชี้ขาดแนวทางการแกไขปญหาแกคณะทํางาน 
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(3) ติดตามและสรุปผลการจัดการดานสิ่งแวดลอม เสนอคณะทํางาน

ฝายบริหาร 

(4) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารทําการปรับปรุงระบบการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวของใหทันสมัย และทัดเทียม มาตรฐานสากล  

(5) กําหนดนโยบายการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม นําเสนอให

ผูบริหารอนุมัติเห็นชอบ สื่อสาร ใหกับพนักงานทุกคนรับทราบและทําความเขาใจ 

(6) กําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม และนําไปปฏิบัติให

เปนรูปธรรม 

(7) สื่อสารกับผูบริหารเพื่อรายงานความกาวหนาดานสิ่งแวดลอม 

อยางสม่ําเสมอ 

(8) ดูแล ควบคุม และกระตุนเตือนคณะทํางานดานสิ่งแวดลอม ใหมี

ความตื่นตัว และกระตือรือรนในงานอยูเสมอ      

(9) จัดสรรทร ัพยากรทั ้งทางด านงบประมาณและกําล ังคน ให

เหมาะสม เพียงพอตอการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม  

(10) รายงานผลเขาสูท่ีประชุมฝายบริหาร 

 3)  คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม 

(1) ตรวจสอบระบบการจัดการดานสิ ่งแวดลอมในที ่ประชุมการ

ทบทวนของฝายบริหาร  

(2) รวมกันตัดสินใจการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

(3) นําวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรไปดําเนินการตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

(4) เผยแพรระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมขององคกรสื่อสารถึง

พนักงานทุกระดับ 

(5) รายงานผลการดําเนินการ ในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม แก

คณะกรรมการผูแทนฝายบริหาร และผูบริหารระดับสูงทราบ  

(6) มีสวนรวมที่เหมาะสมในการชี้บงอันตรายการประเมินความเสี่ยง 

และการกําหนดการควบคุม 

(7) มีสวนรวมที่เหมาะสมในการสอบสวนอุบัติการณ และอุบัติเหตุท่ี

เกิดข้ึน 

(8) มีสวนรวมในการพัฒนาและทบทวนนโยบายดานสิ่งแวดลอม  
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(9) ใหคําปรึกษาในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงตาง ๆ ที ่อาจสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม  

(10) เปนตัวแทนประเด็นตาง ๆ ในดานการจัดการสิ่งแวดลอม  

 4)  หัวหนาสวนงาน หรือ ผูชวยสวนงาน  

(1) ดําเนินงานตามแผนและสนับสนุนใหกิจกรรมที ่สอดคลองกับ 

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมและกฎระเบียบตาง ๆ ภายใตระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหประสบ

ผลสําเร็จ โดยเปนผูประสานงานในหนวยงาน  

(2) ควบคุมดูแล และใหคําแนะนํา แกพนักงานในสังกัดใหนํานโยบาย

ดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ 

 5)  ผูควบคุมบันทึกเอกสาร และผูติดตามงานระบบบริหาร (DCC) 

(1) ควบคุมติดตาม และแกไขปญหาใหเปนไปตามขอกําหนด  

(2) รวบรวมขอมูลปญหาจากการดําเนินงาน และกําหนดการประชุม

ทบทวนฝายบริหาร 

(3) ควบคุมกําหนดการตรวจประเมินภายใน เพื่อลดความผิดพลาด

ดานการปฏิบัติงาน 

(4) ควบคุมเอกสารและควบคุมบันทึกเอกสารใหมีความทันสมัยอยู 

ตลอดเวลา 

(5) สนับสนุนหรือตอบสนองความตองการของฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 6)  ตัวแทนผูปฏิบัติงานของแตละฝาย (Leader Section)  

(1) ปฏิบัติตามขอกําหนด ISO 14001: 2015 

(2) รายงานผลการปฏิบัติงานของสวนงานตนสังกัดทราบ 

(3) เปนสื ่อกลางระหวางคณะทํางานระบบ ISO 14001: 2015 กับ

สวนงานตนสังกัด  

(4) ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการแกไขปญหาท่ีไดรับมอบหมาย 

(5) สนับสนุนหรือตอบสนองความตองการของฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 7)  ผูตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)   

(1) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนดของระบบ 

ISO 14001: 2015 ดวยความเปนกลาง 

(2) ควบคุมการตรวจประเมินใหอยู ในขอบเขต และระยะเวลาท่ี

กําหนด 
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(3) สรุปผลการตรวจประเมินเพ่ือนําเสนอตอฝายบริหารทราบ และนํา

ผลสรุปท่ีได นําเขาท่ีประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร 

 8)  พนักงานและผูรับเหมาภายในองคกร  

(1) รับผิดชอบตอผลของกิจกรรมที ่ตนเองเกี ่ยวของ ในระบบการ

จัดการดานสิ่งแวดลอม   

(2) รับผิดชอบโดยนํากฎระเบียบตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ

ภายใตการกํากับดูแล และชี้นําจากคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม 

 9)  พนักงานทุกคน 

(1) ทําความเขาใจในนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  

(2) ยึดถือ และปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีปฏิบัติงานท่ี

ไดกําหนดไวหรือมีสวนรวมในการรักษาระดับดานการจัดการสิ่งแวดลอม  

(3) ปฏิบัติและควบคุมดูแลใหผู ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามเอกสาร

ควบคุมดานสิ่งแวดลอม  

 2.7.2.4  การมีสวนรวมและการใหคําปรึกษาของผูปฏิบัติงาน (Consultation and 

Participation of Workers) 

โดยทางบริษัท ไดประกาศแตงตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม เปนตัวแทนของ

พนักงานภายในบริษัทฯ เพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้  

1) ศึกษามาตรฐาน ISO 14001: 2015 กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

2) ทบทวนสถานะปจจุบันของการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท วนชัย 

เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

3) จัดทําแผนการดําเนินงานระบบจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 

4) จัดทําคู ม ือตาง ๆ ที ่ต องใช ในการดําเนินตามระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

2.7.2.5 การวางแผนการดําเนินการ (Planning) 

 1)  การปฏิบัติการเพื่อดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to 

Address Risks and Opportunities)   

 1.1)  ทั่วไป (General) องคกรมีการพิจารณาความเสี ่ยงทั ้งหมดท่ี

เปนไปไดที่มีผลตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับประเด็นสิ่งแวดลอม รวมทั้งพันธกรณีท่ี

ตองปฏิบัติตามประเด็นและขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีระบุจากบริบทองคกรในปจจุบัน รวมท้ังความตองการ 

และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผูแทนฝายบริหาร (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) 
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ไดอธิบายเพิ่มเติมวา “ทางบริษัทฯ มีการจัดทําการดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสในรวมไปกับ

การวิเคราะหบริบทองคกร ในขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาได ดําเนินการตามแผน” ปจจุบัน

องคกรมีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาส โดยพิจารณาประเด็นที่ระบุในขอกําหนด 

4.1 บริบทองคกร และ 4.2 ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกําหนดวิธีการ

ด ําเน ินการไว ในเอกสาร ข ั ้นตอนปฏิบ ัต ิงาน WP-30 เร ื ่อง บร ิบทองคกร (Context of the 

Organization) ประกาศใชเมื ่อวันท่ี 1 เมษายน 2564  โดยการวิเคราะหประเด็นภายใน และ

ภายนอกท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ  

 1.2)   ประเด ็นป ญหาส ิ ่ งแวดล อม  (Significant Environmental 

Aspects) ในการประเมินประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม บริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน WP-26 เรื่อง 

การบงชี้และประเมินลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอม ประกาศใชเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 การ

ประเมินไดควบคุมสาเหตุ และผลกระทบสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมและการดําเนินงานทั้งหมดของ

บริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมและการดําเนินงานของผูรับเหมาหรือผูรับจางชวง มีวิธีปฏิบัติงาน 

WI-PC03 การควบคุมผูรับเหมา ประกาศใชเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ที่เขามาปฏิบัติงานภายใน

บริษัทฯ ดวยโดยขั้นตอนการดําเนินงานไดอธิบายถึงแนวทางในการแจกแจงและประเมินลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาจัดตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมหรือแนวทางการ

จัดการที่เหมาะสมสําหรับจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ  ซึ่งชวยใหพนักงานเขาใจถึงลักษณะ

สิ่งแวดลอม และผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละคนดวย การประเมิน

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโอกาสในการเกิดผล

กระทบกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยใชหลักเกณฑประเมินระดับความสําคัญลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมของแตละแผนก ไดรวบรวมไวในทะเบียนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมคณะทํางาน 

(ตัวแทนแผนก) เปนผูแจกแจง และประเมินลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมโดยหัวหนาแผนก Leader ISO 

โดย หัวหนาสวน/ผูชวยสวน เปนผูควบคุมใหมีการจัดการลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญในพื้นท่ี

ร ับผ ิดชอบของตนเอง ม ีการพิจารณาลักษณะปญหาสิ ่งแวดลอม (Environmental Aspect) 

ประกอบดวย ดานทรัพยากร (Resource Use) ไดแก การใชทรัพยากรไฟฟา, การใชนํ้า และการใช

นํ้ามันเชื้อเพลิง และดานมลภาวะ (Pollution) ไดแก มลพิษทางนํ้า เปนตน โดยขอบเขตของการ

ประเมินลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

(1) การควบคุมทางตรง (Direct) และทางออม (Indirect) 

(2) เวลา กิจกรรม แบงเปน อดีต (Past) ปจจุบัน (Present) 

และอนาคต (Future)  

(3) ระด ับสถาการณ   แบ  ง เป น  ปกติ  (Normal) ไม ปกติ  

(Abnormal) และสถานการณฉุกเฉิน (Emergency) 
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การตัดสินที่ใชประเมินความมีนัยสําคัญของลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม ความรุนแรงของผลกระทบ 

(Severity of Consequence) โ อ ก า ส ท ี ่ จ ะ เ ก ิ ด  (Likelihood/Probability of Occurrence) 

ความสามารถในการตรวจพบ (Detection) ระดับการควบคุมที่มีอยู (Level of Control) ปริมาณ

การใช / การปลอยออกมา (Quantity Consumed / Released, Emitted) และกฎหมายและ

ขอกําหนดอื่น ๆ ดานสิ่งแวดลอม (Legal and Other Requirement) โดยกําหนดเกณฑแบงเปน 3 

ระดับ คือ High / Medium / Low โดยระดับ High คือ ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ และ

กําหนดเวลาทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 1.3)  การชี้บงลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม ตองมีการชี้บงอยางครบถวน

โดย 

(1) ชี้บงทุกกิจกรรมที ่เกิดขึ ้นภายในบริษัท ทั้งที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

(2) ชี้บงลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เคยเกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน  

(3) ชี้บงลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมทั ้งในภาวะปกติ/ผิดปกติ/

ฉุกเฉิน 

(4) ช ี ้บ  งล ักษณะป ญหาส ิ ่ งแวดล อมท ี ่ เก ิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมโดยตรง ไดแก 

(5) การปลอยของเสียสูอากาศ เชน ฝุน ควัน 

(6) การปลอยของเสียลงสูนํ้า เชน นํ้าเสีย นํ้าปนเปอนสารเคมี 

(7) การปลอยของเสียลงสูดิน เชน นํ้ามันหยดลงพื้น สารเคมีหก

ลงดิน 

(8) การปลดปลอยพลังงาน เชน ความรอน การแผรังสี 

(9) การเกิดขยะและของเหลือใช เชน เศษอุปกรณที่หมดอายุ

เศษขยะท่ัวไป 

(10) เหตุรําคาญแกชุมชนรอบขาง เชน เสียงดัง กลิ่นเหม็น 

(11) สภาพท่ีไมสวยงาม เชน กองขยะ นํ้าทวมขัง 

(12) การใชพ้ืนท่ีท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(13) ช ี ้ บ  ง ล ั กษณ ะป  ญห าส ิ ่ ง แ ว ดล  อ ม ท ี ่ เ ป  น ก า ร ใ ช

ทรัพยากรธรรมชาติหรือการใชพลังงาน เชน การใชกาซธรรมชาติ, นํ้ามัน, นํ้า เปนตน 
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ตารางท่ี 2.4  เกณฑการประเมินลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอม 

 

ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

คะแนนรวม       =    ความรุนแรง x โอกาสการเกิด 

ความรุนแรง      =    ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  +  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  +  การ

ถูกรองเรียน 

โอกาสการเกิด   =    โอกาสของการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแพรกระจายออกไป

จากแหลงกําเนิด  +  ความถี่ของการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  +  ความสามารถ

ในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

แหลงท่ีมา: บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด, 2564. 

 

 กรณีท่ีเปนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมคิด

คะแนนรวมดังนี้ 

ความรุนแรง ใชเกณฑในการประเมินดังนี้ 

1)  ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอสิ่งมีชีวิต 0 

มีผลกระทบเล็กนอย เชน บาดเจ็บเล็กนอย ระคายเคือง รําคาญ พืชเติบโตชา 1 

มีผลกระทบปานกลาง เชน บาดเจ็บรุนแรงพืชใบรวง ตายเล็กนอย 2 

มีผลกระทบสูง เชน เสียชีวิต พิการ พืชตายจํานวนมาก 3 

 

2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอสิ่งแวดลอม 0 

มีผลกระทบแตสามารถสลายตัวไดเองตามธรรมชาต ิ 1 

มีผลกระทบแตสามารถสลายตัวไดโดยตองผานกระบวนการบําบัด 2 

มีผลกระทบและไมสามารถบําบัดใหสลายตัวได 3 
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3) การถูกรองเรียน 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

ไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมเคยถูกรองเรียน 0 

เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตไมเคยถูกรองเรียน 1 

เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและถูกรองเรียนโดยเจาหนาท่ีภายในบริษัทฯ 2 

เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและถูกรองเรียนโดยหนวยงานภายนอกบริษัทฯ 3 

 

 โอกาสการเกิด ใชเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 

4) โอกาสของการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแพรกระจายออกไป

จากแหลงกําเนิด 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

ไมมีโอกาสเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 0 

มีโอกาสเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชน ของแข็งจะอยู เฉพาะใน

บริเวณนั้น 
1 

มีโอกาสเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมปานกลาง เชน ของเหลวอาจไหลไปที

อ่ืนท่ีใด 
2 

มีโอกาสเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก เชน กาซอาจฟุงกระจายไปท่ัว 3 

 

5)  ความถ่ีของการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

ไมเคยเกิดผลกระทบหรือเกิดนอยมาก เชน ใน 5 ปที่ผานมาเคยเกิดเพียง 1 

ครั้ง 

0 

ความถ่ีของการเกิดนอย เชน เฉลี่ยไมเกินปละ 1 ครั้ง 1 

ความถ่ีของการเกิดปานกลาง เชน เฉลี่ยปละหลายครั้ง 2 

ความถ่ีของการเกิดสูง เชน เฉลี่ยเดือนละหลายครั้ง 3 
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6)  ความสามารถในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

มีวิธีการในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 0 

มีวิธีการในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เพียงพอแตมีปญหาใน

บางครั้ง 

1 

มีวิธีการในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตไมเพียงพอหรือควบคุม

ไมได 

2 

ไมมีระบบหรือวิธีการในการควบคุม 3 

 

 กรณีที่เปนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติ

หรือการใชพลังงาน 

 

ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือ การใช 

คะแนนรวม    =     ความรุนแรง  x  โอกาสการใชงาน 

ความรุนแรง   =     ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช  +  ความสามารถในการนํากลับมาใชใหม  

                         + การไดมาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช 

โอกาสการใชงาน   =   ปริมาณการใช  +  ความถ่ีของการใช  +  ความสามารถในการควบคุมการใช   

 

ความรุนแรง ใชเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 

 1)  ประเภทของทรัพยากรท่ีใช 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

เปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีไมมีวันหมด 1 

เปนทรัพยากรธรรมชาติประเภททําใหเกิดข้ึนมาใหมได 2 

เปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใชแลวหมดไป 3 
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2) ความสามารถในการนํามาใชใหม 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

นํากลับมาใชใหมไดโดยไมตองผานกระบวนการ 1 

นํากลับมาใชใหมไดโดยตองผานกระบวนการ 2 

ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได 3 

 

3) การไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีใช 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีภายในประเทศ 1 

เปนทรัพยากรที่มีภายในประเทศ และเปนทรัพยากรที่ตองนําเขาจาก

ตางประเทศ 

2 

เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ 3 

 

 โอกาสการใชงาน ใชเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 

4) ปริมาณการใชงาน 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

ปริมาณการใชคงท่ี 1 

ปริมาณการใชเพ่ิมข้ึนเปนครั้งคราว 2 

ปริมาณการใชเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 3 

 

5) ความถ่ีของการใช 

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

ใชเปนครั้งคราวหรือนาน ๆ จึงจะใช 1 

ใชเปนชวง ๆ ไมตองเนื่องตลอดเวลา 2 

ใชตอเนื่องตลอดเวลา 3 
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6) ความสามารถในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

มีวิธีการในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เพียงพอแตมีปญหาใน

บางครั้ง 

1 

มีวิธีการในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตไมเพียงพอหรือควบคุม

ไมได 

2 

ไมมีระบบหรือวิธีการในการควบคุม 3 

 

 นําคะแนนที ่ไดจากการประเมินคานัยสําคัญของลักษณะปญหาดาน

สิ่งแวดลอมบันทึกลงในแบบฟอรมลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอม การพิจารณาความมีนัยสําคัญของ

ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม จะพิจารณาใหมีนัยสําคัญ เม่ือ 

1) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมี

คะแนนผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในระดับ 3 (A) 

2) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั ้นมีกฎหมายควบคุม และควรตอง

ปฏิบัติตาม (B) 

3) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีคะแนนรวมตั้งแต 36 ข้ึนไป (C) 

4) ผูแทนคณะทํางานฯ ของแตละหนวยงาน นําผลการประเมินคา

นัยสําคัญของลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมแตละหนวยงาน บันทึกลงในทะเบียนลักษณะปญหาดาน

สิ่งแวดลอม (PM018) โดยเรียงตามลําดับดังนี้ 

5) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมี

คะแนนผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในระดับ 3 (A) เรียงจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา 

6) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั ้นมีกฎหมายควบคุม และควรตอง

ปฏิบัติตาม (B) เรียงจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา 

7) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีคะแนนรวมตั้งแต 36 ข้ึนไปและไมมี

กฎหมายควบคุม (C) เรียงจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา 

8) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีคะแนนรวมตั้งแต 35 ลงมาและไมมี

กฎหมายควบคุม (D) เรียงจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา 
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กลุมของ Aspect 

A   คือ  ลักษณะปญหาสิ ่งแวดลอมที่เกิดผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม และมีคะแนนผลกระทบตอ

สิ่งมีชีวิตในระดับ 3  

B   คือ  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีกฎหมายควบคุม และควรตองปฏิบัติตาม 

C   คือ  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีคะแนนรวมตั้งแต 36 ข้ึนไป 

D   คือ  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีคะแนนรวมตั้งแต 35 ลงมาและไมมีกฎหมายควบคุม     

 1.4)  การดําเนินการหลังการประเมินความมีนัยสําคัญของลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอม 

(1) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

และมีคะแนนผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในระดับ 3 (A) ซึ่งเปนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ 

ตองนํามาทําแผนฉุกเฉิน เพ่ือใชตอบโตเหตุฉุกเฉิน และลดความรุนแรงของเหตุการณ  

(2) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีกฎหมายควบคุม และควร

ตองปฏิบัติตาม (B) ซึ่งเปนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มี นัยสําคัญ แตยังปฏิบัติไดไมสอดคลองตาม

กฎหมาย ตองนําไปกําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายและจัดทําแผนการจัดการ สิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับกฎหมาย 

(3) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีกฎหมายควบคุม และควร

ตองปฏิบัติตาม (B) ซึ่งเปนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ และสามารถปฏิบัติไดสอดคลอง

ตามกฎหมายแลว ตองนําไปจัดทําระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมการปฏิบัติใหยังคง สอดคลองตาม

กฎหมาย 

(4)  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีคะแนนรวมตั้งแต 36 ขึ้นไป

และไมมีกฎหมายควบคุม (C) ซึ่งเปนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ ตองนําไปกําหนดเปน

วัตถุประสงคและเปาหมายและจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อควบคุมการปฏิบัติใหลดความมี

นัยสําคัญลงโดย 

(ก) ล ักษณะป ญหาส ิ ่ งแวดล อม  ท ี ่ส  งผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ลดความรุนแรง หรือโอกาสการเกิด  

(ข) ล ั ก ษ ณ ะ ป  ญ ห า ส ิ ่ ง แ ว ด ล  อ ม ท ี ่ เ ป  น ก า ร ใ ช

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ การใชพลังงานลดความรุนแรงหรือโอกาสการใชงาน 

(5)  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีคะแนนรวมตั้งแต 35 ลงมา

และไมมีกฎหมายควบคุม (D) ซึ่งเปนลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่ไมมีนัยสําคัญตองนําไปจัดทํา

ระเบียบปฏิบัติ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติใหความรุนแรง หรือโอกาสการเกิด หรือโอกาสการใชงานลดลง 

หรือเทาเดิมโดยไมเพ่ิมข้ึน 
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(6)  นําป ญหาส ิ ่งแวดล อมทีม ีน ัยส ําค ัญไปส ื ่อสารให  กับ

ผูเก่ียวของของรับทราบ 

 1.5)  การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายและการจัดทําแผนการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

 (1)  การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายสําหรับลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีกฎหมายควบคุม และควรตองปฏิบัติตาม (B) แตยังปฏิบัติไดไมสอดคลองตาม

กฎหมาย ผูแทนคณะทํางานฯ ของหนวยงานตองกําหนดให 

(ก) สอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม 

(ข) สอดคลองกับคาท่ีกฎหมายกําหนด 

(ค) สามารถปฏิบัติได 

(ง) เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

(จ) สามารถวัดผลได 

(2) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายสําหรับลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีคะแนนรวมตั้งแต 36 ขึ้นไป และไมมีกฎหมายควบคุม (C) ผูแทนคณะทํางานฯ 

ของหนวยงานตองกําหนดให 

(ก) สอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม 

(ข) สามารถปฏิบัติได 

(ค) เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

(ง) สามารถวัดผลได 

(3) การจัดทําแผนการจัดการสิ ่งแวดลอมเพื ่อใหสามารถ

ปฏิบัติไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายที ่กําหนด ผู แทนคณะทํางานฯ ของหนวยงานกรอก

รายละเอียดลงในแบบฟอรมแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) ข้ันตอนการปฏิบัติ 

(ข) ผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนปฏิบัติ 

(ค) ระยะเวลาของการปฏิบัติแตละข้ันตอน 

(ง) วิธีการวัดผล 

(4)  ใหผูแทนคณะทํางานระบบฯ ของหนวยงาน จัดทําแผนการ

จัดการสิ่งแวดลอมลงในแบบฟอรมแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม และจัดสงสําเนาแผนการจัดการ

สิ ่งแวดลอม มายังผู ควบคุมเอกสาร เพื ่อบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมบันทึกการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม และนําเขาสูระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตอไป 
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(5)  กรณีที ่ตองการปรับแผนการจัดการดานสิ ่งแวดลอม ผู ท่ี

จัดทําแผนตองเปนผูขอปรับแผน และดําเนินการ  

(6)  นําวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการจัดการสิ่งแวดลอม

ไปสื่อสารใหกับผูท่ีเก่ียวของรับทราบ  

 1.6)  การทํารายการลักษณะปญหาสิ ่งแวดลอมใหทันสมัย (Up to 

Date) 

 (1)  ผูแทนคณะทํางานฯ ของหนวยงาน ทบทวนลักษณะปญหา

สิ ่งแวดลอม พรอมจัดทํารายการลักษณะปญหาสิ ่งแวดลอมในแบบฟอรมลักษณะปญหาดาน

สิ่งแวดลอม อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหทันสมัย โดยปรับปรุงขอมูลจากกรณี 

(ก) มีลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนใหม 

(ข) ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเคยมีอยูหมดไป 

(ค) ความรุนแรงของลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง

ไป ท้ังเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

(ง) โอกาสการ เก ิดของล ักษณะป ญหาส ิ ่ งแวดล อม

เปลี่ยนแปลงไป ท้ังเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

(จ) โอกาสการใชงานของการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือการ

ใชพลังงานเปลี่ยนแปลงไป ท้ังเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

(ฉ) มีกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับลักษณะปญหาสิ ่งแวดลอม

เกิดข้ึนใหม  

(2) หลังจากปรับปรุงขอมูลแลวใหพิจารณาความมีนัยสําคญัใหม 

และจัดเรียงขอมูลลงในทะเบียนลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอม และดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

(3) พันธกรณีที ่ต องปฏิบัต ิตาม (Compliance Obligations) 

(ISO 14001: 2015) การกําหนดกฎหมาย และอ่ืน ๆ  

 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด  ไดมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ

เรื่อง การระบุกฎหมายและขอกําหนด เพื่อใชในการแจกแจง รวบรวม สื่อสาร และติดตามกฎหมาย

และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ โดยระเบียบปฏิบัติงาน

ครอบคลุมถึงการทําใหพนกังานที่เกี่ยวของเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนด

ทางกฎหมายหรือขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีการ Update ทะเบียนกฎหมายทุก ๆ 6 เดือน ลงใน

ระบบเซิรฟเวอรสวนกลางของบริษัทฯ และหากมีกฎหมายใหมประกาศออกมาที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมขององคกรที่จะทําการ Update ทันที และสื่อสารใหทุกสวนงานทราบบ

การดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรม ขององคกร ก็จะดําเนินการปรับปรุงใหทันสมัย Update ทันทีและ
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สื่อสารใหหนวยงานที่ เกี่ยวของรับทราบ ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณของเจาหนาที่งานระบบได

กลาวไว (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) 

 ซึ่งทางเจาหนาที่ผูควบคุมเอกสาร DCC ,เจาหนาที่งานระบบ มีหนาท่ี

แจกแจงกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม และการดําเนินงานของบริษัทฯ  จะ

ดําเนินการสื่อสารสาระสําคัญของขอกําหนดไปยังสวนงานที่เกี ่ยวของในองคกร  นอกจากนี ้ยัง

รับผิดชอบในการติดตามกฎหมายใหม หรือ แกไขเปลี่ยนแปลงและเปนผูพิจารณาความจําเปนในการ

ปรับเปลี่ยนองคประกอบของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีผลจากกฎหมายที่ออกใหมหรือที่มี

การเปลี่ยนแปลง ผูจดการหรือ หัวหนางาน หรือ Leader ISO 14001: 2015 รับผิดชอบการสื่อสาร

ใหพนักงานที่เกี่ยวของรับทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย และขอกําหนด 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ภาพท่ี 2.10  ระเบียบปฏิบัติการชี้บงและประเมินความสอดคลองตามกฎหมาย และขอกําหนดอ่ืน ๆ 
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  จากการประเมินความสอดคลองของกฎหมาย ทางบริษัท วนชัย เคมี

คอลอินดัสทรี่ส จํากัด เม่ือพบประเด็นความไมสอดคลองของกฎหมาย ทางฝายผูบริหารเรงดําเนินการ

แกไขเพ่ือใหสอดคลองตามท่ีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมกําหนด 

 

  
 

ภาพท่ี 2.11  ตัวอยางท่ี 1 การแกไขประเด็นท่ีพบวาไมสอดคลองตามกฎหมาย 

 

  
 

ภาพท่ี  2.12  ตัวอยางท่ี 2 การแกไขประเด็นท่ีพบวาไมสอดคลองตามกฎหมาย 
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 ทางบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ดําเนินการขึ้นทะเบียน

บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน โดยแบงประเภทผูควบคุมในแตละดาน เพื่อขึ้นทะเบียนกับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 1.7)  การวางแผนปฏิบัติการ (Planning Action) มีการวางแผนเพ่ือ

ดําเนินการกับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ (ISO 14001: 2015) ขอกําหนดทางกฎหมาย 

และพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามความเสี่ยงและโอกาส  โดยการบูรณาการ และนําไปปฏิบัติในระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพิจารณาทางเลือกของเทคโนโลยี และการเงิน 

ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน โดยไดจัดทําระเบียบปฏิบัติ เร ื ่อง คู ม ือการจัดการสิ ่งแวดลอม 

(Environmental Manual) และระเบียบปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ตามที่ผูบริหารฝายบริหาร 

(การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “บริษัทจะจัดทําแผนการดําเนินการแกไขปญหา

สิ ่งแวดลอมที ่สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที ่กําหนดไว โดยจัดทํา, มอบหมายใหมี

ผู รับผิดชอบ ระยะเวลาที่บรรลุผลสําเร็จ และตองมีความเห็นชอบจากผูบริหาร หรือตัวแทนฝาย

บริหาร โดยจะมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว และตองมี

การรายงานผลการดําเนินการเปนระยะ โดยผูบริหาร หรือตัวแทนฝายผูบริหารตองมีการติดตามผล

การดําเนินการ ในกรณีที่มีการแกไข หรือยกเลิกใหแจงผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชารับทราบเปนลาย

ลักษณอักษร โดยระบุเหตุผลของการแกไข หรือยกเลิก” 

 1.8)  วัตถุประสงคและการวางแผนเพื ่อใหบรรลุ (Objective and 

Planning to Achieve Them)  

(1) . ว ัตถ ุประสงค และเป  าหมาย  (Objective and Target) 

วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดจัดต้ังข้ึน 

เพื่อปรับปรุงสาเหตุที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานตาม

ระเบียบปฏิบัติเรื ่อง การระบุและประเมินลักษณะปญหาดานสิ ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงประเด็น

สิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ และขอผูกพันที่ตองปฏิบัติตาม และการคํานึงถึงความเสี่ยงและ

โอกาส  โดยวัตถุประสงคระดับองคกร ที่ไดรับการอนุมัติแลว จะถูกนําไปใชติดตามผลรายงาน และ

บันทึก ซึ่งผู แทนฝายบริหาร (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “วัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนดข้ึน มีความชัดเจน และสามารถวัดได” 

 โดยวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ แสดง

ไวในเอกสาร Objective and Target  และมีแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม  ที่รองรับวัตถุประสงค

และเปาหมายนั้น ๆ โดยที่แผนงานดานสิ่งแวดลอม ของบริษัทฯ มีการเฝาระวังที่อาจจะตองมีการ

ปรับปรุงตาม ความเหมาะสมและพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก  

(ก) การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง Fuel Consumption 
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(ข) การใชนํ้า Water Consumption 

(ค) การใชไฟฟา Electrical Consumption 

(ง) การใชกระดาษชําระ 

(จ) การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

(ฉ) รณรงคการใชกระดาษอยางประหยัดและตระหนักถึง

คุณคา  

(ช) การดูแลบอดักไขมันบริเวณโรงอาหารและทําความ

สะอาดรางระบายนําฝนรอบบริเวณบริษัทฯ กอนระบายออกสูภายนอก 

(ซ) การตอใบอนุญาตและยื่นเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับโรงงาน 
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ตารางท่ี 2.5  แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมประจําป 2564  
แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมประจําป 2564 

ลําดับ รายการ 

เดือน 

ม.ค. 
ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปลองระบาย 
P                         

A                         

2 ตรวจวัดสารเคมีในพ้ืนท่ีทํางาน (MeOH+FA) 
P                         

A                         

3 ตรวจวัดสารเคมีฯ (H2SO4/NaOH/Formic/HCl) 
P                         

A                         

4 ตรวจวัดสารเคมี โรงเรียนบานหนองแฟบ (MeOH+FA) 
P                         

A                         

5 ตรวจวัด บริเวณโรงเรียนบานหนองแฟบ  
P                         

A                         

6 ตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงโดยบ.ท่ีปรึกษา 
P                         

A                         

แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมประจําป 2564 
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ลําดับ รายการ 

เดือน 

ม.ค. 
ก .พ

. 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7 ตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงโดยการนิคมฯ 
P                         

A                         

8 ตรวจวัดคุณภาพนํ้าใตดิน/ดิน 
P                         

A                         

9 ตรวจวัดแสงในพ้ืนท่ีทํางาน 
P                         

A                         

10 ตรวจวัดเสียงในพ้ืนท่ีทํางาน 
P                         

A                         

11 ตรวจวัดความรอนในพ้ืนท่ีทํางาน 
P                         

A                         

12 
ตรวจวัดเสียงริมรั้ว บริษัท วนชัยฯ และ ริมรั้ว  

โรงเรียนบานหนองแฟบ 

P                         

A                         

13 จัดสงรายงาน EIA Monitoring 
P                         

A                         

แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมประจําป 2564 
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ลําดับ รายการ 

เดือน 

ม.ค. 
ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 รายงานสารเคมีอันตราย (สอ.1) 
P                         

A                         

2 รายงานสารเคมีในพ้ืนท่ีทํางาน (สอ.3) 
P                         

A                         

3 ตรวจวัดสารอินทรียระเหย 
P                         

A                         

4 ตรวจเช็คจุดเก็บสารเคมี 
P                         

A                         

5 รายงานแบบ PRTR 
P                         

A                         

6 รายงานความรอน (รสส.1) 
P                         

A                         

7 รายงานแสงสวาง (รสส.2) 
P                         

A                         

แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมประจําป 2564 
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ลําดับ รายการ 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8 รายงานความเขมเสียง (รสส.3) 
P                         

A                         

9 รายงานแบบ รว.1, รว.2, รว.3, รว.3/1 
P                         

A                         

10 รายงานแบบ สก.3 
P                         

A                         

11 Audit/ ตรวจเยี่ยม บริษัทรับกําจัดกากฯ                           

  
1) บริษัท Waste 2 Energy 

P                         

  A                         

  
2) บริษัท Asia Waste  

P                         

  A                         

  
3) บริษัท Thai Only One 

P                         

  A                         

  
4) บริษัท Siam Envi Technology 

P                         

  A                         

แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอมประจําป 2564 
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ลําดับ รายการ 

เดือน 

ม.ค. 
ก .พ

. 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

  
5) บริษัท Genco 

P                         

  A                         

  
6) บริษัท 106 สิ่งแวดลอม 

P                         

  A                         

12 เปลี่ยน Lamp + Calibrate Gas Detector (Portable Type) 
P                         

A                         

13 
Calibrate Formaldehyde Gas Detector  

(Fix Type) 

P                         

A                         

14 ตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการธงขาวดาวเขียว 
P                         

A                         

15 นําเสนอผลการจัดทํา EIA Monitoring ท่ีการนิคมฯ 
P                         

A                         

    ไมเปนไปตามแผนงาน เนื่องจากเนื่องจากสถานการโควิด             

    รอ Standard gas จากตางประเทศ มาชากวาปกต ิ            
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2.  

ภาพท่ี 2.13  ผลของการปฏิบัติตามวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 

 

 การวางแผนการดําเนินการเพื ่อใหบรรลุว ัตถุประสงค (Planning 

Action to Achieve Objectives) สําหรับการจัดทําแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมนั้น บริษัทฯ ได

จัดทําตั้งวัตถุประสงค และกําหนดเปาหมาย, ระยะเวลาดําเนินงาน และจัดทําเปนลายลักษณอักษร  

โดยแตละโครงการจะตองกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการไวอยางชัดเจนสําหรับการติดตาม

ความกาวหนาในโครงการดานสิ่งแวดลอมแตละโครงการ 

 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง การวางแผนระบบบริหาร การจัดการสิ่งแวดลอม เปนวิธีการในการทําใหกิจกรรมเพื่อให บรรลุ

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ  โดยผูบริหาร หรือ

ตัวแทนฝายบริหาร ตองมีการติดตามผลการดําเนินงาน  เชน กําหนดการลอกรางระบายนํ้ารอบ

โรงงาน 4 ครั้ง/ป เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไว เปนตน 

 1.9  สนับสนุน (Support)  

(1)  ทรัพยากร (Resources) ประธานบริษัท / ผูบริหารระดับสูง

ของบริษัทฯ จะเปนผูใหการสนับสนุนทรัพยากร ที่จําเปน และเพียงพอตอการดําเนินการระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงดานบุคคลากร ทักษะ และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย และดานการเงิน โดยหัวหนาสวนระดับจัดการ หรือ ระดับบังคับบัญชา มีหนาที่ปรับปรุง 

พัฒนาการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในหนวยงานของตนอยูเสมอ  โดยไดจัดทําระเบียบปฏิบัติ เรื่อง

การวางแผนระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม และระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแกไขและการ



111 
 

ปองกันและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การตรวจติดตามและการตรวจประเมิน

ภายใน และจัดใหมีการทบทวนโดยฝายบริหารดานสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป (Management 

Review) เพ่ือนําไปปฏิบัติและธํารงรักษาไว พรอมท้ังปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 ซึ ่งสอดคลองก ับบทสัมภาษณของผ ู จ ัดการบร ิษ ัทฯ (การ

สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “ในการจัดสรรงบประมานประจําปดานสิ่งแวดลอมของ

บริษัท เนนการกําหนดรายละเอียดของแผนงานตลอดจนงบประมาณท่ีเพียงพอ และเหมาะสมเพ่ือให

การดําเนินการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายบริษัทฯ”  

 (2)  ความสามารถ (Competence) การฝกอบรมสรางจิตสํานึก

และความรูความสามารถ เปนแนวทางในการฝกอบรม และวางแผนการฝกอบรม การสรางจิตสํานึก

และความรูความสามารถใหแกผูปฏิบัติงานทุกระดับ และผูเกี่ยวของภายใตขอบเขต ของระเบียบ

ปฏิบัติ ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากร (Training & Development) ซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการแจกแจง และกําหนดการ

ฝกอบรมท่ีจําเปนใหกับพนักงานท่ีการปฏิบัติงาน อาจกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ รวมถึง

การจัดฝกอบรม และการประเมินจิตสํานึกและความสามารถ  เพื่อใหมั ่นใจวาพนักงานมีความรู  

ประสบการณ จิตสํานึก และความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น ๆ อยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับบท

สัมภาษณของสําหรับผูบริหาร ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (การ

สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา “โดยการฝกอบรมจะให ผูบริหารระดับสูงหรือ

ตัวแทนฝายบริหาร หัวหนาสวนระดับจัดการ, เจาหนาที่งานระบบ, เจาหนาที่สิ่งแวดลอม เปนผู

วิเคราะหการฝกอบรมท่ีจําเปนสําหรับพนักงานท่ีการทํางานอาจกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ

เบี่ยงเบนไปจากนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมาย และในแตละปแผนกฝกอบรมจะมี

การสํารวจความตองการฝกอบรมประจําป เพื่อสรุปและจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป พนักงาน

ใหมจะไดรับการปฐมนิเทศ และชี้แจงใหรับทราบกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงแนว

ทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายสิ ่งแวดลอม ทราบถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ดาน

สิ่งแวดลอมของบริษัทฯ” 

 (3)  ความตระหนัก (Awareness) บริษัท วนชัย เคมีคอลอินดัสท

ร ี ่ส   จ ําก ัด ได จ ัดท ําระเบ ียบปฏ ิบ ัต ิ  เร ื ่องการฝ กอบรมและพัฒนาบ ุคลากร (Training & 

Development) เพื่อสรางความมั่นใจวาบุคลากรที่ ทํางานภายใตการควบคุมของบริษัทฯ  มีความ

ตระหนัก ถึงนโยบายและวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที ่มีนัยสําคัญตระหนักถึง ผลกระทบตอ

สิ ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมตอสมรรถนะสิ ่งแวดลอม

ผลกระทบของการไมสอดคลองกับขอกําหนด ของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม รวมถึงการไมบรรลุผล

ตอพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม ซ่ึงโดยเจาหนาท่ีความปลอดภัย (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ได



112 
 

กลาววา “โดยการฝกอบรมจะใหผู บังคับบัญชาจัดใหบุคลากรในสายงานไดรับการฝกอบรมอยาง

เหมาะสม เพื่อสรางความตระหนักและความสามารถในการปฏิบัติ ซึ ่งหัวขอในการฝกอบรมจะ

เกี ่ยวกับความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายดานสิ ่งแวดลอม วิธี/ระเบียบการปฏิบัติ และ

ขอกําหนดของระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้น หรือ

มีโอกาสเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งประโยชนที่ไดเมื ่อมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ

บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายดานสิ่งแวดลอม” 

 1.10)  การสื่อสาร (Communication) 

 (1)  บททั่วไป (General) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส 

จํากัด ไดจัดทําเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการติดตอสื่อสารและระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรับ

ขอรองเรียน ซึ ่งไดอธิบายถึงแนวปฏิบัติ และความรับผิดชอบในการสื ่อสารสาเหตุที ่กอใหเกิด

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และขอมูลขาวสารทางดานสิ่งแวดลอม ไปยังพนักงานทุกระดับภายใน

องคกร  หรือบุคคลภายนอก และดําเนินการสื่อสารดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดจัดทําและ

นําไปปฏิบัติและรักษาไวซึ่ง กระบวนการที่จําเปนสําหรับสื่อสารภายใน และภายนอกเกี่ยวกับระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

 (2)  การสื ่อสารภายใน (Internal Communication) บริษัท 

วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดจัดทําเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการติดตอสื่อสารการมี

สวนรวม และการใหคําปรึกษา และระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรับขอรองเรียน (Customer Complain) 

โดยการสื่อสารภายใน  วิธีการสื่อสาร ผูสื่อสาร และผูรับการสื่อสารแสดงไวในตารางการสื่อสารดาน

สิ่งแวดลอม ในการติดตอสื่อสารภายในบริษัทฯ จะเปนการสื่อสารใหพนักงานทราบถึงผล การ

ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม และรับฟงความ คิดเห็น/ขอรองเรียนจากพนักงานโดยผานสื่อตาง ๆ 

ภายในบริษัทฯ เชน บอรดประชาสัมพันธ,กลองรับขอรองเรียน,เว็บไซตของบริษัท ฯ เปนตน  ซ่ึงจะมี

เจาหนาที่รับขอมูลขอรองเรียน,ขอเสนอแนะ จากพนักงาน และแจงตอผูบริหารทราบตอไป เพ่ือ

ดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป ซึ่งเจาหนาที่งานฝกอบรม (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ได

กลาวไว 
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ภาพท่ี 2.14  บอรดประชาสัมพันธสวนกลาง 

 

 (3)  การส ื ่อสารภายนอก (External Communication) ได

จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการติดตอสื่อสารการมีสวนรวม และการใหคําปรึกษา และ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรับขอรองเรียน (Customer Complain) บริษัทฯ มีการสื่อสารสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของตามระบบการบริหารสิ่งแวดลอมกับภายนอก  ตามกระบวนการสื่อสาร ของ บริษัทฯ  ที่ได

สรางขึ้น และตามการกําหนดตามพันธกรณีที่ตองปฏิบัติใหสอดคลอง โดยผูบริหารหรือผูแทนฝาย

บริหาร รวมกันพิจารณาตอบสนองตอการสื่อสารจากองคกรภายนอก เก่ียวกับประเด็นทางดาน

สิ่งแวดลอม สวนการสื่อสารสาเหตุที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญของบริษัทฯไปยังบุคคล 

ภายนอกเมื่อไดรับการรองขอ จะพิจารณาทบทวนโดยผูบริหาร หรือตัวแทนผูบริหาร, หัวหนาสวน

ระดับจัดการ (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) “เรื่อง ติดตอสื่อสารภายนอกบริษัทฯ โดยใหมีการ

รับขอมูลขาวสาร และขอรองเรียนจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของที่ไดรับผลการปฏิบัติ

ของบริษัทฯ และการแกไขจากการรองเรียน รวมทั้งการแจงกลับสูผูรองเรียน, การแจงผูรองเรียน

ภายนอก โดยผานสื่อตาง ๆ เชน เว็บไซต, ทางอีเมล” 
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 ชองทางการสื่อสารภายในองคกร 

(ก) การฝกอบรม , ปฐมนิเทศ,การประชุมตาง 

(ข) Shared Drive 

(ค) การสง Email, Line 

(ง) การติดบอรดประชาสัมพันธ 

(จ) การทําประกาศ หรือบันทึกภายใน,การถายเอกสาร

แจกทุกสวนงาน 

ข้ันตอนการรับขอรองเรียนภายในบริษัทฯ 

1.  พนักงานต องการร องเร ียนหร ือร องท ุกข กรอก

แบบฟอรมแบบบันทึกการรับขอรองเรียน (ภายใน) เปนลายลักษณอักษร 

2.  พนักงานสงแบบฟอรมแบบบันทึกการรับขอรองเรียน 

(ภายใน) ที่แผนกบุคคล ดวยตนเอง โดยกรอกเอกสารใหครบถวน ดังนี้ รายละเอียดของผูรองเรียน 

ไดแก ชื่อ สวนงาน (เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงวามีขอมูลนาเชื่อถือหรือไม) 

3.  สวนงานบุคคล-ธุรการและ CSR สอบถามรายละเอียด

ของเรื่องที่ตองการรองเรียน/รองทุกข โดยสอบถามใหไดประเด็นที่ชัดเจนวาตองการรองเรียนเรื ่อง

อะไร เก่ียวของกับบุคคลหรือองคกร รายละเอียดของปญหาท่ีสงผลกระทบตอผูรองเรียน  

4.  ทางสวนงานบุคคล-ธุรการและCSRแจงใหผูรองเรียน

ทราบข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาและสรุปผลเปนดังนี้ 

 4.1  ในกรณีทั่วไปที่ไมซับซอนรายงานผล/สรุปผลกับ

ภายใน 3 วัน (ทําการ) นับจากวันท่ีไดรับขอรองเรียน/รองทุกข 
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 4.2  ในกรณีที่มีขอรองเรียนซับซอนหรือเกี่ยวของกับ

หลายสวนงาน รายงานผล/สรุปผลกับภายใน 7 วัน (ทําการ) นับจากวันที่ไดรับขอรองเรียน / รอง

ทุกข 

4.3 ในกรณีที่รายแรงไมสามารถรายงานผลและสรุป

ผลไดภายในระยะท่ีกําหนด ตองรายงานผลเปนระยะ ๆ ภายใน 15 วัน (ทําการ) นับจากวันท่ีไดรับขอ

รองเรียน/รองทุกข 

 5.  ทางส วนงานบ ุคคล-ธ ุรการและCSR ด ําเน ินการ

ตรวจสอบหาขอเท็จจริงของปญหา และหาแนวทางแกไข 

  5.1  ตรวจสอบหลักฐาน (ถามี / บางกรณี) 

  5.2  สอบถามขอมูลผูท่ีเก่ียวของ (ถามี / บางกรณี) 

  5.3  เชิญประชุม (บางกรณี) 

  5.4  เสนอขอรองเรียน/รองทุกข และรายละเอียด

ท้ังหมด เสนอผูจัดการโรงงาน 

 6.  ตอบผูรองเรียน/รองทุกข 

 7.  รวบรวมขอมูลสรุปรายงานเสนอผูบริหาร 

 หนังสือแจงเรื่องขอรองเรียน และขอเสนอแนะตาง ๆ จากหนวยงาน

ภายนอก ประจําป 2564  
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ภาพท่ี 2.15  หนังสือแจงเรื่องขอรองเรียน และขอเสนอแนะตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก 
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5.  เอกสารสารสนเทศ (Documented Information)  

1.  ทั่วไป (General) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดจัดทําระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมข้ึน ตามหัวขอกําหนดขอบเขตระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เพ่ือใหม่ันใจวาเอกสาร

อยูภายใตระบบการจัดการ ไดรับการรับรองการตรวจสอบรับรองแจกจาย แกไข, ยกเลิก อยางถูกตอง 

และสามารถตรวจสอบกลับได ตลอดจนการ แกไขปรับปรุง การเรียกคืน และทําลายเอกสาร เพื่อให

เอกสารในระบบการจัดการสิ ่งแวดลอมมี ความทันสมัยอยู เสมอ ตลอดจนเอกสารขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในสวนของความสัมพันธของเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานตามตารางควบคุมเอ

ดสารของเจาหนาท่ีควบคุมเอกสารเปนผูดูแล 

2.  การสรางและการทําใหทันสมัย หรือ Update (Creating and Updating) บริษัท วน

ชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนเอกสาร

และควบคุมบันทึก ระเบียบปฏิบัติ ซ่ึงจะกลาวถึงเรื่อง ข้ันตอนการขอยกเลิกเอกสาร และการแจกจาย

เอกสารสําคัญท่ีตองมีการควบคุมจะตองมีการประทับตรา “เอกสารควบคุม” ปรากฏในเอกสาร และ

เอกสารที่ไมตองรับการควบคุมก็จะมีตราประทับบงบอกไวชัดเจน " เอกสารไมควบคุม " ไวอยาง

ชัดเจน ปรากฎในเอกสาร การควบคุมบันทึกดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดจัดทําบันทึกเพื่อใชเปน

หลักฐาน เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด และเปนไปอยางมีประสิทธิผลการบันทึกนี้ จะตองมีความ

ชัดเจนและอานงาย และมีการกําหนดไว เพื่อการเก็บรักษาอยางเปนระบบ บริษัทฯ ไดจัดทําขั้นตอน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก เพื่อกําหนดวิธีการควบคุม  การชี้บง  การเก็บรักษา  การ

ปองกัน การเรียกกลับคืน  เพ่ือยืนยันวาขอมูลชวงเวลาการเก็บรักษาท่ีเปนปจจุบัน  

 3.  การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Control of Documented Information) บริษัท 

วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดจัดทําระบบการจัดการตามหัวขอกําหนดของระบบมาตรฐาน 

ISO 14001: 2015 และกําหนดใหหนวยงาน ISO รับผิดชอบควบคุมเอกสารดานระบบการจัดการ 

โดยรับผิดชอบในการแจกจายเอกสาร การจัดเก็บและการตรวจสอบเอกสาร การจัดทํารายงาน 

ตลอดจนการแกไขปรับปรุง การเรียกคืนและการทําลายเอกสาร ทั้งนี้เพื่อใหเอกสารในระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม มีความทันสมัยอยูเสมอ และเปนการปองกันมิใหมีการใชเอกสารที่ไดยกเลิกแลว

เขาไปปะปนในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได โดยที่ปรึกษาเจาหนาท่ี

งานระบบ (การสัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “มีการกําหนดใหมีหนวยงานกลางควบคุม

เอกสารทั้งหมด เพื่อใหงายตอการควบคุม และสามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

จะมีเจาหนาท่ีผูควบคุมเอกสารทําหนาท่ี 

1.  ควบคุมใหมีการจัดทํา/แกไข เอกสารตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
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2.  ควบคุมใหมีการแจกจายใหกับพ้ืนที่ใชงานในกรณีตาง ๆ โดยเอกสารจะถูกเกบ็ไว

ในคอมพิวเตอร และวางขอมูลวิธีปฏิบัติงาน,ข้ันตอนการปฏิบัติงานไวท่ีแชรไดรสวนกลางของบริษัทฯ 

โดยมีเจาหนาท่ีผูควบคุมเอกสารเปนผูดูแลระบบควบคุมเอกสาร 

3.  ควบคุมใหมีการจัดเก็บ หรือทําลาย หรือนํากลับมาใชใหมสําหรับเอกสารที่ได

ประทับตรา “ยกเลิก” แลว” 

6.  การดําเนินการ (Operation) 

 6.1  การวางแผนและการควบค ุมการด ําเน ินการ (Operational Planning and 

Control)  

 1. ทั่วไป (General) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดจัดทําแผนการ

ดําเนินงานให สอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายสิ่งแวดลอม โดยกิจกรรมท่ีตองมีการ

ควบคุมการดําเนินงานจะถูกแจกแจงไวในการชี้บงการระบุ และประเมินลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม/

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุง ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ 

เรื่อง การระบุและประเมินลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอมทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไดจัดทําเอกสารขั้นตอน

การปฏิบัติงาน เรื ่อง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เรื ่องการทิ้งขยะใหถูกตองการ

รวบรวมขยะประจําวัน และ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการและควบคุมสารเคมี เพื่อเปนการ

ควบคุมการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม (การ

สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานจะใหความสัมพันธกับ

ลักษณะปญหาดานสิ ่งแวดลอมที ่มีนัยสําคัญ เพื ่อควบคุมการทํางานใหสอดคลองกับนโยบาย 

วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงกฎหมายขอกําหนดลูกคาและอื่น ๆ โดยจะกําหนด

เกณฑ หรือคาควบคุมในกรณีท่ีมีมาตรฐานควบคุมสําหรับการปฏิบัติงานและระบุแนวทางแกไข กรณี

ท่ีผลการปฏิบัติงานมีการเบี่ยงเบนออกจากคาควบคุมหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว” 
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ภาพท่ี 2.16  กราฟแสดงตัวอยางสรุปขยะมูลฝอย (ไมอันตราย) ออกนอกบริษัท ประจาํป 2564 

 

คาควบคุมกํากับดูแลการแยกประเภทขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร และขยะรีไซเคิลกอนนําสง

ภายนอก คาเฉลี่ยตอคน ตอเดือนไมเกิน 5 กก./คน/เดือน 

 

      
ภาพท่ี 2.17  การกําหนดจุดท้ิงขยะภายในบริษัทฯ 

การกําหนดจุดทิ้งขยะภายในบริษัทฯ ซึ่งมีถังแยกประเภทขยะไวรองรับในแตละพื้นที่ภายใน

บริษัทฯ  
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ภาพท่ี 2.18  แยกประเภทขยะภายในบริษัทกอนนําสงกําจัดภายนอก 

 



121 
 

   2.  ผู ร ับเหมา (Contractors) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี ่ส จํากัด มี

กระบวนการ จัดซ้ือจัดจางกับผูรับเหมา เพ่ือชี้บงอันตรายและเพ่ือประเมินและควบคุมความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจาก  

 2.1  การดําเนินงานและกิจกรรมของผูรับเหมาท่ีสงผลกระทบตอบริษัทฯ  

 2.2  การดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ ที่สงผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน

ของผูรับเหมา  

 2.3  การดําเนินงานและกิจกรรมของผูรับเหมาที่สงผลกระทบตอผูมีสวนได

สวนเสียอื่น ๆ เพื่อมั่นใจวา ผูรับเหมาและผูปฏิบัติงานของผูรับเหมาไดปฏิบัติตามขอกําหนดของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ โดยกระบวนการ จัดซื้อจัดจางนี้กําหนดและใชเกณฑดาน

การจัดการสิ่งแวดลอมในการคัดเลือกผูรับเหมา 

 3.  การบริการจากภายนอก (Outsourcing) บริษัท วนชัย เคมีคอลอินดัสทรี ่ส 

จํากัด มีกระบวนการจากแหลงภายนอกที่มีการควบคุมขอตกลงการจางงานของบริษัทใหสอดคลอง

กับขอกําหนดทางกฎหมาย 

 

             
 

ภาพท่ี  2.19  การอบรม Safety Talk ผูรับเหมากอนเขาปฏิบัติงาน 

 

 7.  การเตรียมความพรอมและตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and 

Response)  

บริษัท วนชัย เคมีคอลอินดัสทรี่ส จํากัด ไดกําหนดวิธีการเพื่อเตรียมความพรอม และการ

ตอบสนองเหตุการณฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น เพื่อปองกันและเพื่อบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ

กระทบชีวิตและทรัพยสินโดยมีสถานการณฉุกเฉิน 2 สถานการณ ไดแก ไฟไหม และสารเคมีหก

รั่วไหล โดยเจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมหนวยงานราชการ (การสัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2564) กลาวไว

วา “เราจะเริ่มโดยการประเมินโอกาส หรือคนหาแหลงที่กอใหเกิดอันตรายรายแรง หรือสถานการณ
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ฉุกเฉิน แลวนํามากําหนดมาตรการปองกัน โดยจะตรวจสอบความเพียงพอและความพรอมของ

อุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีตองใชในสภาวะฉุกเฉินเพ่ือใชในการฝกซอม หลังจากมีการฝกซอม 

หรือเกิดเหตุการณจริงตองมีการทบทวน และปรับปรุงเพื่อหามาตรการลด ผลกระทบขณะเกิดและ

หลังเกิดสถานการณฉุกเฉิน” 

 7.1  การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)  

 7.1.1  การเฝ าระว ัง  การว ัดการว ิ เคราะห   การประเม ินผล  (Monitoring 

Measurement Analysis and Evaluation)  

1.  ทั่วไป (General) “บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีการ

ประเมินสมรรถนะ การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และประสิทธิผลของระบบการบริหารสิ่งแวดลอม 

ของบริษัทฯ มีสื่อสารสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ท้ังภายใน 

และภายนอก, ตามที่ระบุในกระบวนการสื่อสารและตามความจําเปน จากพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม 

มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การบงชี้และประเมินลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอมอธิบายถึงการ

จัดทําแผนการติดตาม และตรวจวัด ลักษณะที ่ส ําคัญของกิจกรรมที ่อาจกอใหเกิดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่สําคัญ การชี้บงอันตราย และประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบการดําเนินงานเทียบกับ 

ขอกฎหมาย การตรวจสอบ การดําเนินงานของพนักงานเทียบกับการควบคุม และติดตามการ

ดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค และเปาหมาย” ซึ่งผูบริหารคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม (การ

สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2564) ไดกลาว 

2.  การประเมินการสอดคลอง (Evaluation of Compliance) บริษัท วน

ชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดมีการประเมินความสอดคลองของกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจวาระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม มีความสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดครบถวนตามนโยบายบริษัทฯ  

ทางบริษัท ฯ มอบหมายใหสวนงานระบบมาตรฐาน จัดทําแผนการประเมินความสอดคลองของ

กฎหมายและนําเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณา และทบทวนอยางนอยป ละ 1 ครั้ง โดยกําหนด

ชวงเวลาที่ ชัดเจนในการประเมินความสอดคลอง และใหนําเอาขอกฎหมายและความตองการอื่น ๆ 

มาจัดทําเปนหัวขอสําหรับการตรวจประเมินความสอดคลอง รวมท้ังใหมีการสรุปผลการตรวจประเมิน

ความสอดคลอง และมีการจัดเก็บบันทึกผลการดําเนินการในแตละขั้นตอนโดยจะ Update ขอมูล 

ทุก ๆ 6 เดือน เพ่ือใหการประเมินความสอดคลองมีประสิทธิภาพ  

 7.1.2  การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสท

รี่ส จํากัด ไดมีระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การตรวจติดตามและการตรวจประเมินภายใน จัดทําขึ้นเพื่อเปน

แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือ

ตรวจสอบวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ มีการนําไป

ปฏิบัติและคงไวอยาง เหมาะสม  และสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และ
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แผนการดําเนินงาน ดานสิ่งแวดลอม ผูบริหารหรือตัวแทนฝายบริหาร เปนผูกําหนดแผนการตรวจ

ประเมินภายในระบบการจัดการ สิ่งแวดลอม ซึ่งพิจารณาจากความสําคัญของกิจกรรม และผลการ

ตรวจประเมินครั ้งที ่ผานมา โดยมีการตรวจประเมินอยางนอยปละ 2 ครั ้ง Lead Auditor และ 

Auditor มีหนาที ่จัดเตรียมประเด็นที ่จะตรวจประเมินลงใน Audit Checklist  Lead Auditor มี

หนาที่สรุปสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน และสภาพที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ตรวจพบสงให

ตัวแทนฝายบริหารรับทราบ  

 

ตัวอยางแบบฟอรมใบบันทึกผลการตรวจประเมินภายใน (Internal audit Checklist) และแบบฟอรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2.20  ใบแจงดําเนินการแกไขปองกัน (Corrective Action Request : CAR) 
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ภาพท่ี 2.21  แบบฟอรมใบบันทึกผลการตรวจประเมินภายใน   

 

8. การทบทวนฝายบริหาร (Management Review) บริษัท วนชัย เคมีคอลอินดัสทรี ่ส 

จํากัด ไดมีการจัดประชุมโดยฝายบริหาร เรื ่อง การทบทวนงานระบบมาตรฐานโดยฝายบริหาร 

Management Review อยางนอย 2 ครั ้งตอป    ซึ ่งเปนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการ

สิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

เพื ่อใหเกิดความมั ่นใจวาระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม ของบริษัทฯ มีการดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการตอบสนองตอนโยบาย และ วัตถุประสงคของบริษัทฯ  ความ

สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของทางดานสิ่งแวดลอม   

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาการทบทวนของฝายบริหาร โดยผูบริหารของบริษัทฯ จะ

ดําเนินการทบทวนการจัดการโดยมีกําหนดปละ 2 ครั้ง ซึ่งการทบทวนเพื่อใหมีการติดตามผลการ 

ดําเนินการวามีประสิทธิผลเพียงพอ หรือไม และใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และประเมินโอกาสในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดยใหคณะกรรมการ

จัดการสิ่งแวดลอมบริษัทฯ และทีมพนักงานที่ผานการอบรมเปนผูควบคุมในแตละดาน มีหนาท่ี
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รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการทบทวนระบบการจัดการเสนอตอผูบริหาร เพื่อใชในการประเมินผล 

และสรุปผลการทดทวนเปนเอกสาร 

9. การปรับปรุง (Improvement)  

 9.1  ท่ัวไป (Genera l) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดมีการพิจารณาโอกาส

สําหรับ การปรับปรุงและดําเนินกิจกรรมที่จําเปน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามที่มุงหวังของระบบการ

บริหารสิ่งแวดลอม 

 9.2  สิ ่งท ี ่ ไม  เปนไปตามขอกําหนดและกิจกรรมการแกไข (Nonconformity and 

Corrective Action) ไดมีการกําหนด การดําเนินการตรวจพบ การหาสาเหตุ การแกไข และการ

ปองกัน หากพบขอบกพรองอันเกิดไดจากขัดตอกฎหมาย และขอบังคับ หรือเปนขอขัดแยง หรือไม

เปนไปตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม หรือ เปนขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะจาก

ภายในหรือภายนอกบริษัทฯ จะรวมถึงขอรองเรียนของลูกคา ขอบริษัทฯ จะพยายามแกไขปองกัน 

เพ่ือลดปญหาและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

10.  การปรับปรุงอยางตอเนื ่อง (Continual Improvement) บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด ไดปรับปรุงอยางตอเนื่องตามความเหมาะสม และเพียงพอ และประสิทธิผลของ

ระบบการบริหารสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม จากการศึกษาพบวา บริษัทฯ มีการ

ดําเนินการโดย  

 1. ยกระดับสมรรถนะดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

 2. สงเสริมวัฒนธรรมเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  

 3. สงเสริมการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในการดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่องของ

การบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม 

 4. สื ่อสารผลการปรับปรุงอยางตอเนื ่องใหผู ปฏิบัติงานและตัวแทนผู ปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของทราบ  

 5. ตองเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เปนหลักฐานของผลการปรับปรุงอยางตอเนื่อง   

 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาครั ้งนี ้มุ งที ่จะศึกษาปจจัยที ่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด จังหวัดระยอง เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก (In-

Depth Interviews) ผู บริหารระดับสูงและพนักงานที ่ปฏิบัติงานเกี ่ยวของกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม รวมกับการสังเกตการณ และนําขอมูลมาวิเคราะห และประมวลผลของงานวิจัยโดยใช

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balance Scorecard) ซึ่งในการศึกษานี้ไดประยุกตมิติ 4 มิติ ของ 

BSC มาใช โดยไดปรับชื่อมิติใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ไดแก 

  

 ปรับมิติดานการเงิน                           เปน “มิติดานประสิทธิผล”  

 มิติดานลูกคา                                     เปน “มิติดานผูมีสวนได เสีย”  

 มิติดานกระบวนการภายใน               เปน “มิติดานการบริหารจัดการ”   

 มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา       เปน “มิติดานการเรียนรูและพัฒนา” 

 

ซ่ึงมีกรอบแนวคิด และวิธีการศึกษามีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

3.1  ข้ันตอนการศึกษา  

3.2  กรอบแนวคิด 

3.3  วิธีการศึกษา 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

3.5  ผูใหขอมูลสําคัญ  

3.6  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

3.7  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

3.8  การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   
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3.1  ข้ันตอนการศึกษา 

 

  

                                                                

  

                                                                

     

                                                                 

  

                                                                

  

                                                                 

  
 

ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนการศึกษา 
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3.2  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงขอมูลการประยุกตใชดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
 

มิติดัชนีชี้วัดความสําเร็จ การนํามาประยุกตใช งานวิจัยที่เกี่ยวของ, อางอิง 

มิติดานการเงิน มิติดานประสิทธิผล 1. จุฑารัตน หงสจินดา และจุฑารัตน ชมพันธุ. (2557). ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 41001: 2015): กรณีศึกษาบริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน). วารสารการจัดการสิ่งแวดลอม, 10(1), 77-92. 

มิติดานลูกคา มิติดานผูมีสวนไดเสีย 2.ตามทฤษฏีของ David Norton and Robert Kaplan (1996 อางถึงใน จําลอง โพธิ ์บ ุญ, 

2561) อลงกรณ อินทรฑูต, และจุฑารัตน ชมพันธุ. (2558). ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของอุตสาหกรรมปโตรเคม:ีกรณีศึกษา บริษัท 

ไออารพีซี จํากัด (มหาชน). วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร (ฉบับมนุษยศึกษาและ

สังคมศาสตร), 5(2), 14-29. 

มิติดานกระบวนการภายใน มิติดานการบริหารจัดการ ทิวาพร สุระพล. (2560). การวิเคราะหการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม:

กรณีศึกษา บริษัท ปโตรเคมีและการกลั่นแหงหนึ่ง ในจังหวัดระยอง (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, กรุงเทพฯ. 

มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา ม ิต ิด  านการเร ี ยนร ู  และ

พัฒนา 

1. ชาญยุทธ คําสงค. (2557). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จและความยั่งยืนของการ

ดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณี บริษัท เอสวีไอ จํากัด 

(มหาชน) จังหวัดปทุมธานี (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร, กรุงเทพฯ. 

2. ตามทฤษฏีของ David Norton and Robert Kaplan (1996 อางถึงใน จําลอง โพธิ ์บุญ, 

2561) 
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3.3  วิธีการศึกษา 

 

การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี ่ส  จํากัด เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ม ีว ิธ ีการเก ็บรวบรวมข อม ูลโดยการส ัมภาษณ  เช ิ งล ึก (In-Depth 

Interviews) กับผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ กับการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) รวมถึงผู ม ีส วนไดสวนเสียที ่เกี ่ยวของกับบริษัทฯ กรณีศึกษา รวมกับการ

สังเกตการณในพ้ืนท่ี (Site Survey) และศึกษา เอกสารท่ีเก่ียวของ (Documentary Research) เพ่ือ

นําขอมูลมาทําการเรียบเรียง วิเคราะห  สังเคราะห และเรียบเรียงเนื้อหา เพื่อหาขอสรุป และนํา

หลักการของดัชนีชี ้ว ัดความสําเร็จ (Balanced Scorecard) มาประยุกตใชการสรางแนวคําถาม

ประกอบการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีรายละเอียด และ ครอบคลุมประเด็นสําคัญมากท่ีสุด  

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูล ที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยที่ผูสัมภาษณสามารถชี้แจงขอมูลได 

โดยตรง และตองการขอมูลจากผูที่เกี่ยวของในประเด็นที่จะศึกษานั้น ๆ ไดอยางชัดเจน และผูถูก

สัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยที่สัมภาษณจะใชแบบสัมภาษณที่กําหนด ข้ึน

ตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่มีรายละเอียดและครอบคลุมประเด็น 

สําคัญมากท่ีสุด โดยการสัมภาษณแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  

 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแหลงขอมูลออกเปน 2 ประเภท 

หลักไดแก 

 

3.4.1  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร

งานวิจัย และขอมูลการดําเนินการระบบการจัดการ จากเอกสารและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ภายในบริษัทฯ ทั้งจากหองสมุด หนวยงาน ราชการ และอินเตอรเน็ต เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ

วิจัยโดยมีขอมูล ท่ีใชในการศึกษาดังตอไปนี้ 

 1)  ขอมูลทั่วไปของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด ระยอง  

 2)  ขอมูลดานการดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 
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 3)  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

3.4.2  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) รวมกับการลงพื ้นท่ี

ภาคสนาม โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดนํามาเปนแนวทางในการสรางแนวคําถามประกอบการ

สัมภาษณ และการสังเกตการณดําเนินงาน และนําหลักการของดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล 

(Balanced Scorecard) มาใชสรางแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีรายละเอียด 

และครอบคลุมประเด็นท่ีสําคัญมากท่ีสุด 

 

3.5  ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

 

  ผูที่ใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้มีเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ประกอบดวยกลุมท่ีเปนผูท่ีใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยใช

วิธีการเลือก ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํา

ระบบการจัดการ ISO 14001: 2015 ของบริษัทฯ รวมถึงเปนผูท่ีสะดวกในการใหความอนุเคราะหการ

สัมภาษณและเอกสาร ซ่ึงเชื่อวาสามารถเปนผูใหขอมูลท่ีมีความครอบคลุม และนาเชื่อถือ 

 

ตารางท่ี 3.2  จํานวนผูใหขอมูลสําคัญ 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน (คน) 

ภาครัฐ  ศูนยตอบโตสถานการณฉุกเฉิน เทศบาลมาบตาพุด (หัวหนาศูนย) 1 

ภาคเอกชน  ผูบริหารระดับสูง (ผูจัดการโรงงาน) 1 

 คณะทํางานการจัดการระบบ ISO 14001: 2015 (หัวหนาสวน) 7 

 เจาหนาท่ีงานระบบ ISO 14001: 2015 (เจาหนาท่ี/ผูชํานาญการ) 11 

 พนักงานบริษัทฯ (ระดับปฏิบัติการ) 4 

 ลูกคาผูใชผลิตภัณฑ (บริษัทในเครือวนชัย กรุปฯ) 

 ผูรับเหมา  

3 

4 

ประชาชน  ชุมชนใกลเคียงในเขตรัศมี 3-5 กิโล (ประธานชุมชน) 4 

รวม 35 
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3.6  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 

ในการศึกษาในครั ้งนี ้เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษา คือแบบ 

สัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interviews) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งแบบ

สัมภาษณประกอบดวยคําถามปลายป ด (Close - Ended Question) และคําถามปลายเปด 

(Opened – Ended Question) แตจะใชคําถามปลายเปด (Open – Ended Question) เปนหลัก

โดยสรางแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ จากดัชนีชี ้ว ัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard) ซ่ึง ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก  

 1)  ดานประสิทธิผล 

 2)  ดานผูมีสวนไดสวนเสีย  

 3)  ดานการบริหารจัดการ  

 4)  ดานการเรียนรูและการพัฒนา  

เพื่อเก็บรายละเอียดของ ขอมูลของผูที่ถูกถูกสัมภาษณใหมากที่สุด และเพื่อเปนการทบทวน

ขอมูล ตรวจสอบความถูกตองในการจดบันทึกอีกครั้ง แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับตัวแทนของผูบริหาร

ในการปฏิบัติงานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Representative: EMR) ผูท่ี

มีความรับผิดชอบโดยตรงกับการดําเนินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

โดยตรงและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ไดแก ชุมชนใกลเคียง ภาครัฐ ลูกคา ผูรับเหมา  ซ่ึง

จะมีลักษณะเปนคําถามสัมภาษณปลายเปด (Open – Ended Question) ซึ่งผูใหขอมูลสามารถตอบ

และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ตามความคิดเห็นและความเปนจริงที่ปฏิบัติอยูและสามารถชี้แจง

ประเด็นที่สําคัญที่เกี ่ยวของกับการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) โดยลักษณะของแบบสัมภาษณจะเปนประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่ สงผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

กระบวนการ วิธีการการนํา ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) แหลงอางอิงใน

การเก็บขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหสรุปทะเบียนลักษณะปญหา  

1.  ขอมูลกระบวนการผลิตภัณฑ ของสวนผลิตไดทําการประเมินลักษณะสิ่งแวดลอม

แบงเปนกลุม A B C D  โดย สรุปลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอมดังตาราง และมีแผนการจัดการ

สิ่งแวดลอม 2 แผนงาน   

 1)  แผนการควบคุมการปลดปลอย Exhaust Gas  จาก Stack ECS 

 2)  แผนลดปริมาณ Resin Scrap ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจากการขุดกาวใน 

Reactor กรณีกาวแข็งจากการผลติ 



133 
 

ตารางท่ี 3.3  สรุปทะเบียนลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอม 

 

No กลุม Aspect กิจกรรม Aspect 

1 กลุม A 17 

2 กลุม B 24 

3 กลุม C 2 

4 กลุม D 343 

รวม 386 

 

เกณฑในการประเมิน Aspect 

      A    คือ  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีคะแนนผลกระทบตอ

สิ่งมีชีวิตในระดับ 3 

      B    คือ  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีกฎหมายควบคุม และควรตองปฏิบัติตาม 

      C    คือ  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมนั้นมีคะแนนรวมตั้งแต 36 ข้ึนไป 

      D    คือ  ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีคะแนนรวมตั้งแต 35 ลงมาและไมมีกฎหมายควบคุม 

     

 2.  ทะเบียนลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอม (Aspect) ซึ่งในแตละกิจกรรมจะแยก

ประเภทของผลกระทบท่ีเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไวพรอมระบุลักษณะปญหา และประเภทความ

รุนแรง ความเสี่ยงไวในแตละระดับพรอมมาตรการท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติไวอยางชัดเจน ตามภาพท่ี 

3.4 

  
 

ภาพท่ี 3.3  แบบฟอรมแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 3.4  วัตถุประสงคการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

 

สวนงาน วัตถุประสงคการจัดการส่ิงแวดลอม 
สรุปวัตถุประสงคการจัดการส่ิงแวดลอม 

ประจําเดือน ผล สะสม หมายเหตุ 

สวนผลิตโรงกาว 1. Resin Scrap ไมเกิน 0.40kg./ Ton. Total 

Product    

0.20 kg./ ton. 
C 0.36 kg./ ton. 

 

2. นํ้าเสีย HTF  ไมเกิน 0.80 kg./ Ton. Total 

Product   
0 kg./ ton. C 0.79 kg./ ton. 

 

3. นํ้าเสียจากกิจกรรมการผลิตไมเกิน 0.25 

kg./1 Ton. Total Product  

2.81 kg./1 ton. NC 0.28 kg./ ton. E30/63 

4. คุณภาพนํ้าเสียใหอยูในคาควบคุมของการ

นิคมฯ 
ผาน C 

 ดําเนินการตรวจเม่ือ ส.ค.  

5. คุณภาพอากาศใหอยูในคาควบคุมของ EIA ผาน C  

    5.1 ปลอง Boiler ผาน C  

    5.2 ปลอง ECS ผาน C  

    5.3 ปลอง Wet scrubber ผาน C  

สวนผลิตโรงชุบกราดษ 1. Resin Scrap ไม เก ิน 0.45Kg @ 100 m2  

Total Product  
0.52 kg/100 m2 NC 

0.54 kg/100 

m2 

E28/63 
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สวนงาน วัตถุประสงคการจัดการส่ิงแวดลอม 
สรุปวัตถุประสงคการจัดการส่ิงแวดลอม 

ประจําเดือน ผล สะสม หมายเหตุ 

2. เศษกระดาษชุบ ไมเกิน 0.95 Kg @ 100 

m2  Total Product  
0.78 kg/100 m2 C 

0.82  kg/100 

m2 

- 

3. ไมมีนํ้าเสียปนเปอนกาวสงกําจัด  0 C 0 - 

4. ควบคุมคาการตรวจวัดอากาศของปลอง 

IMP ใหอยูในคาควบคุม  
ไมถึงกําหนด C 2 ครั้ง 

ดําเนินการตรวจเม่ือ ส.ค. 

-  Formaldehyde < 3mg/m3 ไมถึงกําหนด C 2 ครั้ง 

-  NO2 < 6.9 PPM ไมถึงกําหนด C 2 ครั้ง 

5. ปร ิมาณการใช NG ในการผล ิตไม  เ กิน 

0.0020 MMBTU/m2 Total Product  

0.00182 

MMBTU/m2 

C 0.00172  

MMBTU/m2 

- 

6. ปริมาณการใชไฟฟาตอหนวยการผลิตไม

เกิน 0.0310 kWh/m2  Total Product  
0.0257 kWh/m2 C 

0.0304 

kWh/m2 

- 

7. ปริมาณการใช NG ในการขนสงผลิตภัณฑ 

ไมเกิน 0.00317 kg/m2 ของกระดาษท่ีจัดสง 

0.00345kg/m2 NC 0.00331 kg/m2 E29/63 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  

หลังจากที่ไดสรางคําถามประกอบการสัมภาษณเรียบรอยแลว ไดทําการตรวจสอบคุณภาพ

โดยนําไปใหอาจารยที ่ปรึกษา และอาจารยประจําคณะบริหารการพัฒนาสิ ่งแวดลอม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 3 ทาน  ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบ และประเมินความ

ตรง (Validity) เชิงเนื้อหา จากนั้นไดทําการปรับแกไขตามคําแนะนําท่ีไดรับจากผูทรงคุณวุฒิ 

  

3.7  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้  ไดนําหลักการการ

ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation Method) เพื ่อใหขอมูลมีความเที ่ยงตรงนาเชื ่อถือ โดย

แนวคิด Denzin. 1970 (สุภางค จันทวานิช, 2561) โดยมีขอมูลดังนี้ 

1)  การตรวจสอบขอม ูลสามเส าด านข อม ูล (Data Triangulation) เป นการ

ตรวจสอบโดยการนําขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารผลการสัมภาษณ  ผลการสังเกตการณที่บันทึก หรือ 

เก็บรวบรวมมาไดจากแหลงที่มีความแตกตางกันทั้งในดานเวลา  หรือ สถานที่ เพื่อเปรียบเทียบ วา

ขอมูลตางเวลากันนั้น จะเหมือนกัน หรือไม หรือถาขอมูลตางสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม เชน เคย

ถามบุตรชายผูปวย เปลี่ยนเปนถามหรือซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปลี่ยนจากปจเจก บุคคล

เปนกลุมบุคคลหรือกลุมสังคม  

2)  การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานผูวิจัย (Investigation Triangulation) เปนการ

ตรวจสอบขอมูลวาถาผูวิจัยหลายคน หรือผูสังเกต หรือผูเก็บขอมูล เปนผูอ่ืนท่ีไมใชผูวิจัยจะไดขอมูลท่ี

เหมือนกันหรือไม  

3)  การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) เปนการ

ตรวจสอบขอมูลวาถาผูวิจัยใชแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีแตกตางจากเดิม จะไดขอมูลท่ีแตกตางกัน มากนอย

เพียงใด   

4)  การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธ ีการรวบรวมขอมูล (Methodological 

Triangulation) เปนการตรวจสอบโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลายวิธี แตเปนขอมูลชนิด 

เดียวกัน เชนการสังเกตคูกับการสอบถาม โดยในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใชวิธีการตรวจสอบขอมูลสาม

เสาดานขอมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบโดยวิเคราะหข อมูลจาก 3 แหลง คือ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน วาขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม 
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3.8  การประมวลผลขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไดจากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ จากดัชนีชี้

วัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงจะประกอบดวย 4 มิติ ไดแก  

1)  ดานประสิทธิผล ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว  

2)  ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) การมีสวนรวมของพนักงานความพึง

พอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบ ISO 14001: 2015 และความพึงพอใจของผูมีสวนได

เสีย  

3)  ดานการบริหารจัดการ  ไดแก  การบริหารจัดการระบบมาตรฐาน ISO 14001: 

2015 ซึ่งประกอบดวย นโยบาย การปฏิบัติงานตามแผนงาน จํานวนบุคลากร งบประมาณ การ

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  

4)  ดานการเรียนรูและพัฒนา  ไดแก  การพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน

จากพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการดําเนินงานจะทําการ

วิเคราะห โดยการรวบรวมขอมูลที่ไดนํามาจัดหมวดหมู จําแนกประเด็น  และทําการวิเคราะห และ

สังเคราะห รายละเอียด และหัวขอตาง ๆ ในแตละประเด็นที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการ

ดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส  ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เพ่ือ

ศึกษาวาปจจัยใดบางที่สงผลให บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ประสบผลสําเร็จรวมถึง

ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) เพ่ือนํามาสรุปใหสอดคลองตาม วัตถุประสงคของงานวิจัยตอไป 

กลาวไดวาการศึกษา เรื่องปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015)  ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด นั้น มีความชัดเจนใน

กรอบแนวคิดเพราะจะเปนตัวกําหนดวัตถุประสงค และปญหาของงานที่ทําการการศึกษา ซึ่งใช

เครื่องมือในการศึกษาหลายรูปแบบ อีกท้ังยังมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดมาและนํามา

วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน เพ่ือจะไดขอสรุปตามวัตถุประสงคตามท่ีผูศึกษาไดกําหนดไว  

 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

บทนี้จะเปนการนําเสนอผลการศึกษาของปจจัยที ่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

ที ่ตั ้งนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก(มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยขอมูลที ่ไดจาก

การศึกษาในครั้งนี้ นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมขอมูล  เบื้องตนที่ไดรับความอนุเคราะหจาก 

บริษัทฯ และขอมูลอีกสวนหนึ่งเกิดจากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ หรือผูบริหารระดับสูงขององคกรท่ี

ประสบความสําเร็จ ในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ซ่ึง

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การวางแผนระบบบริหาร

การจัดการสิ่งแวดลอม เปนวิธีการในการทําใหกิจกรรมเพื่อให บรรลุวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมให

สอดคลองกับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ  โดยผูบริหาร หรือตัวแทนฝายบริหาร ตองมีการ

ติดตามผลการดําเนินงาน  เชน กําหนดการลอกรางระบายนํ้ารอบโรงงาน 4 ครั้ง/ป เพ่ือใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไว เปนตน 

 

4.1  ดานประสิทธิผล 

 

1)  การบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที ่ตั ้งไว ผลที ่เกิดขึ ้นตามที ่กําหนดไวใน

วัตถุประสงคของนโยบายดานสิ่งแวดลอมทั้งในดานภาพรวม ดานบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายและ

ดานตองดําเนินการปรับปรุงแกไข ผลจากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน มีดังนี้  

ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) มาใชในบริษัทฯ 

จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีความสอดคลองกันวา จาก

การดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) มาใชในบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค 

เปาหมาย และแผนงานท่ีไดกําหนดไว ดังท่ี ผูบริหาร ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) มาใชในบริษัทฯ นั้น ถือเปนการนําขอกําหนดตาง 

ๆ ตามมาตรฐานสากลมาสูการปฏิบัติจริงและควบคุมกระบวนการทํางานของทุกหนวยงานในองคกร

ใหอยูในมาตรฐาน รวมไปถึงการพัฒนา และปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นเสมอ” จากการใหสัมภาษณ
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ของผู บริหาร ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 

ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) มาใชในบริษัทฯ คิดวาเปนสิ่งที่ดีและมีความจําเปน เนื่องจากในการประกอบธุรกิจใน

โลกปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานในองคกร รวมถึงผูมีสวนไดเสีย

ได ตระหนักถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทํางานตลอดจนความจําเปนในการปองกัน

สภาพแวดลอมในการทํางาน และการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” และจากการ

สัมภาษณของผูบริหาร ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 

15 ธันวาคม 2564) มีความเห็นสอดคลองกันวา “การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) มาใชในบริษัทฯ นั้น ทําใหองคกรมีระบบการจัดการที่ดีข้ึน 

เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัทฯ และทําใหเกิดระบบในการทํางานซึ่งสงผลดีใหกับบริษัทฯ 

และพนักงาน” 

ดังนั้นจึงสรุปไดดังนี้ ภาพรวมการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) มาใชในบริษัทฯ  บรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายและแผนงานที่ไดกําหนดไว  โดยดูจากการ

นําระบบมาใชแลวทําใหเกิดระบบในการทํางานท่ีดี ท้ังตอองคกรและพนักงาน  

2) ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย จากการสัมภาษณบุคลากรของ บริษัท วนชัย 

เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีความสอดคลองกันวาในดานการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ นั ้น บรรลุผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดย

ตัวแทนฝายบริหาร (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “มีการติดตามตรวจสอบวัดผล

การดําเนินการอยูเสมอตามรอบท่ีกําหนด และทบทวนผลการดําเนินงานเพ่ือสรุปปญหาและอุปสรรค

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนพรอมท้ังปรับวิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมาย และแผนงานท่ีกําหนดข้ึน” ได

กลาววา “แนวทางในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย อีกทั้งตามแผนงานในการดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม มีการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ ที่พบวาไมเปนไปตามเปาหมายจะมี

การดําเนินการแกไขและติดตามการแกไขอยางรวดเร็วและแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด” จากการ

สัมภาษณของผูบริหาร ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 

15 ธันวาคม 2564) มีความเห็นสอดคลองกันวา “ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย และ

แผนงานในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการประเมินความเสี่ยงกอน แลว

จึงมีการนําความเสี่ยงนั้นมาตั้งเปาหมายเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขึ้น โดยการ

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานของแตละสวนงาน มาจากการประเมินความเสี่ยงของ

งานภายในแตละกิจกรรมของสวนงานนั ้น ๆ และมีการสื ่อสารในสวนงานใหมีความเขาใจถึง

วัตถุประสงคและเปาหมาย และแผนงานในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด เพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมาย และการใหทุกคนมี สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ” 
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ดังนั้น สามารถสรุปไดวา การดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

ของบริษัทฯ ไดมีการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจน  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีการกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมาย พรอมท้ังแผนงานของสวนงานมาจากการประเมินความเสี่ยงของงานภายในสวนงาน และมี

การสื่อสารในใหเขาใจ มีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมาย และการใหทุก

คนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

3)  ปญหาและอุปสรรค จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส 

จํากัดในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ ทั้งหมดไดมี

ความเห็นสอดคลองกันวา “มีปญหา และอุปสรรคเพียงเล็กนอย ในการดําเนินงานระบบ” ซ่ึงผูบริหาร 

ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ได

กลาววา “ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เกิดจากความเขาใจและการรับรูใน

เรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน การยอมรับ และใหความสําคัญในรายละเอียดตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงแนวทางการบริหารและการใหการสนับสนุนของผูบริหาร หรือผู

ท่ีเก่ียวของในชวงเวลาตาง ๆ” 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของ

บริษัทฯ มีปญหาและอุปสรรคเล็กนอยในการดําเนินงานเกิดจากความเขาใจและการรับรู  การ

ตระหนักของพนักงานที่ตางกัน ดังนั้น สามารถสรุปดานประสิทธิผลไดวา บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด มีการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ ได

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจน เนื่องจากการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง และสมํ่าเสมอ และมีการกําหนดเปนวัตถุประสงค เปาหมาย 

และแผนงานของทุกสวนงานมาจากการประเมินความเสี่ยงในดานการจัดการสิ่งแวดลอม ภายในสวน

งาน และมีการสื่อสารในใหเขาใจ มีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมาย และ

การใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินงานระบบมีปญหาและอุปสรรคเล็กนอยในการ

ดําเนินงานเกิดจากความเขาใจ และการรับรู การตระหนักของพนักงานท่ีตางกัน 

 

4.2  ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ทั้งหมดไดมี

ความเห็นสอดคลองกันวา พนักงานทราบถึงขั้นตอนการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 
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14001: 2015) วามีขั ้นตอนอยางไร ผู บริหาร ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “พนักงานของบริษัทฯ ทราบถึงขั้นตอน

การดําเนินระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) เปนอยางดี เนื ่องจากมีการชี ้แจง

รายละเอียดขอกําหนด ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติใหทราบอยางชัดเจน ทุกครั้ง หรือตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด มีการฝกอบรมกอนที่จะดําเนินงาน โดยขั้นตอนการดําเนินงานระบบมีดังนี้ คือ 

กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม การระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม กฎหมาย และขอกําหนดตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดทําวัตถุประสงคเปาหมาย และการจัดทําโครงการดานสิ่งแวดลอม การกําหนด

โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ, การฝกอบรม, การสื่อสารโครงสรางเอกสารและการควบคุม

เอกสาร, การควบคุมการปฏิบัติ, การเตรียมพรอม ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน, การตรวจติดตามและ

การตรวจวัด, การประเมินความสอดคลองกับกฎหมาย, การปฏิบัติการแกไขและปองกัน, การควบคุม

บันทึก, การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และการทบทวนของฝายบริหาร หลังจากนั้น

จะตองมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบการ

จัดการเกิดประสิทธิภาพดีข้ึนเรื่อย ๆ” 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา พนักงานมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม เปนอยางดี เนื่องจากมีการชี้แจงรายละเอียดขอกําหนด ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติให

ทราบอยางชัดเจนทุกครั้ง หรือตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด มีการฝกอบรมกอนท่ีจะดําเนินงาน สงผล

ใหพนักงานสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) ไดเปนอยางดี 

2)  การมีสวนรวมของพนักงาน จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด มีความเห็นสอดคลองกันทั้งหมด ซึ่งผูบริหารตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “บริษัทฯ ไดเปดโอกาสให

พนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ ISO 14001: 2015 ในทุกขั้นตอน มีการกําหนดวิธีการ

แนวทางใหพนักงานเสนอแนะการปรับปรุง แกไข หรือแนวทางการทํางานที่มั่นใจวาไมสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทที่จัดขึ้น เชน การใหพนักงานรับรูขอมูลผานบอรด/

ปาย/การประชุมประจําเดือน / ประชุมประจําสัปดาหหรือการแชรขอมูล ผาน E-mail เปนตน ซ่ึง

ไดรับความรวมท่ีดีจากพนักงาน” 

ดังนั้น สามารถสรุปไดวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ 

ISO 14001: 2015 ในทุกขั้นตอน มีการกําหนดวิธีการแนวทางให พนักงานเสนอแนะ การปรับปรุง

แกไขหรือแนวทางการทํางานที่ปลอดภัยผานกิจกรรมตาง ๆ ของ บริษัทท่ีจัดขึ้น  ซึ่งไดรับความ

รวมมือท่ีดีจากพนักงานโดยพนักงานทุกคนเขามาดวยความ สนใจและสมัครใจในการดําเนินงาน  
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3)  ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015)  จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีความเห็น

สอดคลองกันทั้งหมด ซึ่งผูบริหารตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (การ

สัมภาษณ, 15 ธันวาคม.2564) และกับที่ปรึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 

ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “ทุกคนในบริษัทฯ มีความพึงใจมากที่เปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมประสบความสําเร็จ โดยภาพรวมของการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทําใหบริษัทฯ ไดเปนที่ยอมรับ

ตอลูกคา และสาธารณชนมีความสามาถแขงขันกับบริษัทฯ อื่นได โดยการนําเสนอการบริหารจัดการ

ตามระบบมาตรฐาน สําหรับพนักงานก็ไดมีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน พนักงานมีความเขาใจและ

สามารถปฏิบัติตามไดเหมือนกันท้ังองคกร มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ”  

ดังนั้น สามารถสรุปไดวา มีความพึงใจมากที่เปนสวนหนึ่งในการทําใหการดําเนินงานระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม ประสบความสําเร็จทําใหบริษัทฯ ไดเปนที่ยอมรับตอลูกคา และสาธารณชน

สามารถแขงขันกับบริษัทฯ อ่ืน ๆ 

4)  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอลอินดัสทรี่ส จํากัด จนสามารถประสบผลสําเร็จไดรับ

การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) นั ้น โดยเจาหนาศูนย

บัญชาการตอบโตสถานการณฉุกเฉินและกระจายขาว (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดให

สัมภาษณไววา “รูสึกพึงพอใจที่บริษัทฯ สามารถทําตามมาตรฐานของระบบจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) ได ” โดยทางการนิคมฯ จะคอยกํากับดูแลการประกอบกิจการของผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมให ใสใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหผูประกอบการ

อุตสาหกรรมในนิคมฯ ไดเขาสูระบบ ISO 14001: 2015 เกือบทุกโรงงาน นอกจากนี้ สวนของท่ี

ปรึกษาระบบ (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดใหสัมภาษณไววา “ที่ปรึกษามีความพึงพอใจใน

การดําเนินการทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพราะทางผูบริหารมีความตั้งใจและพนักงานทุกระดับ

ใหความสําคัญในระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม” ในสวนของชุมชนใกลเคียง (การสัมภาษณ, 10 

ธันวาคม 2564) ไดใหสัมภาษณไววา “เนื่องจาก มีการเขามาทํางานของคนตางพ้ืนท่ีตางภูมิลําเนา จึง

ทําใหเกิดธุรกิจหอพัก เพื่อเปนท่ีอยูอาศัยของพนักงานที่อยูติดกับบริษัท ก็พึงพอใจที่บริษัทฯ มี

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมไมมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบอะไรกับหอพัก ไมมีสงกลิ่นรบกวน และ

เวลามีเรื่องอะไรก็ไดรับการแจงขอมูลชี้แจงใหทรบผานทางผูนําชุมชน และคณะทํางานดานความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทฯ เปนอยางดี” และจากการสัมภาษณลูกคาที ่เขามา และ

ผูรับเหมาท่ีเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีบริษัท มีความเห็นสอดคลองกันท้ังหมด ซ่ึงลูกคา (การสัมภาษณ, 

11 พฤศจิกายน 2564) และผูรับเหมา (การสัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2564) ไดกลาววา “รูสึกพอใจ 
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และมีความม่ันใจวาบริษัทฯ มีการจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ีดีดูจากการเขามาครั้งแรก ทางเจาหนาท่ีก็

ใหขอมูลการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียหลังจากกิจกรรมแลวเสร็จใหทราบอยางละเอียด และ

ระบุจุดท้ิง และจุดคัดแยกท่ีดี และเปนประโยชนตอการนําไปปฏิบัติตอไป และใหความรูดานกฎหมาย

ที่เกี ่ยวของกับสิ่งแวดลอมดวยมีการใหความรูในเรื่องการจัดการของเสีย หรือวัสดุที ่ไมใชแลวให

ผูรับเหมา หรือลูกคาทราบเพื่อกระตุน หรือเนนยํ้าใหเกิดความตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคา และมีการจัดการกับของเสียที่เปนอันตรายอยางถูกวิธีและปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย

สิ่งแวดลอม” 

ดังนั้น สามารถสรุปไดวา ในสวนของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับบริษัท รูสึกพอใจ ในระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) จากการศึกษาสามารถสรุปดานผูมีสวนไดเสีย 

พนักงานมีความรูความเขาใจใน ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  (ISO 14001: 

2015) เปนอยางดี เนื่องจากมีการชี้แจงรายละเอียด ขอกําหนดขอบเขต  และแนวทางปฏิบัติใหทราบ

อยางชัดเจนทุกครั้ง หรือตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด มีการฝกอบรมกอนที่จะดําเนินงานระบบใน

สวนของการนิคมอุตสาหกรรม ก็รูสึกพึงพอใจที่ บริษัทฯ สามารถทําตามมาตรฐานของระบบจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ได และในมุมมองที่ปรึกษาระบบความพึงพอใจในการดําเนินระบบ

การจัดการสิ ่งแวดลอม  เพราะทางผู บริหารมีความตั้งใจและมุ งมั ่น และพนักงานทุกระดับให

ความสําคัญในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ในมุมมองของชุมชนโดยรอบของ  บริษัทฯ ชุมชนเจาของ

หอพักที่อยูติดกับบริษัทก็พึงพอใจที่บริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ทําใหไมสงผลกระทบ

ตอธุรกิจหรือการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชน และใน มุมมองของลูกคา และผูรับเหมา

ที่เขามาในบริษัทฯ รูสึกพอใจมาก มองวาบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และสามารถนํา

ความรูที่ทางบริษัทฯ ชวยแนะนําไปปฏิบัติกับบริษัทฯของตนเองได เชน ความรูดานการจัดการของ

เสีย 

 

4.3  ดานการบริหารจัดการ 

 

การบริหารจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  

 1)  นโยบาย จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีความ

สอดคลองกันวา นโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ มีแนวทางหรือพนักงานมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายอยางไร ซึ่งผูแทนฝายบริหาร (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “บริษัทได

พิจารณา หรือ กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยดูจากแนวทางการดําเนินธุรกิจของ

บร ิษ ัทแม ทิศทางการบร ิหาร หร ือนโยบายของบร ิษ ัทฯ ข อก ําหนดของกฎหมาย และขอ 
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อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของรวมไปถึงปญหาหรือสิ่งท่ีบริษัทฯ ตองการปรับปรุง โดยนําเสนอกับคณะกรรมการ ท่ี

เก่ียวของ ผูบริหารระดับสูง ของบริษัทรวมตัดสินใจ และพิจารณากําหนดข้ึน” และจากการสัมภาษณ

ตัวแทนฝายบริหาร (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “เนื่องจากนโยบายบริษัทฯ ไดมี

การกําหนดนโยบายดานสิ ่งแวดลอมโดยประธานบริษัทฯ ดังนั ้น ในการกําหนดกลยุทธตาง ๆ 

จําเปนตองสอดคลองกับนโยบายบริษัทฯ”  

 ดังนั้น จึงสรุปไดวาจากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มี

แนวทาง หรือพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมโดยดูจากแนวทางการดําเนินธุรกิจ 

และนโยบายบริษัทฯ 

 2)  การปฏิบัติตามแผนงาน จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคลองกัน 

ในเรื ่องการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) ของบริษัทฯ ที่วางไว ซึ่งผูแทนฝายบริหาร และผูแทนคณะกรรการจัดการสิ่งแวดลอม (การ

สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “ทางบริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางและหนาที ่ความ

รับผิดชอบของหนวยงานที่ชัดเจนมีการกําหนดคณะกรรมการ และทีมงานที่ขึ้นตรงกับผูบริหารสงูสุด 

เพื่อใหการดําเนินงานเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด และชี้แจงใหทุกคนทุกตําแหนงในแผนก หรือใน

หนวยงาน ทราบถึงรายละเอียดของแผน และเปาหมายในการดําเนินงานใหรับทราบถึงการมีสวนรวม 

และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนพรอมทั้งติดตามผลการดําเนินตามแผนงานเปนระยะ ดังนั้นจึงสามารถ

สรุป ไดวา ในเรื่องของการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ วางไวโดยกําหนดโครงสรางและหนาที ่ความรับผิดชอบของ

หนวยงานที ่ช ัดเจนและกําหนดทีมงานที ่ขึ ้นตรงกับผู บริหารสูงสุดเพื ่อใหการดําเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด” 

 3)  จํานวนบุคลากร จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคลองกันวาใน

เรื่อง จํานวนบุคลากรมีเพียงพอเหมาะสมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) ผูแทนคณะทํางานการจัดการสิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) กลาวไวใน

บริษัทฯวา “เราจํานวนพนักงานที่ดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) มี

เพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายและแผนงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล” 

 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ในเรื่องจํานวนพนักงานที่ดําเนินงานระบบมีเพียงพอพอที่จะสามารถ

ดําเนินงานไดตามเปาหมายและแผนงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล 

 4)  งบประมาณ จากการสัมภาษณบุคลากรของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคลองกับที่ปรึกษา

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “การดําเนินงานระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) มีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับในการดําเนินงานระบบ

การทําใหการดําเนินงานระบบสําเร็จลุลวงไดดวยดี จนเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน ในดานงบประมาณ
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ของบริษัทฯ ผูบริหารใหการสนับสนุนเปนอยางดี โดยมีการจัดทําแผนงานประจําปพรอมกับจัดสรร

งบประมาณประจําปดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ เนนการกําหนดรายละเอียดของแผนงานของหนวยงาน

ในการดําเนิน กิจกรรมที่เกี่ยวของ ตลอดจนงบประมาณที่เพียงพอ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และ

สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางครบถวน”  

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) มีงบประมาณที่เพียงพอ โดยผูบริหารใหการสนับสนุนเปนอยางดี  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

และ สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางครบถวน 

 5)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การติดตามตรวจสอบ การเก็บรวบรวมขอมูลท่ี

เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015)  หลังจากดําเนินงานระบบ

เพ่ือทราบถึงขอบกพรองตาง ๆ ในการดําเนินงานเพ่ือนําไป แกไข และปองกัน  จากการสัมภาษณผูมี

สวนไดเสียท่ีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน มีดังนี้ จากการสัมภาษณบุคลากรของ บริษัท มีความเห็น

สอดคลองกับ บริษัทฯ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ดังที่ ผู บริหาร ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “มีการกําหนดการตรวจสอบตามรอบ

และระยะเวลาที่กําหนดขึ้น ทั้งการตรวจสอบของทางบริษัทที่ใหการรับรองมาตรฐานจากภายนอก 

หรือ การนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดหรือปรับปรุงใหครอบคลุม

ครบถวนตามเปาหมายท่ีตั้งไว” และการใหสัมภาษณของท่ีปรึกษาระบบ (การสัมภาษณ, 25 ธันวาคม 

2564) ไดกลาววา “การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ควรจะปรับวิธีการการประเมินผล

เรื่องท่ีมาท่ี ไปของวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจน” 

 ดังนั้น สามารถสรุปดานการบริหารจัดการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีการ

กําหนดนโยบายไวอยางชัดเจน  โดยบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด  มีแนวทางในการให

พนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม  และนโยบายบริษัทฯ  สงผลใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ ที่วาง

ไว โดยกําหนดโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่ชัดเจน และกําหนดทีมงานที่ข้ึน 

ตรงกับผูบริหารสูงสุด เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีจัดสรรงบประมาณประจําป 

ดานสิ่งแวดลอมใหเพียงพอ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางครบถวน 

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดการตรวจสอบตามรอบ และระยะเวลาที่กําหนดขึ้นทั้งการตรวจสอบจาก

หนวยงานภายนอก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดหรือปรับปรุงให ครอบคลุมครบถวน

ตามเปาหมายที่ตั้งไว และควรจะปรับวิธีการ การประเมินผล เรื่องที่มาที่ไปของวัตถุประสงค และ

เปาหมายใหชัดเจนข้ึน  
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4.4  การเรียนรูและการพัฒนา 

 

4.4.1  การพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน จากการสัมภาษณของพนักงาน มี

ความเห็นสอดคลองกับตัวแทนฝายบริหาร (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดกลาววา “บริษัทมี

การกําหนดแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานทั้งหมดที่เกี ่ยวของทั้งเรื ่องพื ้นฐานทั่วไป และเรื ่อง

เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ในการทํางานเพ่ือเปนการพัฒนา ความรู ความสามารถ 

การสรางความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001:  2015) มากยิ่งขึ้นขอกฎหมายใหม ๆ การจัดทําแผนงาน

การดําเนินงาน เพ่ือนําแผนงานไปปฏิบัติการติดตามตรวจสอบอยางนอยปละประมาณ 2 ครั้ง” 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา พนักงานบริษัทวนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดรับการฝกอบรมเพ่ือ

เปนการพัฒนาความรู ความสามารถ การสรางความตระหนักและจิตสํานึกใน การดําเนินงาน และทํา

ใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ประมาณปละ 2 

ครั้ง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1  จัดฝกอบรมใหกับพนักงานในดานการจัดการสิ่งแวดลอม ในรูปแบบการอบรมออนไลน 

 

4.4.2  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน จากการสัมภาษณบุคลากรบริษัท วน

ชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีความเห็นสอดคลองกันวา “บริษัท ฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงใน

การดําเนินงานระบบการจัดการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีการทบทวนของฝาย

บริหาร โดยผูบริหารเปนผูดําเนินการทบทวนปละ 2 ครั้ง ซึ่งการทบทวนเพื่อใหมีการติดตามผลการ
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ดําเนินการวามีประสิทธิผลเพียงพอ หรือไม และใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) อยางตอเนื่อง” และการใหสัมภาษณคณะทํางานการจัดการสิ่งแวดลอม (การ

สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ก็ไดกลาวไวเชนกัน 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด มีการทบทวนของฝายบริหาร

โดยผูบริหารจะดําเนินการทบทวนปละ 2 ครั้ง เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินการวามีประสิทธิผล

เพียงพอ หรือไม และใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) อยาง

ตอเนื่อง  

 

 
 

ภาพท่ี 4.2  การประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร Management Review เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน2564 

 

จากการศึกษา สามารถสรุปดานการเรียนรู และการพัฒนาไดวา พนักงานของบริษัท วนชัย 

เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดรับการฝกอบรบ เพื่อเปนการพัฒนาความรู  ความสามารถ การสราง

ความตระหนัก และจิตสํานึกใน การดําเนินงาน และทําใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ปละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการสรางความตระหนักและจิตสํานึกใน
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การดําเนินงาน และทําใหเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) มากยิ่งขึ ้น และในดานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ทํางานบริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด  มีการทบทวนของฝายบริหาร โดยผูบริหารเปนผูดําเนินการทบทวนป ละ 2 ครั้ง 

เพื่อใหเกิดการติดตามผล และการดําเนินการวามีประสิทธิผลเพียงพอ หรือไม และใหมีการปรับปรุง

พัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตอเนื่อง 

 

4.5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 จากการใหสัมภาษณผูแทนฝายบริหาร (การสัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2564) ไดใหคําแนะนํา

และขอเสนอแนะไว ดังนี้ “ใหบริษัทฯ เนนการปลูกฝง และสรางความตระหนักใหกับพนักงานในทุก

ระดับทราบ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีทางดานสิ่งแวดลอมที่มีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามได 

และที่สําคัญยิ่งคือ กิจกรรมการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ

เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อีกทั้ง การดําเนินการตามแผนงานดานสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย บริษัทฯ ควรกําหนดเปาหมายใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน” 

  



 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1)  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

2)  เพ่ือแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) ใหกับหนวยงาน หรือใหกับองคกรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการดําเนินงานระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

องคกรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยการศึกษาในครั้งนี้ เนนการศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอ การดําเนินงานระบบมาตรฐาน

การจัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) โดยใชดัชนีชี ้ว ัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard) 4 มุมมอง คือ 

 1)  มุมมองดานประสิทธิผล 

 2)  มุมมองดานผูมีสวนไดเสีย 

 3)  มุมมองดานการบริหารจัดการ 

 4)  มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา 

 

5.1.1  สรุปขอมูลท่ัวไป  

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษ

อาบซึมเมลามีนเรซิ่น ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เปน

บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ มีการนํานโยบาย

สิ่งแวดลอมของบริษัทฯ มาใชเปนแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยจะดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจ 

ที่ ตระหนักในคุณคาทรัพยากรกวา 6 ทศวรรษ ของความเปนผูนําในการพัฒนาผลิตภัณฑแผนไม 

Particleboard และ MDF board คือความภูมิใจที่นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคของเราเปนสวน

หนึ่งของการดํารงรักษาทรัพยากรปาไม และสิ่งแวดลอมใหคงอยู  
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 5.1.2  สรุปหลักการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001: 2015)  

จากการศึกษาพบวา การจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

นั้น ไดดําเนินการจัดการระบบมาตรฐานแบบบูรณาการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งแบงงานออกเปน 7 

ข้ันตอน ไดแก 

1)  การวิเคราะหบริบทขององคกร (Context of the Organization) องคกรมีการ

จัดทํา บริบทขององคกร การประเมินความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ครอบคลุมท้ังปจจัยภายใน 

และปจจัยภายนอก และมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสพรอม กําหนดมาตรการจัดการอยาง

ครบถวน เพ่ือใหเปนการดําเนินการบูรณาการดานสิ่งแวดลอม จึงตองทําการทบทวนบริบทองคกรทุก

ป 

2)  ความเปนผูนํา และการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน (Leadership) องคกรมีความ

มุงมั่นของฝายบริหารทําใหการบูรณาการระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการ

กําหนดนโยบายการสนับสนุนทรัพยากร การกําหนดโครงสรางหนาที่ ที ่ระบุไวอยางชัดเจน และ

มอบหมายอํานาจหนาท่ีใหทุกสวนงานมีสวนรวม 

โดยใหแตละสวนงานสงตัวแทนเขารวมกับคณะทํางานในการจัดทําระบบ (Leader 

ISO) มีการสงเสริมและติดตามการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนด 

3)  การวางแผนการดําเนินงาน (Planning for the EMS & OH&S) องคกรมีการ

พิจารณาความเสี่ยง และโอกาส ครอบคลุมตามบริบทองคกร ความตองการ และความคาดหวังของผู

มีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก มาจัดทําประเด็นดานสิ่งแวดลอม  เพ่ือนํามาประเมินลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอม และประเมินความเสี่ยงและโอกาสดานสิ่งแวดลอม  และดําเนินการประเมินความ

สอดคลองกับพันธสัญญา  หรือขอกําหนดกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  จากนั้นนําผลการประเมินความ

เสี่ยง และโอกาสตามบริบทขององคกร ดานสิ่งแวดลอมมาพิจารณาจัดทํา วัตถุประสงค และนํามา

วางแผน ในการดําเนินงาน  นอกจากนี้ยังกําหนดการวางแผนสําหรับการเปลี่ยนแปลง โดย พิจารณา

ครอบคลุมดานสิ่งแวดลอม 

4)  การสนับสนุน (Support) องคกรมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 

มีการจัดฝกอบรมและการประเมินจิตสํานึก และความสามารถของบุคลากร เพื่อสรางความมั่นใจวา

บุคลากรที่ทํางานภายใต การควบคุมของบริษัทฯ มีความตระหนักถึงนโยบาย และวัตถุประสงคดาน

สิ่งแวดลอม ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ อันตรายความเสี่ยง และผลกระทบท่ีมีอยู หรือท่ี 

อาจจะเกิดที่เกี ่ยวของกับงานที่ทํา อุบัติการณ และผลการสอบสวนที่เกี ่ยวของการมีสวนรวมตอ

สมรรถนะสิ่งแวดลอม ผลกระทบของการไมสอดคลองกับขอกําหนดของระบบมาตรฐานการบริหาร

สิ่งแวดลอม รวมถึงการไมบรรลุผลตอพันธะกรณีที่ตองปฏิบัติตาม และความรูความสามารถของ

ผูปฏิบัติงานการติดตอสื่อสาร โดยมีระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรับขอรองเรียนที่อธิบายถึงแนวปฏิบัติ 
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และความรับผิดชอบในการสื่อสารสาเหตุที่ กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และขอมูลขาวสาร

ทางดานสิ่งแวดลอมไปยังพนักงานทุกระดับภายในองคกร หรือ บุคคลภายนอก และดําเนินการสื่อสาร

ดวยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 

5)  การดําเนินการ (Operation) การกําหนดแผนงานดานสิ่งแวดลอม จะกําหนดการ

ดําเนินการ โดยพิจารณาผลของความเสี่ยงและโอกาสจากบริบทขององคกร ปจจัยภายใน และปจจัย

ภายนอก สําหรับความเสี่ยงจากกิจกรรมการดําเนินการ ทั้งหมดในองคกร จะทําการประเมินความ

เสี่ยงโดย Leader ISO ของแตละสวนงานดําเนินการประเมินความเสี่ยง ทั้งการประเมินลักษณะ

ปญหาสิ ่งแวดลอม กระบวนการควบคุมการเปลี ่ยนแปลง กําหนดใหมีการควบคุมทั ้งตอการ

เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ และบริการ การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงความรู 

หรือขอมูลเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวของ การจัดซื้อจัดจางมีการควบคุมทั้งผูรับเหมา ผูสงมอบ และผู

ใหบริการโดยกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง มีการกําหนด และใชเกณฑในการคัดเลือกผูรับเหมา   การ

เตรียมความพรอม และตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน มีการดําเนินการที่ครบถวนตามเหตุฉุกเฉินท่ี

สอดคลองกับกิจกรรมขององคกร  ตั้งแตการจัดทําแผนงานการตรวจสอบ และ ดูแลอุปกรณฉุกเฉิน 

การฝกอบรมและการสื่อสารท้ังตอพนักงานภายใน และหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอก  เชน การนิคม

อุตสาหกรรม ชุมชนใกลเคียง เปนตน  

6)  การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) การดําเนินการประเมิน

สมรรถนะ องคกรมีการดําเนินการที่ครบถวน การประเมินสมรรถนะ การดําเนินการระบบมาตรฐาน

การจัดการจัดการ มีการดําเนินการเฝาระวังดานการตรวจวัดและวิเคราะห สภาพแวดลอมในการ

ทํางาน รวมถึงพันธะสัญญา  มีการติดตามและการตรวจวัด Follow-up and Monitoring สําหรับ

การวิเคราะห และประเมินผลดําเนินการประเมินตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ดานสิ่งแวดลอม  

ซึ่งจะดําเนินการประเมินผลความ สอดคลองตอพันธะสัญญาดวยการตรวจประเมินภายใน และการ

ทบทวนโดยฝายบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  ดําเนินการในทิศทางเดียวกัน การ

ดําเนินการตรวจติดตามภายใน กําหนดใหมีการดําเนินการอยางนอย     ปละ 2 ครั้ง ซึ่งการทบทวน

เพื่อใหมีการติดตามผลการดําเนินการวามีประสิทธิผลเพียงพอ หรือไม และใหมีการปรับปรุงพัฒนา

ระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ ่งแวดลอมอยางตอเนื ่อง และประเมินโอกาสในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงโดยใหตัวแทนฝายบริหาร มีหนาท่ีรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการทบทวนระบบการจัดทํา

การเสนอตอผูบริหาร เพ่ือใชในการประเมินผล และสรุปผลการทบทวนเปนเอกสาร 

7)  การปรับปรุง (Improvement) บริษัทฯ มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน การแกไข 

การปองกัน และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือใชในการควบคุมการแกไข และปองกันการปฏิบัติงาน

ที่เบี่ยงเบนจาก ขอกําหนดของระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ของบริษัทฯ จะพยายาม

แกไข ปองกัน เพื่อลดปญหาและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ตามมา ทําใหการประเมินสถานการณ
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ดําเนินการในภาพรวมทําไดงาย สงผลใหการปรับปรุงแกไขและยังชวยสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิด PDCA  

 

5.1.3  สรุปปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) 

สําหรับการวิเคราะหปจจัยที ่ส งผลสําเร็จ ตอการดําเนินระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ผลิตกาวยูเรียฟอรมัล

ดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ่น ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก 

(มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยใชเทคนิคดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 

มุมมอง พบวา 

1)  ดานประสิทธิผล องคกรมีการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) ไดบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมายท่ีกําหนดไว อยางชัดเจน เนื่องจาก

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

และแผนงานของสวนงานมาจากการประเมินความเสี่ยงของงานภายในสวนงานเองและมีการสื่อสาร

ในสวนงานใหมีความเขาใจ และพนักงานปฏิบัติตามอยางเขาใจ และเครงครัด เพื่อใหไดผลลัพธตาม

เปาหมาย และการใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินงานระบบมีปญหา และ

อุปสรรคเล็กนอยในการดําเนินงาน เกิดจากความเขาใจและการรับรู การตระหนักของพนักงานท่ี

ตางกัน  

2)  ดานผูสวนไดสวนเสีย พนักงานมีความรูความเขาใจใน ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจดัการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) เปนอยางดี  เนื ่องจากมีการชี ้แจง

รายละเอียดขอกําหนด ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติใหทราบอยางชัดเจนทุกครั้ง หรือตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด มีการฝกอบรมกอนที่จะ ดําเนินงานระบบ ในสวนของการนิคมอุตสาหกรรมรูสึก

พึงพอใจที่บริษัทสามารถทําตามมาตรฐาน ของระบบจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ได

มุมมองที่ปรึกษาระบบความพึงพอใจในการดําเนินการทําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  

เพราะทางผูบริหารมีความตั้งใจ และพนักงานทุกระดับใหความสําคัญ ในระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม  ในมุมมองดานท่ีพักอาศัย บานเชา หอพัก ในเขตชุมชนท่ีอยูใกลเคียงบริษัทฯ ก็พึงพอใจ 

ที่บริษัทมีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ทําใหไมสงผลกระทบอะไรกับเขตชุมชน หรือที่พักอาศัย

ของประชาชนโดยรอบในเขตรัศมี 3-5 กิโล ในมุมมองลูกคา และผูรับเหมาที่เขามาในบริษัท รูสึก

พอใจมาก ตั้งแตทางเดินเขามาในบริษัท  เวลาติดตอมีระบบในการทํางานที่ไมยุงยาก และซับซอน มี

เจาหนาที่สําหรับใหการอบรมใหความรูดานความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม กอนเขา

ปฏิบัติงาน และมีจุดท้ิงและแบงแยกขยะท่ีชัดเจน 
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3)  ดานการบริหารจัดการองคกร มีการกําหนดนโยบายไวอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ  

มีกิจกรรม หรือแนวทางที่จะใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม และกําหนดให

พนักงานระดับหัวหนางานแจงรายงานสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน เพื่อรายงาน

ปญหาท่ีพบเก่ียวกับ ดานสิ่งแวดลอม สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบ

มาตรฐานจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ ที่วางไว โดยกําหนดโครงสราง และ

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนงานที่ชัดเจน และกําหนด คณะทํางาน/ทีมงานที่ขึ้นตรงกับ

ผูบริหารสูงสุด เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดสรรงบประมาณประจําป ดาน

สิ่งแวดลอมไวเพียงพอ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางครบถวน 

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดการตรวจสอบตามรอบ และระยะเวลาที่กําหนดขึ้น ทั้งการตรวจสอบของ 

ทางการนิคมอุตสาหกรรมฯ และหนวยงานภายนอก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนด หรือ

ปรับปรุงใหครอบคลุมครบถวนตามเปาหมายที่ตั้งไว และควรจะปรับวิธีการการประเมินผล เรื่องที่มา

ท่ีไปของวัตถุประสงค และเปาหมายใหชัดเจนข้ึน 

4)  ดานการเรียนรูและการพัฒนาจากการศึกษาพบวา พนักงานของบริษัทฯ ไดรับ

การฝกอบรบ เพ่ือเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ การสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึก ใน

การดําเนินงาน และทําใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการสราง ความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน 

และทําใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

มากยิ่งขึ้นและในดานการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางาน บริษัทฯ มีการทบทวนของฝาย

บริหาร โดยผูบริหาร จะดําเนินการทบทวนอยางนอยปละ 2 ครั ้ง เพื ่อใหมีการติดตามผลการ

ดําเนินการวามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม  และใหมีการปรับปรุงพัฒนา ระบบมาตรฐานการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ดังนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้  ไดปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินการ

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินการ

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) นั้น ไดมาจากผูบริหารมีความมุงม่ัน ใสใจ 

ใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) เปนอยางมากมีการกําหนดนโยบายท่ี

ชัดเจน จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินโครงการตาง ๆ อยางเพียงพอ และดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) อยางมุงมั่น และอยางตอเนื่อง และเปด

โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ สงผลใหการดําเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ประสบความสําเร็จ อยางเปนรูปธรรมได ดังภาพท่ี 5.1 

สรุปผลกรณีศึกษา 
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. 

ภาพท่ี 5.1 สรุปผลกรณศึกษา 
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5.2  อภิปรายผล 

 

5.2.1  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 

 5.2.1.1  ดานประสิทธิผล จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จ ตอการดําเนินงานระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด  

ในดานประสิทธิผลไดศึกษา ความสําเร็จตามวัตถุประสงค  เปาหมาย ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

ในภาพรวมการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) นั้นบรรลุตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดไว  โดยดูจากการดําเนินงานตาง ๆ ที่ผานมาจนถึงปจจุบันใน

การควบคุมการจัดการใหอยูในเกณฑ มาตรฐานท่ีกําหนดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานใหสอดคลอง

ตามนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมาย และแผนงาน ท่ีกําหนดไว อีกท้ังไดกําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนในการปฏิบัติงาน และไดรับความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน

บริษัทฯ และมีการพัฒนา และปรับปรุงอยางตอเนื่องของระบบ   ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ

จุฑารัตน หงสจินดา และจุฑารัตน ชมพันธ (2557) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จ ตอการดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001): กรณีศึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ในดานประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ท่ี

กําหนดไว  ดังนั้นจึงกลาวไดวาในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) ของบริษัทฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน เนื่องจากมี

การติดตามผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานท่ีกําหนด

ไว  

 5.2.1.2  ดานผูมีสวนไดสวนเสีย จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลสําเร็จตอการดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด 

ในดานผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังหมด 3 ดาน ไดแก 

1)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015)  

2)  การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย   

3)  ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001 2015) 

ซึ่งสามารถอภิปราย ผลไดดังตอไปนี้ ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 201) ในดานขั้นตอนการดําเนินงาน

ระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ของบริษัทฯ นั้น มีการเผยแพรสรางความรูความเขาใจ และ
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ฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานระบบ ISO 

14001: 2015 อยางถูกตองซึ่งสงผลใหการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) ประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของอลงกรณ อินทรฑูต และจุฑารัตน 

ชมพันธุ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 

ของ อุตสาหกรรมปโตรเคมี: กรณีศึกษา บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยนําเขา ไดแก  

จํานวนและความรูความเขาใจของบุคลากร  การฝกอบรมบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ จึงสงผลดีตอการ

ดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งสอดคลองกับชาญยุทธ 

คําสงค (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จ และความยั่งยืนของการดําเนินระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม  ศึกษากรณี บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) จังหวัด 

ปทุมธานี  พบวาการใหความรวมมือจากหนวยเอกชน ความตองการของลูกคา การแขงขันทางการคา 

ขอกําหนดตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายของการดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 

14001  

ดังเชน บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด นั้นไดเปด โอกาสใหพนักงาน เขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ในทุก

ขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนการดําเนินงานทั้งในดานการจัดทําแผนงานการดําเนินงานการประเมินผลและ

ติดตามผล การดําเนินงาน และในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานระบบใหบรรลุ ตามนโยบายท่ี

กําหนดสงผลใหการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ประสบ

ผลสําเร็จนอกจากนี้ พนักงานของ บริษัทวนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ตางก็มีความพึงพอใจมาก

ในการเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ให

ประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสภุาพร เรือนเงิน (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการยอมรับระบบการจัดการสิ ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 ของพนักงาน บริษัท ออโตลิฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด พบวาการยอมรับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ในระดับสูง อีกท้ังยัง

สอดคลองกับผลการศึกษาของจิตรา เจียระไนมณี (2552) การศึกษาความ เปนไปไดในการบูรณาการ

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) พบวา พนักงานมีความรูความเขาใจในการบูรณาการ

ระบบการจัดการ ในระดับความรูปานกลาง และมีความพึงพอใจและการยอมรบัในระดับสูง รวมท้ังใน

สวนของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีความเกี่ยวของกับ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ไดแก 

สําหรับเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ผูรับเหมา ลูกคา    ผูมา

ติดตอ ที่ปรึกษางานระบบ และชุมชนใกลเคียง และพนักงาน มีความพึงพอใจมาก  ในการบริหาร

จัดการดําเนินงานระบบมาตรฐาน ISO 14001  ดังนั้นสรุปไดวาพนักงานของ บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด นั้นตางก็มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) เปนอยางดีสงผลทําใหการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ
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สิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ประสบผลสําเร็จอยางเห็นไดชัด อีกทั้ง ทําใหพนักงานตางก็มีความ

พึงพอใจในการเปนสวนหนึ่งท่ีทํา ให บริษัท ประสบผลสําเร็จในครั้งนี้  รวมผูถึงมีสวนไดเสีย ท่ีมีความ

เก่ียวของ ไดแก สําหรับเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผูรับเหมา 

ลูกคา ผูมาติดตอ ที่ปรึกษาระบบ ชุมชนใกลเคียง และพนักงาน มีความพึงพอใจมากใน การบริหาร

จัดการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

5.2.1.3  ดานบริหารจัดการ จากการศึกษาปจจัยที่มีผลผลสําเร็จตอการดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส 

จํากัด ในดานบริหารจัดการระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 14001 ไดศึกษาทั้งหมด 5 ดาน ไดแก  

1) นโยบายบริษัทฯ 2) การปฏิบัติงานตามแผน 3) จํานวนบุคลากร 4) งบประมาณ  5) การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้  

 ในดานการบริหารจัดการของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด  มีระบบ

บริหารจัดการ ISO 14001: 2015 ไวอยางชัดเจน โดยทางบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

และไดจัดทําแผนงานการดําเนินงาน เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติ เปนไปตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบให

เปนไปตาม วัตถุประสงค และ เปาหมาย  เพ่ือใหแผนงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะ

กําหนดโครงสรางหนาที่ และความรับผิดชอบเพื่อเอื้ออํานวยใหการดําเนินการดานการจัดการ

สิ ่งแวดลอม สามารถบรรลุว ัตถุประสงค และเปาหมาย ที ่ได ก ําหนดไวอยางช ัดเจน และมี

ประสิทธิภาพท สวนในเรื่องบุคลากร ของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด นั้น พบวาบริษัท 

มีจํานวนบุคลากรที ่เพียงพอ และเหมาะสม ทั ้งดานความรู ความชํานาญ ทางบริษัทฯ มีการจัด

ฝกอบรม และใหความรูในดานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) เพื่อให

สามารถปฏิบัติดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และในสวนของงบประมาณ ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด พบวา โดย

สวนใหญงบประมาณถูกจัดสรรในการจัดการดานสิ่งแวดลอม และการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการ

จัดการดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนผลดีตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) นอกจากนี้ ในดานการประเมินผลและติตตามผลการดําเนินงานอยูเสมอ ซ่ึงบริษัทฯ มี

การติดตามตรวจสอบมีการแตงตั้งคณะตรวจติดตาม (Auditor Team) ดําเนินการทบทวนการจัดการ

อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานตอผูบริหารทราบ และมีการติดตามภายในองคกรอยางตอเนื่อง

ตามแผนงานท่ีวางไว   

สรุปไดวา การดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) ของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งทางดานการ

กําหนดนโยบายที่ชัดเจนการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไว การจัดสรรพนักงานและงบประมาณท่ี

เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งยังมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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จึงสงผลทําใหการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ประสบ

ผลสําเร็จได  

5.2.1.4  ดานการเรียนรูและการพัฒนา จากการศึกษาปจจัยที่มีผลผลสําเร็จตอการ

ดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด ในดานการเรียนรู และการพัฒนาไดศึกษา ท้ังหมด 2 ดานไดแก  

1)  การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน  

2)  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได

ดังตอไปนี ้

ดานการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานของ บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จํากัด นั้นพบวา พนักงานบริษัท ฯ ไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถ โดยการ

ฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือทักษและความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการสราง

ความตระหนัก และจิตสํานึกในการดําเนินงานและทําใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย 

เปนปจจัยสําคัญ อีกประการหนึ่ง มีสวนชวยใหองคกรประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน หรือบรรลุ

วัตถุประสงค ในการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ และวิธีการใน

การทํางานจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของทิวาพร สุระพล 

(2560) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื ่อง การวิเคราะหการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา บริษัท ปโตรเคมี และการกลั่นแหงหนึ่ง ในจังหวัดระยอง พบวามีการ

ตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ และดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร  มีการสราง

ความตระหนักใหความรูกับพนักงาน มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในองคกร มีการปรับปรุงระบบอยาง

ตอเนื่อง รวมทั้งนําเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

และเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

ดานการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางาน พบวา บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส 

จํากัด มีการทบทวนโดยฝายบริหาร ปละ 2 ครั้ง  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา การดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัทฯ นั้น มีการทบทวนของฝาย

บริหารอยางนอยปละ 2 ครั ้ง เพื ่อทบทวนการดําเนินงานของระบบ ISO 14001: 2015 ในการ

ตอบสนองตอนโยบาย และ วัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับพันธะสัญญาท่ีเก่ียวของ  
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5.3  ขอเสนอแนะ 

 

5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา เพ่ือพัฒนาองคกร 

1)  บริษัทฯ ควรมีการจัดฝกอบรมเพ่ิมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหแก บุคลากรทุกสายงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจ

เกี ่ยวกับ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยทั่วถึง เพื ่อจะไดสรางจิตสํานึก และ ความ

ตระหนักแกบุคลากร   

2)  ในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ให

ประสบผลสําเร็จนั้น ตองมีการกําหนดนโยบายวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานใหชัดเจน 

นอกจากนี ้ ยังตองมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื ่อง เพื ่อทบทวนแผนการ

ดําเนินงานและ แกไขขอบกพรอง ทําใหการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3)  ควรมีการสํารวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย อยาง

นอยปละครั้ง เพื่อนํามาวิเคราะหประเมินผลพิจารณาความเสี่ยง และโอกาส และพัฒนาระบบการ

ดําเนินงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน/องคกรอื ่น ๆ ที่มีความสนใจการดําเนินระบบ

มาตรฐานสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหประสบผลสําเร็จ จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จตอ

การดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ซึ่งเปนบริษัทตัวอยางท่ี

ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ได

ขอสรุปท่ีสามารถเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานระบบมาตรฐานฯ ใหกับหนวยงาน/องคกร

อื่น ๆ ที่มีความสนใจการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

ใหประสบผลสําเร็จดังนี้  

1)  การมีวิสัยทัศนและมุ งมั ่นของผู บริหาร ผู บริหารควรมีวิสัยทัศนกวางไกลมี

เปาหมายที่ชัดเจนใหการสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะดานทรัพยากรมนุษย  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนใน

การทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ อีกทั ้ง  ผู บริหารตองมีความมุ งมั ่นตั ้งใจจริง และให

ความสําคัญกับการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) อยาง

จริงจัง และตอเนื่องไมลมเลิกแมตองเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ จนกวาการดําเนินงานระบบจะบรรลุผล

สําเร็จ   

2)  ระบบการบริหารจัดการที่ดี บริษัท/องคกร หรือหนวยงานที่มีระบบการบริหาร

จัดการดานสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ที ่ด ีจะสงผลใหการดําเนินงานสําเร็จ โดยในการ
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ดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) นั้น บริษัท/องคกร หรือ

หนวยงานตองมีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานไว อยางชัดเจน และ

ดําเนินงานตามแผนงาน มีการกําหนดโครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี ชัดเจน และตองจัดสรร

งบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน อีกทั้งตองมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานไมละเลยขอบกพรอง ตลอดจนปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

3)  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ บริษัท/

องคกร หรือหนวยงาน ควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ ดําเนินงานเปนระยะ ๆ 

บริษัท/องคกร หรือหนวยงานจะไดทราบปญหาขอบกพรอง และความไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

เปาหมาย และแผนงานที่กําหนดไว เพื ่อหาแนวทางแกไข และปองกันการเกิดปญหาตลอดจน

ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน  

4)  การพัฒนาและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องภายหลังจากที่บริษัท /องคกร ไดรับ

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 แลวนั้น การรักษาและคงไวซ่ึงระบบดังกลาวนั้นมีสวนสําคัญ

ยิ่ง เพราะการทําตามระบบตอไปพนักงานอาจจะปลอยละเลย จําเปนท่ี บริษัท/องคกร หรือหนวยงาน

ตองมีการพัฒนา และปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เนื่องจากระบบไมมีการหยุดนิ่ง แต

จะมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ  

5)  การสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน บริษัท/องคกร ควรสงเสริมเปดโอกาสให

พนักงานเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 

2015) ในทุกขั้นตอนนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง หากบริษัท/องคกร หรือสวนงานสามารถทําให

พนักงานเขามีสวนรวมไดมากเทาไร ความสําเร็จของการทํางานก็ยอมมีมากขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตาม 

การมีสวนรวมนั้นตองเกิดมาจากความเต็มใจของพนักงานเอง ไมใชวิธีการบังคับใหเขามามีสวนรวม

เพราะอาจจะทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จอยางท่ีควร  

6)  การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน บริษัท/องคกร หรือหนวยงาน ควรจะตองสราง

แรงจูงใจใหแกพนักงานในการ ดําเนินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน การมอบรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจ 

การมอบประกาศเกียรติคุณแก พนักงานที่เปนแบบอยางในความสําเร็จ เปนตน เพื่อใหเกิดความ

กระตือรือรนในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ  

7)  การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง บุคลากร หรือ ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย

สําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ ่งจะมีสวนชวยให การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ บริษัท/องคกร หรือ

หนวยงาน ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) อยางตอเนื่อง โดยผานการฝกอบรมตาง 

ๆ ท้ังทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งข้ึน 
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จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001: 2015) ไดขอสรุปที่สามารถเปนแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการใหกับ

หนวยงาน/องคกรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) แสดงไดดังภาพท่ี 5.2  
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ภาพท่ี 5.2  สรุปผลการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินระบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหกับหนวยงาน / องคกรอ่ืน ๆ 
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5.3.3  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต  จากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัย

ท่ีมีผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) บริษัท วน

ชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จํากัด ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเร

ซิ่น ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ดังนั้น การศึกษาใน

อนาคตควรมีการมุงศึกษาเชิงลึกมากข้ึน โดยการเพ่ิมขอบเขตในการศึกษา เพ่ิมประเด็นท่ีเก่ียวกับการ

จัดการดานสิ่งแวดลอมในเรื ่องอื่น ๆ เชน การศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบ

มาตรฐานการจัดการแบบบูรณาการ การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีลึกลงไป

ใหมากขึ้น หรือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จ ในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) โดยเทคนิค CIPPI - Model ได 

 

5.4  ปญหาและขอจํากัดในงานวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ ประเด็นปญหาที่พบในการศึกษา คือ การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ

สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย เชน กลุมเจาหนาท่ีภาครัฐ ลูกคาผูใชผลิตภัณฑ ผูรับเหมา ตัวแทนชุมชน 

ซ่ึงในสถานการณปจจุบัน มีการแพรระบาดของโควิด - 19 ทําใหมีการปรับวิธีการทํางานบางสวนตอง

ทํางานที่บาน (Work From Home) ทําใหการติดตอประสานงานคอนขางยุงยาก ซึ่งตองทําการนัด

วัน และเวลาที่แนนอนในการเขาพื้นที่บริษัทฯ เพื่อใหการสัมภาษณ และเปนกังวลวาจะไปกระทบ

เวลาในการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ หากการสัมภาษณใชเวลายืดเยื้อและการใหขอมูลที่ได

จากการรวบรวมโดยการรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ซ่ึงถอยคําท่ีผูใหขอมูลนั้น มาจาก

หลากหลายความคิดเห็น บวกกับประสบการณเฉพาะดานของผูใหขอมูล ซ่ึงเม่ือถูกนํามารวบรวมแลว

อาจมีขอผิดพลาดได  สําหรับขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเปนการศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จ

ตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ของบริษัท วนชัย เคมี

คอล อินดัสทรี่ส จํากัด ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ่น ใน

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก(มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ที่ประสบผลสําเร็จในการ

ดําเนินงานระบบมาตรฐานการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) โดยใชดัชนีชี ้วัดความสําเร็จแบบ

สมดุล (Balanced Scorecard) เทานั้น 
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ภาคผนวก 

  



  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ก 

แนวคําถามสําหรับผูบริหาร ตัวแทนฝายบริหาร และคณะทํางานระบบ 

การจัดการสิ่งแวดลอม ของบริษัทกรณีศึกษา 



 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 

สําหรับผูบริหาร ตัวแทนฝายบริหารคณะทํางานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001: 2015)  

บริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซ่ินในนิคม

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง 

 

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหเกิดประสิทธิภาพโดยใชตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล 

(BSC) ซ่ึงแบบสัมภาษณนี้ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

สวนท่ี 2  ขอมูลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ 

สวนท่ี 3  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม

ของบริษัทฯ 

 โดยคําตอบทุกคําตอบถือเปนสวนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และจะถือเปนความลับไมมีผลกระทบตอผูให

สัมภาษณ 

  จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหการสัมภาษณในครั้งนี้ 

  

ขอแสดงความนับถือ 

    
(นางสาวสลักจิต ทัศบุตร) 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
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ชื่อผูใหสัมภาษณ .................................................................................................................................. 

ตําแหนง ............................................................................................................................................... 

หนวยงาน/สวนงาน .............................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ป .............................................................  เวลาท่ีสัมภาษณ................................................. 

สถานท่ีสัมภาษณ.....................................................  ชื่อผูสมัภาษณ...................................................... 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

1. เพศ  

                       ชาย         หญิง 

2. อายุ  

           ตํ่ากวา 20 ป          20 – 30 ป 

           31 – 40  ป          41 – 50 ป 

           51 – 60 ป           มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. 

           ระดับปริญญาตร ี          ระดับสูงกวาปริญญาตร ี

4. อายุงาน  

          ตํ่ากวา 1 ป          1-2 ป 

          3-4 ป          5-10 ป 

          มากกวา 10 ป  
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คําถามท่ัวไป 

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไร ในการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม มาใชในบริษัทฯ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

2. บริษัทฯ ของทานไดรับประโยชนจากการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไรบาง 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี 2  ขอมูลการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ 

2.1 ดานการบริหารจัดการ 

2.1.1 ดานนโยบาย 

1. ทานมีแนวทางหรือสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางไร 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2.1.2 ดานการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

1. ทานมีวิธีการใหพนักงานทุกฝาย/พนักงานในแผนกปฏิบัติตามแผนงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

อยางไร 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  
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2.1.3 ดานบุคลากร 

1. บริษัทฯ ของทานมีการจัดโครงสรางดานการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อยางไร 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2. บริษัทฯ ของทานมีจํานวนบุคลากรดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพียงพอ หรือไม เม่ือเทียบกับ

จํานวนพนักงานในบริษัทของทาน 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2.1.4 ดานงบประมาณ 

1. บริษัทฯของทานมีการสนับสนุนหรือจัดสรรงบประมาณดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหหนวยงาน

อยางไร และเพียงพอหรือไม 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2.1.5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

1. บริษัทฯ ของทานมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม หรือไม อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................  
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2.2 ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

1. การปฏิบัติงานในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชา หรือ หัวหนางาน ไดมีการประชุม

ชี้แจงรายละเอียดงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม กอนการเริ่มงานทุกครั้ง หรือไม อยางไร 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2.2.2 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. บริษัทฯของทานเปดโอกาสใหกับพนักงาน เขามามีสวนรวมกับกิจกรรม การสังสรรค หรือ การ

รับรูขอมูลขาวสารดานการจัดการสิ่งแวดลอม หรือไม อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. บริษัทฯ ของทานมีวิธีการสอบถามปญหา ความพึงพอใจกับพนักงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม

หรือไม อยางไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2.2.3 ดานความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. ทานมีความพึงพอใจและความคาดหวังถึงผลท่ีเกิดข้ึน จากการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(ISO 14001: 2015) มาใชอยางไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  
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2.3 ดานการเรียนรูและการพัฒนาดานการจัดการส่ิงแวดลอม 

1. บริษัทของทานมีแนวทางในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหกับพนักงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. บริษัทของทานสงเสริมความรู และพัฒนาทักษะพนักงาน เจาหนาท่ี ในดานการจัดการสิ่งแวดลอม

อยางไร 

. ..................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

. ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

2.4 ดานประสิทธิผล 

1. ทานมีแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานในการดําเนินดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ กรณีศึกษา 

1. ทานมีความเห็นอยางไร ในการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 มาใชในองคกร

นี้ 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  
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2. ทานคิดวาปญหา และอุปสรรคดังกลาว ท่ีสงผลกระทบตอดานการจัดการสิ่งแวดลอม ตอบริษัทฯ 

ควรมีการดําเนินการแกไข ปรับปรุง อยางไร 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

3. ในความเห็นของทานเองบริษัทนี้ ไดรับประโยชนจากการดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวใช

หรือไม โปรดระบุเหตุผล 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

                                   
 



  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

ภาคผนวก ข 

 

แนวคําถามสําหรับท่ีปรึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบรษิัทกรณีศึกษา 

  

  

  

  



 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 

สําหรับท่ีปรึกษาระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

บริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซ่ิน 

ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง 

 

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหเกิดประสิทธิภาพโดยใชตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล 

(BSC) ซ่ึงแบบสัมภาษณนี้ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

 สวนท่ี 2  ขอมูลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ 

 สวนท่ี 3  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม

ของบริษัทฯ 

 โดยคําตอบทุกคําตอบถือเปนสวนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และจะถือเปนความลับไมมีผลกระทบตอผูให

สัมภาษณ  

 จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหการสัมภาษณในครั้งนี้ 

  

ขอแสดงความนับถือ 

         
(นางสาวสลักจิต ทัศบุตร) 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ชื่อผูใหสัมภาษณ .................................................................................................................................. 

ตําแหนง ............................................................................................................................................... 

หนวยงาน/สวนงาน .............................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ป .............................................................  เวลาท่ีสัมภาษณ................................................ 

สถานท่ีสัมภาษณ.....................................................  ชื่อผูสมัภาษณ..................................................... 

  

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

1. เพศ  

          .ชาย         หญิง 

2. อายุ  

           ตํ่ากวา 20 ป          20 – 30 ป 

           31 – 40  ป          41 – 50 ป 

           51 – 60 ป           มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. 

           ระดับปริญญาตรี          ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

4. อายุงาน  

          ตํ่ากวา 1 ป          1-2 ป 

          3-4 ป          5-10 ป 

          มากกวา 10 ป  
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สวนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอม ของบริษัท 

2.1 ความคิดเห็นของทานตอการจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ของบริษัท 

2.1.1 ดานบริหารจัดการ 

2.1.1.1  ทานคิดวาดานนโยบายของบริษัท  มีความเหมาะสมและครอบคลุมตามขอกําหนดหรือไม 

อยางไร 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2.1.1.2  ทานคิดวาดานการปฏิบัติงานตามแผนงานของบริษัท  มีการดําเนินการวางแผนกําหนด

วัตถุประสงค และเปาหมาย เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคเหมาะสม หรือไม อยางไร 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2.1.1.3  ทานคิดวาดานบุคลากรของบริษัท  มีเพียงพอ หรือไม เม่ือเทียบกับจํานวนพนักงานในองค 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2.1.1.4  ทานคิดวาดานงบประมาณ บริษัท มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานท่ีเพียงพอ

หรือไม อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.1.1.5  ทานคิดวาในการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม  มีประสิทธิภาพ หรือไม อยางไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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2.1.2 ดานผูมีสวนไดเสีย 

2.1.2.1  ทานคิดวาพนักงานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

ของบริษัท หรือไม อยางไร 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2.1.2.2  ทานคิดวาบริษัท มีวิธีการ/แนวทางในการดําเนินงานใหมีผูสวนได สวนเสียรวมในการ

ดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ท่ีเหมาะสมหรือไม อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.1.2.3  ทานมีความพึงพอใจในความสําเร็จของการใหคําปรึกษาการดําเนินงานของระบบอยางไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.1.3  ดานการเรียนรู และการพัฒนาดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

2.1.3.1  ทานคิดวาบริษัทมีการสงเสริมการเรียนรู และการพัฒนาดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับ

พนักงาน เพียงพอหรือไม อยางไร  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.1.4  ดานประสิทธิผล  

2.1.4.1  ทานคิดวาบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานการดําเนินงานดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม หรือไม อยางไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอม ของบริษัทฯ กรณีศึกษา 

1. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม มีอะไรบาง อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. ทานคิดวาปญหา และอุปสรรคดังกลาว ท่ีสงผลกระทบตอดานการจัดการสิ่งแวดลอม ตอบริษัทฯ 

ควรมีการดําเนินการแกไข ปรับปรุง อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. ทานมีความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพ่ิมเติม เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม ใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนอยางไรบาง 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................                                                  

 



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

แนวคําถามสําหรับชุมชน ผูรับเหมา ลูกคาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ

บริษัทกรณีศึกษา 

  

  

  

 



 

แบบสัมภาษณเชิงลึก  

สําหรับชุมชน / ผูรับเหมา / ลูกคาระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

บริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซ่ิน 

ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง 

 

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหเกิดประสิทธิภาพโดยใชตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล 

(BSC) ซ่ึงแบบสัมภาษณนี้ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

สวนท่ี 2  ขอมูลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ 

สวนท่ี 3  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม

ของบริษัทฯ 

 โดยคําตอบทุกคําตอบถือเปนสวนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และจะถือเปนความลับไมมีผลกระทบตอผูให

สัมภาษณ  

 จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหการสัมภาษณในครั้งนี้ 

  

ขอแสดงความนับถือ 

          
(นางสาวสลักจิต ทัศบุตร) 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ชื่อผูใหสัมภาษณ ................................................................................................................................... 

ตําแหนง ................................................................................................................................................ 

หนวยงาน/สวนงาน ............................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป .............................................................  เวลาท่ีสัมภาษณ.................................................. 

สถานท่ีสัมภาษณ.....................................................  ชื่อผูสมัภาษณ...................................................... 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

1. เพศ  

           ชาย         หญิง 

2. อายุ  

           ตํ่ากวา 20 ป          20 – 30 ป 

           31 – 40  ป          41 – 50 ป 

           51 – 60 ป           มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

4. อายุงาน  

          ตํ่ากวา 1 ป          1-2 ป 

          3-4 ป          5-10 ป 

          มากกวา 10 ป  
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สวนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอม ของบริษัท 

2.1 ดานการบริหารจัดการ 

2.1.1.  ทานทราบถึงนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท หรือไม อยางไร  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.1.2  ทานทราบวาบริษัท มีการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมหรือไม 

......................................................................................................................................... 

• หากทราบ ทานทราบไดอยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.2  ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.2.1  ทานมีความพึงพอใจในการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ของบริษัท หรือไม อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

• ถาไมไดรับความพึงพอใจ ทานคิดวาทางบริษัท ควรแกไข ปรับปรุงอยางไรบาง 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.3 ดานการเรียนรูและการพัฒนา 

2.3.1  ทานไดรับการอบรมใหความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอม กอนเริ่มงานหรือไม อยางไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  
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2.3.2  ทานสามารถเรียนรู อะไรจากการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท และ

สามารถนําไปประยุกต หรือพัฒนาตนเองไดอยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.4 ดานประสิทธิผล 

2.4.1  ทานคิดวาการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท ครอบคลุมกับความตองการ

ของทาน หรือไม อยางไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอม ของบริษัทฯ 

กรณีศึกษา 

1. ทานคิดวาจากการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท ทําใหทานเกิดปญหาและ

อุปสรรคในการทํางาน หรือไม อยางไร   

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. ปญหา และอุปสรรคดังกลาว ท่ีสงผลกระทบตอตัวทาน บริษัทควรพัฒนา ปรับปรุง แกไข อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  
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3. ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึน  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

  



 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

แนวคําถามสําหรับเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการในเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ของบริษัทกรณีศึกษา 

  

  

  

  



 

แบบสัมภาษณเชิงลึก  

สําหรับเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

บริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซ่ิน 

ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง 

 

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001: 2015) ใหเกิดประสิทธิภาพโดยใชตัวชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล 

(BSC) ซ่ึงแบบสัมภาษณนี้ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

สวนท่ี 2  ขอมูลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ 

สวนท่ี 3  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม

ของบริษัทฯ 

 โดยคําตอบทุกคําตอบถือเปนสวนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และจะถือเปนความลับไมมีผลกระทบตอผูให

สัมภาษณ  

 จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหการสัมภาษณในครั้งนี้ 

  

ขอแสดงความนับถือ 

         
(นางสาวสลักจิต ทัศบุตร) 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ชื่อผูใหสัมภาษณ .................................................................................................................................. 

ตําแหนง ............................................................................................................................................... 

หนวยงาน/สวนงาน .............................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ป .............................................................  เวลาท่ีสัมภาษณ................................................. 

สถานท่ีสัมภาษณ..................................................... ชื่อผูสัมภาษณ....................................................... 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

1. เพศ  

           ชาย         หญิง 

2. อายุ  

           ตํ่ากวา 20 ป          20 – 30 ป 

           31 – 40  ป          41 – 50 ป 

           51 – 60 ป           มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. 

           ระดับปริญญาตร ี          ระดับสูงกวาปริญญาตร ี

4. อายุงาน  

          ตํ่ากวา 1 ป          1-2 ป 

          3-4 ป          5-10 ป 

          มากกวา 10 ป  

 

สวนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอม ของบริษัท 

2.1 ดานการบริหารจัดการ 

2.1.1  ทานทราบวาบริษัท มีการดําเนินงานดานการสิ่งแวดลอมของบริษัท หรือไม  

.......................................................................................................................................................... 

• หากทราบ ทานทราบไดอยางไร 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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2.2  ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.2.1  ทานมีความพึงพอใจในการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ของบริษัท หรือไม อยางไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

• ถาไมไดรับความพึงพอใจ ทานคิดวาทางบริษัท ควรแกไข ปรับปรุงอยางไรบาง 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2.3 ดานการเรียนรูและการพัฒนา 

2.3.1  ทานสามารถเรียนรูอะไร จากการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท และ

สามารถนําไปประยุกต หรือพัฒนาตนเองไดอยางไร 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2.4 ดานประสิทธิผล 

2.4.1  ทานคิดวาการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท ครอบคลุมกับความตองการ

ของทาน หรือไม อยางไร 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

สวนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอม ของบริษัทฯ กรณีศึกษา 

1. ทานคิดวาจากการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท  ทําใหทานเกิดปญหาและ

อุปสรรคในการทํางาน หรือไม อยางไร 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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2. ปญหา และอุปสรรคดังกลาว ท่ีสงผลกระทบตอตัวทาน บริษัทควรพัฒนา ปรับปรุง แกไข อยางไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

3. ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึน  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

ภาพการสัมภาษณเชิงลึก 

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  

(ISO 14001: 2015) บริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด 

และผลติภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ่น 
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ภาพการสัมภาษณเชิงลึก 

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

บริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซ่ิน 

 

 
 

 

ตัวแทนฝายบริหาร/ผูจัดการโรงงาน ตัวแทนกลุมเจาหนาท่ีหนวยงานราชการ 

  

 
 

 
 

ท่ีปรึกษางานระบบ/เจาหนาท่ีงานระบบ ISO ท่ีปรึกษางานระบบความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดลอม 

  
 

ตัวแทนกลุมคณะกรรมการจัดการส่ิงแวดลอม ตัวแทนกลุมลูกคาผูใชผลิตภัณฑ 
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ภาพการสัมภาษณเชิงลึก 

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001: 2015) 

ของ บริษัท ผลิตกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด และผลิตภัณฑกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซ่ิน 

 

 
 

 

ตัวแทนฝายบริหาร สวนงานบุคคลและCSR ตัวแทนฝายบริหาร สวนงานบัญชี จัดซ้ือ  

และพัสดุ 

 
 

 
 

เจาหนาท่ีส่ิงแวดลอมประจําโรงงาน ตัวแทนกลุมชุมชน (ประธานชุมชน 

บานหนองแฟบ) 

 
 

 
 

ตัวแทนกลุมผูรับเหมา (จป.ควบคุมงาน) ตัวแทนกลุมผูรับเหมา (หัวหนางาน) 

 



 

ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวสลักจิต ทัศบุตร 

  

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาคอมพิวเตอร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี  
พ.ศ.2547 

  

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2548 - 2549  

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

จังหวัดอุบลราชธานี  

ตําแหนง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

 

 พ.ศ.2549 – ปจจุบัน 

บริษัท วนชัย เคมีคอลอินดัสทรี่ส จํากัด 

จังหวัดระยอง 

 ตําแหนง เลขาผูจัดการโรงงาน 

 

 


