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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 เพื่อประเมินความแตกต่างของมาตรการท่ีองค์กรได้ด าเนินการอยู่
ปัจจุบันกับข้อก าหนดมาตรฐาน เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 2015 ให้กบัหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจ
ด าเนินการจดัท าระบบให้สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการ
เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมกบัการสังเกตการณ์
ในพื้นท่ีและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีได้ประยุกต์หลักการวิเคราะห์ผลความ
แตกต่างของการด าเนินการปัจจุบนัขององคก์รกบัขอ้ก าหนดมาตรฐาน (GAP Analysis) ร่วมกบัการ
ประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และ TOWS Matrix  เพื่อน าเสนอ
แนวทางในการด าเนินการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการอยา่งเหมาะสมใหก้บัองคก์ร 

ผลการศึกษาพบว่าองคก์รไดมี้การประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 
: 2015 และไดรั้บการรับรองมาตรฐานแลว้นั้นและองคก์รจะท าการบูรณาการระบบทั้งสองควบคู่กนั
ไป โดยองค์กรจะต้องด าเนินการตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี        
1) การพิจารณาบริบทองค์กร ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ก าหนดขอบเขต
ขอบข่าย และกระบวนการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 2) การก าหนดบทบทหนา้ท่ีความรับผิดชอบพนกังาน 
3) การจัดท าการประเมินความเส่ียงและโอกาส ระบุลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมถึงสืบค้น
รวบรวมกฎหมายพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดแนวทางการปฏิบติัพร้อมประเมินความสอดคลอ้ง 
4) สนบัสนุนทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณรองรับกระบวนการควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 



 

5) จดัให้มีการฝึกอบรม ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนกัให้กบัพนกังานทัว่ทั้ง
องค์กร 6) ก าหนดระบบเอกสารในการควบคุมกระบวนการด้านส่ิงแวดล้อม 7) ก าหนดเกณฑ์
กระบวนการควบคุมด้านส่ิงแวดลอ้มและน าสู่กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงาน 8) ตรวจวดั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ือง 9) จดัใหมี้การตรวจประเมินภายในประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหารเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงและพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการวิเคราะห์ SWOT 
และ TOWS พบว่าองค์กรมีศกัยภาพและความพร้อมในการด าเนินการประยุกต์ใชร้ะบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยมีขอ้ไดเ้ปรียบและความพร้อมหลายประการ เช่น ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่
ในการท่ีจะพฒันาองคก์รเพื่อกา้วสู่ระดบัสากล มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน องคก์รได้
รับรองระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ และทีมงานมีความรู้ความเขา้ใจการจดัท าระบบพื้นฐาน
ตามระบบการจดัการคุณภาพ ทั้งน้ีไดรั้บแรงผลกัดนัจากลูกคา้ ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่องคก์รจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบส าเร็จเป็น
องค์กรท่ีจะกา้วสู่การเป็นองค์กรระดบัสากลและพฒันาดา้นเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ย ัง่ยนื  
 
ค าส าคัญ : ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015), แนวทางการประยุกต์ใช้
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The purpose of this study was to study the approach to the implementation for the 

Environmental Management System Standard ISO 14001 : 2015  to evaluate the differences in 
the performance the organization is currently implementing compared to the standard 
requirements. To suggest appropriate guidelines for the implementation of Environmental 
Management System Standard ISO 14001 : 2015 for MPM. Automation and Supply Co., Ltd. 
and other agencies/organizations that are interested in implementation the  system so that it can 
be effectively applied to the organization. The methods of collecting data from In-depth 
interviews with key informants including stakeholders related. The private sector, government 
and public sectors involved, including participating in local observations and studying relevant 
documents. This research has applied the principles of analysis of differences of current 
operations of the organization to the standard requirements (GAP Analysis). Then analysis 
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT Analysis) were then performed, 
strategic issues were analyzed with the SWOT Matrix, and the Environmental Management 
System Standards (ISO 14001:2015) implementation management was formulated with the 
TOWS Matrix analysis to present the guidelines. To implementation the appropriate 
Environmental Management System Standards for the organization .  

The study found that the organization has applied the Quality Management System 
Standard ISO 9001 : 2015 and has been certified  the organ ization will integrate the two 



 

systems simultaneously. The organization must implement the following additional 
Environmental Management System Standards 1) considering the organizational context the 
needs and expectations of the stakeholders set scope and  environmental control processes.        
2) defining the chapters, duties and responsibilities of employees. 3) preparing risk and 
opportunity assessments. Identify of environmental aspect. Including searching and collecting 
relevant contractual laws, obligation formulating guidelines for practice and evaluate 
compliance. 4) support infrastructure resources, budget to support environmental control 
process. 5) provide training publicize information to raise awareness among employees 
throughout the organization. 6) determine a documented information system for controlling 
environmental processes. 7) determine criteria for environmental control processes and lead 
them to work processes for employees. 8) measure the quality of the environment and 
monitoring continuously. 9) conduct the internal audit , management review meeting to find 
opportunities for continuous improvement and development of the system. From the analysis 
of SWOT Analysis and TOWS Matrix, it was found that the organization has the potential and 
readiness to implement the Environmental Management System Standard with many 
advantages and readiness. For example, executives are committed to developing the 
organization to reach the international level. Employee participation is encouraged. The 
organization has certified the Quality Management System Standard. And the team has 
knowledge and understanding of the basic system preparation according to the Quality 
Management System. This has been driven by customers. Therefore, it can be concluded that 
the organization will be able to apply the Environmental Management system Standard 
effectively and successfully as an organization that will step into an international organization 
and Sustainable Development for Economy, Social and Environment. 
 
Keywords : Environmental Management System Standard (ISO 14001 : 2015), Guidelines for 
Implementation System , Integration System Standard 
 
 



 

กติติกรรมประกาศ 

รายงานการค้นคว้าอิสระเร่ือง แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวลุ้ล่วงไปดว้ยดี   
ผู ้ศึกษาต้องกราบขอขอบพระคุณบุคคลหลายท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือสละเวลาให้ข้อมูล
ประกอบการท ารายงานการคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ไดแ้ก่ ประธานกรรมการผูจ้ดัการ ตวัแทนฝ่ายบริหาร
หวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีและพนกังานของบริษทั บริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเจา้ของวรรณกรรมท่ีปรากฎอยูใ่นรายงานการคน้ควา้อิสระเล่มน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของผู ้
ศึกษา ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า
รายงานการค้นควา้อิสระในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลงัใจผูเ้ขียนในช่วงเวลาท ารายงานการ
คน้ควา้อิสระเล่มน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มทุกท่าน ส าหรับความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
อย่างดี ท่ีส าคัญท่ีสุด ผูเ้ขียนขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ และเพื่อน ๆ 
หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นท่ี 18 ส าหรับความช่วยเหลือ การ
ติดตามสอบถาม การใหค้  าปรึกษา และก าลงัใจท่ีมีใหก้นัตลอดระยะเวลาการศึกษาในคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณ มารดา พี่สาว พี่ชาย และน้องสาวท่ีคอยให้ก าลงัใจ
และให้การสนบัสนุนในการท ารายงานการคน้ควา้อิสระเล่มน้ีให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเสมอมา ผูท้  า
งานวิจยัขอมอบความส าเร็จน้ีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจทุกท่าน 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของการศึกษา 
 

ปัญหามลภาวะและการลดลงของทรัพยากรดา้นส่ิงแวดลอ้มสภาวะโลกร้อน ถือเป็นปัญหา
ท่ีทัว่โลกต่างให้ความส าคญัและตอ้งเร่งแกไ้ข เพราะเป็นท่ีทราบกนัดีว่าทุกวนัน้ีภยัธรรมชาติท่ีเกิด
บ่อยขึ้ น และรุนแรงมากขึ้นนั้ น ส่วนหน่ึงเกิดขึ้ นเพราะผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงผลกระทบปัญหาส่ิงแวดลอ้มน้ีไดแ้ผ่ขยายกลายเป็น
ปัญหาระดบัโลก การรักษาสภาพแวดลอ้มนับวนัจะซับซ้อนมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมมกัเป็น
เป้าหมายท่ีปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากเป็นเป้าหมายท่ีระบุได้อย่างชัดเจน ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นแรงกดดันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นแรงกดดันท่ี
ส่งผลไปทุกท่ีในโลกของสังคมเมืองอุตสาหกรรม มลพิษต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน ้ า สภาวะเรือนกระจก ปัญหาฝนกรด ปัญหาการลดลงของชั้นโอโซน กากของ
เสียอนัตรายและไม่อนัตรายของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษยเ์ป็น
อย่างมาก จึงเป็นเหตุให้เกิดแรงผลกัดนัให้องคก์รต่าง ๆ มีมาตรการจดัการอย่างใดอย่างหน่ึง มีการ
ใชเ้ทคโนโลยใีนรูปแบบต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 

การจัดการส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ นั้นมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้และรูปแบบหน่ึงท่ีองค์กร
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ได้
ก าหนดขึ้นคือมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงองค์กรสามารถน าไปใช้ให้มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงองคก์รทุกประเภทก าลงัใหค้วามสนใจมากขึ้นเร่ือย ๆ ในการ
ท่ีจะบรรลุและแสดงถึงสมรรถนะในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในองค์กรเอง การควบคุมผลกระทบ
จากผลิตภณัฑ ์การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์ร หรือการบริการอ่ืน ๆ โดยพิจารณาบนพื้นฐาน
ของนโยบายส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงการ
กระท าดังกล่าวจะอยู่ภายใตส้ภาวะของกฎหมายของประเทศนั้นนั้น ๆ  ท่ีองค์กรตั้งอยู่ และการ
พฒันาเศรษฐกิจหรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความตระหนกั
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ในเร่ืองการป้องกนั การลดและการก าจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในองค์กรและส่วนรวมอย่างแทจ้ริง 
รวมทั้งร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและของโลกอยา่งย ัง่ยนื (Environmental 
Sustainable Development) (สยาม อรุณศรีมรกต และจ าลอง โพธ์ิบุญ, 2562) 

ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เร่ิมตระหนกัถึงปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น และไดมี้การ
ออกกฎหมายทางด้านส่ิงแวดลอ้มเพื่อบังคับใช้ควบคุมการก่อมลพิษในประเทศของตนมลพิษ
ระหว่างพรมแดนรวมถึงการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างประเทศ มีการจดัประชุมนานาชาติ 
เพื่อหาวิธีการแก้ไขรวมถึงการด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างย ั่งยืน ท าการรับมือกับ
สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจะช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านั้นได้ เน่ืองจากทุกคร้ังท่ีมีการตอบสนองความต้องการของคนในรุ่น
ปัจจุบนั ตอ้งมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
อนาคต การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงเป็นแนวคิดในการแกปั้ญหาน้ีโดยการพยายามอนุรักษธ์รรมชาติไวใ้น
ลกัษณะท่ีเป็นส่วนรวมคือ หากมีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการให้กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในท่ี
ใดท่ีหน่ึงก็จะตอ้งเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในท่ีอ่ืน ๆ เป็นการชดเชยเพื่อใหใ้นแง่ของส่วนรวม
ของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มคงอยู่ไดด้งัเดิม หลายประเทศทัว่โลกมีการด าเนินการตามหลกัการพฒันา
อย่างย ัง่ยืน ตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่ิงแวดลอ้ม หน่ึงในนั้นยงัมีมาตรการภาคสมคัรใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน คือ ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ส าหรับการ
ด าเนินการของสถานประกอบการท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มป้องกนัมลพิษ เพื่อเป็น
แนวทางให้องค์การต่าง ๆ เลือกน าไปปฏิบติัในการควบคุมการใช้ทรัพยากร และป้องกนัการเกิด
มลพิษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเนน้ให้องคก์รจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นมลภาวะและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ สามารถจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีตนเป็นผูก่้อมลพิษ มุ่งมั่นท่ีจะป้องกันมลภาวะรวมถึงลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงพฒันารักษาส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งเนน้ให้องคก์รสามารถ
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเกิดการพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้นอยา่งย ัง่ยนื  
 ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูใ้ห้บริการให้ความ
สนในการด าเนินการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จ านวนเพิ่มมากขึ้น
เร่ือย ๆ และจากความนิยมรวมถึงความค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผูบ้ริโภคและกลุ่มลูกคา้
ของแต่ละองค์กร ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่าง
ย ั่งยืน จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ระบบระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
กลายเป็นเง่ือนไขการคา้ยุคใหม่ ISO 14001 กลายเป็นพนัธะสัญญาทางการคา้ อาจกล่าวไดว้่าสืบ
เน่ืองมาจากความแตกต่างในการลงทุนกล่าวคือ ประเทศท่ีมีการใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดส่งผลให้
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เอกชนต้องมีการรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศนั้น ๆ โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ กฎหมายและ
ระเบียบของภาครัฐ โดยจะตอ้งมีการพฒันาเขา้สู่ระบบการจดัการการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เช่น การ
ด าเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 อย่างเคร่งครัดตอ้งลงทุนมากกว่าประเทศอ่ืนท่ีไม่ได้
เขม้งวดในเร่ืองดงักล่าวจากความแตกต่างของการลงทุนจึงเป็นผลสรุปของความไม่เป็นธรรมใน
การแข่งขนัอย่างเสรี เน่ืองจากการลงทุนไม่อยู่บนพื้นฐานเดียวกนัจึงไดมี้การผลกัดนัทางออ้มให้ 
ISO 14001 เป็นมาตรฐานในทางการคา้เม่ือ ISO 14001 ไดก้ลายเป็นเง่ือนไขทางการคา้ดว้ยเหตุผล
เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการจดัการมลภาวะแฝงดว้ยเหตุผล ดงันั้นประเทศต่าง ๆ ก็ยอมรับ
มาตรการพร้อมทั้งมีการเตรียมตวั อยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้มีการปรับตวัอย่าง
มาก หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ฉบับน้ี 
จะตอ้งถูกด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความยัง่ยนืของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
 จากรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในทุกกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และงานบริการ รวมถึงวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑข์องผู ้มีส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการเลือกศึกษากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีกระบวนการ
ออกแบบเคร่ืองจกัร ผลิต ประกอบ บริการติดตั้งเคร่ืองจกัรและดูแลรักษาแบบครบวงจรของบริษทั 
บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่น แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ดังนั้น การศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ประยุกต์ใช้ขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นตวัช่วยเป็นแนวทางการปฏิบัติใน
กรณีของกลุ่มธุรกิจท่ีต้องการด าเนินการจัดท าและประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) 
 

1.2 ค าถามวิจัย 
 

แนวทางใดท่ีเหมาะสมในการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม               
ISO 14001:2015  บริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซัพพลาย จ ากดั 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 
2015 บริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 



4 

  1.3.2 เพื่อประเมินความแตกต่างของมาตรการท่ีองค์กรได้ด าเนินการอยู่ปัจจุบนั เทียบกบั
ขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 2015 บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชัน่ 
แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 

1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ให้กบัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจด าเนินการจดัท าระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ไดท้ราบแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001: 
2015 ท่ีเหมาะสมใน บริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 
  1.4.2 ได้ทราบความแตกต่างของสถานการณ์การด าเนินการปัจจุบันขององค์กรกับ
ขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 2015 บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชัน่ 
แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 

1.4.3 ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสมใหก้บัหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการด าเนินการ
จัดท าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม สามารถน าข้อมูลแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 2015 ท่ีเหมาะสมไปใช้ในการประยุกต์ด าเนินการ
จดัท าระบบมาตรฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

 ขอบเขตในการศึกษาประกอบดว้ย ขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ขอบเขตด้าน
ประชากร และขอบเขตดา้นระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1.5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 2015  

ศึกษากรณี : บริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 
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1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
เป็นการศึกษา บริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 
 

  1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ตวัแทนฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงาน ของ บริษทั 
เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่น แอนด์ ซัพพลาย  จ ากัด และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย ผูรั้บเหมา ลูกคา้ ชุมชนใกลเ้คียง และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจ
ประเมินระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.5.4 ขอบเขตด้านด้านระยะเวลา 
เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 4 เดือน ระหวา่ง เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2565 

 

1.6 นิยามค าศัพท์ 
 1.6.1 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ   การด าเนินกิจกรรมภายในองค์กร ภายใตข้อ้จ ากดัของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการท่ีรวมถึงโครงสร้างขององค์กรแผนกิจกรรม หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ การปฏิบติั แนวทาง กระบวนการ และทรัพยากร ส าหรับการพฒันาปฏิบติั เพื่อให้บรรลุ
ตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนด โดยเตรียมแผนด าเนินการให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงภายใตภ้าวะการณ์แข่งขนัในปัจจุบนั 

1.6.2 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 คือ ระบบการปฏิบติังานภายใตม้าตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน (International Organization of 
Standard) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกรอบการท างานท่ีองค์กรตอ้งปฏิบติัตาม และจะถูกติดตามเพื่อผ่านการ
รับรองมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (EMS Certification) มาตรฐานระบบบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นให้องค์กรจัดการกับปัญหาส่ิงแวดล้อม ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมในด้าน
มลภาวะ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า พฒันาปรับปรุงตลอดจนรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงความคาดหวงัของการจดัท าระบบ  ISO 14001 มีดงัน้ี 1) เพิ่มสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม
2) การท าใหบ้รรลุผลตามพนัธะสัญญาท่ีตอ้งท าใหส้อดคลอ้ง 3) บรรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการประยุกต์ใชก้บัการด าเนินการของธุรกิจ รวมถึงลกัษณะประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่
กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การให้บริการ การท าลายซาก องคก์รไดพ้ิจารณา
แลว้วา่สามารถควบคุมและมีอิทธิพล รวมถึงการพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภณัฑด์ว้ย



 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม  

ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001 : 2015)” น้ี ไดท้ าการศึกษาถึงวตัถุประสงค ์และแนวทางในการน าไปปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และจากประสบการณ์ของผูท่ี้ไดมี้การน าระบบ
มาประยกุตใ์ช ้และศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบัการจดัการ การด าเนินการและการประยกุตใ์ช ้เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างความชดัเจนในแนวทางการปฏิบติัของแต่ละขอ้ก าหนดซ่ึงผูท้  าการศึกษา
ไดใ้ช้ทฤษฎีแนวความคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา ผูว้ิจยัจึงได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าดงัน้ี 

2.1 ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 ส่ิงแวดลอ้มกบัอุตสาหกรรม 
2.3 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 ความเป็นมาระบบมาตรฐาน ISO 14001 
2.5 โครงสร้างขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
2.6 ความจ าเป็นและขั้นตอนการน าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปประยกุตใ์ช ้
2.7 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT) 
2.8 แนวคิดของการพฒันาอย่างย ัง่ยนื (Sustainable Development) 
2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
จากการศึกษาเอกสารวิชาการเพื่อศึกษาความหมายของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ทรรศนะ 

คติของนกัวิชาการแต่ละท่านใหค้วามหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั และแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
ชัยรัตน์ ไกรฤกษ์ (2547:40) ได้ให้ความหมายว่า “ปัญหาส่ิงแวดล้อม” หมายถึง ปัญหา

ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ ดินเสีย อากาศเสีย น ้ าเสีย เสียงรบกวน สารพิษ และ
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การร่อยหลอของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ ป่าไม ้สัตว ์และพืช อนัเกิดจากการกระท า
ของมนุษยท่ี์ใชท้รัพยากรอยา่งไม่ประหยดั และขาดความรับผิดชอบ 

สยาม อรุณศรีมรกต (2549:11) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง เป็น
องค์ประกอบหน่ึงขององค์กรท่ีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ท่ีอาจมีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 อ านาจ วงศ์บัณฑิต (2562: 31-40) ได้กล่าวว่าสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ ซ่ึงจะน าเสนอสาเหตุท่ีส าคญั 8 ประการ มีดงัน้ี 

1) การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร เม่ือประชากรเพิ่มขึ้น โดยปกติมกัจะท าให้เกิดความ
ตอ้งการดา้นต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ยหากไม่มีการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการทางด้าน
อาหาร เคร่ืองอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั ตลอดจนพื้นท่ีท ากิน เม่ือมีความตอ้งการมาก
ขึ้นก็จะมีการผลิตมากขึ้นมีของเสียมากขึ้น ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 2) การพฒันาทางเศรษฐกิจและความมัน่คง การพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คงนั้นเป็น
ปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั ประเทศท่ีก าลงัพฒันาส่วนใหญ่รวม
ประเทศไทยด้วยมีความเช่ือว่า การท่ีท าให้เศรษฐกิจของตนดีขึ้ นนั้ นจะต้องมีการพัฒนา
อุตสาหกรรม เม่ือมีการท าอุตสาหกรรมมากขึ้น ความตอ้งการใช้วตัถุดิบก็มากขึ้นน าไปสู่การใช้
ทรัพยากรท่ีมากจนเกินไป มีการผลิตมากขึ้นโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการปล่อยมลพิษของเสียมาก
ขึ้น 

3) ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย
ต่อมวลมนุษย ์ประเทศท่ีพฒันาแลว้จะเกิดการพฒันาดา้นเทคโนโลยีเกิดการแข่งขนัและพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ และความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยกี็มีส่วนก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  

4) ความยากจน ความยากจนก็ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั เช่น การประชุมกลุ่ม
เพื่อไปตดัไมท้ าลายป่า การบุกรุกพื้นท่ีป่าฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นตน้ 

5) จิตส านึกและการศึกษา การจะท าให้เกิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไดดี้ขึ้นขึ้นอยู่กบัจิตส านึกของประชาชนและการมีส่วนร่วม การไดรั้บ
การศึกษา แต่หากประชาชนมีฐานะยากจนแลว้ โอกาสท่ีประชาชนเหล่าน้ีจะไดรั้บการศึกษาอบรมก็
มีจ านวนนอ้ย 

6) การแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง ประวติัการเมืองไทยท่ีผ่านมาผูท่ี้เขา้มาท างาน
ทางการเมืองบางกลุ่มได้ด าเนินการในลักษณะท่ีมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยหวงั
ประโยชน์ทางการเมืองบางคร้ังก็เอ้ือประโยชน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บ
ความเสียหาน 
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7) ความคิดความเช่ือ ประเพณี ค่านิยมและวฒันธรรม การท่ีเราไม่บังคับใช้กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด ย่อมมีผลท าให้คนจ านวนหน่ึงไม่เกรงกลวัท่ีจะฝ่าฝืนกฎหมาย จึงแสดง
ให้เห็นว่า ความคิดความเช่ือ ประเพณี ค่านิยมและวฒันธรรมของคนในสังคมมีบทบาทต่อ
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

8) การไม่รวมตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มในการผลิตหรือการท ากิจกรรม การท่ีสังคมใดปล่อย
ใหมี้การท ากิจกรรมหรือการผลิตต่าง ๆ อยา่งเสรีโดยมิไดน้ าตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมารวมเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนในการท างานหรือกิจกรรมการผลิตนั้น จะท าใหส้ังคมประสบปัญหาส่ิงแวดลอ้มในท่ีสุด 
 

2.2 ส่ิงแวดล้อมกับอุตสาหกรรม 
ปราณี พันธุมสินชัย (2542) ระบบนิเวศธรรมชาติถูก เปล่ียนไปเ ม่ือมีการพัฒนาทาง

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองการอุปโภค บริโภค และการค้าระหว่างประเทศมีการใช้
สารเคมีในการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกเปล่ียนรูปไปเพื่อใชใ้นการอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ท าใหเ้ร่ิมมีกากของเสียและมลพิษเพิ่มขึ้น มลพิษอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

1) มลพิษทางน ้า น ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนท าใหน้ ้าในแม่น ้าเน่าเสีย แมว้า่ความ
ตอ้งการใชน้ ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมีสัดส่วนปริมาณนอ้ยกว่าการใชข้องบา้นเรือนและชุมชน แต่
น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีปริมาณมลพิษท่ีเขม้ขน้ เม่ือถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้า จะท าให้เกิด
ปัญหาน ้าเน่าเสีย 

2) มลพิษทางอากาศ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีท าให้
เกิดควนัด า เขม่า ก๊าซพิษ กล่ินและฝุ่ นละออง ส่งผลให้คุณภาพของอากาศเส่ือมโทรมลงไป มลพิษ
ทางอากาศโดยส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม 

3) มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน โดยทัว่ไปแลว้มาจากการท างานของเคร่ืองจกัรใน
โรงงานอุตสาหกรรม จากแรงกระแทก เสียงและการสั่นสะเทือนมีผลต่อสุขภาพอนามยัของคนงาน
ในโรงงานและชุมชนท่ีอยูข่า้งเคียง 

4) มลพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรม กากของเสียไดแ้ก่ ของเสียท่ีเป็นของแขง็ ซ่ึงรวมถึง
ขยะมูลฝอย เศษไม ้เศษเหล็ก ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าตรฐาน รวมทั้งเศษอาหารท่ีมาจากกระบวนการ
ผลิตโรงงานอาหารและจากคนงานในโรงงาน 

5) มลพิษจากของเสียอนัตราย ไดแ้ก่ ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเจือปนดว้ยของเสีย
ท่ีอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม 
สารน้ีอาจเป็นส่วนของวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตหรือเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก็ได ้เม่ือไม่
มีการจดัเก็บ ขนส่ง หรือก าจดัใหถู้กวิธีแลว้ ก็จะเป็นอนัตรายต่อคนงานและชุมชนขา้งโรงงาน 
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โดยรวมแลว้ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในประเทศไทยเร่ิมไดรั้บความสนใจอยา่งจริงจงั 
จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บรรดาคนงานและชุมชนในละแวกโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เร่ิมจะ
เรียกร้องสิทธิในการไดรั้บการคุม้ครอง จากภาวะมลพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของเขาเองท าให้
ผูป้ระกอบการเร่ิมตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและส่ิงแวดลอ้มมากขึ้นประกอบกบัการ
แข่งขนัการคา้ยุคโลกาภิวฒัน์น้ี ยงัมีองคก์าร NGO ท่ีสนบัสนุนมาตรฐานการคา้ระหว่างประเทศได้
ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไดม้าตรฐานเพื่อการยอมรับจากลูกคา้ 
ซ่ึงเป็นเหตุใหโ้รงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีเนน้ทางดา้นการส่งออก จะตอ้งมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ขึ้นเพื่อขอการรับรองจากองคก์ร ISO ซ่ึงนอกจากจะท าให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ในการคา้แลว้ ยงั
เป็นการลดมลพิษอุตสาหกรรมไปดว้ย 
 

2.3 การจัดการส่ิงแวดล้อม 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งสามารถตีความไดห้ลากหลาย นักวิชาการ

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัและน่าสนใจไว ้ดงัต่อไปน้ี 
เกษม จนัทร์แก้ว (2545: 77, 95-96) ได้กล่าวว่า “การจดัการส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง กระบวนการ
สร้างศักยภาพการคงสภาพความยัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ การ
ด าเนินการจดัการเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อมวลมนุษยต์ลอดไป ซ่ึงหลกัการในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ประกอบดว้ย 3 หลกัการ ดงัน้ี  

1) การก าหนดชนิด/ประเภท และขอบเขตของส่ิงแวดลอ้มเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการ
สร้างรูปแบบการจัดการเป็นตัวน าแนวคิดในการก าหนดชนิด/ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย ระบบ
ส่ิงแวดลอ้ม และการก าหนดขอบเขต เพื่อน าไปสู่การหาขนาด และปริมาณว่ามีสถานภาพลกัษณะ
ใด และการสร้างศกัยภาพใหเ้อ้ือประโยชน์ เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มมีแต่จ านวนลดลง 

2) การก าหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพและ /หรือการสร้างศักยภาพความยัง่ยืนของ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการก าหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์/สมดุลแลว้เกิด
ความยัง่ยืนของส่ิงแวดล้อมนั้นตลอดไป เช่น การสร้างแนวทางหรือกิจกรรมการป้องกันให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

3) การควบคุมในการก าจดั/บ าบดัของเสีย และมลพิษจากกิจกรรมการใชท้รัพยากรเป็นการ
สร้างกิจกรรมควบคุมของเสียและ/หรือมลพิษส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาสภาพของส่ิงแวดลอ้มให้มี
ศกัยภาพแบบยัง่ยืน เพราะการใช้เทคโนโลยีทุกประเภททั้งเทคโนโลยีธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ี
มนุษยส์ร้างขึ้น จะเกิดของเสียและมลพิษเสมอ 
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ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์(2546:280) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “การจดัการส่ิงแวดลอ้ม” 
หมายถึง  กระบวนการจัดการแผนงาน หรือกิจกรรมในการจัดสรรการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการพฒันา คือ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดย
อาศยัหลกัการใช้ทรัพยากรท่ีประหยดั ยืนยาว และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มน้อย
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 โดยสามารถสรุปแนวคิดการจัดการส่ิงแวดล้อมได้ว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจะต้องเป้นการใช้ทรัพยากรแบบยัง่ยืน โดยมีการจัดการวางแผนการจัดการท่ีเป็น
รูปธรรมเพื่อการคงสภาพท่ีสมบูรณ์ โดยผ่านกระบวนการจดัการสร้างแผนจดัการทรัพยากร ก าจดั 
บ าบดัมลพิษ และการฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือมโทรมให้มีศกัยข์องการคงสภาพความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดไป ซ่ึงทางเลือกในการด าเนินการสามารถด าเนินการตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 ซ่ึงประกอบดว้ยโครงสร้างขององค์กร การวางแผน การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ หลกั
ปฏิบติั ระเบียบปฏิบติักระบวนการผลิตหรือบริการทรัพยากรส าหรับการน ามาใชใ้นการพฒันาและ
ปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์รวมทั้งนโยบายส่ิงแวดลอ้มโดยรวมขององคก์ร  
(สยาม อรุณศรีมรกต, 2562) 
 

2.4 ความเป็นมาของระบบมาตรฐาน ISO 14001 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มถือเป็นรูปแบบหน่ึงในการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็น

ระบบ โดยพิจารณาถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเป็นผูก่้อก าเนิด และออกแบบการควบคุมระบบการ
บริหารจดัการตั้งแต่เร่ิมตน้ ตั้งแต่การเลือกใชท้รัพยากรและการจดัการกบัมลภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้ น ทั้ งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
สภาพแวดลอ้มโดยรวมของโลก ซ่ึงเป็นหน่ึงเหตุผลท่ีท าให้ทุกประเทศหาแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของตนเอง และในขณะเดียวกนัก็พยายามคงสภาพส่ิงแวดลอ้มไวใ้ห้เส่ือมโทรม
นอ้ยท่ีสุด ประเทศท่ีพฒันาแลว้ไม่ควรเนน้การแกปั้ญหามลพิษเพียงอยา่งเดียวแต่จะตอ้งรับผิดชอบ
ในการคน้หาวิธีใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม ทุกประเทศควรจะมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเช่นเดียวกัน เพราะถ้าปล่อยให้มลพิษกระจายไปใน
ส่ิงแวดลอ้มโดยไม่มีการควบคุมจะมีผลโดยตรงต่อสภาวะแวดลอ้ม ดังนั้นในการพฒันาจึงควร
ผสมผสาน (Integrate) หลกัการอนุรักษร่์วมกนัดว้ย รวมทั้งน าปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบอนั
เกิดจากการใชท้รัพยากรมาประกกอบในการก าหนดนโยบายการพฒันาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศ และในการพฒันาไม่ควรค านึงถึงแต่การแสวงหาประโยชน์สูงสุด (Maximize Returns) 
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แต่เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากการพฒันาตอ้งพึ่งพาทรัพยากรและทรัพยากรก็เป็นองค์ประกอบของ
ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาจึงมีความสัมพันธ์ ซ่ึงกันและกัน (Inter-Relationship) ดังนั้ นจึง
จ าเป็นต้องเลือกแนวทางในการพัฒนาท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimization) เพื่อให้เกิดสมดุลแก่
ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจุบนัการจดัการส่ิงแวดลอ้มมิไดถู้กจ ากดัเฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึง หรือจ ากดัพื้นท่ี
ส่วนใดส่วนหน่ึงของโลก ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มได้แพร่ขยายไปทัว่โลกจนกลายเป็นปัญหา
ระดบัโลก ในปัจจุบนั การรักษาสภาพแวดลอ้มนบัวนัจะซบัซอ้นมากขึ้นจนกลายเป็นแรงกดดนัต่อ
องค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้ นองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization หรือ ISO) จึงไดก้ าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับอนุกรมมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มขึ้น เช่น ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การตรวจประเมินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การ
ประเมินความสามารถในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การแสดงฉลากรับรอง เป็นตน้ โดยท่ีทุกองคก์รไม่
วา่จะเป็นผูผ้ลิต หรือผูใ้หบ้ริการ ต่างมีกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน ส าหรับองคก์รท่ี
เป็นผูผ้ลิต นอกจากตอ้งการสินคา้และบริการแลว้ การด าเนินการจากกระบวนการยงัมีส่ิงท่ีไม่พึง
ประสงค ์   

นอกจากจะไดสิ้นคา้ หรือผลิตภณัฑ์แลว้ในระหว่างกระบวนการผลิต อาจจะมีผลท่ีไม่พึง
ประสงคอ่ื์น ๆ ตามมา เช่น เสียง ฝุ่ น ของเสีย สารปนเป้ือน ถา้เป็นองคก์รท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ ก็จะอยู่
ในรูปของการใชท้รัพยากรต่าง ๆ อย่างไม่คุม้ค่า และไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงลว้นเป็นผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม หากมีการจดัการท่ีเหมาะสมก็จะสามารถควบคุม และลดผลกระทบเหล่านั้นไดอ้ย่างดี
ถึงแมว้่าแต่ละประเทศทัว่โลก จะมีขอ้บงัคบั และกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแลว้ก็ตาม องคก์ร
ต่าง ๆ สามารถน าอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ไปประยุกต์ใช้กับระบบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ยความสมคัรใจ ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าไปปฏิบติัก็เป็นขององคก์ร และสังคม
โดยส่วนรวม 

จุดเร่ิมตน้ของการเป็นมาตรฐานสากล ISO 14001 ในปี ค.ศ. 1982 ได้มีการประชุมของ
สหประชาชาติเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีเมือง ไนโรบี ประเทศเคนยา จนในปี ค.ศ. 1992 ไดมี้การประชุม
ระดบัโลกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา “Environmental and Development” ท่ีกรุงริโอเดอจาเน
โร ประเทศบราซิล ซ่ึงไดก้ล่าวถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะการพฒันาในด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเป็นตน้เหตุของการท าลายส่ิงแวดลอ้ม โดยหัวขอ้ท่ีประชุมไดก้ล่าวถึงความยากจน ความ
ไม่ยุติธรรม การเอาเปรียบ การกดขี่ และการส ารวจทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีทรุด
โทรม ซ่ึงปรากฏในระเบียบวาระการประชุมท่ี 21 (Agenda 21) ท่ีกล่าวถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนควบคู่
ไปกบัการรักษาสภาพแวดลอ้มโลก ใหต้ระหนกัถึงผลจากการผลิตหรือการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ี
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ท าให้ทรัพยากรถดถอย ท าให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ เช่น น ้ าเสีย อากาศเสีย กากของเสียอนัตราย เป็น
ต้น รวมทั้งเป็นท่ีมาของการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการผลิต (Environmental 
Management System ; EMS) หรือท่ีเรียกวา่ ISO 14001 ท่ีมีใชก้นัทัว่โลกในปี ค.ศ. 1996 เป็นตน้มา 

โดยผลจากการประชุม “Earth Summit” ท่ีว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีกรุงรีโอเดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ไดมี้การก าหนดใหน้ าหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มมา
ใชค้วบคู่ไปกบัการพฒันาโดยเฉพาะการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม ดงันั้นในปี พ.ศ. 2536 องคก์รว่า
ดว้ยมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization หรือ ISO) ไดจ้ดัตั้งคณะท างาน
ด้านเทคนิคท่ี 207 (Technical Committee 207  หรือท่ีเรียกสั้ น ๆ ว่า TC207) ให้ท าการพัฒนา
มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มขึ้น โดยมุ่งเนน้การควบคุมหรือ
ป้องกนัสภาพแวดลอ้ม คณะท างานดงักล่าวไดจ้ดัท าและประกาศมาตรฐานออกมาในปี พ.ศ. 2539  
(ค.ศ. 1996) โดยไดป้ระกาศ ISO 14001 และ ISO 14004 รวมทั้งไดป้ระกาศ ISO 14010, ISO 14011, 
ISO 14014 และไดป้ระกาศมาตรฐานอ่ืน ๆ ตามมา โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑ์เป็นส าคญั (ธเรศ ศรีสถิต, 2549 ) รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานในกลุ่ม ISO 14001 
 

ISO Standard สาระท่ีเกีย่วข้อง 
ISO 14001 
 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Management System ; EMS) 

ISO 14010 ISO 14011 และ ISO 14012  การตรวจติดตามส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Audit ; EA )  

ISO 14021  14022  14023  14024 และ 
14025 

ฉลากส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Labeling ; EL) 

ISO 14031 การประเมินผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Performance Evaluation ; EPE) 

ISO 14021  14022  14023  14024 และ 
14025 

ฉลากส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Labeling ; EL) 

ISO 14031 การประเมินผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Performance Evaluation ; EPE) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

ISO Standard สาระท่ีเกีย่วข้อง 
ISO 14040  14041  14042 และ 14043 การวิเคราะห์วงจรชีวิต (Life-Cycle Assessment ; 

LCA) 
ISO 14050 
 

นิยามศพัท ์(Environmental Definition ; ED) 

ISO 14060  มาตรฐานลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์
(Environmental aspect in Products Standard)  

 
คณะกรรมการเทคนิคไดพ้ฒันา ISO 14001 มาจากมาตรฐานของประเทศองักฤษ BS 7750 

(British standard 7750) ท่ีไดมี้การจดัท ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ซ่ึงไดป้ระกาศใชเ้ฉพาะประเทศองักฤษ 
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ISO 14001 มีท่ีมาจาก BS 7750 จากนั้น องค์กรว่าด้วยมาตรฐานสากล
ประกาศใช ้ISO 14001 อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1996) ส าหรับประเทศไทยนั้นโดย
ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศใช้ในปีเดียวกันทนัทีเป็น มอก.
14001-2539 อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการใชร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย เวลาผ่านไป
มาตรฐานสากลฉบบัน้ีไดถู้กใช้กนัอย่างแพร่หลายในทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดน้ าระบบไปใชแ้ละรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานในประเทศไทย
จนในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) องคก์รว่าดว้ยมาตรฐานสากลไดป้ระกาศ ISO 14001 ฉบบัใหม่ทั้งน้ี
เพราะ ISO 9001 ไดมี้การปรับปรุงฉบบัใหม่ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เพื่อให้มาตรฐานไปใน
ทิศทางเดียวกนั และมีความชดัเจนมากขึ้นในบางประเด็น รวมทั้งเพิ่มเติมสาระบางขอ้ท่ีสามารถท า
ให้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ท่ีสุด ดงันั้นมาตรฐานฉบบัท่ีปรับปรุงใหม่ในปี ค.ศ. 2004 
ของ ISO 14001 จึงไดเ้ร่ิมประกาศใชเ้ป็นตน้มา และล่าสุดในปี ค.ศ. 2015 แอนน์มารี ประธานของ
อนุกรรมการวิชาการ ISO/TC 207/SC1 ซ่ึงเป็นคณะกรรมการวิชาการท่ีพฒันามาตรฐานและดูแล
รับผิดชอบการปรับปรุงมาตรฐานน้ี กล่าวว่า “มีความมัน่ใจว่ามาตรฐานฉบบัใหม่จะเติมเต็มความ
ฝันท่ีคณะกรรมการอยากจะเห็นในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมารวมทั้งช่วยให้โลกเราสามารถจัดการกับ
ประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มแบบองค์รวมได”้ แอนน์มารี กล่าวว่า “จากการท่ีคณะกรรมการได้
มองถึงอนาคต มาตรฐานฉบบัใหม่จะช่วยใหป้ระเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัแนวคิดและการวางแผน
ปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ขององคก์ร มีการผสมผสานกนัไดเ้ป็นอย่างดีมากขึ้น นอกจากน้ี ในเร่ืองของ
วงจรชีวิตและประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับซัพพลายเชนใน ISO 14001 ก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นใน
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อนาคต” รักษาการเลขาธิการไอเอสโอ เควิน แม็คคินลีย ์กล่าวว่า “มาตรฐาน ISO 14001 ฉบบั
ปรับปรุงใหม่ มีการสะทอ้นความเปล่ียนแปลงหลายประการในเร่ืองของเทคโนโลยีและส่ิงท่ีผูมี้
ส่วนได้เสียคาดหวงัจากองค์กร นอกจากน้ี ยงัมีเร่ืองของความได้เปรียบในการแข่งขัน ซ่ึง ISO 
14001 เป็นส่ิงท่ีองคก์รสามารถแยกแยะตนเองไดว้่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และในหลาย
กรณี ยงัมีความไดเ้ปรียบทางการเงินและช่วยให้องคก์รตระหนกัถึงประสิทธิภาพและการปรับปรุง
สมรรถนะอีกด้วย” การทบทวน ISO 14001 : 2015 ท าโดยผู ้เ ช่ียวชาญ 121 คน ซ่ึงอยู่ ใน
คณะอนุกรรมการวิชาการ ISO/TC 207/SC1 ท่ีดูแลการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารดูแลของ
สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของประเทศองักฤษ (British standard Institute : BSI) ซ่ึงมีตวัแทนกลุ่มผู ้
มีส่วนไดเ้สียจากหลายฝ่ายของประเทศต่าง ๆ จ านวน 88 ประเทศ จึงท าให้ ISO 14001 : 2015 เป็น
มาตรฐานท่ีมีการใชก้นัอย่างกวา้งขวางมากท่ีสุดอีกมาตรฐานหน่ึงของโลกและเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ทางธุรกิจส าหรับองค์กรจ านวนมากในแต่ละปี ทัว่โลกมีการออกใบรับรองมากกว่า 300,000 ใบ 
มาตรฐานน้ีจึงเป็นวาระส าคัญของหลาย ๆ องค์กรทั่วโลกท่ีให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ในวนัท่ี 15 กันยายน 2558 มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ฉบบัใหม่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ซ่ึงไอเอสโอ ไดท้ าใหม้ัน่ใจวา่มาตรฐานน้ียงัคงเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดและตอบสนองแนวโนม้ใหม่ของโลก เช่น บริษทัต่าง ๆ มีการยอมรับมากขึ้น ส าหรับปัจจยัทั้ง
ภานในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบรวมทั้งเร่ืองของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้  

ส าหรับการเปล่ียนแปลงหลกั ๆ ในมาตรฐานฉบบัใหม่น้ี รวมถึง 
- การมีพนัธะสัญญาของผูบ้ริหาร 
- การเช่ือมโยงกบัทิศทางกลยทุธ์ขององคก์รมากขึ้น 
- การปกป้องส่ิงแวดลอ้มเพิ่มขึ้น โดยเนน้ไปท่ีโครงการเชิงรุก 
- การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นผา่นการขบัเคล่ือนกลยทุธ์การส่ือสาร 

การมีแนวคิดของวงจรชีวิตท่ีพิจารณาแต่ละขั้นตอนของผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยมีการ
พิจารณาการพฒันาตั้งแต่ตน้จนถึงวงจรชีวิตสุดทา้ยของผลิตภณัฑ์หรือบริการ (อา้งถึงใน เสาวนีย ์
เป่ียมคุม้, 2559 : 6-7) และในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมไดป้ระกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 
2913 (พ.ศ. 2559) ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เร่ืองการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม – ขอ้ก าหนดและ
ข้อแนะน าในการใช้มาตรฐานเลขท่ี มอก. 14001 – 2559 ในวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็น
มาตรฐานท่ีองคก์รจะใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น
มาตรฐานภาคสมคัรใจแก่สถานประกอบการในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
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2.4.1 องค์ประกอบของมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานน้ีไดป้ระกาศใชไ้ดใ้น พ.ศ 2539  (ค.ศ.1996) และปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมา 

เป็นพ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยมีองคก์รประกอบหลายประการ และแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
1) การประเมินผลกระทบการจดัการขององคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) ระบบการจัดการ ส่ิ งแวดล้อม  ห รือ  Environmental Management 
Systems (EMS) (ISO 14001, ISO 14001)  

(2) การตรวจติดตามประเมิน หรือ Environmental Auditing (EA)(ISO 
14010 ถึง 12) 

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม หรือ Environmental 
Performance Evaluation (EPE) (ISO 14031) 

2) การประเมินผลผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
(1) การประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ Life Cycle Assessment (LCA)(ISO 

14041 ถึง ISO 14044) 
(2) ฉลากผลิตภณัฑส่ิ์งแวดลอ้ม หรือ Environmental Labeling (EL) 

(ISO 14041 ถึง 24) 
(3) ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์หรือ Environmental Aspects In  

Product Standard (EAPS) (ISO14060) 
มาตรฐานท่ีสามารถยืน่ขอ้รับรองไดค้ือ ISO 14001:Environmental Management  

Systems Specification With Guidance For Use หรือท่ีเรียกและเขา้ใจกนัว่าเป็นมาตรฐานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง 
 

2.4.2 โครงสร้างขององค์กร ISO 
องค์ประกอบของ ISO ประกอบดว้ยสมาชิก 3 ประเภท คือ สมาชิกสามญั สมาชิกองค์กร

และสมาชิกวิสามญั 
1) สมาชิกสามัญ (Member body หรือ Participating member) ซ่ึงเป็นตัวแทนของแต่ละ

ประเทศของการดูแลมาตรฐาน มีไดเ้พียงประเทศละหน่ึงเท่านั้น ความรับผิดชอบของสมาชิกสามญั
มี ดงัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาองคก์รท่ีมีศกัยภาพในประเทศเพื่อท่ีจะช่วยเหลือในการพฒันา 
มาตรฐานสากลใหม่ ๆ 
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(2) ให้ความร่วมมือในการพิจารณาและออกความคิดเห็นและออกเสียงในการ
ประชุมเม่ือพิจารณาก าหนดมาตรฐานสากลต่าง ๆ 

(3) หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงคือการช าระค่าสมาชิกสามญัเม่ือถึงก าหนดสมาชิก
สามญัจะมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีในการออกเสียง ใหค้วามคิดเห็น และเขา้ร่วมในการพฒันาดา้น
เทคนิคหรือนโยบาย ประเทศไทยก็เป็นสมาชิกประเภทน้ีเช่นกัน โดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 907 (กว.
907) มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นผูพ้ิจารณาให้เห็นชอบแต่ละคร้ัง ซ่ึงแต่งขึ้นเม่ือวนัท่ี 27 
กนัยายน พ.ศ. 2537 ส าหรับ กว.907 นั้นประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยราชการและเอกชนต่าง ๆ 
เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมมาตรฐานไทย โดยมีการเลือกประธานกรรมการขึ้นมา 1 
ท่าน และมีผูแ้ทนส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเป็นเลขานุการ ซ่ึงผูแ้ทนต่าง ๆ ใน
คณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 907 จะมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมโดยตรงท่ี
ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมท่ีเก่ียวข้องด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ในการพิจารณามาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้มแต่ละฉบบัก่อนท่ีจะลงคะแนนทางจดหมายส่งกลบัไปท่ี ISO/TC 207 

2) สมาชิกสถาบนั (Correspondent member or observing member) เป็นลกัษณะสมาชิกท่ี
เป็นองค์กร ซ่ึงโดยมากมกัเป็นองค์กรท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละประเทศซ่ึงยงัไม่ไดม้าตรฐานไปใช้
อย่างจริงจงัในกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รจะมีนอ้ยกวา่สมาชิกสามญั คือ 
มีสิทธิออกความคิดเห็นในดา้นเทคนิคและนโยบายเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

3) สมาชิกวิสามญั (Subscriber member or laison member) เป็นสมาชิกซ่ึงมกัเป็นประเทศ
เล็ก ๆ ระบบเศรฐกิจไม่ใหญ่มากนัก และไม่มีก าลงัในการจ่ายค่าสมาชิก แต่ยงัสามารถติดต่อกับ
องค์กร ISO ได้ มีความสัมพนัธ์ต่อกันซ่ึงอาศยัองค์กรหรือสถาบนัต่าง  ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการให้
ความคิดเห็น เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณามาตรฐานแต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบ 

 

2.5 โครงสร้างข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015  
 เพื่อให้บรรลุตามความคาดหวงัของระบบการจัดการมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
องค์กรต้องให้ความสนใจเก่ียวกับการด าเนินการ โดยผ่านการควบคุมผลกระทบของกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์ บริการและวฏัจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ขององค์กรท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการ
ก าหนดนโยบาย และวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ การประเมินผล
กระทบท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นดา้นกฎหมายท่ีมีความเขม้งวด ขอ้ก าหนด 
รวมถึงมาตรการอ่ืน ๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตวับทกฎหมาย พนัธะสัญญา และความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ต่างมีทิศทางของความตอ้งการให้องค์กรด าเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
หรือเป็นการส่งเสริมการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการทบทวนระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน เพื่อให้มัน่ใจว่าองคก์รต่าง ๆ จะสามารถด าเนินธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคตเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ดงันั้น องคก์รมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ จึงมีวตัถุประสงคใ์หอ้งคก์ร
ต่าง ๆ โดยตอ้งก าหนดมาตรฐานและการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บรรลุผลดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการทบทวน และการตรวจติดตาม
ภายใต้ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจัดการของระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผลสามารถน าไปรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดดา้นการจดัการได ้จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจถึงเน้ือหาส าคญัของ
แต่ละขอ้ก าหนด เพื่อน ามาจดัตั้งเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมกบัแต่ละองคก์รเพื่อ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

2.5.1 ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
จากการทบทวนแนวความคิดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001 : 2015) และแนวทางการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด (ISO 14001 : 2015) ซ่ึงแสดงในภาคผนวกท่ี 
ก สามารถสรุปไดว้่า แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกั
ของการบริหารจดัการท่ีดีและเหมาะสม ดงัท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละขอ้ก าหนดเพื่อให้องคก์รพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถว้นและครอบคลุมให้มากเพียงพอ จึงจะสามารถท าให้เกิดระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสมน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อไปได ้โดยอาศยักลไก
ส าคญัคือ การวางแผนตามขอ้ก าหนดท่ี 4, 5, 6 กระบวนการสนบัสนุนตามขอ้ก าหนดท่ี 7 การปฏิบติั 
การควบคุมกระบวนการตามขอ้ก าหนดท่ี 8 การตรวจสอบประเมินสมรรถนะและการติดตามผล
ตามขอ้ก าหนดท่ี 9 และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตามขอ้ก าหนดท่ี 10 โดยงานวิจยัน้ีไดน้ าแนวคิด
เก่ียวกบัขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) จดัท าเป็นส่วนหน่ึงใน
แบบสัมภาษณ์เพื่อให้สามารถทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015)  สามารถน าขอ้ก าหนดไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
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2.5.2 หลกัการด้วยแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
กระบวนการพื้นฐานของระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้มได้ถูกสร้างขึ้นมาจาก

แนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงแนวคิดท่ีส าคญัของ ดร.เดมม่ิง รูปแบบของ PDCA แสดง
ถึงกระบวนการท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองซ่ึงสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับระบบการจดัการและองค์ประกอบย่อยของระบบการจดัการก็ได้ ซ่ึงสามารถ
อธิบายหลกัการและกรอบแนวคิดไดด้งัแสดงในภาพ 2.1 ดงัน้ี 

1) การวางแผน (Plan) เป็นการพฒันาวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการท่ี  
จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามผลของนโยบายขององคก์รท่ีตั้งไว ้

2) การปฏิบติั (Do) การน าไปใชต้ามกระบวนการท่ีวางแผนไว ้
3) การตรวจสอบ (Check) กระบวนการติดตามผลและการวดัผลตามท่ีระบุ 

ไวใ้นนโยบายหรือตามความมุ่งมัน่ วตัถุประสงค ์ผลการปฏิบติังาน รวมไปถึงรายงานผลการท างาน 
4) การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั (Act) ผลจากการตรวจสอบในประเด็น 

ท่ีควรปรับปรุงจะตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง PDCA และกรอบการท างานตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
แหล่งท่ีมา : สยาม อรุณศรีมรกต, 2562 
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2.6 ความจ าเป็นและขั้นตอนการน าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมไปใช้ 
2.6.1 ความจ าเป็นของการน าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมมาใช้ 

1) วิสัยทศัน์ (Vision) ของผูบ้ริหารระดบัสูง เน่ืองจากในการด าเนินธุรกิจของแต่
ละองคก์รจะมีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน เช่น องคก์รท่ีเป็นผูผ้ลิตก็จะมีส่ิงท่ีไม่
พึงประสงคเ์กิดขึ้น คือ มีเสียง ฝุ่ น น ้ าขุ่น อากาศเสีย ของเสียงหรือขยะ และสารปนเป้ือนต่าง ๆ ถา้
เป็นองคก์รท่ีด าเนินการดา้นการบริการ ก็มกัจะเกิดการใชท้รัพยากรมากเกินไปอย่างไม่คุม้ค่า และ
ไม่มีประสิทธิภาพส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน และ ถา้องคก์รสามารถ
ควบคุมไม่ให้เกิดส่ิงเหล่าน้ีได ้ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวเป็นเคร่ือง
ยนืยนัวา่ องคก์รน้ีเป็นองคก์รท่ีรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้ม และเป็นมิตรต่อชุมชนรอบขา้ง 

2) องค์กรจะมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและประหยดัเน่ืองจากไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายในการควบคุมและก าจดัของเสียเหล่านั้นซ่ึงจะส่งผลให้ตน้ทุนลดลงและมีโครงการ การ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั เช่น โครงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า หรือการใช้น ้ าในองค์กร ซ่ึงส่ิง
เหล่านั้นไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ไดก่้อใหเ้กิดการประหยดันบัเป็นจ านวนเงินมหาศาล 

3) ขจดัปัญหาอุปสรรคและขอ้กีดขวางทางการคา้ในระบบเสรี เช่น ในปัจจุบนั
ลูกคา้จะไม่ใช่ผูบ้ริโภคหรือผูบ้ริโภคเพียงอย่างเดียว แต่ยงัรวมถึงการรวมกลุ่มของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจ
เป็นเมือง ประเทศ หรือประชาคมต่าง ๆ และไดน้ าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาเป็นเคร่ืองกีดกนั
ทางการคา้ โดยก าหนดให้ผูท่ี้จะส่งสินคา้เขา้ไปขายในกลุ่มดงักล่าวจะตอ้งได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงเป็นเหตุจ าเป็นท่ีต้องปฏิบัติตามและครอบคลุมถึงผูผ้ลิตสนับสนุน 
(Supporting Industry) ท่ีผลิตสินคา้หรือช้ินส่วนให้โรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิต เพื่อส่งออกไปยงั
กลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่งของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่อุตสาหกรรม ภายในประเทศก็จะถูกกดดนัให้
เขา้สู้ระบบโดยอตัโนมติั เหตุผลทางดา้นการคา้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ความแตกต่างในการ
ลงทุน กล่าวคือประเทศท่ีมีกฎหมายส่ิงแวดลอ้มเขม้งวดส่งผลให้อุตสาหกรรมตอ้งมีค่าใช่จ่ายใน
การลงทุน ในส่วนของการจัดการส่ิงแวดล้อมและก าจัดส่ิงแวดล้อมมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ท่ี
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มไม่เขม้งวดในเร่ืองดงักล่าว เป็นผลสรุปของความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั
ทางการคา้เสรี เน่ืองจากการลงทุนไม่อยูบ่นพื้นฐานเดียวกนั จึงมีการผลกัดนัทางออ้มให้ระบบ ISO 
14001 เป็นมาตรฐานทางการค้า ระบบฯ จึงเป็นเง่ือนไขทางการค้าด้วยเหตุผล เพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มแฝงดว้ยเหตุผลความไม่เป็นธรรมดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นประเทศคู่
คา้เป็นประเทศท่ีเจริญแลว้ทางดา้นตะวนัตกจึงมกัคา้กบัองค์กรท่ีได้รับรองระบบฯ ดังกล่าวแลว้ 
ทั้งนั้น ประเทศใดปฏิเสธท่ีจะใช ้ระบบดงักล่าวก็ตอ้งเสียโอกาสในการแข่งขนัทางการคา้ไป 
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4) ป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มอนัเอาจเกิดกับชุมชนหรือสังคมรอบข้าง 
ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะท าให้ผูป้ระกอบการ มีวิธีการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ตนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีไดป้ระกาศก าหนดไว ้ท าใหม้ลพิษส่ิงแวดลอ้ม
อยู่ในมาตรฐานท่ีไม่เป็นส่ิงก่อให้เกิดความร าคาญหรือเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์จึงเป็นการลดความ
รุนแรง ในดา้นชุมชนรอบขา้งดว้ย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ี
อาจก าหนดขึ้นในอนาคต 

 
2.6.2 ขั้นตอนการจัดท าระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 

ขั้นตอนในการขอการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น องค์กรจะตอ้งจดัท า
ระบบตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 14001 เป็นอย่างต ่าหรืออาจมากกว่าก็ได้โดยใช้ระบบการ
จดัการช่วยให้มีการควบคุมสภาวะแวดลอ้มในองคก์ร ในการเตรียมตวัเพื่อการขอการับรองระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีขั้นตอนหลกัในการจดัท าดงัน้ี 

1) ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและจดัท าอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 และกิจกรรมเองของ
องคก์รเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฯ ว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานอย่างไร ให้ถ่องแทเ้กิดความเขา้ใจ
และปฏิบติัได ้และมีการน าไปปฏิบติัเพื่อควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มใหถู้กตอ้ง 

2) ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อขอรับการสนบัสนุนในการจดัท าระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการสนับสนุนทางดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการจดัท าระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น เงินทุน บุคลากร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 

3) ขั้นตอนท่ี 3 ตั้งหัวหน้าและคณะกรรมการในการด าเนินการจดัท าระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม และควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินการท่ีก าหนดไว ้

4) ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม วางแผนการจัดท าระบบการ
จดัการส่ิงแวดงาลอ้ม จดัท าคู่มือระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม วิธีการปฏิบติัและค าแนะน าท่ีเป็น
เอกสารท่ีใช้ในการปฏิบติังานในการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกับกิจกรรมการ
ด าเนินงานขององคก์รเองดว้ย 

5) ขั้นตอนท่ี 5 ลงมือปฏิบติัตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไดก้ าหนดขึ้นโดย
ความร่วมมือกบัพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผูบ้ริหารสูงสุดและผูป้ฏิบติัการในกระบวนการ
ผลิต ในการปฏิบัติงานจะต้องการบันทึกผลการด าเนินงานต่าง ๆ ไวด้้วย เพื่อให้แน่ใจว่า การ
ด าเนินการนั้นเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้
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6) ขั้นตอนท่ี 6 ตรวจติดตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Audit) 
เพื่อตรวจสอบวา่ระบบเป็นไปตามแผน และขอ้ก าหนดของมาตรฐาน และมีการน าไปใชป้ฏิบติั เพื่อ
ควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มและคงไวอ้ยา่ง ถูกตอ้ง เหมาะสม 

7) ขั้นตอนท่ี 7 แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจติดตามภภายใน และปรับปรุง
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ประสิทธิภาพตามความเหมาะสม 

8) ขั้นตอนท่ี 8 ติดต่อหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองและยื่นค าขอ หลงัจากแน่ใจว่า
ระบบการจดัการขององคก์รนั้นสามารถควบคุมส่ิงต่าง ๆ ไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงโดยมากมกัมีการ
ประกาศใชเ้อกสารอย่างน้อย 2-3 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการตอ้งถูกน าไปปฏิบติัและไม่
เกิดปัญหาในการควบคุมลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์รท่ีสามหรือหน่วยใหก้ารรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Certification  
Body : CB) นั้นเป็นองค์การท่ีใช้การรับรองระบการจดการในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงโดยมากมกัเป็นการ
รับรองระบบคุณภาพ (ISO 9000) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ส าหรับประเทศ
ไทยนั้นหน่วยรับรองท่ีมีอยูป่ระมาณ 20 องคก์ร ซ่ึงการท างานและลกัษณะขององคก์รดงักล่าวจะได้
กล่าวต่อไปน้ีดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนการจดัท าระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
แหล่งท่ีมา : สยาม อรุณศรีมรกต, 2562 

1. ศึกษากิจกรรมขององคก์รกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี

เก่ียวขอ้งกบัมาตราฐาน ISO 14001 เพื่อควบคุมปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม 

3. แต่งตั้งคณะกรรามการและคณะท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
ด าเนินการจดัการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2. ฝ่ายบริหารใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
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ภาพท่ี 2.2 (ต่อ) ขั้นตอนในการขอการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งท่ีมา : สยาม อรุณศรีมรกต, 2562 
 

2.8 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 
การก าหนดกลยุทธ์ส าคัญขององค์กรจ าเป็นต้องมีข้อมูลท่ีเพียงพอในการประเมินถึง

ศกัยภาพ ภายในทั้งหมด รวมถึงโอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินการ จึงจะสามารถก าหนด
เป็นแนวทางเพื่อให้น าไปสู่การบริหารจดัการให้เกิดความส าเร็จได ้ในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มก็
เช่นเดียวกนัแนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการประเมินศกัยภาพในองคก์รอย่างง่าย คือการวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ ภยัคุกคาม (Treat) หรือเรียกว่า 
SWOT Analysis ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานภายใต้จุดแข็งและโอกาสท่ีมี 
พร้อมทั้งพฒันาจุดอ่อน และจดัการหรือรับมือกบัภยัคุกคามท่ีจะเกิดขึ้นได ้
 SWOT Analysis คือกระบวนการท่ีเป็นระบบส าหรับการจดัประเภทปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ขององค์กรและมองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กรในการวิเคราะห์ SWOT นั้นทีม

8. ติดต่อหน่วยงานท่ีใหก้ารรับรองและยืน่ค าขอรับรองระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7. ทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

6. ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. ด าเนินการตามแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

4. ก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม จดัท าระเบียบปฏิบติั และขั้นตอน
การปฏิบติังานควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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ผูบ้ริหารอาจมีทัศนคติท่ีแตกต่างกัน จึงต้องบริหารจัดการให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจท่ีดีกว่า และ
ความเห็นท่ีสอดคลอ้ง หรือ แตกต่างกนัของคณะบริหารจดัการ ในการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง  ๆนั้น
สามารถส่งผลรุนแรงต่อความส าเร็จของธุรกิจได ้(นภาพร ณ เชียงใหม่, 2548. อา้งถึงใน เสาวนีย ์
เป่ียมคุม้, 2559. 7-8) การวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ขององคก์ร ซ่ึง
จะช่วยให้ผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาส และภยัคุกคามจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์ร
เพื่อทีจะน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป โดยวิเคราะห์ SWOT มี
รายละเอียดดงัน้ี  
 S: Strengths คือ จุดแขง็ หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รณ์ท่ีเป็นบวก
ซ่ึงองค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึงการ
ด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ 
 W: Weakness คือจุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและความสามารถ
ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงการ
ด าเนินงานภายในองคก์รท่ีท าไดไ้ม่ดี 
 O: Opportunity คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การ
ท างานขององค์กรบรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการขององคก์ร 
 T: Treat คือ ภยัคุกคาม หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางหรือมีอิทธิพลต่อ
การท างานขององคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อองคก์ร 
 

2.8.1 การประเมินผลกระทบของสภาวะแวดล้อม 
1) สภาพแวดลอ้มภายใน 
คือ ปัจจยัท่ีอยู่ภายในองคก์ร ไดแ้ก่ โครงสร้างวฒันธรรม และทรัพยากรขององคก์ร

โครงสร้างจะแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มงาน ความสัมพนัธ์ทางอ านาจหน้าท่ี การไหลเวียนของ
งานการติดต่อส่ือสารภายใน ซ่ึงวฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) จะหมายถึงความเช่ือความ
คาดหวงั และค่านิยมร่วมกัน โดยทั่วไปจะปรากฎขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานท่ีระบุถึงพฤติกรรมท่ี
ยอมรับกันของบุคคลตั้งแต่ผุบ้ริหารลงมาถึงพนักงานระดับล่างสุดส่วนทรัพยากรขององค์กร
(Corporate Resource) จะหมายถึงทรัพย์สินทุกอย่างภายในองค์กร เช่น คน เงินทุน วัตถุดิบ
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เทคโนโลยี และทกัษะ เป็นตน้ (วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์. 2546 และสมยศ นาวีการ. 2544 อา้งถึงใน 
เสาวนีย ์เป่ียมคุม้. 2559:35-36) ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1) จุดแขง็ (Strengths) หมายถึง การด าเนินงานภายในองคก์ารท่ีตอ้ง 
วิเคราะห์การด าเนินงานภายใน  เช่น การบริหารการเงิน การตลาด การวิจัยและพฒันาเพื่อการ
พิจารณาถึงจุด แขง็ของการด าเนินงานภายในเหล่าน้ีเป็นระยะ และใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งของการ
ด าเนินงานเหล่าน้ีอยูเ่สมอ 

(2) จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง การด าเนินงานภายในองคก์รท่ีไม่สามารถ 
กระท าไดดี้ เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจยัและพัฒนา จะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ
การตั้งค  าถามส าหรับ การวิเคราะห์จุดอ่อน ขององคก์ร เช่น อะไร คือ ส่ิงท่ีควรปรับปรุง อะไร คือ 
ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง อะไร คือ ส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รในตลาดมองวา่ น้ีคือจุดอ่อน ปัจจยัอะไร 
ท่ีจะท าความสามารถในการแข่ง หรือการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มลดลง อาจ
พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งจากมุมมองภายในองค์กร และมุมมองจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและ
คู่แข่งในตลาด นอกจากน้ีควรพิจารณาขอ้มูลทุกอยา่งดว้ยความเป็นจริงไม่เขา้ขา้งเอนเอียงหรือปรับ
ใหต้่างจากความเป็นจริง 

2) สภาวะแวดลอ้มภายนอก 
คือปัจจัยท่ีอยู่ภายนอกและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมระยะสั้นของผูบ้ริหาร

ระดับสูงซ่ึงสภาพแวดล้อมภายนอกจะมีอยู่สองส่วนคือสภาพแวดล้อมการด าเนินงานและ
สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน (Work Environment) จะประกอบด้วย 
ปัจจยัท่ีกระทบและถูกกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงาน ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รัฐบาล 
ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบชุมชน คู่แข่งขนั และกลุ่มผลประโยชน์ เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มภายนอก 

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) จะประกอบด้วยปัจจัยท่ีไม่
กระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานระยะสั้นปัจจยัเหล่าน้ี จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจระยะ ไดแ้ก่ 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย (สมยศ นาวีการ 2544 และ สุพานี 
สฤษฎ์วานิช 2544 อา้งถึงใน เสาวนีย ์เป่ียมคุม้ 2559:36) ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก
ประกอบดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาปัจจยัส่ิงแวดลอ้มร่วมดว้ย 
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(1) โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององคก์าร ซ่ึงตอ้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขนัเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ี เช่น การพฒันาของคอมพิวเตอร์ การเปล่ียนแปลงของประชากร และการ
เปล่ียนแปลงค่านิยมและทศันคติ และการแข่งขนัจากต่างประเทศ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอาจจะ
ท าใหค้วามตอ้งการของลูกคา้เปลี่ยนแปลงไป 

(2) ภยัคุกคาม (Treat) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีคุกคามต่อการด าเนินงาน
ขององคก์าร สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีไดแ้ก่ การบริหารจดัการการเมืองและการปกครอง กฎหมายและ
ขอ้ก าหนด เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เทคโนโลยแีละการแข่งขนั 
 

2.8.2 วิธีวิเคราะห์ตัวแปร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553) ตวัแปร คือ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลท่ีส าคญัต่อองคก์รท่ีใหเ้กิด 

ความส าเร็จและหรือลม้เหลวได ้โดยตวัแปรท่ีกล่าวถึงน้ีจะน ากรอบของพนัธะสัญญาท่ีสมมุติมาท า 
ประกอบในการพิจารณาประเมินผลกระทบของสภาวะแวดลอ้มดา้นการเกษตรของประเทศไทยซ่ึง 
ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 

1) ปัจจยัภายใน คือ ส่ิงทีเรามีอยู ่ก  ากบัได ้ซ่ึงช่วยใหเ้ราประสบความส าเร็จ หรือ 
เป็นส่ิงขดัขวางการกา้วไปสู่ความส าเร็จ 

(1) บทบาทเป็น “บวก” ก่อใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้ม “จุดแขง็” (S) 
(2) บทบาทเป็น “ลบ” ก่อใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้ม “จุดอ่อน” (W) 

2) ปัจจยัภภายนอก คือส่ิงท่ีมีผลต่อเราและเป็นส่ิงท่ีก ากบัใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง 
ตามไดย้าก หรือไม่ไดมี้ทั้งผลทางดี และไม่ดี 
(1) บทบาทเป็น “บวก” ก่อใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้ม “โอกาส” (O) 
(2) บทบาทเป็น “ลบ” ก่อใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้ม “ภาวะคุกคาม” (T) 

ผลจากการประเมิน SWOT จะน าไปด าเนินการ การเลือกกลยุทธ์ขององคก์รในการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มโอกาสในการพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในรูปแบบของ TOWS Matrix  
 

2.8.3 การสร้างกลยุทธ์ทางเลือก (TOWS Matrix) 
ตาราง SWOT กลยุทธ์ทางเลือกขององค์การจะมีอยู่ 4 อย่าง ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้

อาจจะด าเนินผสมกนัได ้คือ 
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1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategies) เม่ือผลการพิจารณาปัจจัยท่ีเป็นกุญแจแห่ง
ความส าเร็จทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกอยูใ่นช่องจุดแข็งและโอกาส (O) เป็นยทุธศาสตร์
เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เม่ือผูด้  าเนินการมีจุดแขง็และโอกาสเอ้ืออ านวย 

2) ยุทธศาสตร์ เ ชิ งพัฒนา  (WO Strategies)  เ ม่ื อ ปัจจัยแห่งความส า เ ร็จของ
สภาพแวดล้อมภายในไปอยู่ในช่องจุดอ่อน (W) แต่ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสภาพแวดล้อม
ภายนอกอย่ในช่องโอกาส (O) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีปรับจุดอ่อนถ้าเป็นจุดแข็ง เพื่อให้สามารถด าเนิน
ยทุธศาสตร์เชิงรุกไดเ้ม่ือโอกาสเอ้ืออ านวยแต่ผูด้  าเนินการมีจุดอ่อน 

3) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST Strategies ) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีปรับอุปสรรคให้เป็นโอกาส 
เพื่อให้ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกได ้หากผูด้  าเนินการมีจุดแข็งแต่โอกาสไม่เอ้ืออ านวยให้เน่ืองจาก
ปัจจยัแห่งความส าเร็จของสภาพแวดลอ้มภายในอยูใ่นช่องจุดแขง็ (S) แต่ปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกในช่องภยัคุกคาม (T)   

4) ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT Strategies) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีปรับการด าเนินงานเพื่อ
การบรรลุวตัถุประสงคไ์ปเป็นรูปแบบอ่ืน เน่ืองจากปัจจยัแห่งความส าเร็จของสภาพแวดลอ้มภายใน
อยูใ่นช่องจุดอ่อน (W) และปัจจยัแห่งความส าเร็จของสภาพแวดลอ้มภายนอกอยู่ช่องภยัคุกคาม (T) 

การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและภยัคุกคามในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 
สัมพนัธ์กนักบับริบททั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ซ่ึงจะน าสู่การจดัตั้งกลยุทธ์ของ
การบริหารจดัการและการแข่งทางธุรกิจขององคก์รเพื่อให้สามารถด าเนินระบบไดค้วบคู่ไปพร้อม  
ๆ กนักบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวทางของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาถึงแนวคิด
การวิดเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและภยัคุกคาม (SWOT Analysis) เพื่อให้ทราบถึงหลกัปฏิบติั
ส าคญัและถูกตอ้งในการประยกุตใ์นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
 

2.9 แนวคิดของการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development) 
สมพร แสงชัย (2559) ได้ให้ความหมายของค าว่า ได้ให้ค  าจ ากัดความของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืวา่ “เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความจ าเป็นของคนยคุปัจจุบนัโดยไม่ลดขีดความสามารถใน
การตอบสนองความจ าเป็นของคนยุคต่อไป (Sustainable development is development that meets 
the needs of the present without compromising  the ability of future generations to meet their own 
needs)” ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถ่ิน 
ภูมิภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศ ยิ่งกว่านั้น ความยากจน ความไม่เสมอภาคและความทรุด
โทรมของส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันมากการพฒันาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สามารถสร้างความทรุดโทรมแก่ส่ิงแวดลอ้มและความทรุดโทรมของส่ิงแวดลอ้มย่อมมีผลกระทบ
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ต่อการพฒันาและการเติบโตทางเศรฐกิจเช่นกนัประเทศต่าง  ๆในปัจจุบนัจึงตอ้งสนใจปัญหาของ
ดิน น ้ า อากาศ  ป่าไม ้ฯลฯ ท่ีเป็นผลของการพฒันา แต่ละประเทศท่ีก าลงัพฒันามีปัญหาเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อมดังกล่าว และต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติใช้หน้ีและใช้จ่ายในการพัฒนา ส่วน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมากมายและครอบง า
องคก์ารระหวา่งประเทศสรุปแลว้ “มนุษยใ์นยคุปัจจุบนัไดข้อยมืตน้ทุนทาง ส่ิงแวดลอ้มจากมนุษย์
ในยุคอนาคต (Future Generations) ไปใช้อย่างไม่ระมดัระวงัและมนุษยใ์นยุคอนาคตจะตอ้งเป็น
ผูรั้บกรรมต่อไป” ค  าจ ากดัความน้ีมีการขยายความวา่ได ้ดงัน้ี  

1) การพฒันาจะตอ้งถูกจ ากดัโดยความสามารถทางเทคโนโลยีและองคก์ารทางสังคมและ
โดยขีดความสามารถของชีวมณฑล (Biosphere) ในการดูดซับผลกระทบของ กิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษยน์ั้นคือมนุษยจ์ะมุ่งการพฒันาจนเกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ได ้เทคโนโลยแีละองคก์ร
ทางสังคมอาจถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแต่ตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมมิให้การพฒันา
เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั  

2) การพฒันาตอ้งสามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่
คนจนท่ีตอ้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นใหส้มศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละการพฒันาน้ีตอ้งเปิดโอกาส
ให้แก่ทุกคนในการมีความหวงัจะมีชีวิตท่ีดีขึ้นให้เป็นจริง ดงันั้นการพฒันาจึงเป็นการดึงให้ทุกคน
พน้จากความยากจนและเปิดโอกาสให้ทุกคนไดพ้ฒันาไปสู่เป้าหมายของชีวิตอย่างทดัเทียมกนัใน
สังคม  

3) เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีส่วนรับผิดชอบในสังคมอย่างยุติธรรม พลเมืองทุกคนของ
ประเทศจะตอ้งมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลและทดัเทียมกนัในระดบัประเทศ และประชาธิปไตย
ควรมีมากขึ้นในการตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมระหวา่งประเทศ นั้นคือประชาธิปไตยตอ้งมีในระดบั
ต่าง ๆ ของสังคม คือตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติและระดบันานาชาติ  

4) วิถีชีวิตท่ีมัง่คัง่จะตอ้งอยู่ภายในขอบเขตของนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวนัตก
และชนชั้นผู ้น าของประเทศท่ีก าลังพัฒนาท่ีควรลดการอุปโภคลงเพราะวิถีชีวิตเช่นนั้ นใช้
ทรัพยากรธรรมชาติฟุ่ มเฟือยเกินขอบเขตจนไม่เป็นท่ียอมรับกนัไดท้างนิเวศจะเป็นการรบกวนและ
ท าลายระบบนิเวศน์มากกวา่  

5) ขนาดของประชากรและการเพิ่มของประชากรตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพทางการผลิต
ของระบบนิเวศโดยเฉาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีก าลงัพฒันาท่ีจะตอ้งมีจ านวนประชากรไม่ให้เกิดขีด
ความสามารถในการเล้ียงดูประชากรใหอ้ยูดี่กินดีและไม่อดตาย 
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2.9.1 การพัฒนาท่ียั่งยืนคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการลงทุน ทิศทางของการพฒันาทางเทคโนโลยี  

การเปล่ียนแปลงของสถาบันมนุษยส์อดคล้องกับความจ าเป็นในอนาคตและใน
ปัจจุบัน ซ่ึงหมายความว่านอกจากความยุติธรรมส าหรับคนในยุคเดียวกัน (Inter-generational 
equity) อีกด้วย แต่ทั้งน้ีย่อมขึ้นอยู่กับแนวความคิดทางการเมืองในแต่ละประเทศและการเน้นท่ี
ตน้เหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดหรือป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากกว่าเนน้การแกไ้ขอาการท่ี
เกิดขึ้นตามมาเพื่อใหก้ารเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดขึ้น มาตรการท่ีจ าเป็นตอ้งมีคือ  

1) แนวทางสมบูรณ์แบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน คือหน่วยราชการตอ้ง
ด าเนินการก่อนเกิดปัญหาและไม่ใช่ตามแก้ปัญหา เช่นในปัจจุบนั คือ Reforestation, reclaiming 
desert land, rebuilding urban environment,Restoring natural habitats, rehabilitating wild land เป็น
ตน้ หน่วยราชการตอ้งมีความรับผิดชอบและแกไ้ขปัญหาการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนืโดยคาดการณ์ปัญหา
และป้องกนัความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะเกิดขึ้น ดงันั้น หน่วยราชการจึงควรใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมมากขึ้นและควนบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีทางนิเวศ เศรษฐกิจ การค้า 
การเกษตร และอ่ืน ๆให้อยู่ในวาระเดียวกนัหรืออยู่ในสถาบนัเดียวกนัมากขึ้น การท างานของทาง
ราชการจึงจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมไดม้ากขึ้น  

2) ทิศทางใหม่ของความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศท่ีมีโลกเป็นหน่ึงเ ดียว คือการคา้ 
เงินทุน และเทคโนโลยีตอ้งเคล่ือนไหวอย่างยุติธรรมและสอดคลอ้งกลมเกลียวกบัความจ าเป็นทาง
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหม้นุษยท์ุกนคนมีสิทธิในชีวิตและมีความเป็นอยูท่ี่ไม่อเนจอนาถจนเกินไป  

3) การเปล่ียนแปลงตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อระบบธรมชาติ โดยทุกคนมีสิทธิเขา้ถึง
ทรัพยากรท่ีหายากอย่างทดัเทียมกัน การใช้ทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นใหม่ได้ตอ้งอยู่ในของเขตของการ
เกิดขึ้นใหม่ได ้ทรัพยากรท่ีหมดไดต้อ้งถูกหา้ม ใชเ้ท่าท่ีเป็นไปได ้และตอ้งพยายามลดผลกระทบ  

4) เน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่เคารพต่อพรมแดนระหว่างประเทศ เจา้ของหรือ
อุดมการณ์ทางการเมือง ปัญหาเก่ียวกบัความยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกนัของมนุษยต์อ้งแกไ้ข
ดว้ยการให้การศึกษาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาสถาบนัทางสังคมและการบงัคบัใช้กฎหมาย
เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.9.2 การพฒันาท่ีย่ังยืนจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์หรือนโยบายท่ีจ าเป็น  

ยทุธศาสตร์หรือนโยบายท่ีจ าเป็น เป็นกรอบของการพฒันา ดงัน้ี  
1) การเติบโตต้องเกิดขึ้นเพราะมาตรฐานความจ าเป็นขั้นพื้นฐานหรือขั้นต ่ายงั

จ าเป็นต่อการแกไ้ขปัญหาความยากจน การเติบโตทางเศรฐกิจจึงยงัยติุไปเลยไม่ได ้ 
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2) คุณภาพของการเติบโตตอ้งเปล่ียนแปลงปเนน้วตัถุและพลงังานนอ้ยลง ตอ้งน า
ทุกอยา่งในส่ิงแวดลอ้มมาคิดเป็นราคาตน้ทุน เนน้การกระจายรายได ้ลดความเส่ียงและจุดอ่อนของ
มนุษย์ เน้นความจ าเป็นของมนุษย์และความเป็นอยู่ท่ีดีอาจจะไม่ใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น
การศึกษา สาธารณสุข อากาศและน ้ าสะอาด ความสวยงามของธรรมชาติ เป็นตน้ และปลดความทุ
พลภาพจากกลุ่มผูเ้สียเปรียบทางสังคม ฯลฯ นั่นคือ ตอ้งพิจารณาทุกแง่ทุกมุมและผลทุกอย่างของ
การพฒันาใหร้อบคอบ  

3) ตอ้งสามารถตอบสนองความจ าเป็นท่ีส าคญัของมนุษย ์คือ การมีงานท า อาหาร
ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารอาหารและสามารถเสริมโปรตีน การผลิตอาหารท่ีถูก
ก าหนดโดยนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัเหตุผลทางนิเวศ และความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน คือ บา้น น ้ า และ
สาธารณสุข มีความส าคญัทางนิเวศเช่นกนั  

4) รักษาระดบัประชากรท่ีย ัง่ยืน โดยให้คงจ านวนประชากรให้สอดคลอ้งกับขีด
ความสามารถในการผลิตของระบบนิเวศสามารถเขา้ถึงบริการการวางแผนครอบครัวไดม้ากขึ้น 
และพฒันาเมืองเพิ่มขึ้นในประเทศท่ีก าลงัพฒันาเพื่อมิใหป้ระชากรหนาแน่นในบริเวณเมืองใหญ่ซ่ึง
มีอยูไ่ม่กี่เมืองเกินไป  

5) อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร เช่น ทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ทางเลือกอ่ืนทางนิเวศ อนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพใชข้องท่ีใชแ้ลว้มาผลิต
ใหม่ ใชว้สัดุทดแทน ฯลฯ ประเทศท่ีก าลงัพฒันาไม่ควรตามอยา่งประเทศสท่ีพฒันาแลว้  

6) ก าหนดทิศทางใหม่ของเทคโนโลยีและการจดัการความเส่ียงดว้ยการริเร่ิมทาง
เทคโนโลยีในประเทศท่ีก าลงัพฒันาแต่ตอ้งให้ความสนใจแก่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มากขึ้น ควรมีทางเลือกอ่ืนส าหรับเทคโนโลยี ปรับปรุงพฒันาเลือกเฟ้นหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและส่ิงแวดลอ้ม และใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยั และ  

7) ยุบรวมการตดัสินใจทางส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ เพราะตอ้งพิจารณาทั้งสอง
ส่ิงพร้อมกนั ไม่ขดักนัหรือแยกส่วนพิจารณาเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการเมือง
และการตดัสินใจทุกระดบัตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบัระหวา่งประเทศ 

 
 2.9.3 การพฒันาท่ียั่งยืนจึงจ าเป็นต้องมีปัจจัยส าคัญ ดังนี ้

1) การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของประชาชนในระบบการเมืองท่ีเป็น
ประชาธิปไตย  

2) ระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถผลิตส่วนเกินและวิทยาการหรือความรู้เก่ียวกับการ
พึ่งตนเองและพื้นฐานท่ีย ัง่ยนื  



30 

3) ระบบสังคมท่ีสามารถแกไ้ขความตึงเครียดท่ีเกิดจากความไม่สอดคลอ้งกลม
เกลียวกนั  

4) ระบบการผลิตท่ีอนุรักษฐ์านของนิเวศเพื่อการพฒันา  
5) ระบบเทคโนโลยท่ีีคน้หาการแกปั้ญหาแนวใหม่อยา่งต่อเน่ือง  
6) ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศซ่ึงก่อใหเ้กิดการคา้และการเงินอยา่งย ัง่ยนื 
7) ระบบการบริหารท่ียดืหยุน่และสามารถแกไ้ขตวัเองไดค้ือระบบท่ีจริงใจกบั 

เป้าหมายและไดป้ระสิทธิผลกบัการแกไ้ขความผิดพลาด 
 

2.9.4 นโยบายส าหรับประเทศต่างในโลกเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนก าหนดไว้ ดังนี้ 
1) ประชากรและทรัพยากรมนุษยต์อ้งสอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่ รัฐตอ้งแกไ้ข

ความยากจน เปิดโอกาสให้เขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างทดัเทียมกัน และพฒันาศกัยภาพของ
มนุษยเ์พื่อให้สามารถจดัการกบัทรัพยากรธรรมเหล่านั้น รัฐตอ้งให้ความสะดวกและการศึกษาแก่
ประชาชนในการเลือกขนาดของครอบครัว ซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการปกครองตนเอง 
รัฐตอ้งสร้างค่านิยมใหม่ส าหรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
รัฐตอ้งยอมรับสิทธิดั้งเดิมของชนพื้นเมืองและชนเผ่าต่าง ๆ ในการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และ
รัฐตอ้งพฒันา สุขภาพและการศึกษาของประชากรในประเทศ 

2) ความมัน่คงทางอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรทัว่โลกสามารถใชเ้ล้ียงประชากร
โลกได ้แต่อาหารจะไม่เพียงพอในแหล่งท่ีมีตอ้งการมากกว่า ทั้งน้ี เพราะอาหารท่ีเหลือจะถูกส่งไป
ให้หรือขายถูกๆ แก่ประเทศท่ีก าลงัพฒันาซ่ึงเป็นการบ่อนท าลายนโยบายทางการเกษตร ประเทศท่ี
ก าลงัพฒันาตอ้งการระบบท่ีส่งเสริมให้เกิดการผลิต เง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นประโยชน์แก่การ
เกษตรกรรายย่อย และส่งเสริมเกษตรกรรม ท่ีสอดคลอ้งกับระบบนิเวศ การพฒันาชนบทแบบ
ผสมผสานได ้การพฒันาเทคโนโลยีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และการปฏิรูปท่ีดิน ดงันั้น ระบบ
การเกษตรจึงตอ้งมีการวางแผนองคร์วม 

3) สายพนัธ์และระบนิเวศ คือทรัพยากรการพฒันา สายพนัธ์ต่าง ๆ สูญหายไปมาก
แลว้ แต่ก็ยงัพอจะมีเวลาในการหยุดการสูญพนัธ์ไดบ้า้ง สายพนัธ์ของพืชมีคุณค่าเป็นพนั  ๆ ลา้น
เหรียญส าหรับเศรษฐกิจโลกในแต่ละปี ยาชนิดใหม่และวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมก็เกิดจาก
ทรัพยากรเหล่าน้ี การอนุรักษส่ิ์งมีชีวิตในป่าจึงมรเหตุผลทางศีลธรรม จริยธรรม วฒันธรรม ความ
สวยงามและวิทยาศาสตร์ มนุษยต์อ้งหยุดการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพในขณะท่ีพฒันา
ทรัพยากรเหล่าน้ีอย่างประหยดั รัฐจ าเป็นตอ้งปกป้องเขตท่ีชุมนุมความหลากหลายไวแ้ละใช้วิธี
ป้องกนัและเตรียมการก่อนเกิดเหตุ  
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4) พลงังานเพื่อเป็นทางเลือกระหว่างส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ควรมีนโยบายการ
ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นยทุธศาสตร์การใชพ้ลงังานระดบัชาติ ใหค้วามส าคญัแก่การวิจยั
และพฒันาทางเลือกท่ีมีเหตุผลทางส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปไดท้างนิเวศและการเพิ่มความปลอดภยั
รัฐต้องหาหนทางลดพลังงานโดยใช้ทรัพยากรท่ีใช้แล้วมาใช้อีก และใช้มาตรการราคาในการ
สนบัสนุนใหใ้ชพ้ลงังานนอ้ยลง 

5) อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพิ่มขึ้นแต่ใช้วตัถุดิบน้อยลง เทคโนโลยีของการแก้ไข
ปัญหามลพิษท าใหคุ้ม้ค่าในแง่ของสุขภาพอนามยั ทรัพยสิ์น และความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก
หลีกเล่ียงไปได้ ประเทศท่ีก าลงัพฒันาไม่มีทรัพยากรหรือเวลาส าหรับการก่อความเสียหายแก่
ส่ิงแวดลอ้มก่อนแลว้จึงแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นภายหลงั ประเทศเหล่าน้ีตอ้งการความช่วยเหลือและ
ขอ้มูลส าหรับการใชเ้ทคโนโลยีของการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีโดยทัว่ไป
ให้ผลผลิตสูง เพิ่มประสิทธิภาพและลดมลพิษได้ แต่น ามาซ่ึงการใช้สารมีพิษชนิดใหม่  
อุตสาหกรรมตอ้งใชท้รัพยากรประหยดัขึ้น มลพิษลดลง ของเสียนอ้ยลง ใชท้รัพยากรท่ีเกิดใหม่ได้
มากกวา่ทรัพยากรท่ีหมดไป และมีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง 

6) การพฒันาเมือง เน่ืองจากในศตวรรษหนา้ คร้ังหน่ึงของประชากรโลกจะอาศยั
อยู่ในเมืองแต่หน่วยการปกครองของเมืองไม่มีอ านาจ ทรัพยากร หรือเจา้หน้าท่ีในการจดัหาท่ีดิน
ใหบ้ริการหรือความสะดวกอยา่งเพียงพอส าหรับชีวิตมนุษย ์เช่น น ้าสะอาด สุขอนามยั โรงเรียนและ
การคมนาคม รัฐตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์การตั้งถ่ินฐานส าหรับเมืองอยา่งชดัเจน เช่น สร้างเมืองเลก็ 
ๆ และนครต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในเขตชนบทท่ีห่างไกลกระจายอ านาจทางการเงิน อ านาจทางการเมือง 
และบุคลากร และร่วมมือใกลชิ้ดกนัมากขึ้นกบัคนยากจนในเมือง กลุ่มต่าง ๆ ของชุนในเมืองและ
ภาคเอกชนหรือภาคท่ีไม่เป็นทางการ (สมพร แสงชยั, 2559) 
 

2.10 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ISO14001:2015 กรณีศึกษา : บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่น แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด พบว่ามีการ
ศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการท ารายงานการคน้ควา้อิสระ และการศึกษาน้ีจะท าใหท่ี้ผูส้นใจ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

แกว้ตา นนัทจิวากรชยั (2543) ไดศึ้กษาแนวทางในการระบุและประเมินปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ในสาขาอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีไดรั้บการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย พบวา่ ปัจจุบนั
สาขาอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออกสูงท่ีสุดในประเทศ ดงันั้นจึงมีส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการคา้โลกและมาตรฐานระดบัสากล มาตรฐานหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
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มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จากผลการส ารวจโดยสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยร่วมกบั
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา่ ปัญหาท่ีส าคญัยิง่ในการจดัท าระบบ ISO 14001 คือ การบ่งช้ี
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีถูกระบุในขอ้ก าหนดท่ีกล่าวถึงการประเมิน
ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ซ่ึงทุกองคก์รตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดน้ี 

วนิชา ใจส าราญ (2545) ไดศึ้กษาการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม : ISO 14001 มาใชใ้น
โรงงานผลิตยาท่ีได ้GMP กล่าววา่ การตรวจประเมินภายใน เป็นรูปแบบการจดัการท่ีระบบก าหนด
ไวก้ารจดัทีมตรวจประเมินภายในของ ISO 14001 นั้นมีความคลา้ยคลึงกับทีมตรวจสอบตนเอง 
(Self Inspection) ของ GMP เช่น หนา้ท่ีความรับผิดชอบและแนวทางการคดัเลือกผูต้รวจท่ีตอ้งเป็น
ผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีตรวจ เป็นตน้ 

วารี กุนาค า (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ใน
โรงงานผลิตสีอุตสาหกรรม เฟส 8 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ไดท้ าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
การจัดการองค์การ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร การฝึกอบรมเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม 
แรงจูงใจในการท างาน และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน สามารถอธิบายความผนัแปรของการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มได้ร้อยละ 70.2 ซ่ึงเกิดจากตวัแปรตาม การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม การ
วางแผนเพื่อสนองนโยบาย การน าไปปฏิบติัและการด าเนินการ การตรวจสอบและการปฏิบติัการ
แกไ้ข การทบทวนฝ่ายบริหารและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ไดศึ้กษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
มี 2 ประการ คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตวัอย่างท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดีในด้านผลส าเร็จ การด าเนินการจัดการส่ิงแวดล้อม และบทเรียนท่ีได้จากการด าเนินการ 2) 
วิเคราะห์การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาใน 4 มิติ คือดา้นพนัธกิจ 
ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และพฒันา พบว่าผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์
และมีความมุ่งมัน่ ผูบ้ริหารมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน มียุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิด
การจดัการองคก์รท่ีดี 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ไดศึ้กษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อน 
: ศึกษากรณีเทศบาล ต าบลแกลง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์การจดัการพลงังาน /ลดภาวะโลก
ร้อนผลการศึกษาพบวา่ดา้นการบริหารจดัการมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบชดัเจน ตามระบบมาตรฐาน
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การจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มีนโยบายแผนงาน และโครงการท่ีครอบคลุม มีการจัดสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอ และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีระบบอย่างต่อเน่ือง ดา้นการเรียนรู้และ
พฒันา มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน และมีการทบทวนการ
ด าเนินการและการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องจะท าให้การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์รไดรั้บ
การปรับปรุงใหดี้อยูเ่สมอ 

จุฑารัตน์ หงส์จินดา (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จงัหวดัระยอง พบว่าในดา้น
ประสิทธิภาพผล บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทั สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากดั บรรลุตามวตัถุประสงค์เป้าหมาย ท่ีก าหนดไวใ้นดา้นผูมี้
ส่วนได้เสีย พนักงานทั้ง 3 บริษทั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มเป้นอยา่งดี อีกทั้งพนกังานยงัมีความพึงพอใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ
ในการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นการบริหารจดัการ จากการศึกษาทั้ง 3 ระบบมี
การจดัท านโยบายชดัเจน การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้มีการจดัการทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการท างานอย่างต่อเน่ือง 
แนวทางและข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน /องค์กรอ่ืน ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ประสบความส าเร็จไดแ้ก่ 1) การมีวิสัยทศัน์และมุ่งมัน่
ของผูบ้ริหาร 2) การบริหารจดัการท่ีดี 3) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ 4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน 6) การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 7) การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 8) การน า
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 

ธนกร กันนัย (2559) ได้ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ส าหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรณีศึกษา 
บริษทั โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั พบวา่องคก์รท่ีท าการศึกษาตอ้งด าเนินการเพิ่มเติม ดงัน้ี 1) 
การพิจารณาบริบทขององคก์รให้ครอบคลุมทุกดา้นทั้งบริบทภายใน และภายนอก 2) การพิจารณา
ความต้องการและความคาดหวังของผู ้มี ส่วนได้เ สีย  ท่ี มีผลต่อการจัดการระบบมาตร  
ฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3) การพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากบริบทองคก์ร ความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย 4) องค์กรต้องประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาก
กระบวนการและกิจกรรม 5) การช้ีบ่งกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รและการประเมิน
ความสอดคล้องของข้อตกลงร่วมกันท่ีมาจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อตกลงท่ีมาจากความ
ตอ้งการและความคาดหวงัขอ้ผูมี้ส่วนได้เสีย 6) การจดัท าระบบเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัระบบการ
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จดัการส่ิงแวดลอ้ม 7) การด าเนินการตรวจติดตามภายใน 8) การทบทวนฝ่ายบริหารท่ีคลอบคลุมทุก
ดา้นท่ีเป็นความตอ้งการของขอ้ก าหนดซ่ึงจากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าองคก์รมีความแข็งแกร่ง
ในดา้นความพร้อมในการด าเนินการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงมีความ
เป็นไปไดใ้นความสามารถในการประยกุตใ์ชร้ะบบ และมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการเช่น ผูบ้ริหารมี
ความมมุงมัน่ในการท่ีจะเป็นองคก์รเพื่อสู่ระดบัสากลพร้อมทั้งการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

นงนุช อักษรพิมพ์ (2564) ได้ศึกษาปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการด า เ นินงานระบบมาตร 
ฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ISO 45001 : 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต้ี ชลบุรี ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยกุตห์ลกัการของดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล มีการพิจารณา
ประเดน้หลกั 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดา้นการบริหารจดัการ และ
ด้านการเรียนรู้และการพฒันา ผลการศึกษาพบว่าในด้านประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงค์
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในด้านผูมี้ส่วนได้เสีย พบว่าผูมี้ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจมากท่ีมีการ
ด าเนินการงานตามมาตรฐานในดา้นการบริหารจดัการ มีการก าหนดนโยบายไวอ้ย่างชดัเจน การ
ปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงาน มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
และในเร่ืองดา้นการเรียนรู้และการพฒันามีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถพนักงาน
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจน และ
ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีจิตส านึกถึงอนัตรายและความเส่ียง 

สุภาพร เรือนเงิน (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 ของพนกังานบริษทั ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูมี้อายุการท างานในบริษทัมากกวา่ 
6 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.7 ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ใน
รอบปีท่ีผ่านมา 79.0 โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสารมากกว่า 3 เดือน ต่อคร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.1 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มปานกลางมีทศันคติต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มสูง และ
มีการยอมรับในระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับท่ีสูง พบว่า ระดับการศึกษา หน่วยงาน 
ต าแหน่งงาน การรับรู้ข่าวสาร ทศันคติ การมีส่วนร่วม และความตอ้งการให้สภาพแวดลอ้มของ
องค์กรดีขึ้นมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ขอ้เสนอแนะ
จากการศึกษาคร้ังน้ี บริษทัควรสร้างการยอมรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นให้ขอ้มูล
ข่าวสารกบัพนกังานท่ีมีความรู้ต ่ากว่าปริญญาตรี ควรมีการส่งเสริมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ระบบโดยผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

เสาวนีย ์เป่ียมคุม้ (2558) ไดศึ้กษาแนวทางการประยกุตก์ารด าเนินงานระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 เป็นการศึกษาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการน ามาตรฐาน
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การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ไปปฏิบติัและสามารถด าเนินระบบให้เกิดความส าเร็จต่อ
องคก์ร รวมถึงการประยุกตใ์ช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ใชก้บัองคก์รเพื่อด าเนินการ
จดัท าระบบ การเตรียมความพร้อมก่อนการเร่ิมประยุกตใ์ช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001 : 2015) รวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นกบักลุ่มอุตสาหกรรมประเภท ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วน
ยานยนต ์รวมถึงการศึกษาเพื่อความเป็นไปไดแ้ละแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้กบับริบทองคก์ร 

อลงกรณ์ อินทรทูต (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานการ
จดัการระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไอ
อาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า ผูน้ าท่ีมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงาน เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมต้นของการจัดท าระบบการด าเนินการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีได้จากการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 
2015) การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายและการวางแผนให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิงส าคญั
ในการด าเนินงานการจดัการระบบ ซ่ึงการตั้งวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและด าเนินการตามแผน รวมถึง
การติดตามเป็นระยะเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงในความส าเร็จของการจดัการระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการความเส่ียงขององคก์รตอ้งพิจารณาจาก ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
กิจกรรมท่ีด าเนินการขององคก์ร และความส าเร็จของการด าเนินการตอ้งมีการช้ีบ่งประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายและการวางแผนให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิง
ส าคญัในการด าเนินงานการจดัการระบบ 

อุมารินทร์ ชาญยุทธโยธิน (2565) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการบูรณาการระบบ
มาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากระบวนการ
บูรณาการขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์เพื่อพฒันาคู่มือการบูรณา
การขอ้ก าหนดส าหรับระบบบริหารงานคุรภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์กับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมแลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมยานยนต์และขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐาน เพื่อน ามาพฒันากระบวนการโดยจดัท า
คู่มือการบูรณาการข้อก าหนดส าหรับระบบ ผลการพฒันากระบวนการและคู่มือการบูรณาการ
ขอ้ก าหนด การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การก าหนดรายการเอกสาร และการสร้างแบบฟอร์ม
ควบคุมเอกสาร จากนั้น ท าการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการและคู่มือฉบบัร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
5 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพไดค้ะแนน 4.60 ซ่ึงจดัอยู่ในระดบัมีคุณภาพมากท่ีสุด ผลการศึกษา
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พบว่าการบูรณาการระบบมีเอกสารทั้งหมด 79 คู่มือ 358 แบบฟอร์ม หลงัจากการบูรณาการระบบ
คงเหลือ 36 คู่มือ 154 แบบฟอร์ม ซ่ึงมีเอกสารลดลงช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการ
ด าเนินการระบบ ส่งผลใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจระบบมากขึ้น และปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัทั้ง
องคก์ร 

สรุปแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีศึกษา มีความสอดคลอ้งกับงานท่ีผูว้ิจยัโดย
พิจารณาถึงแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 โดยผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการจดัท าแบบสัมภาษณ์ เพื่อใหค้  าถามเกิดความชดัเจน
ของการบริหารจดัการ และเพื่อให้ผูศึ้กษาสามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อแสดงให้เห็นถึง ขอ้ดีปัญหา
และอุปสรรคของการบริหารระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใด ๆ ท่ีมีความตอ้งการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 : 2015 สามารถน าแนวทางดงักล่าวไปประยุกต์ใชต้่อยอดเพื่อการพฒันาระบบให้เกิดความ
ยั่งยืนของการพัฒนาส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้ งน้ีเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนด และความมุ่งหวงัของมาตรฐานฉบบัน้ีอยา่งแทจ้ริง เกิดผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ดว้ยความส าเร็จ  



 

บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจิัย   

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
แนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015  ซ่ึงมีวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมกบัการสังเกตการณ์ใน
พื้นท่ีทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (Key Informants) ประกอบดว้ย 
ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร ตวัแทนฝ่ายบริหาร หวัหนา้
หน่วยงาน พนกังานผูป้ฏิบติังานตวัแทนฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการวางระบบขององคก์ร ผูรั้บเหมาช่วง 
ลูกคา้ ชุมชนใกลเ้คียง และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ เป็นตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ผลิตภณัฑ ์ และงาน
บริการขององคก์รดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการน าเสนอแนวทาง Action Research จาก
หนงัสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีมีการพิจารณาในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมินระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในการศึกษามีกรอบแนวคิด และวิธีการศึกษารายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.3 วิธีการศึกษา 
 3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 3.6 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 3.7 การประมวลผลขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
(ISO 14001 : 2015) หลกัการใช ้GAP Analysis , SWOT Analysis , TOWS Matrix 

และทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดกรอบแนวคิดในเร่ืองแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ISO 14001 : 2015   

กรณีศึกษา :  บริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั  

คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant) ท่ีจะท าการศึกษา 

ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญั สังเกตการณ์ร่วม 
และศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

จดัท าแบบสัมภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มูล 
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3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วิเคราะห์บริบทองค์กร  (Context Analysis) 

• ขอ้มูลบริบททัว่ไปขององคก์ร  
-  ปัจจยัภายใน (Internal Issue)   
-  ปัจจยัภายนอก (External Issue) 

• ขอ้มูลสถานะการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รปัจจุบนั 
 

แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมในแต่ละข้อก าหนด 
ขอ้ก าหนดท่ี 4 บริบทองคก์ร 
ขอ้ก าหนดท่ี 5 ภาวะผูน้ า 
ขอ้ก าหนดท่ี 6 การวางแผน 
ขอ้ก าหนดท่ี 7 การสนบัสนุน 
ขอ้ก าหนดท่ี 8 การควบคุมกระบวนการ 
ขอ้ก าหนดท่ี 9 การประเมินสมรรถนะ 
ขอ้ก าหนดท่ี 10 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 

ตรวจสอบความวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มลูส าคญั สังเกตการณ์ร่วม และสรุปผล
การวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ 

 

ตรวจสอบความวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผลความแตกต่างของการด าเนินการปัจจุบนัขององคก์รจาก
ขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  (GAP Analysis) 

 

การประเมิน จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
ในการด าเนินการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

 

วิเคราะหข์อ้มูล และน าเสนอแนวทางในการด าเนินการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

โดยหลกัการ TOWS Matrix  ท่ีมีประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางแกไ้ขขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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3.3 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015  
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภทดงัน้ี 

3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
จากผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญ (Key Informants) จากผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการจัดท า
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) และการส ารวจพื้นท่ีสังเกตการณ์ (Site Survey)  

การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจง โดยผูส้ัมภาษณ์สามารถช้ีแจงขอ้มูลโดยตรงและ

ต้องการข้อมูลจากผูท่ี้เก่ียวข้องในประเด็นท่ีจะศึกษานั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน และผูถู้กสัมภาษณ์
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยผูท่ี้สัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนดขึ้นตาม
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียด และครอบคลุมประเด็นส าคญั
มากท่ีสุด โดยการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

3.3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั และรายงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การ
ประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั  

 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก         
(In-depth Interviews) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ประกอบไป
ดว้ยค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Opened-Ended Question) แต่
จะใชค้  าถามปลายเปิดเป็นหลกั โดยผูศึ้กษาสร้างขึ้นจากการศึกษาขอ้ก าหนดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2014 และวิเคราะห์ในส่วนท่ีสามารถรวม
ระบบได้ ด าเนินการสัมภาษณ์โดยการคัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ร่วมกับการ
สังเกตการณ์ในพื้นท่ี และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีหวัขอ้ของการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1) ข้อมูลเก่ียวกับองค์กร โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือผูไ้ด้รับ
มอบหมายโดยตรงใหจ้ดัท าระบบ 

(1) ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
 (2) ขอ้มูลการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รปัจจุบนั 
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  2) แนวทางปฏิบติัในแต่ละขอ้ก าหนดการน ามาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 
2015 ไปปฏิบติั รายละเอียดเรียงตามขอ้ก าหนด โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หัวหนา้งาน และพนกังาน
ฝ่ายด าเนินงานในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมินให้การรับรอง
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  
  3) การประเมินสถานการณ์ปัจจุบนัของการประยุกต์ใช้ขอ้ก าหนดมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รและเปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 
2015 (GAP Analysis) 
  4) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของสถานการณ์ปัจจุบนัขององค์กร
โดยใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis model และ TOWS matrix  แนวทางในการประยุกต์ขอ้ก าหนด
มาตรฐานการจดัการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 
  5) วิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอแนวทางในการด าเนินการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพตลอดจนแนวทางการแกไ้ขขอ้เสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 3.1 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informant) และรายละเอียดการสัมภาษณ์ 
 

ภาคส่วน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
(คน) 

เร่ืองท่ีสัมภาษณ์ 

ภาคเอกชน ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ตวัแทนฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 

1 
1 

 

- แนวคิดหลักในการน าระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001 : 2015 มาใชใ้นองคก์ร 
- ภาวะผูน้ าและความคาดหวงัของ
ผู ้บริหารสูงสุดท่ีมีต่อระบบ การ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ร ะ บ บ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จและแนวทางการพฒันา
ปรับปรุงระบบ 

หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 
หวัหนา้ฝ่ายขาย 
หวัหนา้ฝ่ายออกแบบ 
หวัหนา้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
หวัหนา้ฝ่ายผลิต 

1 
1 
1 
1 
1 

- สถานการณ์ ปัจ จุบันของการ
ด าเนินการจดัการระบบมาตรฐาน 
- แนวทางการประยุกต์ด าเนินการ
ส าหรับแต่ละขอ้ก าหนดของระบบ
มาตรฐาน 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ภาคส่วน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
(คน) 

เร่ืองท่ีสัมภาษณ์ 

ภาคเอกชน 
(ต่อ) 

พนกังานผลิต 
พนกังานประกอบ 
พนกังานติดตั้ง 
พนกังานคลงัสินคา้ 
พนกังานควบคุมเอกสาร 

2 
2 
1 
1 
1 

- การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้
และจดัท าระบบมาตรฐาน 
- ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ปัญหาอุปสรรค
ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  ก า ร
ด า เ นินการด้านส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบนั 

ผู ้ เ ช่ี ย วช าญด้ านระบบ /
ผู ้ต ร ว จป ร ะ เ มิ น ร ะ บบ
มาตรฐาน 

1 - สถ านก า ร ณ์ ปั จ จุบัน ใ นก า ร
ด าเนินการจัดการระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- แนวทางการประยุกต์ใช้การ
ด าเนินการส าหรับแต่ละขอ้ก าหนด
ของระบบมาตรฐาน 
- ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
จัดท าระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ผูรั้บเหมา 
ลูกคา้ 

3 
1 

- สถ านก า ร ณ์ ปั จ จุบัน ใ นก า ร
ด าเนินการจดัการระบบ  
- ความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ภาครัฐ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 1 - สถ านก า ร ณ์ ปั จ จุบัน ใ นก า ร
ด าเนินการจดัการระบบ  
- ความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ภาค
ประชาชน 

ชุมชนใกลเ้คียง 2 - ความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 รวม 22 ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง/คน/คร้ัง 
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  ก่อนการน าแบบสัมภาษณ์ไปใชจ้ริงกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีส าคญั ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา
น าร่อง (Pilot Study) โดยน าขอ้ค าถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความครอบคลุมเน้ือหาครบถ้วน
เหมาะสมตรงตามโครงสร้างและวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดงานวิจัย การใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
เหมาะสมกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ท าการปรับแกแ้ลว้จึงน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กบั
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลจริงเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และการ
ไดรั้บขอ้มูลท่ีใชไ้ดจ้ริงในงานวิจยัแลว้จึงปรับแก้ไขอีกคร้ัง เพื่อน าไปสัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
จริง ส่วนความเช่ือมัน่และความเพียงพอของขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ภาคประชาชนโดยใช้
วิธีการเลือกตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball- Selection) นั้น จะอยู่ท่ีเม่ือผูวิ้จยัได้ขอ้มูลจากจากผู ้
สัมภาษณ์หลายท่านส่วนใหญ่มีทิศทางไปในทางเดียวกนั 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาจะด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัท่ีส าคญัและสังเกตการณ์ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุด หัวหน้างานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินงานระบบและผูป้ฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน ผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม/ผูต้รวจประเมินระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผูรั้บเหมาช่วง ตวัแทนชุมชน 
และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  
 

3.6  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสรุปใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) เพื่อใหข้อ้มูลมีความเท่ียงตรง น่าเช่ือถือ โดยแนวคิด Denzin. 1970 (สุภางค ์
จนัทวานิช, 2561) ซ่ึงกระท าได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นขอ้มูล เป็นการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในด้าน
เวลา สถานท่ี และบุคคล เพื่อพิจารณาวา่ ถา้เก็บขอ้มูลต่างเวลา ต่างสถานท่ี และผูใ้หข้อ้มูลต่างคนจะ
ยงัไดข้อ้มูลเหมือนเดิมหรือไม่ 

2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผูศึ้กษา เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถา้เปล่ียนผูเ้ก็บ
ขอ้มูลเป็นผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ผูศึ้กษา ขอ้มูลท่ีไดค้วรจะตรงกนั 
 3) การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นวิธีการ เป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้จากวิธีการเก็บ
ขอ้มูล 3 วิธีท่ีต่างกนัแลว้จะไดผ้ลเหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร 
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เป็นตน้ ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลจะท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของขอ้มูล ท าให้ขอ้มูลท่ี
ได้มานั้นสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการศึกษาให้มากท่ีสุด โดยมีการน าข้อมูลท่ีได้มา
ทั้งหมดทั้ง ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ มาประมวลเขา้กบัแนวความคิดของผูศึ้กษาโดยปราศจากอคติ ใน
สถานการณ์ และระยะเวลา ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา เพื่อใหเ้กิดความเท่ียงตรงของขอ้มูลใหม้ากท่ีสุด 
 ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดป้ระยุกตใ์ชว้ิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใชเ้อกสาร เป็นตน้ ซ่ึง
การตรวจสอบขอ้มูลจะท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของขอ้มูล ท าให้ขอ้มูลท่ีได้มานั้น
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์จะท าการศึกษาใหม้ากท่ีสุด 

การทดสอบความตรง (Content Validity) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษาด าเนินการโดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตรวจสอบเน้ือหา 

การทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาด าเนินการโดยทดลองใชแ้บบ 
สัมภาษณ์กบัองคก์รท่ีด าเนินการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 
 

3.7 การประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทั้งขอ้มูลท่ี

ไดรั้บจากเอกสารต่าง ๆ ขอ้ก าหนดและการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หลกั
เศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่ไปกบัการท าวิจยัโดยการสัมภาษณ์ ความถูกตอ้งโดยใช้การตรวจสอบ
ขอ้มูลสามเส้า (Triangulation) ไดแ้ก่ ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) และการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological  Triangulation) เพื่อให้ข้อมูลมีความ
แม่นย  าและความน่าเช่ือถือ จากนั้นผูวิ้จยัไดส้รุปโดยใชวิ้ธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดย
ประมวลความคิดเห็นและจดักลุ่มขอ้มูลตามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1) การศึกษาวตัถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติของข้อก าหนดตามระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอเป็นแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบติัประยุกตใ์ช้
ขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015  

2) การศึกษาวิธีการปฏิบติัในองค์กรท่ีไดมี้การรวมระบบวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทบทวน
เอกสาร การตรวจประเมิน ความแตกต่างของสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร เปรียบเทียบกับ
ขอ้ก าหนดการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (GAP Analysis) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั แบบประเมินผล และการสังเกตการณ์ร่วม 

3) การศึกษา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการด าเนินการ
และเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 
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2015 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทบทวนเอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
และการสังเกตการณ์ร่วม จากผลการประเมินความแตกต่างของสถานการณ์ปัจจุบนัขององค์กร
เทียบกบัขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (GAP Analysis) 

4) วิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบติัท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีได้จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ การตรวจประเมินผล และการสังเกตการณ์ร่วม น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ร่วม และขอ้มูลในการตรวจประเมินความแตกต่างของสถานการณ์
ปัจจุบนัขององคก์ร (GAP Analysis) และ การประเมิน SWOT มาวิเคราะห์ผลเพื่อศึกษารายละเอียด
แต่ละขอ้ก าหนดและประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค ความเป็นไปไดข้องการด าเนินการจดัท าระบบ 

5) ก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกขององค์กรโดยการใช้หลกัการ TOWS Matrix เพื่อน าเสนอ
แนวทางในการปฏิบติัท่ีดีและเหมาะสมสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง รวมถึงก าหนดแนวทางใน
การพฒันาปรับปรุงระบบเพื่อน ามาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 มาประยุกตใ์ช้
ในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง “แนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

(ISO 14001 : 2015) กรณีศึกษา บริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั” 
ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัร่วมกบัการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและ

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการปฏิบติั แนวทางการประยุกตใ์ช้ 
ประโยชน์ ขอ้ดีและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ นั้น ได้น าเสนอผล
การศึกษาขอ้ก าหนดมาตรฐานตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของข้อก าหนดและจากผลการส ารวจข้อมูลของบริษัทท่ีให้ข้อมูลหลัก ท่ีส าคัญเก่ียวกับการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 เป็นการสรุปขอ้มูลจากแบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกร่วมกับการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและท าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง
แบ่งเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั แนวทางปฏิบติัในแต่ละขอ้ก าหนด พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบ เพื่อน าเสนอแนวทางการด าเนินการประยุกต์ใช้ในแต่ละขอ้ก าหนดกบับริษทัท่ีให้
ขอ้มูลหลกัน าไปพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

 
4.1 ข้อมูลเกีย่วกบัองค์กร 

 
บริษทัตวัอย่างท่ีน ามาศึกษาเป็นบริษทัขนาดกลาง ลกัษณะการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับ

ออกแบบ ผลิต ประกอบ บริการติดตั้ง เคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ใหแ้ก่สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมการผลิตภาคเอกชน เปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี  10 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 มีพนกังานทั้งหมด
ประมาณ 50 คน โดยส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาเฉล่ียของพนักงานมีตั้งแต่ระดบั ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง. - ปริญญาตรี และผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้แก่สถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ บริษทัตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 234  หมู่ 1  ต าบลหนองหงษ์ 
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อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี 20160 พื้นท่ีตั้งโรงงานอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นเขต
ชุมชนและท่ีอยูอ่าศยั 
  กระบวนการด าเนินกิจการประเภท รับออกแบบเคร่ืองจกัร ผลิตและประกอบ บริการติดตั้ง 
เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม บริการดูแลรักษาแบบครบวงจรให้แก่สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมการผลิตภาคเอกชนใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้บริษทัท่ีเป็นองคก์รขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึง
ขนาดขององคก์รอยูใ่นขอบข่ายของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) องคก์รมี
การด าเนินการและจัดท าระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) ซ่ึงปัจจุบัน
ได้รับการรับรองอยู่มีระบบการจดัการด้านการเพิ่มผลผลิต การลดของเสียในกระบวนการ และ
กิจกรรม 5ส มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการ และในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มบางประเด็น
องค์กรไดด้ าเนินการควบคุมตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ ซ่ึงองค์กรมีนโยบายและความตอ้งการท่ีจะ
ประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการคุณภาพและการจดัการส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปแบบบูรณาการ โดยเร่ิม
จากการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และปัจจุบนัจะท า
การบูรณาการจดัท าระบบ 2 ระบบควบคู่ไปพร้อมกนัแบบองคร์วม เน่ืองดว้ยกลุ่มลูกคา้ขององคก์ร
ได้มีความต้องการและคาดหวังให้องค์กรด าเนินการและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีองค์กรมีนโยบายท่ีจะประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้และเพื่อพฒันาองคก์รเป็นองคก์รท่ีพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 

4.1.1 ประวัติองค์กร  
บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชัน่ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั ส านกังานและโรงงานตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 

234  หมู่ 1  ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 ได้จด
ทะเบียนประเภทธุรกิจ รับออกแบบ ผลิต ประกอบ บริการติดตั้งเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม
และให้บริการบ ารุงรักษาแบบครบวงจร ดว้ยทุนจดทะเบียน 3,000,000 (สามลา้นบาทถว้น) ภายใต้
การด าเนินการบริหารงานโดย คุณประสิทธ์ิ บุญเม่น ประธานกรรมการผูจ้ดัการ 

ดว้ยประสบการณ์ท่ีมากกว่า 10 ปี ทางดา้นการผลิตเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม ซ่ึงองค์กรได้
ด าเนินงานภายใตค้วามมุ่งมัน่เพื่อจะออกแบบผลิตงานท่ีมีมาตรฐานเสริมสร้างความพึงพอใจ และ
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างดีท่ีสุด องค์กรจึงได้คดัเลือกผูจ้ดัหาภายนอกดว้ย
มาตรฐานและกระบวนการผา่นขั้นตอนการผลิตท่ีมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อการส่งมอบงานท่ี
มีคุณภาพเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มให้กับลูกคา้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้และสังคม 
องคก์รจึงเช่ือมัน่ว่าองคก์รจะเป็นองคก์รชั้นน าในระบบงานออโตเมชัน่ไดใ้นอนาคตขา้งหนา้อย่าง
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ยัง่ยืนเป็นการพฒันาระบบการปฏิบติังานตามระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพบูรณาการร่วมกนั
กบัระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 

4.1.2 วิสัยทัศน์และพนัธกจิองค์กร 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายรวดเร็ว และทนัสภาวะการแข่งขนั

ธุรกิจจึงมุ่งเนน้การพฒันาการออกแบบ การจดัหาวตัถุดิบอุปกรณ์การผลิต การด าเนินการผลิตและ
การประกอบ การตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการติดตั้งท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและความยัง่ยืนขององค์กร ทางประธาน
กรรมการผูจ้ดัการจึงไดก้ าหนดนโยบายและพนัธกิจโดยพิจารณาขอ้ก าหนดพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยก าหนดกลยุทธ์ทิศทางในการบริหาร
ระบบคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนืในอนาคตขา้งหนา้ 

 
“เป็นผูน้ าในการออกแบบ ผลิต ประกอบ ติดตั้งเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม 
ครบวงจรในประเทศไทย และในภูมิภาค ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมอยา่งย ัง่ยนื” 

 
4.1.3 นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดล้อม    

 บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่น แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ได้ประกาศนโยบายคุณภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นทางการพร้อมส่ือสารใหก้บัพนกังานทัว่ทั้งองคก์รเพื่อสู่เป้าหมายเดียวกนั ดงัน้ี 
 

“สร้างงานคุณภาพ สร้างบริการประทบัใจ 
ดว้ยการปฏิบติัตามกฎ ปกป้องส่ิงแวดลอ้มและป้องกนัมลพิษ พร้อมการปรับปรุงพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อความยัง่ยนื” 
คุณภาพงานท่ีส่งมอบถึงลูกคา้นั้นเกิดจากการท่ีพนกังานทุกคนให้ความร่วมมือกนัสร้างให้

งานถูกตอ้งไดต้รงตามมาตรฐานท่ีก าหนดและเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้เร่ิมจากการ
จดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ให้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ จึงท า
ให้คุณภาพของงานสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ องค์กรจะด าเนินการปฏิบติัตามระบบมาตรฐาน
การจดัการคุณภาพและระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งสองอย่างบูรณาการร่วมกนัให้ได้
มาตรฐานไปควบคู่กนัไป เพื่อให้องคก์รไดก้า้วขึ้นมาเป็นผูน้ าทางการตลาดดา้นออโตเมชัน่ท่ีไดรั้บ
การยอมรับจากลูกคา้ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 
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4.1.4 ผลติภัณฑ์และการควบคุมกระบวนการ 
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ลิตและออกแบบเคร่ืองจกัรตามค าสั่งซ้ือท่ีหลากหลายของลูกคา้แบบครบ

วงจร โดยในการผลิตเคร่ืองจกัรท่ีมีความซับซ้อนและแตกต่างกนั เพื่อให้สินคา้มีคุณภาพจึงตอ้งมี
การก าหนดการตรวจตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์และการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน บริษทัจึงไดก้ าหนดครอบคลุมการตรวจสอบรับวตัถุดิบ ตรวจสอบควบคุมระหว่าง
กระบวนการผลิต การประกอบ การวางระบบไฟ/โปรแกรม และการติดตั้งของฝ่ายควบคุมการผลิต
และตรวจสอบคุณภาพ และนอกจากน้ีบริษทัมีการใส่ใจในเร่ืองสภาพแวดลอ้มการท างานเพื่อให้
เกิดความปลอดภยั การจดัท ากิจดรรม 5 ส เป็นตน้และตวัอย่างผลิตภณัฑ์และสภาพแวดลอ้มใน
โรงงานดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 และ 4.2 ดงัน้ี 

 

          
 

           
 
ภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัรออโตเมชัน่ 
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ภาพท่ี 4.2 สภาพแวดลอ้มในโรงงานและผลิตภณัฑร์อการส่งมอบใหลู้กคา้ 
 

4.1.5 ผังโครงสร้างองค์กร 
เพื่อการด าเนินงานในองคก์รอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น บริษทั ฯ มีการ

ก าหนดผงัโครงสร้างการบริหารจดัการบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3 ดงัน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 4.3 ผงัโครงสร้างองคก์ร 
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4.2 แนวทางปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด 
 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเก่ียวกับแนวทางปฏิบติัในแต่ละขอ้ก าหนดโดยการน า
มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ไปปฏิบติันั้น ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองในวนัท่ี 
20 และ 27 พฤษภาคม และวนัท่ี 1 และ 2 มิถุนายน 2565 ณ สถานท่ีตั้งขององค์กรท่ีท าการศึกษา 
โดยมีผูใ้หส้ัมภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร ตวัแทน
ฝ่ายบริหาร หัวหนา้งานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการวางระบบ ตวัแทนพนกังานจากฝ่ายท่ีมีส่วน
ร่วมในการวางระบบทุกฝ่าย ผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า ผูรั้บเหมาช่วง ตัวแทนชุมชน 
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมินระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 
 4.2.1 แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
 โดยในแต่ละขอ้ก าหนด มีดงัน้ี 
 
 1.ขอบข่าย (Scope) 
 ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ ของข่าย (Scope) มีเน้ือหาโดยสรุปว่าการประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีต่อองคก์ร และการเกิด
ระบบในการบริหารจดัการท่ีดี สามารถจดัการรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มขององค์กรอย่างเป็น
ระบบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุนเสาหลกัด้านส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ก่อให้เกิด
ความมีคุณค่าต่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับองค์กร ผูมี้ส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างทัว่ถึง และสอดคลอ้งกบั
นโยบายส่ิงแวดลอ้มขององค์กร ซ่ึงผลลพัธ์ของการด าเนินการตอ้งมีความส าเร็จโดยเน้น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่  
  - การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  - การท าให้บรรลุผลตามกฎหมายพันธะสัญญาท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีต้องท าให้
สอดคลอ้งตามท่ีก าหนดไว ้
  - การด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
 นอกจากน้ีองค์กรพิจารณาและพยายามผลักดันให้สามารถควบคุมลักษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มตามวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์เท่าท่ีองค์กรสามารถท าได้ และองค์กรท่ีน ามาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 จะตอ้งน าขอ้ก าหนดมาตรฐานทั้งหมดไปปฏิบัติโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ 
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 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่ 
 

“องคก์รตอ้งการด าเนินการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 
โดยมีความตอ้งการและคาดหวงัในการจดัท าระบบ ISO 14001 ให้เป็นไปตามความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของลูกคา้ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีลูกคา้ของเราตอ้งการให้เราจดัท าระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและไดรั้บการรับรองมาตรฐานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตามท่ี
ลูกคา้ก าหนดและใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดพนัธะสัญญาต่อลูกคา้ องคก์รมีความจ าเป็นตอ้งจดัท า
ใหส้ าเร็จไดรั้บการรับรองระบบบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อประยุกตใ์ชใ้นองคก์รและเป็นการจดัการลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งน้ีปัจจุบนัทางองค์กรเองไดรั้บรองระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 
9001 :2015 ทางองคก์รคิดวา่น่าจะเป็นขอ้ดีขององคก์รเน่ืองจากองคก์รไดมี้การพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังานตามระบบมาตรฐานแลว้เพียงแต่ตอ้งเพิ่มความรู้ข้อมูล
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติมเขา้ไปอีก โดยเราสามารถท าร่วมกันได้แบบควบ 2 ระบบ
มาตรฐานบูรณาการร่วมกนัและเน่ืองดว้ยการแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนั องคก์รมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งด าเนินการประยกุตร์ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัระบบมาตรฐานการ
จัดการคุณภาพ โดยองค์กรต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติตาม
กฎหมายพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพิ่มสมรรถนะตวัช้ีวดัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ใหม้ากยิง่ขึ้น ตอ้งมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ดีขึ้น การจดัท าเอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน ทั้งน้ีองค์กรจะตอ้งท าการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มและตอบโจทยล์ูกคา้ขององคก์รดว้ย และในการด าเนินการปฏิบติังานนั้นองคก์รจะตอ้ง
ค านึงถึงวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑต์ั้งแต่กระบวนการออกแบบ การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การผลิต การใชง้าน 
และการท าลายซากผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีทุกกิจกรรมการด าเนินการจะตอ้งมีการควบคุมกระบวนการดา้น
ส่ิงแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นกับส่ิงแวดล้อมทั้ งในและนอกองค์กร ท าให้
สภาพแวดลอ้มโรงงานเราน่าอยูด่ว้ย” 
 
 จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายขาย (2565) ไดข้อ้มูลวา่ 
 

“ทุกคร้ังท่ีเราได้เขา้พบลูกคา้หรืองานโครงการใหม่ ๆ ลูกคา้ของเราจะสอบถามถึงการ
จดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเสมอ ดงันั้นถึงเวลาแลว้ท่ีองคก์รเราจะตอ้งปรับตวัและ
น าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงั เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธะสัญญา
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ท่ีลูกคา้ก าหนดไวเ้ป็นไปตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้และเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใน
องค์กรของเราดว้ย อีกอย่างเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี เราจะไดมี้ลูกคา้ท่ีมากขึ้นมีลูกคา้รายใหม่ๆ ไม่ได้
ผกูขาดกบัลูกคา้รายใดรายหน่ึง” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่ 
 
“จากการตรวจประเมินให้การรับรองระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

แลว้นั้น การท่ีองค์กรจะขอการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ISO 14001 : 2015 
เพิ่มเติมนั้นไม่ใช่เร่ืองยาก องคก์รสามารถท าการบูรณาการระบบควบรวมกนัได ้แต่จะตอ้งท าการ
ฝึกอบรมทีมงานคณะท างานจดัท าระบบรวมถึงพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความรู้ความเขา้ใจมีความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และท ารวบรวมกฎหมายพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานการควบคุมประเด็นส่ิงแวดล้อม ทั้ งน้ีองค์กรตั้ งอยู่ในเขตชุมชนท่ีพักอาศัยจะต้อง
ระมดัระวงัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นป้องกันขอ้ร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้นจากชุมชน อย่างไรก็ตามองค์กร
สามารถประยุกต์ใช้ข้อก าหนดและกฎหมายพันธะสัญญาท่ีเก่ียวข้องการเพิ่มสมรรถนะด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม องคก์รจะไดรั้บการรับรองมาตรฐานแน่นอน” 
 สรุปไดว้่า ภาพรวมการด าเนินการตามระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 
ในส่วนของขอบข่ายการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีต่อองคก์ร เกิดระบบในการบริหารจดัการท่ีดีของบริษทัตวัอย่าง
นั้น ถือว่าผูบ้ริหารและตวัแทนหัวหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดท้ าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของระบบ
ก่อนเร่ิมด าเนินงานจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดความชดัเจนของทิศทางการประยุกต์ใช้ระบบได้
สอดคลอ้งกนักบัวตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนด และสามารถบูรณาการระบบร่วมกบัระบบมาตรฐาน
การจดัการคุณภาพควบคู่กันไปได ้รวมถึงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดถือเป็นปัจจยัหลกั
ของการเร่ิมตน้ท่ีดีต่อการประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 
2015 ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญและผูต้รวจประเมินไดส้รุปไวว้่าองค์กรสามารถประยุกต์ใช้ขอ้ก าหนดและ
กฎหมายพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งและเพิ่มสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม องค์กรจะไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานแน่นอน” 
 
 2. เอกสารอ้างองิ (Normative references) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัเอกสารอา้งอิง ไม่มีเน้ือหาท่ีถูกกล่าวถึงในมาตรฐานฉบบัน้ี 
 



54 

 3. บทนิยาม (Terms and definitions)  
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับทนิยาม มีเน้ือหาโดยสรุปประกอบดว้ยค าศพัท ์4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 3.1 ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารงาน  
 3.2 ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนงาน 
 3.3 ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบสนบัสนุนและการด าเนินการ  

3.4 ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลงาน และการพฒันาระบบ 
รวมทั้งส้ิน 33 ค าศพัท ์โดยทั้งหมดน้ีมีความส าคญัต่อการเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในการประยุกต์ใช้
ระบบท่ีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาถึงแนวทางในการน าระบบ
มาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร โดยมีค าศพัท์ท่ีส าคญัโดยตรงต่อการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 เช่น 
 3.1.6 ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Interested Party) หมายถึง บุคคลหรือองคก์ร ท่ีสามารถท าให้เกิดผล
กระทบหรือได้รับผลกระทบหรือเช่ือว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม 
ยกตวัอย่างเช่น ลูกคา้ ชุมชน ผูใ้ห้บริการจากภายนอก เช่น ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้ ภาครัฐ 
องคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐ นกัลงทุน พนกังาน ทั้งท่ี “เช่ือว่าตวัเองไดรั้บผลกระทบ” หมายถึง การรับรู้ท่ี
ทราบต่อองคก์ร 
 3.2.10 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ผลกระทบของความไม่แน่นอน โดยผลกระทบคือการ
เบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งท่ีดีหรือไม่ดี รวมถึงความไม่แน่นอนทั้งหมดหรือบางส่วนของ
ขอ้บกพร่องสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจหรือความรู้ สถานการณ์ ผลกระทบท่ีตามมา หรือ 
โอกาสการเกิด โดยความเส่ียงมกัจะแบ่งแยกโดยอา้งอิงถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นตามมา หรือสองอย่างน้ีรวมกัน ความเส่ียงมักจะแสดงออกในรูปของผลรวมของผล
สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ (รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น) 
 3.2.11  ความเส่ียง (Risk) และโอกาส (Opportunity) หมายถึง ผลกระทบด้านลบท่ีอาจ
เกิดขึ้น (อุปสรรค : Threat) และผลกระทบดา้นบวกท่ีอาจเกิดขึ้น (โอกาส : Opportunity)  
 3.3.3 วฏัจักรชีวิต (Life Cycle) หรือวงจรต่อเน่ือง และปฏิสัมพันธ์ของขั้นตอนระบบ
ผลิตภณัฑ์ (หรือบริการ) จากการซ้ือวตัถุดิบ หรือจากทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงการส้ินสุด โดย
ขั้นวฏัจกัรชีวิต ประกอบดว้ย การท าใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การออกแบบ การใหบ้ริการ การติดตั้ง การ
ขนส่งการส่งมอบ การใช ้การบ าบดัในขั้นตอนสุดทา้ย และการท าลายซาก ซ่ึงลกัษณะกิจกรรมของ
องคก์ร คือการออกแบบ ผลิต ประกอบ บริการติดตั้ง เคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงกิจกรรม
เนน้ทั้งการผลิตและการใหบ้ริการ  
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 3.4.11 สมรรถนะด้าน ส่ิ งแวดล้อม  (Environmental Performance)  หมาย ถึง  ระดับ
ความสามารถของผลลพัธ์ท่ีส าเร็จท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม สามารถวดั
เทียบผลกบันโยบายส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร วตัถุประสงคส่ิ์งแวดลอ้มขององคก์ร หรือเกณฑอ่ื์น ๆ 
หรือดชันีช้ีวดั  
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 

“การจะจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 นั้น ส่ิงแรกท่ีเรา
จะต้องรู้เลยคือค าศัพท์ นิยาม ความหมายของค าต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดท าระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อป้องกนัการเขา้ใจผิดของทีมงานคณะท างาน พนกังานผูป้ฏิบติังาน เบ้ืองตน้องคก์ร
ของเราเองเคยจดัท าระบบการจดัการคุณภาพแลว้ค าศพัท์บางค าตามระบบมาตรฐานการจดัการ
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 มีลกัษณะนิยามท่ีคลา้ย ๆ กนักบัระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
เพียงแต่ตอ้งนิยามและตีประเด็นมุมมองดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมเขา้ไปอีกเพื่อให้เกิดภาพท่ีชัดเจน
ของทีมงานคณะท างานและพนักงานในองค์กร หากทีมงานคณะท างานของเราได้รับการอบรม
เพิ่มเติมความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มจะท าให้เกิดความเขา้ใจมากยิง่ขึ้นตามค าศพัท ์นิยาม และความหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง ” 
 
 จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 

“ในการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมนั้น ทีมงานคณะท างานจะต้องมี
ความรู้ ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัค าศพัทนิ์ยามและความหมายต่าง ๆ ท่ีไดบ้ญัญติัและก าหนดไว้
ตามมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกันและไม่ตี
ประเด็นท่ีผิดเบ้ืองตน้เรามีการจดัท าระบบแลว้ไม่ใช่เร่ืองยากในการด าเนินการขององคก์รของเรา
ใส่มุมมองดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปอีกนิดมองควบคู่กบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ และให้
คณะท างานของเราไดรั้บการอบรมคิดว่าไม่ใช่เร่ืองยากขององค์กรซ่ึงสามารถท าให้พนักงานเกิด
ความเขา้ใจได”้ 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการจดัท าระบบ องค์กรจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัค าศพัท์นิยาม

ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 เราจะ
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ได้ท าระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยองค์กรได้มีการจัดจ้างท่ีปรึกษาในการก่อตั้ งวางระบบ
มาตรฐานซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะท าการอบรมใหค้ าแนะน าจ ากดัความค าศพัทเ์หล่าน้ีว่าเขาตีประเด็นไป
ท่ีเร่ืองอะไรบา้ง มุมมองดา้นส่ิงแวดลอ้มเขามองกนัยงัไงไม่ใช่เร่ืองยากขององคก์ร สามารถท าความ
เขา้ใจไดง้่ายและจดัท าระบบไดแ้น่นอนโดยเรามีพื้นฐานการจดัท าระบบอยู่แลว้ซ่ึงเป็นขอ้ดีของ
องคก์ร” 
 สรุปไดว้่า ภาพรวมการด าเนินงานระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ใน
ส่วนของบทนิยามค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับข้อก าหนด ซ่ึงผูบ้ริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมงาน
คณะท างานจดัท าระบบ หัวหน้างานตอ้งท าความเข้าใจบทนิยามค าศพัท์ เพื่อให้ง่ายต่อการวาง
แผนการจดัท าและการประยกุต์แนวทางการใชร้ะบบ จะช่วยให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในระบบการ
จัดการมากยิ่งขึ้ น และพนักงานทุกคนในองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินการ ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการระบบตอ้งท าการศึกษา รายละเอียดเก่ียวกบัค าศพัท์เพื่อความรู้ความเขา้ใจ
และง่ายต่อการประยุกตใ์ชแ้ละการจดัท าระบบการจดัการ ISO 14001 : 2015 ซ่ึงองคก์รมีการจดัท า
ระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพแลว้นั้น  ISO 9001 : 2015 ท าใหอ้งคก์รมีพื้นฐานค าศพัทเ์ก่ียวกบั
ระบบมาตรฐานการจดัการมาบา้งแลว้ เพียงเพิ่มมุมมองค าศพัท์ท่ีเก่ียวกบัด้านส่ิงแวดลอ้มเข้าไป
เพิ่มเติมอีกทั้งน้ีองคก์รมีการจดัจา้งท่ีปรึกษา ทางท่ีปรึกษาจะมีการอบรมบทนิยามค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง
และขอ้ก าหนดให้เกิดความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ขึ้นเป็นโอกาสดีท่ีจะท าให้องคก์รไดเ้รียนรู้ไดเ้ร็วขึ้น 
จึงจะสามารถด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 
 4. บริบทขององคก์ร (Context of the organization) 
 4.1 การท าความเขา้ใจองคก์ร และบริบทขององคก์ร (Understanding the organization and 
its context) 
 ขอ้ก าหนดน้ีเก่ียวขอ้งกับการท าความเขา้ใจองค์กรและบริบทขององค์กร มีเน้ือหาโดย
สรุปว่าองค์กรจะต้องค้นหาและวิ เคราะห์ให้ชัดเจนถึงประเด็นภายในและภายนอกองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัจุดประสงคแ์ละผลกระทบต่อความสามารถขององคก์รในการบรรลุตามความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของการจดัการระบบมาตรฐาน องคก์รแต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนั
ทั้งประเภท กิจกรรม ขนาด ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ีตั้ง ภูมิประเทศ วฒันธรรม ความรู้
ความสามารถของผูท่ี้ท างานในองค์กร วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร กฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยองคก์รตอ้งท าการพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์รก าลงัไดรั้บหรือประสพอยู่ของ
องค์กรเองหรือมีความสามารถในการส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในทางบวกและทางลบ และเห็น
ภาพความชดัเจนของการบริหารจดัการวฒันธรรมและความรับผิดชอบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึง
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ขอ้ก าหนดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้องคก์รสามารถวางแผนบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ซ่ึงรวมเป็นส่วน
หน่ึงกบัทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร โดยขอ้ก าหนดน้ีเน้นให้องค์กรไดพ้ิจารณาถึงปัจจยั
แวดลอ้มทางธุรกิจท่ีจะส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จและความไม่ส าเร็จของเป้าหมาย ทั้งน้ีท าใหอ้งคก์รไดพ้ิจารณาถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนซ่ึงเป็นปัจจยัภายในขององค์กร โอกาสและอุปสรรคซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกของ
องค์กร ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได ้เพื่อน าไปสู่การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งและโอกาสท่ี
องค์กรมี เพื่อพฒันาปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนสร้างพนัธมิตร และมาตรการเชิงป้องกันรับมือกับ
อุปสรรคโดยสามารถปรับเปล่ียนและพฒันากระบวนการต่าง ๆ ภายในทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรมีการวิเคราะห์บริบทท่ีเก่ียวข้องโดยพิจารณาแบ่งเป็น ประเด็นภายใน เช่น 

พนกังาน ผูบ้ริหาร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ในการท างาน ขั้นตอนการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
วฒันธรรมองค์กร โครงสร้างการท างาน บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ การส่ือสารภายใน 
กฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ความรู้ความสามารถของพนกังาน การใชพ้ลงังานภายในองคก์ร 
พื้นท่ีสีเขียว ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นในองคก์ร เช่น ขยะ น ้าเสีย เป็นตน้  ” 
 

“ประเด็นภายนอก เช่น ลูกค้า ผูรั้บเหมาและผูจ้ัดหาภายนอก ผูม้าติดต่องาน ภาครัฐ 
หน่วยงานราชการ กฎหมายขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยใีหม่ ๆ ราคาพลงังาน สภาพเศรษฐกิจ/
ธุรกิจ คู่แข่ง สังคม พื้นท่ีขา้งเคียง ชุมชนหอพกัใกลเ้คียง สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง 
เช่น คลองระบายน ้ าด้านข้างโรงงาน คลองท่ีอยู่ใกลเ้คียงชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคห์รือไดรั้บผลกระทบจากการด าเนิน
กิจการขององคก์ร เป็นตน้”   

รายละเอียดตวัอยา่งการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากปัจจยัภายในองคก์ร 
  

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ท่ีตั้งขององคก์ร พื้นท่ีสูงน ้ าไม่ท่วมถึงไดก้รณีฝนตก

ติดต่อกนัในระยะเวลานาน 
องค์กรตั้งอยู่ในเขตท่ีพกัอาศยัชุมชน 
มีหอพกัอยูข่า้งๆ อาจเกิดขอ้ร้องเรียน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
 
 
ก า ร ค ว บ คุ ม
ผูรั้บเหมา 
ผูบ้ริหาร 
 
 
 
ค ว า ม รู้  ค ว า ม
เข้าใจและความ
ตระหนกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองคก์ร
และระบบการ
บริหาร 
 
 
 

 
 
มีการควบคุมผูรั้บเหมาอย่างใกลชิ้ด 
และ ควบคุมการด าเนินการไดง้่าย 
ผูบ้ริหารให้ความส าคัญและใส่ใจ
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและติดตามความ 
คืบหนา้อยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุน 
รวมถึงมุ่งมัน่ในการจดัการระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่ือสารภายในองค์กรเป็นเร่ือง
ง่ า ย เ น่ื องจากองค์กรขนาด เล็ก
สามารถส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว
ทีมงานด้านส่ิงแวดล้อมมีความ
รับผิดชอบสูงและมุ่งมัน่ด าเนินการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และ 

จ านวนมากหากเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
พนักงานบางส่วนยังไม่ค่อยเข้าใจ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงท าให้
ย ังประยุกต์ใช้ระบบได้ไม่ เต็ม ท่ี  
เน่ืองจากยงัไม่เคยประยุกต์ใช้หรือ
จัดท าระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมยงัขาดความรู้ความเข้า
ใจความตระหนักและจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม พนักงานมีภาระงาน
ประจ าวนัปริมาณมากเน่ืองจากใน
ปัจจุบันมียอดค าสั่ ง ซ้ือจากลูกค้า
จ านวนมากจึงท าให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการในช่วงแรกนั้ นให้
ความร่วมมือไดไ้ม่เตม็ท่ี 
ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล : 
ที ม ง า น ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ก า ร
ด าเนินการจัดท าระบบมีจ านวนไม่
เพียงพอเน่ืองจากจ านวนพนักงาน
น้อยและท าหลายหน้าท่ีมีงานประจ า
ท่ีตอ้งจดัท าอยูแ่ลว้  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
   
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
 
มลพิษทางน ้า 
และทรัพยากร 
น ้า 
 
 
 
 
 
 
การจัดการขยะ
ในองคก์ร 
 
 
 
เคร่ืองจกัร 
 
 
สารเคมี 
 
 
 
ขั้นตอนการ 
ปฏิบติังาน 
 
 

สามารถส่ือสารกนัไดอ้ย่างทัว่ถึงได้
ง่ายและเร็ว 
องค์กรไม่มีน ้ าเสียจากกระบวนการ
ผลิตเน่ืองจากไม่มีกระบวนการผลิต
ท่ีต้องใช้น ้ า มีเพียงน ้ าเสียจากโรง
อาหารไดติ้ดตั้งถงัดกัไขมนั 
น ้ าเสียจากโรงอาหาร จึงท าให้ไม่
ตอ้งกังวลเร่ืองปัญหาน ้ าเสีย และมี
ระบบบ าบดัจากอาคารส านกังาน 
องค์กรมีการจัดท าอาคารพักขยะ 
และได้จัด เ ต รียมถัง ขยะแต่ ล ะ
ประเภทโดยท าการแบ่งเป็นสีไวใ้ห้
เรียบร้อย เพื่อให้สะดวกต่อการทิ้ง
และการจดัการขยะท่ีถูกตอ้ง 
เคร่ืองจักรในโรงงานส่วนใหญ่ไม่
ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นเคร่ือง
ท่ีก่อมลพิษในระดบันอ้ย 
มีการควบคุมการใช้สารเคมี แยก
หมวดหมู่ประเภทในการจัดเก็บท่ี
ชดัเจน มีการจดัการภาชนะท่ีใชแ้ลว้ 
ไดอ้ยา่งถูกวิธี 
มีพื้ นฐานการจัดท าขั้ นตอนการ
ปฏิบติังานตามระบบมาตรฐานการ
จดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ท า
ใหเ้ขา้ใจระบบง่ายขึ้น 
มีพื้นท่ีจดัท าสีเขียวในสัดส่วนท่ีมาก 
 

 
 
องคก์รมีการใชน้ ้ าในการอุปโภคต่าง 
ๆ และรดน ้าตน้ไม ้ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายท่ี
สูงขึ้นตามไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
พนักงานบางส่วนในองค์กรยงัขาด
ความตระหนกัและจิตส านึกยงัพบว่า
มีการทิ้งขยะผิดประเภท และช่วงฝน
ตกน ้ าฝนสาดเขา้มาท่ีอาคารพกัขยะ
ท าใหเ้กิดการท่วมขงั 
ในการใชเ้คร่ืองจกัรมีการใชไ้ฟฟ้าใน
กระบวนการเดินเคร่ืองจักรท าให้
ส้ินเปลืองพลงังาน 
พนักงานผูป้ฏิบัติงานยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจความปลอดภยัต่าง ๆใน
การใชส้ารเคมี ยงัไม่ได้รับการอบรม
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 
ยัง ไม่ มี ก ารก าหนดขั้ นตอนการ
ปฏิบติังานเพื่อท าการควบคุมจดัการ
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้น
ในองคก์ร และภายนอกองคก์ร 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

 
 

 
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง อุปสรรค 
พื้นท่ีสีเขียว 
อุปกรณ์ระงบั 
เหตฉุุกเฉิน 

องคก์รมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เตรียม
ความพร้อมรองรับกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน เช่น อคัคีภยั และสารเคมีหก
ร่ัวไหล มีการจัดเตรียมถังดับเพลิง
สายฉีดน ้ าดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ป้าย
เตือนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ป้ายทางออก 
ทางหนีไฟ จุดรวมพล เป็นตน้ 

คณะท างานทีมงานยงัไม่ได้รับการ
อพยพการซ้อมเหตุฉุกเฉิน และยงัไม่
มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของทีมฉุกเฉิน 

 
บริบทภายนอก โอกาส อุปสรรค 
นโยบายภาครัฐ 
 
 
ลูกคา้ 

นโยบายการสนับสนุนด้าน BOI 
แ ล ะ ก า ร จั ด ซ้ื อ สี เ ขี ย ว  (Green 
purchasing) จากภาครัฐ 
น าระบบ ISO14001 มาประยุกต์ใช้
ในองคก์ร องคก์รมีโอกาสเพิ่มลูกคา้
รายใหม่ ๆ  

 
 
 
ข้อก าหนดลูกค้ามีเร่ืองการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท าให้ตอ้งด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดพนัธะสัญญาลูกคา้ 

กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม และ
ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สมัครสมาชิกของ website  ต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับ
กฎหมายใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก ฎ ห ม า ย ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม มี ก า ร
เปล่ียนแปลงเป็นระยะ ๆบ่อยคร้ัง ท า
ให้องค์กรติดตามการ update  ได้ไม่
ทนัและปรับตวัไม่ทนั หากตอ้งการ 
update ทันทีต้อง เ ป็นสมาชิกของ 
website ต่าง ๆ เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมาก
ขึ้ น เกิดเป็นต้นทุนเพิ่ม และไม่มี
บุคลากรดา้นกฎหมายโดยเฉพาะ 

ท่ีพกัอาศยั
ขา้งเคียง 
 
 

จัด กิ จกรรมส า รวจ ชุมชน  CSR  
พบปะชุมชน ท ากิจกรรมเพื่อชุมชน
รอบขา้งเพื่อสร้างสัมพนัธ์ไมตรีท่ีดี 
 

อาจมีขอ้ร้องเรียนด้านส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดจากกระบวนการ กิจกรรมการ
ท างาน กิจกรรมการบริการได ้
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
บริบทภายนอก โอกาส อุปสรรค 
ท่ีพกัอาศยั
ขา้งเคียง 
 
 
ผูใ้หบ้ริการจดัหา
ภายนอกดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

จัด กิ จกรรมส า รวจ ชุมชน  CSR  
พบปะชุมชน ท ากิจกรรมเพื่อชุมชน
รอบขา้งเพื่อสร้างสัมพนัธ์ไมตรีท่ีดี
ต่อกนั 
คดัเลือกจดัหาผูจ้ดัหาภายนอกให้มี
จ านวนรายมากขึ้นและตอบโจทย์
ดา้นราคาและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

อาจมีขอ้ร้องเรียนด้านส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดจากกระบวนการ กิจกรรมการ
ท างาน กิจกรรมการบริการ และการ
ผลิตขององคก์ร 
ค่าใช้จ่ายในการก าจดัของเสียมีราคา
ท่ีสูง และค่าการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มสูง เกิดค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น 

สภาพอากาศ/
ฤดูกาล 

น า เทคโนโลยีต่ าง  ๆ  มาจัดการ
ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ในช่วงฤดูฝนช่วงฝนตกจะท าให้เกิด
การชะล้างบริเวณอาคารพักขยะ 
เน่ืองจากหลงัคาไม่มีกนัสาดป้องกนั
การสาดของน ้ าฝนซ่ึงท าให้เกิดการ
ปนเ ป้ือนของน ้ า เ สีย เพราะพื้ น ท่ี
อาคารพกัขยะเป็นพื้นท่ีแบบเปิด 
 

 
โดยพิจารณาผลกระทบจากบริบททั้งปัจจยัภายในและภายนอกซ่ึงมีผลต่อวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร เพื่อก าหนดแนวทางในการรับมือและบริหารความเส่ียงท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้นในอนาคตโดยไดวิ้เคราะห์บริบทต่าง ๆ  
 

 จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รของเราไดด้ าเนินการวิเคราะห์บริบทองคก์รตามระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015 แลว้นั้น ท่ีเกิดจากการระดมความคิดของผูบ้ริหาร ตวัแทนฝ่ายบริหาร หวัหนา้งาน 
พนกังาน เรารู้สึกว่าการด าเนินการไม่ยากทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างดี และในระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มก็เช่นเดียวกนั เราจะให้ผูบ้ริหาร ตวัแทนฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน 
พนักงาน มาร่วมวิเคราะห์ร่วมกนั เพราะหลายคนหลายมุมมองเราจะไดม้องประเด็นการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มในองคก์รของเรา ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น
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ในการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม เช่น ปัจจัยภายใน เราสนใจเร่ืองพนักงาน 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ในการท างาน สภาพแวดลอ้ม โครงสร้าง เป็นตน้ ส่วนปัจจยัภายนอก เราให้
ความส าคญักบัลูกคา้ ผูจ้ดัหาภายนอก ชุมชน ภาครัฐ และกฎหมายขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหมดน้ีมี
ผลต่อการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มในองคก์รของเรา” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รมีพื้นฐานในการวิเคราะห์บริบทองคก์รปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกตามระบบ

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 แล้วนั้น ส่ิงท่ีเพิ่มเติมคือการมองมุมมองมิติด้าน
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเขา้ไปอีกและประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ นวตักรรม
ใหม่ ๆ ในการออกแบบเคร่ืองจักรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการตอบโจทย์การพฒันาการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รในอนาคตขา้งหนา้ดว้ย” 
 สรุปไดว้่า ภาพรวมการด าเนินงานระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015  ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดและการระบุ บริบทขององค์กร ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
โดยการระดมความคิดทั้งจากผูบ้ริหาร ตวัแทนฝ่ายบริหาร หัวหนา้งานฝ่ายต่าง ๆ และพนกังานท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ในการประชุม
ประจ าเดือน และการเก็บขอ้มูลเป็นเอกสารขอ้มูลไว ้ซ่ึงองคก์รสามารถสรุปเป็นรายการบริบทและ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ จากนั้นองค์กรจะสามารถก าหนดกลยุทธ์ใน
การด าเนินระบบให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ีหัวหน้างานและพนักงานท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ซ่ึงจะสร้างความรู้ความเขา้ใจในระบบไดม้าก
ยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดและการประยุกต์ใช้ของระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามทีมงานคณะท างานขององค์กร รวมถึงผู ้บริหารและพนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดและความหมายของค าศพัท์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนด
การจัดการส่ิงแวดล้อม รวมถึงการศึกษาและระบุถึงปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรให้
ครอบคลุม เพื่อให้การด าเนินการและการจดัการระบบมาตรฐานมีประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งน้ีองคก์ร
สามารถท าการวิเคราะห์บริบทร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ท่ี
องค์กรไดด้ าเนินการวิเคราะห์ไปแลว้นั้นสามารถบูรณาการแบบองคร์วมร่วมกนัไดเ้พื่อให้เกิดมิติ
การจดัการคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปในกระบวนการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดกลยทุธ์ในการ
จดัการตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเพื่อความยัง่ยนืขององคก์ร 
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4.2 การท าความเขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Understanding the needs 
and expectations of interested parties)  
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้
เสียมีเน้ือหาโดยสรุปว่า องคก์รตอ้งท าคน้หาก าหนดและวิเคราะห์ถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นมีความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีมีต่อ
องค์กร และก าหนดเป็นข้อตกลงพันธะสัญญาท่ีต้องปฏิบัติและต้องก าหนดให้ปฏิบัติตามให้
ครบถว้น ซ่ึงขอ้ก าหนดน้ีไดใ้ห้ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ซ่ึงมีหลายส่วน 
เพื่อให้การบริหารส่ิงแวดลอ้มไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลเหล่านั้น หรือไม่ให้ผูมี้ส่วนได้เสีย
เหล่านั้นก่อให้เกิดผลกระทบขึ้นกับองค์กร ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถท่ีจะท าให้ไม่บรรลุกับ
วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงและโอกาสต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
ดว้ย โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ให้ท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความคากหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ี
เก่ียวขอ้งและด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น โดยแบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน เช่น พนักงาน หัวหน้างาน 
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ส่วนผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกคา้ ผูใ้ห้บริการ ผูจ้ดัหาภายนอก 
ผูรั้บจา้งช่วง ชุมชน หรือบุคคลขา้งเคียง หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทงัภาครัฐและภาคเอกชน และ
องคก์ร NGO ดงันั้นเราจึงมีความจ าเป็นตอ้งตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียเหล่านั้น เพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งความเส่ียงและขอ้
ร้องเรียนท่ีอาจเกิดขึ้นดว้ย 

การวิเคราะห์ถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น ไดจ้ากการประชุม
และการแลกเปล่ียนความคิดของผูบ้ริหารร่วมกับทีมงานและผู ้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยอาศัยการ
รับทราบถึงความตอ้งการและความคาดหวงัจากการติดต่อส่ือสาร การระบุในเอกสาร หรือช่องทาง
อ่ืน ๆ เช่น เอกสารหนังสืออนุญาตของหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีมีการระบุเป็นเง่ือนไขแนบทา้ย เช่นการ
จดัการขยะ/ส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ การซอ้มแผนฉุกเฉิน การจดัการน ้าเสีย เป็นตน้ 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรของเรามีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้

ส่วนไดเ้สียจากท่ีเราไดจ้ดัท าระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในการวิเคราะห์
ต้องการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียตามระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 : 2015 นั้นเราจะตอ้งพิจารณามุมมองมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมจากท่ีเราไดท้ าการวิเคราะห์
ดา้นคุณภาพไปแลว้ ซ่ึงความคาดหวงัต่าง ๆ จะใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าระบบเป็นแนวทางการ
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ปฏิบติัในการควบคุมดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่างใกลชิ้ด และพิจารณาการได้มาซ่ึงความตอ้งการและ
ความคาดหวงัช่องทางท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อวิเคราะห์ใหไ้ดต้รงจุดวา่แทท่ี้จริงแลว้
ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการและคาดหวงัอะไรจากองคก์รและเราจะท าอะไรใหไ้ดต้ามความตอ้งการและ
ความคาดหวงัด้านส่ิงแวดล้อมของผูมี้ส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยผูมี้ส่วนได้เสียขององค์กรมีทั้ง
ภายในและภายนอกจะมีคลา้ยกบัองคก์รอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่ลกัษณะใกลเ้คียงกนั” 
 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ทางองค์กรไดท้ าการระบุผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีการก าหนดผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้

ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นภายนอก และศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการ
ออกเยี่ยมลูกคา้ การสอบถามและการศึกษาขอ้มูลจากผูจ้ดัหาภายนอก และการเขา้เยี่ยมแวะพบปะ
ชุมชนรอบขา้ง เจา้ของหอพกัและผูพ้กัอาศยัในหอพกัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเรามีความ
กงัวลเร่ืองการปฏิบติัให้ไดต้ามหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐมีค่อนขา้งมากและซ ้ าซ้อนรวมถึงโรงงานของเราตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมการท่ีเรา
จะตอ้งปฏิบติัตามหน่วยงานภาครัฐนั้นเราจะตอ้งปรับตวัอย่างไร บางคร้ังก็เป็นเร่ืองยากท่ีเราจะ
ด าเนินการไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนดหรือท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ินก าหนดไว ้ซ่ึงความตอ้งการและความ
คาดหวงัทั้งหมดเราจะน ามาด าเนินการตอบสนองโดยการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการและ
ความถี่ในการด าเนินการในเร่ืองนั้น ๆ” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ตวัแทนชุมชนรอบขา้งบริษทั) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รไดมี้การมอบหมายให้หัวหนา้ฝ่ายบุคคลเขา้ไปสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการและ

ความคาดหวงัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ว่าอยากให้องค์กรจดัการอะไรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
บา้งหรือไม่ ทางชุมชนแจ้งมาว่า ปัจจุบนัเราไม่ได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการ
กิจกรรมขององค์กรเน่ืองจากองค์กรไม่มีกะกลางคืน อีกอย่างเราไม่เคยไดย้ินเสียงดงัรบกวนจาก
เคร่ืองจกัร ไม่เคยไดรั้บกล่ินไอระเหยสารเคมี เราอยากให้องคก์รมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีอย่าง
ต่อเน่ืองและแวะเขา้มาสอบถามชุมชนเป็นประจ า หรือท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน ถา้มีโอกาสเราก็
อยากเขา้ไปเยีย่มชมโรงงานวา่มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง” 
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จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ตวัแทนลูกคา้) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ดว้ยองคก์รของเราเป็นองคก์รท่ียึดหลกัการปฏิบติังานตามหลกัการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม เรา

มีการขายใหก้บักลุ่มลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการดูและใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเป็นการปฏิบติั
ตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน อยา่งท่ีทราบดีวา่ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม องคก์รจะตอ้งใส่
ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมีความรับผิดชอบกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการคืนก าไรให้กับส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม เน่ืองจากสภาวะปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นสภาพภูมิอากาศ หากผูจ้ดัหาภายนอก
ของเราไดใ้ส่ใจส่ิงแวดลอ้มหลายหน่วยงานก็จะเป็นอีกแรงหน่ึงท่ีช่วยจดัการส่ิงแวดลอ้มไดท่ี้เกิด
จากการได้มาซ่ึงกระบวนการผลิต การได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ การจัดการท าลายซากด้วย  ผูจ้ ัดหา
ภายนอกของเราทุกรายจะตอ้งมีการผลิตท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และได้รับรองมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รจะตอ้งมีการด าเนินการระบุผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้

ส่วนไดเ้สียดา้นส่ิงแวดลอ้มไวแ้ลว้นั้น ส่ิงท่ีไดม้าตอ้งน ามาเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงร่วมกนัใน
การน าไปสู่การปฏิบติังาน การก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินการให้สอดคลอ้งตามความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีองค์กรตอ้งปฏิบติัตาม 
และควรเนน้การปฏิบติังานให้ไดต้ามหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินท่ีก ากบัดูแลดว้ย เน่ืองจากเราตั้งอยู่
ในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ีพกัอาศยั ชุมชนท่ีพกัอาศยัเหล่าน้ีจะเคล่ือนตวัเขา้มาหาเราในอนาคต” 

สรุปไดว้่า ทางองคก์รมีการด าเนินการดา้นการก าหนดระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง การ
รับรู้เก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การไดม้าซ่ึงขอ้มูลความตอ้งการ
และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแทจ้ริง เช่น จากการสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนไดเ้สีย โดยรอบขา้ง
โรงงาน พบว่าทางองค์กรได้ขอ้มูลมาเพื่อการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ได้จดัท า เป็นเอกสาร
ขอ้มูลสารสนเทศ ส่วนใหญ่แลว้ครอบคลุมเกือบทุกส่วน แต่อย่างไรก็ตามทางองคก์รตอ้งพิจารณา
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการท าระบบ เช่น หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ทั้งน้ีองคก์รสามารถท าการวิเคราะห์ร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
บริษทัตวัอยา่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.2 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
กลุ่มท่ี ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
1 ผูบ้ริหาร - ลดการใชท้รัพยากรต่าง ๆ เช่น ลดการใชไ้ฟฟ้า 

- ไม่ใหมี้ขอ้งร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนขา้งเคียง 
- ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและ
ขอ้ก าหนดของลูกคา้ พนัธะสัญญาต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 ลูกคา้ - ประยกุตใ์ชแ้ละขอการรับรองระบบ  ISO 14001 
- ควบคุมลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและไม่ใหเ้กิดขอ้
ร้องเรียนจากการท างานขององคก์ร 

3 พื้นท่ีรอบขา้งองคก์ร - ไม่ตอ้งการใหเ้กิดมลภาวะต่าง ๆ ขององคก์รไปกระทบ/
รบกวนการท างานของพนกังาน เช่น ควนัรถ เสียงดงั ฝุ่ น 
กล่ิน น ้าเสีย ดินท่ีอาจเกิดการพงัทลาย ไอระเหยสารเคมี 
หรือขยะต่าง ๆ  

4 หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน/
หน่วยงานราชการ 

- ปฏิบติัตามกฎหมายใหถู้กตอ้ง เช่น ขยะ น ้าเสีย และส่ง
รายงานผลปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มใหค้รบถว้น เช่น 
รายงานการตรวจวดัน ้าเสีย ขยะ มลภาวะต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5 ชุมชนใกลเ้คียง (รวมถึง
หอพกั แปลงเกษตร 
สถานท่ีใกลเ้คียง อ่ืน ๆ ) 

- ไม่ตอ้งการใหเ้กิดมลภาวะต่าง ๆ ขององคก์รไปกระทบ/
รบกวนความเป็นอยูข่องชุมชนใกลเ้คียง เช่น ควนัรถ 
เสียงดงั ฝุ่ น กล่ิน และดินท่ีเกิดจากการพงัทลาย น ้าเสียท่ี
เกิดจากการใชอ้าคารส านกังานหรือการชะลา้ง ไอระเหย
สารเคมี หรือขยะต่าง ๆ  

6 พนกังาน/ผูป้ฏิบติังานใน
การติดตั้ง 

- พนกังานตอ้งการสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี การ
อบรมและพฒันาเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อความ
เขา้ใจเกิดความตระหนกัน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7 
 
 
 

ผูข้ายวตัถุดิบ/ผูรั้บเหมา
ติดตั้งงาน 
ผูใ้หบ้ริการ 

- ตอ้งการใหมี้ยอดสั่งซ้ือวตัถุดิบอยา่งสม ่าเสมอ และมี
การใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ตอ้งการการส่ือสารและการสนบัสนุนเร่ืองการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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4.3 ก าหนดขอบข่ายของระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม (Determining the scope of the 
environmental management system) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดขอบข่ายของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม มีเน้ือหา
โดยสรุปว่า ขอบเขตระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความชดัเจนในเร่ืองของ
ขอบเขตพื้นท่ี และขอบเขตของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะประยกุตใ์ช ้องคก์รตอ้งมีการก าหนด
ถึงขอบเขตและการประยุกตใ์ชร้ะบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มให้ชดัเจน ภายใตค้วามสามารถในการ
ดูแลบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 
เพื่อน าไปจดัตั้งขอบข่ายของระบบการจดัการ โดยตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบส าหรับการควบคุม 
ไดแ้ก่ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งภายในและภายภายนอก ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีตอ้งท าให้สอดคลอ้ง 
หน่วยงานขององค์กร กลุ่มกิจกรรม ลักษณะหน้าท่ีการท างาน ขอบเขตทางกายภาพ กิจกรรม 
ผลิตภณัฑ์และบริการ อ านาจหน้าท่ี และความสามารถในการควบคุมและกิจกรรมการด าเนินการ
ควบคุม การมีส่วนร่วมผลักดันให้ประสบผลส าเร็จและเม่ือได้มีการก าหนดขอบข่ายแลว้ ต้อง
ด าเนินการระบุและจัดท ารูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นเอกสารขั้นตอนการปฏิบติังานและบันทึกท่ี
เก่ียวขอ้งพร้อมจะมีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบดว้ย โดยขอ้ก าหนดน้ีจะท าให้องคก์รทราบถึงขนาด
พื้นท่ีกายภาพ กิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ และปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในองค์กรท่ีจะส่งผล
กระทบไปยงัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปออกแบบในการบริหารจดัการในการประยกุตใ์ช้
ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รของเราไดมี้การก าหนดขอบเขตในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดดา้น

พื้นท่ี ตามต าแหน่งท่ีตั้ งท่ีอยู่ขององค์กร จากกิจกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร ซ่ึง
สอดคลอ้งตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพียงแต่เรายงั
ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเอกสารสารสนเทศท่ีชดัเจนตามคู่มือส่ิงแวดลอ้มซ่ึงยงัไม่ไดด้ าเนินการจดัท า 
โดยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์กรของเรา เช่น กิจกรรมการออกแบบเคร่ืองจกัร กิจกรรมการ
ผลิตและประกอบ กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพ กิจกรรมการติดตั้งและดูแลรักษา กิจกรรมการ
จัดการขยะและสภาพแวดลอ้มในองค์กร โดยเรามีการควบคุมการใช้ทรัพยากรและมลภาวะท่ี
เกิดขึ้น” 
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จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรได้ก าหนดพื้นท่ีตั้งของโรงงานและกิจกรรมการด าเนินการในการจัดท าระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งตามระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 ซ่ึงเรายงัไม่ไดท้ าการก าหนดเอกสารให้เป็นสารสนเทศท่ีชดัเจน โดยเราจะท าการก าหนดและ
บูรณาการร่วมกันกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ซ่ึงจะน าไปใส่ไว้ในเอกสารคู่มือคุณภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม ” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เบ้ืองตน้นั้นองค์กรไดมี้การก าหนดขอบเขตและขอบข่ายในการด าเนินการจดัท าระบบ

มาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO9001 : 2015 ไวแ้ลว้นั้น องค์กรสามารถใช้เขบเขตและขอบข่าย
เดียวกนัร่วมกนัไดใ้นการก าหนดเพื่อประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดและขอการรับรองมาตรฐานได ้เพียงแต่
องคก์รจะตอ้งก าหนดออกมาในรูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดเป็นเอกสารสารสนเทศเพื่อ
เป็นการก าหนดขอบเขตและขอบข่ายในการประยุกต์ใชก้  าหนดแนวทางการควบคุมกระบวนการ
ด้านส่ิงแวดล้อม โดยจะต้องพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวข้องภายในและภายนอก กฎหมายและ
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานขององค์กร ลักษณะหน้าท่ีการท างาน ขอบเขตทางกายภาพ 
กิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และการบริการ อ านาจหน้าท่ี ความสามารถในการควบคุมกิจกรรม ทั้งน้ีให้
สอดคลอ้งตามขอบเขตและขอบข่ายทางกายภาพท่ีก าหนดไวน้ั้นเอง” 
 สรุปไดว้่า องค์กรไดด้ าเนินการระบุขอบเขตและขอบข่ายของการจดัการระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัไม่ได้ระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีได้จดัท าไวต้าม
ระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015  ท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงองค์กรจะตอ้งด าเนินการ
ตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด ISO 14001 : 2015 โดยองค์กรจะตอ้งระบุ ก าหนดขอบเขตและ
ขอบข่ายในการประยุกตใ์ชร้ะบบและการขอการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะระบุไว ้คือ ระบุขอบเขตท่ีเป็นขอบเขตทางกายภาพและขอบข่าย
กิจกรรมของการปฏิบติัการ การให้ด าเนินขององค์กรเน่ืองจากเป็นธุรกิจการให้บริการออกแบบ 
ผลิตและการให้บริการ ซ่ึงมีประเด็นการจดัการค่อนขา้งเยอะ จะตอ้งมีการก าหนดและระบุเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทุกพื้นท่ีการด าเนินงาน
และสามารถทวนสอบไดซ่ึ้งจะเป็นส่วนท่ีสามารถช่วยผลกัดันให้ทุกคนมีส่วนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจดัการระบบ ISO 14001 : 2015 ซ่ึงจะสอดคลอ้งตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด ISO 
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14001 : 2015 ทั้งน้ีองคก์รสามารถท าการก าหนดขอบเขตทางกายภาพและขอบข่ายกิจกรรมร่วมกนั
กบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บูรณาการแบบองคร์วมร่วมกนัไดจ้ะท าให้
องคก์รก าหนดไดค้รอบคลุมทั้งดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปไดเ้พื่อก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานร่วมกนัไดง้่ายขึ้น 
 4.4 ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม (Environmental management system) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม มีเน้ือหาโดยสรุปว่าองค์กรต้องมี
การวางระบบในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน โดยองค์กรจะตอ้งพฒันาระบบการ
ท างานก าหนดแนวทางการปฏิบติัไปประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าการ
ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบแนวทางการปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้เช่นการจดัท าแนว
ทางการปฏิบติัในการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม การเตรียมพร้อมรับกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นตน้ พร้อม
ก าหนดทีมงานคณะท างานในการจดัท าระบบ ทั้งน้ีจะตอ้งมีการดูแลรักษากระบวนการต่าง ๆ พร้อม
จดัเก็บเอกสารสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม และมีการปรับปรุงแกไ้ขอยู่
เสมอกรณีมีระบบขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ดงัท่ีตอ้งการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี จะตอ้งมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองซ่ึงการ
ด าเนินการใด ๆ ตอ้งพิจารณาขอ้มูลจากการท าความเขา้ใจถึงบริบทขององคก์รและความตอ้งการ
และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย และบริหารจัดการให้สอดคลอ้งกัน โดยข้อก าหนดน้ีจะ
กล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดของการบริหารจดัการท่ีไดจ้ากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากใชข้อ้มูล
เดียวกนักบัการวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งท่ีส่งผลกระทบทั้งดา้นบวกและ
ดา้นลบ และเขา้กบักลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร 
 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ในการพฒันาระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินซ่ึง

เป็นจุดเร่ิมตน้ของเรา เราเองมีการก าหนดทีมงานในการด าเนินการ เพื่อจดัท าเอกสารสร้างระบบ
การท างานให้สอดคลอ้งตามแนวทางการปฏิบติัของระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
จะตอ้งก าหนดออกมาให้เห็นภาพชัดเจนคลา้ยๆ กับคู่มือคุณภาพ ISO9001 : 2015 แต่ในแง่ของ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นเราจะก าหนดออกมาเป็นคู่มือส่ิงแวดลอ้ม และระบุแนวทางการปฏิบติังานท่ีต้อง
ประยุกตใ์ชท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละขอ้ก าหนดเพื่อก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการในแต่ละเร่ือง 
ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดด้ าเนินการเน่ืองจากรายละเอียดค่อนขา้งเยอะโดยจะมอบหมายเป็นหน้าท่ีของ
ตัวแทนฝ่ายบริหารได้ด าเนินการกับทีมท่ีปรึกษาในการก่อตั้ งวางระบบการปฏิบัติงานด้าน
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ส่ิงแวดลอ้มต่อไปให้ครอบคลุมทุกขอ้ก าหนดตามประเด็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและบริบท
ขององคก์ร” 
 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้ง การวิเคราะความตอ้งการและความคาดหวงัในการจดัท าระบบมาตรฐาน การตีโจทยว์่าเรา
จะก าหนดแนวทางการปฏิบัติก าหนดระบบการท างานด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ครอบคลุมตาม
ขอ้ก าหนดมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่ขอ้ 4 - ขอ้ 10 และเราก าลงัมองวา่ระบบขั้นตอนการท างาน
ในแต่ละเร่ืองใครจะตอ้งรับผิดชอบประเด็นไหน ขบัเคล่ือนขอ้ก าหนดใดบา้งใหเ้หมาะสมกบับริบท
ขององคก์รเรา เน่ืองจากเราไม่มีเจา้หนา้ท่ี ISO หรือเจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งมาท างานด้านน้ี
โดยตรง ทั้งน้ีเป็นโอกาสดีของเราเน่ืองจากเรามีทีมท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัท าระบบ
เรามัน่ใจว่าในการก าหนดแนวทางการปฏิบติังานในแต่ละขอ้ก าหนดและการก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่าง ๆ จะถูกก าหนดไวใ้นทิศทางท่ีดี พียงพอภายใตท้รัพยากรท่ีเรามีอยู่และเหมาะสม
แน่นอน” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ในการก าหนดพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น องคก์รตอ้งพิจารณาบริบทองค์กร 

ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย น ามาซ่ึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร ภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยา่งก าจดั ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดให้เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัมลพิษตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ
จนถึงกระบวนการส่งมอบให้ลูกค้า โดยการก าหนดระบบการท างานนั้นแต่ละกระบวนการท่ี
ก าหนดมาจะตอ้งสอดคลอ้งตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอบเขตทางกายภาพและขอบข่ายของกิจกรรม
การด าเนินการดว้ย” 
 สรุปไดว้่า องคก์รได้ยงัไม่ไดร้ะบุขอบเขตการประยุกตใ์ช้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
ยงัไม่ครอบคลุมทุกด้านและทุกกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ส่งผลให้ยงัไม่ก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมในองค์กร ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอย่างก าจัด ทั้ งน้ีจะต้อง
ก าหนดให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัมลพิษตั้งแต่กระบวนการ
ออกแบบ การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบจนถึงกระบวนการส่งมอบใหลู้กคา้ โดยการก าหนดระบบการท างาน
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นั้นแต่ละกระบวนการท่ีก าหนดมาจะตอ้งสอดคลอ้งตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอบเขตทางกายภาพและ
ขอบข่ายของกิจกรรมการด าเนินการท าให้ขาดการควบคุมกระบวนการส่งผลให้ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอาจไดรั้บผลกระทบได ้ไม่มีเอกสารสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และองค์กรตอ้งพิจารณา
เร่ืองของการประยุกต์ใช้ขอ้ก าหนดการจดัการระบบส่ิงแวดลอ้ม ให้ครอบคลุมทุกดา้นอาจส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ทั้ งน้ีองค์กรสามารถท าการ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานในบางขั้นตอนร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 บูรณาการแบบองคร์วมร่วมกนัไดจ้ะท าให้องคก์รก าหนดไดค้รอบคลุมทั้งดา้นคุณภาพ
และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กันไปได้เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น โดยในการ
ก าหนดระบุขั้นตอนการปฏิบติังานร่วมกนันั้นสามารถก าหนดไวใ้นคู่มือคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
จะกล่าวถึงขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ว่าจะตอ้งด าเนินการจดัท าแนวทางการปฏิบติัอย่างไรบา้งในการ
ควบคุมจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5. ภาวะผู้น า (Leadership) 
5.1 ภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ (Leadership and commitment) 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั ภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ มีเน้ือหาโดยสรุปวา่ ผูบ้ริหารสูงสุดมีบทบาท

ส าคัญในการน าทีมเพื่อให้เกิดการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นอย่างจริงจังของผูบ้ริหารเป็น
ประเด็นท่ีท าให้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มประสบความส าเร็จ องคก์รจ าเป็นตอ้งระบุให้ชัดเจน
ถึงบทบาทส าคญัของผูบ้ริหารจะตอ้งมีส่วนร่วมอย่างจริงจงั โดยผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ด าเนินการอย่างจริงจังในระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งการก าหนดแนวทาง เช่น การจัดตั้ ง
นโยบายส่ิงแวดล้อมซ่ึงต้องมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและบริบทขององค์กร มีการ
ออกแบบระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรวมการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้กบัระบบอ่ืน ๆ ท่ีมี เช่น 
ระบบบริหารคุณภาพ ระบบ 5ส และระบบการท างานประจ าของแต่ละกระบวนการ ให้การ
สนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีบริหารในระดบั
ต่าง ๆ ขององค์กรไดแ้สดงความเป็นผูน้ าในการร่วมมือและผลกัดันให้ระบบบริหารส่ิงแวดล้อม
บรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ และมีการส่ือสารให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรเขา้ใจถึงความส าคญั
ของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด
ของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหารไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการทั้งหมดแต่สามารถถ่ายทอด
ความรับผิดชอบไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการติดตามผลการ
ด าเนินงานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
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จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์รและตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ผมและตวัแทนฝ่ายบริหารให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการจัดท าระบบมาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยลูกคา้ของเราตอ้งการให้องคก์รเราไดน้ าขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานและขอ
การรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น เราจึงได้ริเร่ิมท่ีจะด าเนินการจดัท าระบบ 
จัดเตรียมทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะสนับสนุนการด าเนินการ ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณการด าเนินการ มีการประกาศนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มให้พนักงานทุกคนได้
น าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีปัจจุบนัอาจจะยงัไม่ได้ติดตามผลการด าเนินการอย่างชัดเจน
เน่ืองจากเราอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยในการติดตามผลการด าเนินการงานต่าง ๆ นั้นเราไดม้อบ
ใหต้วัแทนฝ่ายบริหารดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูติ้ดตามผลการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้งาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว”้ 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์(2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามมุ่งมัน่ในการจดัท าระบบ เน่ืองจากท่านเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจในเร่ือง

ของส่ิงแวดลอ้ม สังเกตไดว้่าท่านสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อรองรับการจดัท า
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยโรงงานของเราเองมีการจดัท าสวนและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
มีการจดัท าอาคารพกัขยะ จดัเตรียมถงัขยะแยกประเภทชดัเจน การจดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 
โรงงานเรามีการจดัท าถนนเส้นทางลอ้มรอบโรงงานเพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถ
อพยพไดง้่าย และมีการจดัเตรียมอุปกรณ์รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินดว้ยเหล่าน้ีเองเป็นความมุ่งมัน่
ของท่านผูบ้ริหารท่ีเตรียมการองรับกบัระบบมาตรฐานท่ีจะเกิดขึ้นในเร็วๆน้ี ทั้งน้ีอยากให้มองถึงผู ้
ท่ีจะตอ้งมาท างานดา้นน้ีโดยเฉพาะเน่ืองจากงานประจ าค่อนขา้งเยอะอยูแ่ลว้ยงัตอ้งมาบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมอาจเป็นการเพิ่มภาระงานใหก้บัพนกังานประจ าก็ได”้ 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ผูบ้ริหารแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมี

การจัดท าประกาศนโยบายส่ิงแวดล้อม และมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้คณะท างาน
ด าเนินการ รวมถึงมีการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม และในบางส่วนได้น ามาประยุกต์ใช้แต่ยงัขาดเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เม่ือ
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องคก์รไดเ้ร่ิมด าเนินการอย่างจริงจงั และมีท่ีปรึกษาในการช่วยวางระบบมาตรฐานเราจะมีเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนมากยิ่งขึ้น มีการอบรมส่ือสารให้ความรู้สร้างความตระหนกัในการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม จะท าใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการและเป็นไปในทิศทางท่ีดี 
เพื่อเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและป้องกนัมลพิษท่ีอาจจะเกิดขึ้น” 
 สรุปไดว้่า องคก์รไดส้นบัสนุนทรัพยากรเตรียมพร้อมในการจดัท าระบบและเตรียมความ
พร้อมเพื่อการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม แต่ปัจจุบันองค์กรได้มีการด าเนินการ
บางส่วนส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการในทางการปฏิบัติหน้างานยังไม่มีการก าหนดเอกสาร
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการ เพราะปัจจุบันต้องท าตามข้อก าหนดของลูกค้าและ
ข้อก าหนดของกฎหมายเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าผูบ้ริหารให้ความส าคัญเก่ียวกับการจัดการระบบ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนหน่ึงทางผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความเห็นว่าการส่ือสารการอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน
เป็นส่ิงท่ีดีเพราะทุกคนจะไดต้ระหนกัถึงดา้นการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนัมลพิษรวมถึง
เข้าใจในรายละเอียดอย่างชัดเจน นอกจากน้ีองค์กรต้องด าเนินการมอบหมายให้มีทีมงาน
คณะท างานผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งส่ือสารให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
รับทราบ 
 5.2 นโยบายส่ิงแวดลอ้ม (Environmental policy) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม มีเน้ือหาโดยสรุปวา่ ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและสัมฤทธ์ิผล นโยบายถือ
ได้ว่าเป็นตัวส าคัญในการขับเคล่ือนกลไกในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร เพื่อให้สามารถรักษาและปรับปรุงผลงานดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กฎหมาย และระบุถึงความตั้งใจของผูบ้ริหารระดบัสูงในการท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและปรับปรุง
ระบบให้ดีขึ้นเร่ือย ๆ นโยบายตอ้งชดัเจนและง่ายต่อการอธิบายต่อพนกังานในองคก์ร ลูกคา้ และ
ผูส้นใจทัว่ไป ซ่ึงการก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มตอ้งอยู่ในขอบเขตท่ีก าหนดในระบบการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ขององค์กรและบริบทขององค์กร รวมถึงลกัษณะ 
ขนาด และผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม ของกิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการ ตอ้งสามารถให้เห็น
รวมถึงความมุ่งมัน่ในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการป้องกนัมลพิษ และความมุ่งมัน่เฉพาะอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทองคก์ร อาทิ การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื การบรรเทา
และปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศ เป็นตน้ ในขอ้ก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มน้ีระบุถึงความมุ่งมัน่ คือ การ
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์กรสามารถปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตอ้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 
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และใช้เป็นกรอบส าหรับการก าหนดและทบทวนวตัถุประสงค์ส่ิงแวดล้อม ความมุ่งมัน่ในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นตอ้งไดรั้บการจดัตั้งเป็นเอกสารขอ้มูล มีการ
ส่ือสารในองค์กร และพร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะชนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 
 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“บริษทัไดจ้ดัตั้งนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้รวมเป็นหน่ึงเดียวกนัของระบบ

มาตรฐานท่ีได้จดัท าอยู่โดยบูรณาการร่วมกันกับระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 ในการควบคุมนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มนั้นมีการควบคุมโดยใช้วนัท่ีประกาศ และ
ก าหนดคร้ังท่ีมีการแกไ้ข เพื่อแสดงความเป็นปัจจุบนัของนโยบาย นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์ร ไดแ้สดงถึงการให้ความส าคญัมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ในการเลือกใชท้รัพยากรท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มคือการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ตกลงพนัธะสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง คือการปฏิบติัตามกฎ การป้องกันมลพิษท่ีเกิดขึ้นความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการบรรเทาปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงนโยบายตอบโจทย์
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีมีการส่ือสารนโยบายใหก้บัพนกังานไดรั้บทราบผา่นช่องทางต่าง ๆ และ
ในการทบทวนนโยบายนั้นเราจะมีการทบทวนปีละ  1 คร้ัง ตามแผนการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตามความเร่งด่วนในแต่ละประเด็น” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ไดรั้บทราบถึงนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร โดยมีการส่ือสารผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เมล์ ยงัไม่มีการก าหนดวนัประกาศท่ี
ชดัเจน ยงัไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรเหมือนนโยบายคุณภาพท่ีผูบ้ริหารไดท้ าการประกาศไวจ้ะมีความ
ชดัเจนในส่วนของวนัท่ีท าการประกาศ มีการก าหนดวนัท่ีบงัคบัใช ้แต่ยงัจ าไม่ไดห้มด แต่พอทราบ
คร่าว ๆ ว่าปัจจุบนักระแสภาวะโลกร้อน องคก์รจะตอ้งปรับตวัคืนก าไรสู่สังคม โดยการด าเนินงาน
ควบคุมส่ิงแวดลอ้มปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัมลพิษท่ีจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ 
” 
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จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ตวัแทนชุมชนรอบขา้งบริษทั) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ยงัไม่ทราบข่าวสารนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั แต่เห็นว่าบริษทัมีการใส่

ใจการด าเนินงานต่าง ๆ ดูแลจดัการส่ิงแวดลอ้ม สังเกตเห็นโรงงานเขามีพื้นท่ีสีเขียวเยอะ มีการปลูก
ตน้ไมต้่าง ๆ ดูร่มร่ืนดี สภาพแวดลอ้มสะอาดปลอดภยัดี” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร จะตอ้งจดัท าประกาศนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดย

นโยบายจะต้องป้องกันส่ิงแวดล้อม ท าให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามขอ้ตกลงท่ี
ตอ้งปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และใชเ้ป็นกรอบส าหรับการก าหนดและทบทวนวตัถุประสงคส่ิ์งแวดลอ้ม มี
ความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื ” 

สรุปไดว้่า องคก์รมีการก าหนดนโยบายส่ือสารเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและส่ือสาร
ให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในแต่ยงัไม่ไดส่ื้อสารให้ภายนอกรับทราบ
ทั้งหมดซ่ึงยงัไม่มีการเผยพร่สู่สาธารณชนไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง ส่ิงท่ีองคก์รไดด้ าเนินการคือผูบ้ริหาร
สูงสุดตอ้งจดัท านโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงนโยบายนั้นตอ้งครอบคลุมการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
การป้องกันมลภาวะ ความสอดคล้องกับพนัธกรณีต่าง ๆ และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และ
นโยบายนั้ นต้องมีการส่ือสารให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียภายในรับทราบ และพร้อมส่ือสารให้แก่
บุคคลภายนอกรับทราบเม่ือมีการร้องขอ 

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ีขององค์กร (Organizational roles, 
responsibilities and authorities) 

ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหนา้ท่ีขององค์กร มีเน้ือหา
โดยสรุปว่า ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีส าหรับบทบาทหนา้ท่ีต่าง 
ๆ ได้มีการมอบหมาย และส่ือสารเป็นท่ีเข้าใจในองค์กร ผูบ้ริหารสูงสุดต้องมอบหมายความ
รับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีเพื่อให้เกิดการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ และมีการ
ก าหนดผูร้ายงานสมรรถนะของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อ
ผู ้บริหารสูงสุดรับทราบ โดยข้อก าหนดน้ีเน้นการสร้างความชัดเจนท่ีเป็นรูปธรรมของการ
มอบหมายงานในการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดช่องว่างใน
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การบริหารจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และจะตอ้งก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ให้สะดวกต่อการท างานของผูป้ฏิบติังานดว้ย เน่ืองจากการจดัการส่ิงแวดลอ้มถือเป็นระบบท่ีเพิ่ม
เขา้มานอกเหนือจากระบบงานประจ าหรือระบบบริหารคุณภาพ อ่ืน ๆ จึงท าให้เกิดรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการท างานมีมากขึ้น มีโอกาสให้เกิดช่องว่างในการด าเนินการหรือเกิดการทบัซ้อนการ
ท างานซ ้ าซ้อนและความไม่ชดัเจนต่าง ๆ ในการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อาจจะมีหลายคนเขา้มาช่วยก็ได ้และไม่ว่าผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งมีงานหนา้ท่ีความรับผิดชอบอ่ืนอยู่
ดว้ยก็ตาม จะตอ้งแบ่งหน้าท่ีไม่ให้มีผลกระทบต่องานประจ า ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูก้  าหนด
อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ชดัเจนตามโครงสร้างการบริหารตามผงั
องคก์ร 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“บริษทัไดมี้การก าหนดโครงสร้างของคณะท างาน ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของแต่ละหน่วยงาน 

โดยมีการก าหนดทีมงานคณะท างานทีมเดียวกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 ท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ เน่ืองจากพนกังานในองคก์รมีไม่มากนกัจะตอ้งช่วยกนัท างาน ดงันั้นทุก
คนจึงมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ในการจดัตั้งและรับผิดชอบแผนและผลการด าเนินงานตาม
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ท าให้สามารถดูแลภาพรวมของการด าเนินการไปได้ แต่อาจจะมี
ปัญหาอยูบ่า้งเน่ืองจากทีมงานในองคก์รค่อนขา้งมีงานประจ าท่ีเยอะอยู่แลว้ และพนกังานส่วนใหญ่
เป็นผูช้ายยากต่อการจดัการใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งน้ีเรามีการก าหนดตวัแทนฝ่ายบริหารในการ
ดูแลติดตามผลการด าเนินงานของระบบต่าง ๆ โดยก าหนดเป็นคนเดียวกนักบัระบบมาตรฐานการ
จดัการคุณภาพ” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายบุคคล (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรมีการก าหนดผงัโครงสร้างการท างานแลว้ ในการก าหนดหน้าท่ีงานนั้น เราได้มี

การก าหนดไวใ้นใบก าหนดหน้าท่ีงาน หรือ ท่ีเรียกว่า  “Job description” ทางฝ่ายบุคคลเองจะ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดลอ้มลงไปในใบก าหนดหน้าท่ีงาน โดยเราจะดูความ
เหมาะสมของงานในแต่ละประเภทว่าต าแหน่งใดควรตอ้งจดัท าและดูแลรักษาพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน  ซ่ึงตอ้งเป็นพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัต าแหน่งงานนั้น ๆ 
จะไดง้่ายต่อการด าเนินการเม่ือท างานประจ าเสร็จแลว้  ” 
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จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ให้คณะท างานและต าแหน่งงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมมีการ
ด าเนินการควบคุมการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และสามรถแต่งแต่งตวัแทนฝ่ายบริหารในการรวบรวม
ผลการด าเนินการการจดัท าระบบให้แก่ผูบ้ริหารสูงสุดไดรั้บทราบ นอกจากการแต่งตั้งแลว้ยงัตอ้ง
ท าการส่ือสารใหแ้ก่บุคคลในองคก์รรับทราบดว้ย” 

สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสูงสุดแต่งตั้งทีมงานในการด าเนินงานจัดการส่ิงแวดลอ้มแต่ยงัไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ซ่ึงตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด
คือ ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้ทีมงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมัน่ใจ
ว่าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และทีมงานตอ้งรวบรวมผลการ
ด าเนินการเพื่อรายงานแก่ผูบ้ริหารสูงสุด ปัจจุบนัยงัไม่มีการรายงานผลการด าเนินการให้ผูบ้ริหาร
รับทราบรวมถึงการส่ือสารบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบทัว่กนั ซ่ึงพิจารณา
แต่งตั้ งตัวแทนฝ่ายบริหารด้านส่ิงแวดล้อม และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบพนักงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีองค์กรสามารถท าการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกนักบัระบบมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บูรณาการแบบองค์รวมร่วมกันได้จะท าให้องค์กรก าหนด
หนา้ท่ีความรับผิดชอบไดค้รอบคลุมทั้งดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปไดเ้พื่อก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานร่วมกนัไดง้่ายขึ้นสะดวกต่อผูป้ฏิบติังานในแต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 6. การวางแผน (Planning) 
 6.1 ปฏิบติัการเพื่อระบุความเส่ียงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities) 
  6.1.1 ทัว่ไป (General) 
  ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการเพื่อระบุความเส่ียงและโอกาส มีเน้ือหา
โดยสรุปว่าองค์กรตอ้งคน้หาและวิเคราะห์ถึงความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริบทขององคก์ร ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และขอบข่ายในการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยประเมินให้เห็นถึงความเส่ียงและโอกาส ต่าง ๆ ทั้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัโดยประเมินตลอดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ ขอ้ตกลงท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามพนัธะสัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่นขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจจะด าเนินการไดไ้ม่สอดคลอ้งตามส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ความเส่ียงท่ีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ 
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และงานบริการท่ีเกิดจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุใหช้ดัเจนเพื่อเป็นส่วน
หน่ึงในการรับประกันว่าระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ เพื่อ
ป้องกนัหรือลดผลกระทบในทุก ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงสภาวะส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีอาจเกิดมีผล
กบัองคก์ร และมีโอกาสบรรลุผลการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ทั้งสถานการณ์ท่ีเป็นปกติ ไม่ปกติ และ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นได ้โดยองคก์รตอ้งจดัท าเอกสารขอ้มูลในการคน้หาความเส่ียง
และโอกาสท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการด าเนินการส าหรับกระบวนการต่าง ๆ และแผนการจดัการความ
เส่ียง ภายใตข้อบเขตท่ีก าหนดเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าจะไดมี้การด าเนินการตามท่ีก าหนดและยงัคง
ประสิทธิภาพในการควบคุม โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ใหเ้กิดการป้องกนัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงสามารถป้องกนัได ้โดยเร่ิมตน้ดว้ยการคน้หาความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ในส่วนของบริบททั้งจากปัจจยัในและปัจจยั
ภายนอก ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียขององค์กร มาพิจารณาซ่ึงจะท าให้
ทราบถึงความเส่ียงและโอกาสท่ีจะสามารถปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มขององค์กรได้ ในการพฒันาระบบเอกสารขอ้มูลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขึ้นอยู่กบั
บริบทและระดบัความละเอียดขององค์กร การระบุ หรือช้ีบ่งความเส่ียงสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในอดีต ทฤษฎีการวิเคราะห์ขอ้มูล และความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และความจ าเป็น
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รไดท้ าการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่อาจจะยงัไม่ครอบคลุมถึงดา้นโดย

ปัจจุบนัเราไดก้ าหนดระบุความเส่ียง ซ่ึงเราไดด้ าเนินการในทิศทางเดียวกนักบัระบบมาตรฐานการ
จดัการคุณภาพไดก้ าหนดไวโ้ดย องค์กรไดแ้บ่งระดบัความเส่ียงไว ้2 ระดบัคือ ความเส่ียงในระดบั
องค์กร ซ่ึงเป็นความเส่ียงระดับบริหารท่ีองค์กรได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT  ตามขอ้ก าหนด
บริบทองคก์รนั้น ความเส่ียงระดบับริหารท่ีองคก์ร มีผลต่อการบริหารจดัการให้บรรลุเป้าหมายใน
เชิงกลยุทธ์หรือส่ิงท่ีองคก์รคาดหวงั โดยสะทอ้นผลออกมาทางก าไรต่อตน้ทุน การสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ ชุมชน ภาครัฐ และภาพลกัษณ์ขององค์กร รวมถึงเป็นผลสะทอ้นในด้านการ
บริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รดว้ย ความเส่ียงอีกประเภทหน่ึงคือความเส่ียงในระดบัการ
บริหารงานในแต่ละกระบวนการซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีลดลง หรือเกิดผลเสียหายต่อ
การด าเนินงานกระทบต่อกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจส่งผลต่อความ
คาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีประสิทธิภาพอย่างท่ีตอ้งการ ซ่ึงความเส่ียงในระดับน้ีเองเราจะให้
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ตัวแทนจากทีมงานคณะท างานแต่ละฝ่ายได้ท าการประเมินเพื่อจัดการบริหารความเส่ียงใน
หน่วยงานท่ีพบปัญหา ” 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ปัจจุบนัองคก์รมีการระบุความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแง่ของส่ิงแวดลอ้ม จากการประชุม

ปรึกษาหารือระดมความคิดร่วมกนัในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงปัจจุบนัอาจจะยงัไม่ครอบคลุม และใน
กระบวนการการประเมินความเส่ียง และการตัดสินว่าความเส่ียงอยู่ในระดับใด  การก าหนด
กิจกรรม/กระบวนการ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง ให้พิจารณาถึงการตอบสนองเป้าหมาย กลยุทธ์ 
นโยบาย และวตัถุประสงค์ขององคก์รขององคก์รรวมทั้งความตอ้งการ และความคาดหวงัของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีสัมพันธ์กับระบบบริหารการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก และ
ประเด็นตวัอยา่งความเส่ียงและโอกาสดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รไดส้รุปมามีดงัน้ี  ปัญหาความเขา้ใจ
ขอ้ก าหนดหรือภาษาส่ือสารท่ีเป็นอุปสรรคต่อคนงานอาจมีระดบัความรู้ความสามารถต่างกนัท าให้
การบริหารจดัการผิดพลาด การขาดทรัพยากรท่ีเพียงพอในการรักษาประสิทธิผลของระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม การมีเทคโนโลยใีหม่ๆการเงินท่ีเพียงพอในการลงทุนซ่ึงท าใหส้ามารถปรับปรุง
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้นปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียว สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพลิงไหม้ 
สารเคมีร่ัวไหล สภาวะอากาศร้อนฉับพลนั ทั้งน้ีในการด าเนินการในหัวขอ้น้ีเรามีทีมท่ีปรึกษาท่ีมี
ความเช่ียวชาญ ดงันั้นแลว้เราจะจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบั
คณะท างานระบบและพนกังานของเราไดท้ราบและเขา้ใจในการระบุความเส่ียง การก าหนดเกณฑ์
ในการประเมิน แนวทางในการจดัการความเส่ียง เพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมการเตรียมพร้อมรับมือกบัความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดท้นัท่วงที” 

 
จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ยงัไม่ทราบว่าอะไรคือความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ไม่ทราบเกณฑ์ในการประเมินและ

แนวทางในการควบคุมความเส่ียง แต่เท่าท่ีรู้ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มคงเป้นเร่ืองเหตุฉุกเฉิน เช่น
ไฟไหม ้น ้าท่วม สารเคมีร่ัวไหล โดยเบ้ืองตน้เราเคยท าการประเมินความเส่ียงดา้นคุณภาพ เช่น ของ
เสีย สินคา้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ผลิตงานไม่ทนั คือเราทราบเพียงความเส่ียงตามระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015” 

ตวัอย่างขององค์กรไดด้ าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงขององค์กรนั้น ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.3 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงตวัอยา่งการวิเคราะห์ความเส่ียงขององคก์ร 
 

ปัจจัย ความเส่ียง 

ปัจจัยภายใน  
พนกังาน - พนกังานยงัไม่ทราบระบบการควบคุมจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

- พนกังานขาดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและท า
ใหข้าดความตระหนกัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง 

จ านวนผูด้  าเนินการจดัการ
ระบบ 

- จ านวนผู ้ร่วมท าระบบน้อย ไม่ เพียงพอต่อการด าเนินการ
พนกังานบางส่วนขาดร่วมกนัท าระบบ 

วิธีการควบคุม - ก าหนดแนวทางในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในแต่ละเร่ืองยงั
ไม่ชดัเจนเกณฑ์ในการควบคุมไม่ชดัเจน รวมถึงขาดการลกัษณะ
ปัญหาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจัยภายนอก  
การเปล่ียนแปลงทาง
ภูมิอากาศ  

- ในช่วงฤดูฝนจะท าให้เกิดการสาดของน ้ าฝนท่ีอาคารพกัขยะเกิด
ปัญหามลภาวะทางน ้ าขัง และดินอาจมีการพงัทลายจากการกัด
เซาะของน ้าฝน 
- ฝุ่ นฟุ้งกระจายจากการขนส่งในบางพื้นท่ี 

พื้นท่ีการด าเนินการ - อาจเกิดขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากสถานท่ีโดยรอบ ท่ีเกิด
จากผลการด าเนินการ เช่น ปัญหาเร่ืองเสียงดังรบกวนและการ
สั่นสะเทือน ดินท่ีเกิดจากการพงัทลาย รวมถึงขยะท่ีเกิดจากการ
ด าเนินการ เช่น สีและภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ  

โรงงานใกลเ้คียง หรือพื้นท่ี
ข้างเคียงจากสถานท่ีการ
ปฏิบติังาน 

- เกิดขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มจากสถานท่ีโดยรอบ ท่ีเกิดจาก
ผลการด าเนินการ เช่น ปัญหาเร่ืองเสียงดังรบกวนและการ
สั่นสะเทือน ดินท่ีเกิดจากการพงัทลาย รวมถึงขยะท่ีเกิดจากการ
ด าเนินการ เช่น สีและภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ 

ผูติ้ดต่อ/ผูรั้บเหมา 
 
 
 

- ผูรั้บเหมาเขา้มาไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์รและขาด
การใหค้วามรู้เร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- การด าเนินการของผูรั้บเหมาช่วงเร่ืองการจราจร และเสียงดงัจาก
การด าเนินการ เช่นเสียงจากเคร่ืองจกัร 
 



81 

ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ปัจจัย ความเส่ียง 

ปัจจัยภายนอก  
การแข่งขันสูง เร่ืองธุรกิจ
การใหบ้ริการ 
การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม 

- ลูกคา้ตอ้งการการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รองลงมาจาก
การผลิตสินค่าท่ีมีคุณภาพ 

- ผลการตรวจวัดอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้

 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรจะตอ้งท าการระบุและประเมินความเส่ียงและโอกาสดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นน้ี

เองรายละเอียดค่อนขา้งเยอะ องคก์รควรจดัอบรมผูบ้ริหาร คณะท างาน และพนกังาน หลกัสูตรการ
บริหารความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงการด าเนินการจดัการกบัความเส่ียงและโอกาส
ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการระบุวิเคราะห์ความเส่ียง การก าหนดเกณฑใ์นการประเมิน การ
คดัเลือกเกณฑท่ี์เหมาะสม และการก าหนดแนวทางในการจดัการความเส่ียง” 
 

สรุปไดว้่า องคก์รไดมี้การระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยการระดมความคิดและ
แลกเปล่ียนความคิด โดยการประชุมประจ าเดือน ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังาน หัวหนา้งานฝ่ายต่าง ๆ 
คณะท างานระบบ และผูบ้ริหารสูงสุด ซ่ึงองคก์รสามารถระบุออกมายงัไม่ครอบคลุมทุกประเด็นท่ี
เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุม เช่น ตามเร่ืองลักษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีทางองคก์รยงัไม่ไดป้ระเมินและน ามาระบุในความเส่ียง รวมถึงเร่ืองความตอ้งการและ
ความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีมาจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน ความเส่ียงจาก
กระบวนการท างาน เป็นต้น และส่ิงท่ีองค์กรต้องพิจารณาเร่ืองความเส่ียงตามกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร และน ามาพิจารณาเก่ียวกบัความเส่ียงหรือโอกาสในการปรับปรุง
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กร ซ่ึงการพิจารณาความเส่ียงตอ้งมีการพิจารณาตั้งแต่บริบท
ขององค์กร ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย ท่ีจะเปล่ียนเป็นขอ้ตกลงท่ีต้อง
ปฏิบติั ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนัยส าคญั และขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีไดม้าจากกฎหมาย
และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ ณ ปัจจุบนั การประเมินความเส่ียงและระบุความเส่ียงและ
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โอกาสขององค์กรยงัไม่ครอบคลุมถึงลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนัยส าคญั และกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ครอบคลุม โดยองคก์รสามารถก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบติังานใน
การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้น าไปปฏิบัติและท าการ
วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงและโอกาส ทั้งน้ีองค์กรสามารถท าการก าหนดแนวทางการประเมิน
ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บูรณา
การแบบองค์รวมร่วมกนัไดจ้ะท าให้องค์กรท าการวิเคราะห์และประเมินไดค้รอบคลุมทั้งมิติดา้น
คุณภาพและมิติส่ิงแวดลอ้มควบคู่กันไปได้เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
สะดวกต่อผูป้ฏิบติังานตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
6.1.2 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental aspects) 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจยัส่ิงแวดล้อมมีเน้ือหาโดยสรุปว่า การคน้หาระบุประเด็น

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในขอบเขตและขอบข่ายท่ีระบุไวใ้นระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้ง
พิจารณาก าหนดระบุประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ทั้งท่ี
สามารถควบคุมไดเ้อง และสามารถมีอิทธิพลโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กรอ่ืน ๆ ด าเนินการ
แทนได ้รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณา
มุมมองวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑร่์วมดว้ย นอกจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลง 
รวมถึงแผนหรือการพฒันาใหม่ ๆ หรือการปรับเปล่ียนกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ทั้งในสภาวะ
ปกติ ผิดปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเล็งเห็นล่วงหนา้อย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงตอ้งท าการคน้หาให้
ไดว้่าอะไรคือประเด็นปัญหาท่ีมีหรือสามารถมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนัยส าคญั 
เม่ือพบแลว้ตอ้งมีการส่ือสารประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั ระหวา่งระดบัและบทบาทการ
รับผิดชอบขององคก์ร ตามวิธีการท่ีเหมาะสมโดยจัดท าเป็นเอกสารขอ้มูลให้ชดัเจนซ่ึงตอ้งระบุถึง
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านการใช้ทรัพยากรและมลภาวะ การพิจารณาผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เกณฑ์ท่ีใช้เพื่อการพิจารณาประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั โดย
ขอ้ก าหนดน้ีเนน้ให้มีการคน้หาปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ ทุกพื้นท่ี
ขององคก์ร และพิจารณามุมมองวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ร่วมดว้ย โดยตอ้งระบุให้ชดัเจนว่าอะไรคือ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัขององคก์ร เพื่อจดัล าดบัการด าเนินการควบคุม บรรเทา ลด ป้องกนั
หรือเผา้ระวงัอย่างใกล้ชิด ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรทราบถึงประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเป็นผูก่้อก าเนิดขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การก าหนด
แนวทางในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
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จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรยงัไม่ไดด้ าเนินการระบุประเด็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการรวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
โดยยงัไม่ได้ด าเนินการพิจารณามุมมองวฏัจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากทุก
กิจกรรม ทุกกระบวนการ ทุกพื้นท่ีขององคก์ร ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตร การช้ีบ่ง
และประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมุมมองวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจให้กับทีมคณะท างานและพนักงานในองค์กรได้เขา้ใจถึงวิธีการระบุและประเมินลกัษณะ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านการใช้ทรัพยากรและด้านมลภาวะ รวมถึงวเคราะห์ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้น” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์(2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ยงัไม่ทราบถึงการระบุการช้ีบ่งการประเมินลกัษณะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทราบเพียงว่า

องคก์รจะมีการจดัอบรมภายในโดยทีมท่ีปรึกษาจะท าการฝึกอบรมให้กบัคณะท างานและพนกังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่ 
   
“องคก์รจะตอ้งท าการคน้หาระบุประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในขอบเขตและขอบข่ายท่ี

ระบุไวใ้นระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งพิจารณาก าหนดระบุประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ทั้งท่ีสามารถควบคุมไดเ้อง และสามารถมีอิทธิพลโนม้
นา้วใหบุ้คคลอ่ืน หรือองคก์รอ่ืน ๆ ด าเนินการแทนได ้รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณามุมมองวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ร่วมดว้ยทั้งในสภาวะ
ปกติ ผิดปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน ก าหนดประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัขององคก์ร 
เพื่อจดัล าดับการด าเนินการควบคุม บรรเทา ลด ป้องกันหรือเผา้ระวงัผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  ” 
 สรุปไดว้่า องค์กรยงัไม่ได้ด าเนินการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากยงัไม่ไดจ้ดัท าระบบอยา่งจริงจงั แต่มีการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ตามท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงเป็นการควบคุมตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย แต่ยงัไม่ครอบคลุมตาม
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ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นตามลักษณะงานท่ีองค์กรด าเนินการ ทั้งท่ีเป็นผลกระทบท่ีมาจากการ
ด าเนินการตามสภาวะปกติ ไม่ปกติ และสภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงองคก์รตอ้งด าเนินการประเมินประเด็น
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการใชท้รัพยากรและดา้นมลภาวะ ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑท่ี์
องค์กรสามารถควบคุมไดแ้ละมีความสามารถมีอิทธิพลในการควบคุมดว้ย องค์กรตอ้งระบุและ
คน้หาปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณาจาก ส ารวจพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีด าเนินการทุกกิจกรรม ท่ีเป็น
กิจกรรมทั้งทางตรงและทางออ้ม ท่ีด าเนินการประจ าและไม่เป็นประจ า นอกจากน้ียงัตอ้งครอบคลุม
ทั้งสภาวะท่ีเป็นเหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน ทั้งใน ปัจจุบนั อดีตและอนาคต เพื่อด าเนินการ
ประเมินความมีนัยส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและพิจารณาผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
ด าเนินการจดัการควบคุมและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีประเด็นท่ีท าการ
ประเมินนั้นจะต้องดูว่ามีกฎหมายและข้อก าหนดเก่ียวข้องหรือไม่ และจะต้องประเมินความ
สอดคลอ้งการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ ซ่ึงการแบ่งการประเมินปัญหาส่ิงแวดล้อม
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลภาวะ และดา้นการใชท้รัพยากร โดยจะตอ้งจดัท าเป็น
เอกสารขอ้มูล 
 เม่ือประเมินมีนยัส าคญัแลว้ระดบัคะแนนส าคญัโดยแบ่งเป็น H (สูง) High, M (ปานกลาง) 
Medium, L (ต ่า) Low  
 ซ่ึงให้ H เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั (Significant aspect) โดยก าหนดให้ควบคุม
ตามระดบัความส าคญั ดงัน้ี 
 1) ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีคะแนนในส่วนท่ีเป็น H : องค์กรต้องมีการจัดตั้ ง
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายแผนงานโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และก าหนดวิธีการควบคุมและเฝ้าติดตาม
ผลการด าเนินงานเน่ืองจากลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนยัส าคญั สามารถพิจารณาเป็นทั้งความ
เส่ียงและโอกาสในการพฒันาองค์กรจดัให้มีการเฝ้าติดตามและตรวจวดัตวัแปร ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 
 2) ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีคะแนนในส่วนท่ีเป็น M : องค์กรรณรงค์ให้เกิดการ
ควบคุม หรือก าหนดวิธีการควบคุมและเฝ้าติดตาม ตามความเห็นชอบขององค์กร จดัท าเอกสาร
ควบคุมการด าเนินการ  (Operational Control) วิธีการควบคุมการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environment Work Instruction)จัดให้มีการฝึกอบรมและ /หรือส่ือสารกับบุคลากร   ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัจดัให้มีการเฝ้าติดตามและตรวจวดัตวัแปร  ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 
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 3) ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคะแนนในส่วนท่ีเป็น L : ไม่ตอ้งด าเนินการใด ๆ เพียงแต่
เฝ้าระวงัไม่ให้ระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นให้รักษาและคงไว้ ซ่ึงระบบควบคุมปัจจุบนัท่ีมีอยู่ เพื่อ
น ามาพิจารณาจดัท าแผนการควบคุม/ปรับปรุง ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะเวลาต่อมา  
 โดยไดก้ าหนดเกณฑ์ประเมินปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลภาวะและทรัพยากร อย่างชดัเจน
เพื่อผลการประเมินท่ีแม่นย  าใกล้เคียงต่อสถานการณ์การท างานในปัจจุบันให้มากท่ีสุด มีการ
วางแผนว่าจะทบทวนปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือเขา้หลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง
คือ 
  - กิจกรรม ผลิตภณัฑ ์หรือบริการขององคก์รมีการเปล่ียนแปลง 
  - กฎหมาย/ขอ้ก าหนด มีการเปล่ียนแปลง 
  - สังคม/ชุมชน/โรงงาน รอบขา้งหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
  - ปัญหาและขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  - นโยบายส่ิงแวดลอ้มขององคก์รมีการเปล่ียนแปลง  
 6.1.3 ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั (Compliance obligations) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั มีเน้ือหาโดยสรุปว่า องคก์รตอ้งคน้หาและ
เขา้ถึงขอ้ตกลงพนัธะสัญญาท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงตอ้ง
ก าหนดวิธีการในการประยุกต์ใช้ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามกับองค์กรเพื่อการปฏิบติัท่ีถูกต้องให้
ชดัเจนและน าเอาขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามมารวบรวมและเฝ้าติดตามการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง  โดย
จะตอ้งก าหนดช่องทางในการวบรวมและเฝ้าติดตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามรวมถึงการก าหนด
ความถ่ีในการด าเนินการ โดยการจดัท าตอ้งเป็นเอกสารขอ้มูลซ่ึงขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม โดย
ข้อก าหนดน้ีเน้นให้องค์กรได้ศึกษาและรวมรวมกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้งหมด โดยตอ้งรวบรวมเพื่อน ามาพิจารณาถึงการ
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ เหล่านั้นให้ครบถว้น ซ่ึงในส่วนน้ีได้
รวมถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียมารวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินการ 
จึงเรียกรวม ๆ วา่ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัทั้งท่ีบงัคบัและสมคัรใจขององคก์ร 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รยงัไม่ไดด้ าเนินการรวบรวมกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากกฎหมายมีหลายหมวดหมู่หลายประเภทยากต่อการด าเนินการเน่ืองจากยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินการตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตาม รวมถึงขาดการ
ก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน ซ่ึงปัจจุบนัเรามีการด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้
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บา้ง เช่น การจดัเตรียมอุปกรณ์เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน การบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยทิ้งลงแหล่ง
น ้ าสาธารณะ การติดตั้งบ่อดกัไขมนั การก าหนดแยกขยะให้ถูกตอ้ง รวมถึงการจดัท าอาคารพกัขยะ
เพื่อรอส่งก าจดั เป็นตน้” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ในเร่ืองกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มเรายงัไม่มีผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน และไม่มีการแจง้ข่าวสาร

กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงท าใหไ้ม่ทราบวา่กฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานของเรามี
อะไรบา้ง และจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย” 
 

จากการสัมภาษณ์พนกังานประกอบ (2565) ไดข้อ้มูลวา่  
  
“ไม่ทราบว่ามีกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งปฏิบติัตามมีเร่ืองอะไรบา้ง ทราบเพียงว่าจะตอ้ง

ทิ้งขยะให้ถูกประเภท สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะท างานเก่ียวกบัสารเคมี เป็น
ตน้” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรต้องมีการระบุและพิจารณาข้อตกลงท่ีต้องปฏิบัติตาม รวมถึงพันธะสัญญาท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งปฏิบติัตาม โดยจะตอ้งครอบคลุมถึงกฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
รวมถึงขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงจะตอ้งท า
การประยุกต์ใช้กฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กร รวมถึงขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ย ทั้งน้ีจะตอ้งท าการส่ือสารให้กบัพนักงาน
ในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบถึงขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม” 
 สรุปไดว้่า องคก์รยงัไม่ไดพ้ิจารณาเร่ืองกฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม แต่การด าเนินการเร่ืองการติดตามผลการด าเนินงานตาม
กฎหมายโดยจะช่วยกนัด าเนินการอยู่ เพราะยงัไม่ไดมี้การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนว่า
เป็นหน้าท่ีของใครไม่มีการก าหนดหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงมีการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย
พันธะสัญญาท่ีเก่ียวข้องจะมีการสรุปผลและส่ือสารในการประชุมแต่ละเดือนเป็นคร้ังคราว 
ตัวอย่างเช่น ความต้องการของผูมี้ส่วนได้เสีย ความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการท่ีมีการ
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เปล่ียนแปลงตามลกัษณะของโครงการต่าง ๆ แต่องค์กรยงัขาดความรู้ความสามารถและการรับรู้
เร่ืองเก่ียวกบักฎหมายเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจึงท าใหก้ฎหมายและขอ้ก าหนดบางอยา่งยงั
ไม่ครบถ้วน ดังนั้นควรก าหนดผูรั้บผิดชอบในการดูแลเร่ืองกฎหมายโดยต้องด าเนินการอย่าง
เขม้งวดและตอ้งศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มเพื่อป้องกนัความขาดตกบกพร่อง
ความไม่ครบถว้นของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี องคก์รตอ้งพิจารณากฎหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเทศบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กร ขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานทอ้งถ่ิน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการด าเนินการส่ิงแวดล้อม การจดัการมลพิษทางน ้ า การ
จดัการขยะ การจดัการสารเคมี การจดัการอคัคีภยั การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายอ่ืน 
ๆ และน ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อประเมินดา้นความเส่ียงและโอกาสเพื่อจดัตั้งแผนบริหารจดัการ
ความเส่ีบงและโอการ โดยท าการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และหาโอกาสในการปรับปรุงโดย
ใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม 
 6.1.4 ปฏิบติัการวางแผน (Planning action) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิบติัการวางแผน มีเน้ือหาโดยสรุปว่าองคก์รตอ้งมีการวางแผน
เพื่อด าเนินการกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ความเส่ียงและ
โอกาส ซ่ึงต้องก าหนดถึงวิธีการในการจัดการและบูรณาการโดยน าข้อก าหนดไปปฏิบัติใน
กระบวนการจดัการตามระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม หรือกระบวนการทางธุรกิจอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถ
ก าหนดเป็นวตัถุประสงคเ์ป้าหมายแผนงานโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสนับสนุนทรัพยากรใน
การจัดการ การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร การจดัท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบติังาน การ
วางแผนและด าเนินการควบคุมการปฏิบติังานในสภาวะเหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน การ
ติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการประเมินผลความสอดคลอ้งของกฎหมายและพนัธะ
สัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ทั้งน้ีตอ้งมีการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ซ่ึง
ในการวางแผนจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ความเส่ียงและ
โอกาส ควรพิจารณาถึงทางเลือกของเทคโนโลยีและการเงิน ขอ้ก าหนดในการปฏิบติังาน และ
ข้อก าหนดทางด้านธุรกิจต่าง ๆ และด าเนินการให้เหมาะสม โดยข้อก าหนดน้ีเน้นให้เกิดการ
วางแผนในการป้องกนั บรรเทา ลด หรือก าจดั ประเด็นท่ีเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัของ
องค์กร วางแผนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งหรือตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รไดอ้ย่างครบถว้น และบริหารจดัการกบัความ
เส่ียงท่ีเกิดขึ้นและพิจารณาถึงโอกาสในการปรับปรุงระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รให้
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ดีมากยิ่งขึ้น โดยการวางแผนดังกล่าวพิจารณาเป็นแผนงานในภาพรวมเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการอยา่งเป็นระบบต่อไป  

 
จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เน่ืองจากองคก์รยงัไม่ไดท้ าการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียง

และโอกาสยงัไม่ครอบคลุมทุกดา้น ยงัไม่มีการรวบรวมกฎหมายและขอ้ก าหนดพนัธะสัญญาท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตาม จึงยงัไม่ได้ด าเนินการวางแผนควบคุมปัญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมดังกล่าว มีเพียงการ
ก าหนดการควบคุมพื้นท่ีหนา้งานซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดลูกคา้และเป็นความมุ่งหวงัของ
ผูบ้ริหารท่ีก าหนดและจดัเตรียมไวเ้พื่อสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน เช่น มีการก าหนดประเภทสี
ถงัขยะ การคดัแยกขยะให้ถูกตอ้ง การติดตั้งบ่อดกัไขมนั การปิดน ้ าปิดไฟหลงัจากท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
เป็นตน้” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ปัจจุบนัองค์กรมีการวางแผนการควบคุมลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในพื้นท่ีการ

ปฏิบติังานต่าง ๆ แต่ไม่ไดเ้กิดจากการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียง
และโอกาส กฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง เพียงแต่ผูบ้ริหารท่านให้ความใส่ใจในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มและเป็นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดลูกคา้ จึงมีการวางแผนควบคุม เช่น การจดัหาถงัขยะ
แต่ละสี แต่ละประเภทให้พนักงานได้ทิ้งได้ถูกต้องตามประเภทท่ีก าหนด การจัดเตรียมอาคาร
รองรับขยะ การจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้พนกังาน การรรรงคป์ระหยดัน ้ าประหยดัไฟ 
เป็นตน้” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรต้องมีการวางแผนเพื่อด าเนินการกับประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 

ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ความเส่ียงและโอกาส ซ่ึงตอ้งก าหนดถึงวิธีการในการจดัการและบูรณา
การโดยน าขอ้ก าหนดไปปฏิบติัในกระบวนการจดัการตามระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถ
ก าหนดเป็นวตัถุประสงคเ์ป้าหมายแผนงานโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสนับสนุนทรัพยากรใน
การจัดการประเด็นปัญหาท่ีพบ การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถให้เกิดความ
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ตระหนักรู้ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กร 
การจดัท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผนและด าเนินการควบคุมการปฏิบัติงานใน
สภาวะเหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน การติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการ
ประเมินผลความสอดคล้องของกฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีต้องปฏิบัติตาม ซ่ึงจะต้องท ากา ร
ก าหนดเป็นแผนการจัดการกับประเด็นท่ีพบปัญหาแยกเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน เพื่อให้เกิดการ
ควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

สรุปได้ว่า องค์กรยงัไม่มีการจัดท าแผนเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมี
นัยส าคัญ ข้อตกลงท่ีต้องปฏิบัติตาม ความเส่ียงและโอกาสท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ไม่มีการจดัท าแผนท่ีเป็นเอกสารขอ้มูลตามมาตรฐานของ
ขอ้ก าหนด เน่ืองการปฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นการ
ปฏิบัติงานนั้ นจึงการควบคุมตามกระบวนการและข้อก าหนดของลู กค้าท่ีตั้ งขึ้ น และเป็น
วตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารท่ีตั้งใจไวใ้ห้ด าเนินการเป็นรูปธรรมตามขอ้ก าหนดและยงัไม่ครอบคลุม
เร่ืองความเส่ียงจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รไดด้ าเนินการไม่ครบถว้น แผนงาน
ยงัไม่ครอบคลุมความเส่ียงและโอกาสขององคก์ร รวมถึงขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน 
ๆ รวมถึงจากการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มโอกาสใหแ้ก่องคก์ร 

6.2 ว ัตถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและการวางแผนเพื่อให้บรรลุผล (Environmental 
objectives and planning to achieve them) 

6.2.1 วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental objectives) 
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์เป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม มีเน้ือหาโดยสรุปว่า 

องคก์รตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตวัช้ีวดัมีความส าคญัเพื่อแสดงผลการปฏิบติังาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นการวดัความกา้วหนา้ของการปรับปรุงหรือวดัผลลพัธ์ของระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัขององค์กรและขอ้ตกลงท่ีต้อง
ปฏิบติัตาม และการพิจารณาถึงความเส่ียงและโอกาส โดยวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีความ
สอดคล้องกับนโยบายส่ิงแวดล้อม สามารถวดัได้ (หากเป็นไปได้) มีระบบการเฝ้าระวงั มีการ
ส่ือสารไปยงับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ทุกคนในองค์กรจะต้องทราบวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรผู ้เ ก่ียวข้องจะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีผู ้รับผิดชอบก าหนดขึ้ น และ
วตัถุประสงค์เป้าหมายแผนงานนั้นจะตอ้งได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสม ซ่ึงองค์กรตอ้ง
จดัท าเป็นเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ครบถว้น โดยขอ้ก าหนดน้ีเน้น
ให้องค์กรมีระบบในการจดัการกับประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั และขอ้ตกลงท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามเป็นหลกั ซ่ึงให้จดัท าเป็นวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนและวดัผลได้ โดยบางองค์กรเรียกว่า 
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“เป้าหมาย” หรือ “ตวัช้ีวดัผลส าเร็จ (KPIs)” เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการเป็นระบบและสามารถ
ติดตามผลไดอ้ยา่งชดัเจน ในส่วนของวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มนั้น ตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงท่ี
จะเป็นปัญหาในการบริหารจัดการต่าง ๆ และค้นหาโอกาสเพื่อการปรับปรุงระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รไดก้ าหนดเป้าหมายส่ิงแวดลอ้มเร่ืองการประหยดัพลงังาน แต่ยงัไม่ไดก้  าหนดเป็น

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานโครงการด าเนินการและก าหนดกิจกรรมท่ีชดัเจน เพียงแต่มีการ
ติดตามผลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเท่านั้นเอง ทั้งน้ีทางเราเองก็ไม่ไดท้ าการก าหนดตวัช้ีวดัในการ
ด าเนินการ ในมุมมองก็น่าจะมีวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น การท่ีองค์กรต้องไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในองคก์ร การจดัเก็บสารเคมี
ใหถู้กตอ้ง เป็นตน้  ” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เห็นทางองค์กรมีการรณรงค์การประหยัดน ้ า ประหยัดไฟ แต่ไม่พบวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย แผนงานโครงการด าเนินการและก าหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน มีการน าประชุมผลการ
ด าเนินการค่าใชจ่้ายไฟฟ้าในแต่ละเดือนในท่ีประชุม ” 
 

จากการสัมภาษณ์พนกังานงานผลิต (2565)  ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เห็นทางองค์กรมีการรณรงค์การประหยดัน ้ า ประหยดัไฟ ไม่ทราบว่าคือวตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย แผนงานโครงการด าเนินการและก าหนดกิจกรรม ทราบเพียงว่าตอ้งปิดน ้ าปิดไฟหลงัใช้
งานเป็นการช่วยใหอ้งคก์รประหยดั และช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รตอ้งก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มตามโดยค านึงถึงประเด็นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัขององค์กรและขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และการพิจารณาถึงความเส่ียง
และโอกาส โดยวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายส่ิงแวดล้อม 
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ก าหนดการติดตามผลกรณีไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวจ้ะตอ้งมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทาง
ในการปรุงปรุงแกไ้ข ทั้งน้ีจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสารขอ้มูล” 
 สรุปไดว้่า องค์กรไดมี้การก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายในการด าเนินการ เช่น นโยบาย
การประหยดัพลงังาน  แต่ทางองคก์รยงัไม่ไดต้ั้งวตัถุประสงคเ์ป้าหมายตวัช้ีวดัใหค้รอบคลุมทุกเร่ือง
เน่ืองจากยงัไม่มีการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และยงัขาด
เร่ืองของการปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั แต่ในเชิงการปฏิบติัทางองค์กรได้ด าเนินการแลว้
บางส่วน การประเมินความเส่ียงและโอกาสยงัไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ซ่ึงทางองค์กรต้อง
ด าเนินการจดัตั้งวตัถุประสงค์เป้าหมายให้สอดคลอ้งกบันโยบาย รวมถึงความเส่ียงและโอกาสท่ี
ได้ระบไว้ในข้อ 6.1.1 ถึงข้อ 6.1.4 และต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายดว้ย ซ่ึงก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึงวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีครอบคลุมทุกเร่ือง องคก์ร
ตอ้งมีการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
และการพิจารณาถึงความเส่ียงและโอกาส จากการด าเนินการขององคก์รก่อน 
 
 6.2.2 ปฏิบติัการวางแผนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (planning actions to 
achieve environmental objectives) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิบติัการวางแผนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มี
เน้ือหาโดยสรุปวา่ เม่ือองคก์รไดมี้การวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มจะตอ้ง
ก าหนดใหช้ดัเจนวา่ จะท าอะไรบา้ง ทรัพยากรอะไรบา้งท่ีตอ้งการ ผูรั้บผิดชอบเป็นใคร และวิธีการ
ประเมินผล รวมถึงดัชนีช้ีวดัส ารับการเฝ้าระวงั ความคืบหน้าในการบรรลุวตัถุประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีวดัได้ ซ่ึงต้องพิจารณาวิธีการในการท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ใหส้ามารถควบรวมในกระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ใหมี้การ
จดัท าแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหส้ามารถบรรลุถึงการจดัการกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
นยัส าคญัขององคก์รและขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามโดยใหมี้การคน้หาความเส่ียงและก าหนดวิธีการ
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวและก าหนดวิธีการในการควบคุมใหช้ดัเจน ซ่ึง
แผนงานจะส าเร็จไดต้อ้งมีความชดัเจนมากเพียงพอ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจะด าเนินการ ทรัพยากรท่ีตอ้งการ
ใช้ เช่นงบประมาณต่าง ๆ ผูรั้บผิดชอบหลกั และก าหนดช่วงเวลาการด าเนินการและแล้วเสร็จ 
รวมถึงวิธีการประเมินผลและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จไดเ้ป็นอย่างดี  โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้มีการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมไปสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ืองท่ี
แทจ้ริง โครงการเป็นการก าหนดกิจกรรมท่ีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดการน าไปปฏิบติั โดยจะตอ้ง
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ท าแผนโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนท่ีไดว้างไว ้ทบทวนและปรังปรุงแผนงาน จึงจะบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีได้วาง
ไว ้

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายส่ิงแวดลอ้มเร่ืองการประหยดัพลงังาน ไม่มีการ

ก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน ยงัไม่ไดก้ าหนดเป็นเป้าหมาย แผนงานโครงการด าเนินการและก าหนด
กิจกรรมท่ีชดัเจน” 

 
จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 

“เห็นทางองคก์รมีการรณรงคก์ารประหยดัน ้ า ประหยดัไฟ แต่ไม่ทราบเป้าหมาย แผนงานโครงการ
ด าเนินการและก าหนดกิจกรรมท่ีชดัเจน มีการน าประชุมผลการด าเนินการค่าใชจ่้ายไฟฟ้าในแต่ละ
เดือนในท่ีประชุม ” 
 

จากการสัมภาษณ์พนกังานงานควบคุมเอกสาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เห็นทางองค์กรมีการรณรงค์การประหยดัน ้ า ประหยดัไฟ ไม่ทราบว่าคือวตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย แผนงานโครงการด าเนินการและก าหนดกิจกรรม ทราบเพียงว่าตอ้งปิดน ้ าปิดไฟหลงัใช้
งานเป็นการช่วยใหอ้งคก์รประหยดั และช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได”้ 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รตอ้งก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มตามโดยค านึงถึงประเด็นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญัขององค์กรและขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และการพิจารณาถึงความเส่ียง
และโอกาส โดยวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายส่ิงแวดลอ้ม มี
ตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน โดยต้องก าหนดเป็นแผนงานท่ีชัดเจน ก าหนดงบประมาณ กรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสม สามารถวดัค่าได ้มีความเป็นไปได ้ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้และงบประมาณในการด าเนินการ 
ก าหนดการติดตามผลกรณีไม่เป้นไปตามแผนท่ีวางไวจ้ะตอ้งมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทาง
ในการปรุงปรุงแกไ้ข ทั้งน้ีจะตอ้งจดัท าเป้นเอกสารขอ้มูล” 
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7. การสนับสนุน (Support) 
7.1 ทรัพยากร (Resources) 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร มีเน้ือหาโดยสรุปวา่ องคก์รตอ้งพิจารณาและก าหนดให้

มีการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการควบคุมประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ และเกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองซ่ึงระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม โดยข้อก าหนดน้ีเน้นให้องค์กรมีการ
เตรียมพร้อมทรัพยากรท่ีจ าเป็นให้ครบถว้น เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทรัพยากรบุคคลรวม
ไปถึงความสามารถทกัษะของบุคลากร รวมถึงงบประมาณต่าง ๆ เพื่อช่วยสนบัสนุนให้การบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการจดัท าระบบ ให้

การสนับสนุนดา้นทรัพยากรโดยท าการจดัซ้ือจดัหามาจากหน่วยงานภายนอก เช่น การจดัเตรียม
ระบบโครงสร้างพื้นฐานในการด าเนินงาน การออกแบบอาคารให้โปร่งรับอากาศจากขา้งนอก  มี 
Flow การไหลของอากาศท่ีดี การจดัเตรียมโรงอาหารและบ่อบ าปัดไขมนั การจดัเตรียมถงัขยะและ
อาคารท่ีพกัขยะ การจัดท าลานจอดรถ และเส้นทางการขนส่งล้อมรอบโรงงาน การจัดเตรียม
อุปกรณ์ในการระงบัเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงการจดัเตรียมเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัลดมลพิษท่ีเกิดกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีมีการก าหนดผงัโรงงานท่ีไม่ซบัซ้อนปลอดโปร่ง และมีพื้นท่ีสีเขียวไวใ้หพ้นกังาน
รู้สึกผ่อนคลายความเครียดท่ีเกิดจากการท างานเป็นสถานท่ีท างานท่ีมีความสุข และมีการจดัเตรีม
ก าลงัคนท่ีเพียงพอในแต่ละหน่วยงาน และในเร่ืองการสรรหาพนกังานนั้นเราคดัสรรหาพนกังานท่ี
มีจิตส านึกท่ีดีโดยการสัมภาษณ์และคดัเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณภาพของฝ่ายบุคคล” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายบุคคล (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เรามีการก าหนดให้พนกังานตรวจสอบดูและรักษาอุปกรณ์เคร่ืองจกัรโครงสร้างพื้นฐาน 

รวมถึงการดูแลสภาพแวดลอ้มขององค์กรให้ดีตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 แต่ยงัไม่มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการในส่วนของเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง และในการสรรหาพนกังานส่วนใหญ่พนกังานท่ีไดม้าจากเพื่อนสู่
เพื่อนจึงท าให้องคก์รของเราเป็นองคก์รท่ีน่าอยู่เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกนัเรามัน่ใจ
ว่าพนกังานทุกคนถา้ไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทุกคนจะมีความตระหนกัท่ี
ดีตามหนา้ท่ีในการท างาน” 
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จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ผูบ้ริหารสูงสุดต้องให้การสนับสนุนเร่ืองทรัพยากร การสนับสนุนเร่ืองการสรรหา

บุคลากรให้เพียงพอ งบประมาณ ความรู้ความสามารถพนักงาน และเทคโนโลยีในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหบ้รรลุตามความคาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้ม” 
 สรุปได้ว่า องค์กรยงัไม่มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบด้านการจัดท าระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มแต่ดว้ยขนาดขององค์กรจึงเป็นการด าเนินการควบคู่กบังานประจ า ซ่ึงสามารถท าได้ 
เน่ืองจากความซับซ้อนของกิจกรรมและขนาดขององคก์รท่ีด าเนินการอยู่ โดยการสนับสนุนดา้น
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และความรู้ความสามารถแก่ผูด้  าเนินการ นอกจากน้ียงัมีการจดัเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นการด าเนินการเพื่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีองคก์รสามารถ
ท าการก าหนดการสรรหาว่าจา้งและหนา้ท่ีความรับผิดชอบพนกังานร่วมกนักับระบบมาตรฐานการ
จดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บูรณาการแบบองคร์วมร่วมกนัไดจ้ะท าให้องคก์รก าหนดการสรร
หาว่าจา้งและหน้าท่ีความรับผิดชอบไดค้รอบคลุมทั้งดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปได้
เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกนัไดง้่ายขึ้นสะดวกต่อผูป้ฏิบติังานในแต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7.2 ความสามารถ (Competence) 
 ข้อก าหนดท่ีเ ก่ียวข้องกับความสามารถมี เ น้ือหาโดยสรุปว่า  องค์กรต้องก าหนด
ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากรท่ีท างานภายใต้การควบคุม ซ่ึงมีผลต่อสมรรถนะด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและความสามารถบรรลุตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามโดยครบถว้นสมบูรณ์ โดยตอ้งท า
ใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรเหล่าน้ีมีความสามารถ บนพื้นฐานการศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ มี
การก าหนดการอบรมท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมและระบบบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างให้เกิดความสามารถโดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสามารถ
ท่ีจ าเป็นและมีการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ซ่ึงการท าให้เกิด
ความสามารถ สามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง เช่น จดัให้มีการฝึกอบรม การเป็นพี่เล้ียง หรือ
การมอบหมายงานกบัพนักงานปัจจุบนั หรือการว่าจา้ง หรือท าสัญญากบัผูท่ี้มีความสามารถ และ
ตอ้งเก็บรักษาเอกสารขอ้มูลท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นหลกัฐานแสดงถึงความสามารถนั้น โดยขอ้ก าหนด
น้ีเนน้ใหมี้การสร้างและพฒันาความรู้ความสามารถส าหรับบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมทั้ งหมด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติท่ีถูกต้องด้วยวิธีการใด ๆ และมีการประเมินผล
ความสามารถตามรูปแบบท่ีเหมาะสม ดงันั้นองค์กรจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดความสามารถท่ีจ าเป็น 
และหาวิธีการท่ีได้มาซ่ึงความสามารถนั้นอย่างสม ่าเสมอ หรือหากบุคลากรภายในองค์กรไม่มี
ความสามารถในการด าเนินงานใหจ้ดัหาผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนมาช่วยด าเนินการได ้
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จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“การเร่ิมตน้ของการด าเนินการจดัท าระบบนั้น องคก์รไดมี้การวางแผนและจดัจา้งใหบ้ริษทั

ท่ีปรึกษามาอบรมและวางระบบการท างานตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมี
กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้กบัทีมงานคณะท างานพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจะ
จดัอบรม ได้แก่ ขอ้ก าหนดและการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 การประเมิน
ลักษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียงตามระบบระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัเบ้ืองตน้ การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 
14001 : 2015 ซ่ึงจะท าให้ทีมงานมีความรู้ความเขา้ใจเกิดความตระหนักในการด าเนินการจัดท า
ระบบ รวมถึงท่ีปรึกษาจะพาท าเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมลักษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายบุคคล (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เราจะมีการอบรมให้ความรู้ทีมงานคณะท างานจดัท าระบบ และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ด าเนินการตามแผนการอบรมตามท่ีปรึกษาโครงการได้ก าหนดไว ้ทั้งน้ีหลงัจากท่ีเราได้รับการ
รับรองแลว้ เราจะมีการจดัให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดัอบรมทบทวนประจ าปีในแต่ละ
หลกัสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการทบทวนและสร้างความรู้ความตระหนกัให้กบัพนกังานในองคก์ร 
ทั้งน้ีในส่วนของกระบวนการสรรหาว่าจ้างเราจะตอ้งดูคุณสมบติัของพนักงานให้สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงาน กรณีต าแหน่งเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้มในอนาคตขา้งหน้าน้ีเราจะคดัคนท่ีจบตรงสาย
จริง ๆ จะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าระบบมากยิง่ขึ้น” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ผูรั้บเหมาติดตั้งเคร่ืองจกัร) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ผูท้  างานภายใตอ้งคก์ร เช่น ผูรั้บเหมาติดตั้งงานเคร่ืองจกัร องคก์รมีการจดัอบรมเร่ืองความ

ปลอดภยัในการท างาน และขอ้มูลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระบบการเขา้ท างานในบริษทัของ
ลูกคา้ อีกอยา่งลูกคา้ก็มีการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มดว้ย” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ผูรั้บเหมารักษาความปลอดภยั) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
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“ผูท้  างานภายใตอ้งคก์ร เช่น ผูรั้บเหมาช่วง รปภ. แจง้ว่า ไดรั้บการอบรมความปลอดภยัใน
การท างานและกฎระเบียบดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีการอบรมเร่ืองการทิ้งขยะ การรักษาความ
ปลอดภยัในโรงงาน เป็นตน้” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ในการฝึกอบรมนั้น องค์กรจะต้องมีการวางแผนการอบรมด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อการ

ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ครอบคลุมในแต่ละหน้าท่ีจะต้องมีการก าหนดความต้องการในการ
ฝึกอบรม อาจท าแบบส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมร่วมดว้ยก็ได ้ในการฝึกอบรมนั้นทุกคร้ังจะตอ้ง
มีการประเมินผลการอบรม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความตระหนกัและเขา้ใจในเร่ืองท่ีท า
การอบรม ทั้งน้ีจะตอ้งเก็บบนัทึกหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงความสามารถของพนกังานดว้ย” 
 สรุปได้ว่า องค์กรจัดให้มีการอบรมเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในบางหลักสูตร และในบาง
หลกัสูตรยงัไม่ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม รวมถึงยงัไม่มีการจัดท าขึ้นเป็นเอกสารข้อมูลเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ไม่พบการลงทะเบียนและประเมินผลการอบรม ไม่พบหลกัฐานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินการ ทั้งน้ีผูบ้ริหารให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการ
ฝึกอบรมว่า มีการจดัจา้งท่ีปรึกษาเพื่ออบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ช่ียวชาญ
และผูต้รวจประเมินให้ความเก่ียวกบัการอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่ การอบรมตอ้งมีการวางแผน เพื่อ
ด าเนินการจดัการฝึกอบรมให้ครอบคลุมแต่ละหนา้ท่ีหรือตามความตอ้งการในการฝึกอบรมในแต่
ละต าแหน่งงาน และต้องด าเนินการอบรมให้ได้ตามท่ีคาดหวังได้ การฝึกอบรมต้องมีการ
ประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อให้มัน่ใจว่าผูเ้ขา้อบรมมีความรู้และความสามารถเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี หลกัฐานการฝึกอบรมและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถ 
เช่น วุฒิการศึกษา เป็นตน้ตอ้งมีการจดัเก็บเป็นเอกสารขอ้มูล ทั้งน้ีองคก์รสามารถท าการก าหนดการ
สรรหาว่าจา้งและการฝึกอบรมพนกังานร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 บูรณาการแบบองคร์วมร่วมกนัไดจ้ะท าให้องคก์รก าหนดการสรรหาว่าจา้งและการฝึกอบรม
ไดค้รอบคลุมทั้งดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปได ้
 7.3 ความตระหนกั (Awareness) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับความตระหนัก มีเน้ือหาโดยสรุปว่า องค์กรตอ้งท าให้มัน่ใจว่า
บุคลากรท่ีท างานภายใตก้ารควบคุมขององค์กรมีความตระหนักถึงนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั และผลกระทบท่ีมีอยู่หรือท่ีอาจจะเกิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล การมี
ส่วนร่วมของบุคคลต่อประสิทธิผลของระบบของการบริหารส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประโยชน์ของการ
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ไดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบของการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม หรือการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน รวมถึงการไม่บรรลุผล
อย่างสมบูรณ์ต่อขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั ซ่ึงความตอ้งการของขอ้ก าหนดน้ีเน้นสร้างให้พนกังานเกิด
ความตระหนกัถึงการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากทกัษะความสามารถความรู้ความเขา้ใจจากการ
ฝึกอบรมหรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงความตระหนักรู้ของพนกังาน โดยพิจารณาหลกัการ
ปกป้อง การควบคุมผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเพื่อให้เขา้ใจและ
รับทราบถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้มหรือท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมาหากไม่ไดด้ าเนินการควบคุมอย่างถูกตอ้งเป็นการสร้างความสมคัรใจในการปฏิบติั 
และเกิดการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นอย่างดีซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการจดัท าระบบมาตรฐาน 
เพื่อความยัง่ยนืขององคก์ร 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ท่ีผา่นมานั้นเรามีการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 พนกังาน

ทุกคนมีความตระหนักและจิตส านึกด้านคุณภาพเป็นอย่างดี เน่ืองจากเรามีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สนับสนุนการด าเนินงาน เช่น การสรรหาว่าจ้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การจัดการฝึกอบรมและ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้พนกังานเกิดความรู้ความเขา้ใจในการท างาน เรามัน่ใจว่าเม่ือเราได้
คนท่ีดีและมีทกัษะความรู้ความสามารถในการท างานส่ิงท่ีตามมาคือจิตส านึกและความตระหนกัท่ีดี
ในการท างานนั้นเอง เราคิดว่าในการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มก็เช่นเดียวกนัเรา
จะมีการด าเนินการคลา้ยๆ กบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพท่ีเรามีท าอยู ่โดยเราจะช่วยเพิ่มเติม
มิติการอบรมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มให้กบัทีมงานคณะท างานของเรารวมถึงพนักงานต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานส่ิงเหล่าน้ีเองจะช่วยให้เขามีความตระหนักหยัง่รู้รักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้ม” 
 

จากการสัมภาษณ์พนกังานฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ท่ีผา่นมาเราไดรั้บการแจง้จากหัวหนา้งานวา่จะตอ้งดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นการ

ทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามท่ีองคก์รก าหนด การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การปิด
น ้ าปิดไฟเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน ก็สังเกตเห็นว่าพนกังานทุกคนก็ใส่ใจในการด าเนินการอย่างดี แต่ก็ยงัไม่
มีอะไรท่ีชดัเจนเป็นกิจวตัรประจ าวนัมากนัก ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัตวับุคคลมากกว่า บางคนก็ใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้มโดยตวัของเขาเองท่ีเกิดจากครอบครัว สังคม วิถีชีวิตของคนนั้น ๆ มากกวา่” 
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จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรตอ้งมีการด าเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นกลไกกระบวนการต่าง ๆ ท่ีองคก์รจดัขึ้น เช่น 
การสรรหาบุคลากรท่ีดี การฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม การจดักิจกรรมการส่ือสารรณรงค์
ในองคก์ร ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลใหพ้นกังานมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม” 

สรุปได้ว่า พนักงาน บุคลากร รวมถึงผูท้  างานภายใต้องค์กรมีความตระหนักเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัไม่มีการด าเนินการเป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนตามกระบวนการฝึกอบรม โดยพนกังาน
ให้ความร่วมมือเก่ียวกับกิจกรรมและโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมซ่ึงองค์กรมีกระบวนการ
ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีความตระหนักเก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การอบรม หรือส่ือสารอ่ืนใด 

 
7.4 การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
7.4.1 ทัว่ไป (General) 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสาร มีเน้ือหาโดยสรุปว่า องค์กรตอ้งมีการก าหนด

แนวทางการปฏิบติัและก าหนดกระบวนการท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสารภายในและภายนอก ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงควรก าหนดว่า อะไรท่ีจะส่ือสาร ส่ือสารเม่ือไหร่ ส่ือสาร
กบัใคร และส่ือสารอยา่งไร โดยค านึงถึงขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และท าใหม้ัน่ใจวา่เอกสารขอ้มูล
และขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่ือสารมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ
เช่ือถือได ้รวมถึงการตอบสนองต่อการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม และเก็บ
รักษาเอกสารขอ้มูลเป็นหลกัฐานของการส่ือสารตามความเหมาะสม โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ใหอ้งคก์ร
ก าหนดแนวทางในการส่ือสารให้ชัดเจน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างความเขา้ใจอันอี ต่อ
ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบัติ ผูมี้ส่วนได้เสีย และผูเ้ก่ียวข้องอ่ืน ๆ และเกิดการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์รและตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ในการส่ือสารนั้นองคก์รยงัไม่ไดก้  าหนดรูปแบบท่ีชดัเจนว่าจะท าการส่ือสารอะไรให้กบั

พนกังานทราบรวามถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจุบนัการส่ือสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่ือสาร
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ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีลูกคา้ก าหนดไวด้า้นส่ิงแวดลอ้มให้เราปฏิบติัตาม รวามถึงการแจง้นโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานไดท้ราบ และแจง้กิจกรรมการประหยดัน ้าประหยดัไฟในองคก์ร” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายขาย (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“รูปแบบการส่ือสารในองค์กรนั้นส่วนใหญ่พนักงานจะพูดคุยกันผ่านท่ีประชุม ทาง

โทรศพัท ์อีเมล์ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเป็นเร่ืองท่ีลูกคา้แจง้ให้เรา
ปฏิบติักรณีมีงานโครงการใหม่ๆ ทางฝ่ายขายเองจะท าการแจง้ให้ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบเป็น
คร้ัง ๆ ไป” 
 

7.4.2 การติดต่อส่ือสารภายใน (Internal communication) 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารภายใน มีเน้ือหาโดยสรุปว่า องค์กรตอ้งท าการ

ส่ือสารภายในท่ีเก่ียวขอ้งตามระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มตามระดบัและหนา้ท่ีต่าง ๆ ขององค์กร 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารส่ิงแวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการส่ือสารท าให้บุคลากรท่ีท างานภายใตอ้งค์กรและท่ีมีอ านาจควบคุมได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการและมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ใหเ้กิดการส่ือสารตามล าดบัขั้น 
ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจว่าการส่ือสารจะเกิดขึ้นอย่างทัว่ถึงไม่เพียง
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้นและมีรูปแบบท่ีชัดเจน มีการก าหนดช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นและขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์รดว้ย 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เร่ืองท่ีฝ่ายบริหารท าการส่ือสาร ส่วนใหญ่เป็นข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเป็นเร่ืองท่ีลูกคา้

แจง้ให้เราปฏิบติักรณีมีงานโครงการใหม่ๆ ซ่ึงฝ่ายบริหารจะแจง้ให้กบัฝ่ายขายไดด้ าเนินการต่อไป 
และมีการประกาศแจง้นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนักงานไดท้ราบเป็นแนวทางการ
ปฏิบติังาน” 
 

จากการสัมภาษณ์พนกังานขาย (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“รูปแบบการส่ือสารในองค์กรนั้นส่วนใหญ่จะทราบจากหัวหน้างาน ฝ่ายบุคคลและฝ่าย

บริหารจะพูดคุยกันผ่านท่ีประชุม ทางโทรศพัท์ อีเมล์ ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ข่าวสารด้าน
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ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นเร่ืองท่ีลูกคา้แจง้ให้เราปฏิบติักรณีมีงานโครงการใหม่ๆ ทางหัวหนา้ฝ่ายขายเอง
จะท าการแจง้ใหส่้วนงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบเป็นคร้ัง ๆ ไป รวมถึงการทิ้งขยะใหถู้กถงัตามประเภท
ท่ีองคก์รก าหนดไว”้ 

 
7.4.3 การติดต่อส่ือสารภายนอก (External communication) 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารภายนอก มีเน้ือหาโดยสรุปวา่ องคก์รตอ้งส่ือสาร

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งตามระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มกบัภายนอกตามกระบวนการส่ือสารของ
องคก์รท่ีไดส้ร้างขึ้น และตามขอ้ก าหนดหรือขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัให้สอดคลอ้ง เช่น ลูกคา้ หน่วย
งาราชการ ผูรั้บเหมาช่วง ชุมชน เป็นตน้ โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ให้เกิดการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มไป
ยงัภายนอกองคก์รตามความจ าเป็นขององคก์ร และมีช่องทางในการรับขอ้มูลข่าวสารจากภายนอก 
เช่น ช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียนด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยจะตอ้งก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมกับ
บริบทองคก์ร 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรเองยงัไม่มีการก าหนดช่องทางในการส่ือสารภายนอกท่ีชดัเจน ซ่ึงส่วนใหญ่การ

ส่ือสารภายนอกเราจะด าเนินกบัผูจ้ดัหาภายนอก การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
การรับขอ้ก าหนดพนัธะสัญญาจากลูกคา้ เราเองยงัไม่ไดก้ าหนดการส่ือสารกบัชุมชนหรือหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งเลยวา่จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร ” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ไม่ทราบช่องทางการส่ือสารภายนอก แต่คิดว่าถา้มีประเด็นขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ชุมชนคงโทรศพัทเ์ขา้มาแจง้ หรือเดินเขา้มาแจง้ รปภ.โดยตรงหรืออาจขอเขา้พบฝ่ายบริหาร” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก (ผูรั้บเหมาติดตั้งงาน) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ผูรั้บเหมาติดตั้งงาน แจง้ว่าโดยส่วนใหญ่ฝ่ายขายจะท าการแจง้กฎระเบียบการปฏิบติังาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และกฎความปลอดภยั การขออนุญาตปฏิบติังานทุกคร้ังก่อนเร่ิมงาน และจะก าชบั
วา่ขอพนกังานท่ีเคยเขา้ไปปฏิบติัโรงงานลูกคา้มาก่อนจะไดง้่ายต่อการด าเนินการ” 
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จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก (ตวัแทนชุมชนรอบขา้ง) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ตวัแทนชุมชน แจง้ว่าไม่เคยไดรั้บข่าวสารใด ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจากองคก์รแต่เราก็วา่

โรงงานของเราไม่มีการปล่อยมลพิษอะไรนะ ท่ีผ่านมาไม่เคยเห็นปัญหาน ้ าเสีย ไม่พบการปล่อย
ควนัพิษ ไม่ก่อเหตุร าคาญใด ๆ โรงงานเขาก็ใหม่นะพึ่งกต้ั้งเอง” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก (เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ตวัแทนหน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน แจง้ว่าโดยปกติแลว้ผูบ้ริหารจะเขา้มาติดต่อว่าองค์กร

จะตอ้งมีการปรับรูปแบบการท างานให้สอดคล้องตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
อยา่งไรบา้ง เช่น เห็นทางองคก์รไดเ้ขา้มาติดต่อสอบถามปัญหาเร่ืองเศษขี้กลึงเราจะมีการด าเนินการ
อย่างไรไดบ้า้ง ซ่ึงทางหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินก็แจง้ขั้นตอนการด าเนินการให้ผูบ้ริหารรับทราบ
และด าเนินการแลว้” 

 
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รจะตอ้งจดัให้มีการส่ือสารภายในและภายนอก โดยก าหนดเป็นประเด็นต่าง ๆ และ

ตดัสินใจร่วมกนัว่ามีอะไรบา้งท่ีจะตอ้งท าการส่ือสารภายในและภายนอก โดยก าหนดช่องทางใน
การส่ือสารท่ีชดัเจน พร้อมก าหนดช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียนปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีจะตอ้ง
จดัเก็บเอกสารขอ้มูลดว้ย” 
 สรุปไดว้า่ องคก์รไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการส่ือสารทั้งภายในให้แก่บุคลากรในองคก์ร ผา่น
ทางโทรศพัท ์จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  ส่วนการส่ือสารภายนอกเก่ียวกบัการ
จัดการส่ิงแวดล้อม เช่นลูกค้า ผูรั้บเหมา ชุมชนโดยรอบ ยงัไม่มีการก าหนดรูปแบบท่ีชัดเจน 
ด าเนินการเป็นรายคร้ังไป ไม่พบการจดัเก็บหลกัฐานเก่ียวกบัการส่ือสารรวมถึงการรับขอ้ร้องเรียน
โดยองคก์รจะตอ้งก าหนดหัวขอ้ในการส่ือสาร และตดัสินใจร่วมกนัว่ามีอะไรบา้งท่ีจะตอ้งท าการ
ส่ือสารภายในและภายนอก โดยก าหนดช่องทางในการส่ือสารท่ีชดัเจน พร้อมก าหนดช่องทางใน
การรับขอ้ร้องเรียนปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีจะตอ้งจดัเก็บเอกสารขอ้มูลดว้ย องคก์รสามารถท าการ
ก าหนดการส่ือสารร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บูรณาการแบบ
องคร์วมร่วมกนัไดจ้ะท าให้องคก์รด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไดง้่ายขึ้นและครอบคลุมทั้งดา้นคุณภาพ
และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปได ้
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 7.5 สารสนเทศท่ีจดัท าเป็นเอกสาร (Documented information) 
 7.5.1 ทัว่ไป (General) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับสารสนเทศท่ีจดัท าเป็นเอกสาร มีเน้ือหาโดยสรุปว่า ระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้มขององค์กรตอ้งรวมถึงเอกสารขอ้มูลทีมาตรฐานก าหนด และเอกสารขอ้มูลท่ี
พิจารณาโดยองคก์รว่าจ าเป็นส าหรับระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงแต่ละองคก์ร
สามารถแตกต่างกนัเน่ืองจากขอบเขตของเอกสารขอ้มูล ส าหรับระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
ขนาดขององคก์รและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สินคา้ผลิตภณัฑ ์และบริการ ความจ าเป็น
ในการแสดงความสอดคล้องกับข้อตกลงท่ีต้องปฏิบัติ ความซับซ้อนของกระบวนการ และ
ปฏิสัมพนัธ์ และความสามารถของบุคคลท่ีท างานภายใตอ้งค์กร โดยขอ้ก าหนดน้ีเน้นให้องค์กร
ก าหนดประเภท ชนิด จ านวนเอกสารขอ้มูลตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กบับริบทขององคก์ร เพื่อให้
สามารถออกแบบระบบและสร้างให้เกิดความยัง่ยนืของการน าระบบไปปฏิบติั ส าหรับบุคลากรรุ่น
ต่อ ๆ ไปขององคก์ร 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ยงัไม่ก าหนดรูปแบบการด าเนินการจดัการกบัเอกสารสารสนเทศตามระบบมาตรฐานการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม เบ้ืองตน้เรามีการก าหนดรูปแบบเอกสารตามระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ
แลว้ เรามองวา่ไม่ใช่เร่ืองยากของเรา เน่ืองจากทีมงานคณะท างานมีความเขา้ใจแลว้” 
 

จากการสัมภาษณ์พนกังานควบคุมเอกสาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ในการก าหนดรูปแบบ ประเภทเอกสารเราคงก าหนดไปในทิศทางเดียวกันกับระบบ

มาตรฐานการจดัการคุณภาพท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้” 
 
 7.5.2 การจดัท าและการท าใหเ้ป็นปัจจุบนั (Creating and updating) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท าและการท าให้เป็นปัจจุบัน มีเน้ือหาโดยสรุปว่า เม่ือ
องคก์รไดด้ าเนินการจดัท าและท าการปรับปรุงขอ้มูลเอกสาร ตอ้งมัน่ใจถึงความเหมาะสมของการช้ี
บ่ง และค าอธิบาย (เช่น ช่ือเอกสาร วนัท่ี ผูก้  าหนด หรือหมายเลขอา้งอิง) รูปแบบ (เช่น ภาษา รุ่น
ซอฟท์แวร์ กราฟิก) และส่ือ (เช่น กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์) และทบทวนและอนุมัติตามความ
เหมาะสมและเพียงพอโดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ใหก้ารจดัท าเอกสารขอ้มูลมีระบบท่ีสามารถควบคุมการ
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ใช้เอกสารขอ้มูลท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อป้องกันขอ้ผิดพลาดในการใช้เอกสารท่ีไม่ล่าสุดหรือใช้
เอกสารผิดฉบบั 
 7.5.3 การควบคุมเอกสารสนเทศท่ีท าไวเ้ป็นเอกสาร (Control of documented information ) 
 ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมเอกสารสนเทศท่ีท าไว้เป็นเอกสาร มีเน้ือหาโดย
สรุปว่า เอกสารขอ้มูลท่ีจ าเป็นตามระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งไดรั้บการควบคุม เพื่อให้
มัน่ใจว่ามีพร้อมและเหมาะส าหรับการใชง้าน ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนและเม่ือไหร่เม่ือจ าเป็นตอ้งใช้งาน 
และตอ้งไดรั้บการป้องกนัอย่างเพียงพอ (เช่น การสูญเสียความลบั การน าไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสม 
หรือขาดความสมบูรณ์) ส าหรับการควบคุมเอกสารขอ้มูล ตอ้งด าเนินการควบคุมเอกสารสนเทศ 
โดยการ การขึ้นทะเบียน การแจกจ่าย การเขา้ถึง การเรียกหา และการใช้ การจดัเก็บและการเก็บ
รักษารวมถึงการเก็บรักษาให้อ่านออกไดช้ดัเจน การควบคุมการเปล่ียนแปลง โดยจะตอ้งจดัให้มี
การควบคุมการเปล่ียนแปลง (เช่นการควบคุมระบบการเปล่ียนแปลงรายละเอียด) ระยะเวลาจดัเก็บ 
การท าลายเอกสารและบนัทึก ส าหรับเอกสารขอ้มูลจากภายนอกท่ีก าหนดโดยองคก์รท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใชส้ าหรับการวางแผนและการด าเนินงานตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งไดรั้บการช้ีบ่ง ตาม
ความเหมาะสมและควบคุมการแกไ้ข โดยขอ้ก าหนดน้ีเน้นให้องค์กรมีการควบคุมการใช้งานของ
เอกสารขอ้มูลเพื่อให้สามารถเขา้ถึง มีไวใ้ชง้าน ป้องกนัความซ ้ าซ้อนของเอกสาร เพื่อป้องกนัการ
ปฏิบติังานท่ีผิดพลาดในการเขา้ใจถึงขอ้ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งและเกิดจากการคาดคะเน รวมถึงการ
จดัเก็บเอกสารขอ้มูลท่ีตอ้งการใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ียืนยนัถึงการปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
หรือการท าให้มัน่ใจว่าระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มไดถู้กด าเนินการไปอย่างต่อเน่ืองและถูกตอ้ง
เป็นในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงองค์กรตอ้งก าหนดรูปแบบการจดัเก็บนั้นให้ชดัเจนตามความเหมาะสม
ขององคก์ร  

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรยงัไม่ไดก้  าหนดรูปแบบการช้ีบ่งเอกสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการก าหนดรูปแบบท่ีชดัเจน ซ่ึงโดยพื้นฐานแลว้เรามีการก าหนดรูปแบบ ประเภทเอกสาร
ตามระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ประเด็นน้ีน่าจะท าให้เราด าเนินการในหัวข้อน้ีได้เร็ว
เน่ืองจากเรามีประสบการณ์ในการจัดท า อีกอย่างเรามีทีมท่ีปรึกษาในการวางระบบท่ีมีความ
เช่ียวชาญอยู่แล้ว เราสามารถก าหนดรูปแบบได้ชัดเจนอย่างแน่นอน คือเรามีพื้นบานงานด้าน
คุณภาพแลว้ เราน่าจะท ากนัไดไ้ม่ใช่ประเด็นท่ียาก ก็เพิ่มเอกสารดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปจากส่ิงท่ีเรา
มีอยู”่ 
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จากการสัมภาษณ์พนกังานควบคุมเอกสาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“โดยพื้นฐานแลว้ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม ยงัไม่ทราบว่าประเภทเอกสาร

ต่าง ๆ จะมีขนาดเยอะหรือน้อยเพียงใด และเอกสารภายนอกยากต่อการควบคุม เช่นกฎหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี เป็นตน้ รวมถึงบนัทึกการจดัเก็บต่าง ๆ ไม่แน่ใจ
วา่กฎหมายมีการก าหนดไวห้รือไม่” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รสามารถก าหนดรูปแบบและการควบคุมเอกสารบูรณาการร่วมกบัระบบมาตรฐาน

การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ดัท าไวไ้ด ้และไม่ใช่เร่ืองยากขององคก์รเลย” 
 สรุปได้ว่า องค์กรยงัไม่มีการจดัการระบบเอกสารขอ้มูลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มแต่มีการจดัท าเอกสารตามระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
ซ่ึงองคก์รตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 
2015 ซ่ึงตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด คือองคก์รตอ้งด าเนินการจดัท าระบบการจดัการเอกสาร
เพื่อความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด และเป็นการควบคุมการจดัการเอกสาร เช่น การจดัการการท า
เอกสารคร้ังแรก การขอออกเอกสาร การเปล่ียนแปลงเอกสาร ระบบการอนุมติัเอกสาร การขอ
ท าลายเอกสารและบนัทึก องค์กรจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ อาจอย่าอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์เอการ ขอ้มูลในระบบออนไลน์ ฐานขอ้มูล แอฟฟลิเคชัน่ต่าง ๆ หรือในรูปแบบกระดาษก็ได ้
ขึ้นอยู่กบัขีดความสามารถขององคก์ร ความรู้ความสามารถของพนกังานท่ีปฏิบติังาน องคก์รตอ้ง
ด าเนินการเพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลอนัเป็นความลบั เช่น การเขา้ถึงของขอ้มูล การก าหนด
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีการจดัการขอ้มูลเอกสารสารสนเทศในระบบองคก์รสามารถ
ท าการก าหนดการการจดัการร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บูรณา
การแบบองคร์วมร่วมกนัไดจ้ะท าให้องคก์รด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไดง้่ายขึ้นและครอบคลุมทั้งดา้น
คุณภาพและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปไดก้นั 
 
 8. การปฏิบัติงาน (Operation)   
 8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบติังาน (Operational planning and control) 
 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการวางแผนและการควบคุมการปฏิบติังาน มีเน้ือหาโดยสรุปว่า องคก์ร
ตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั ควบคุมและธ ารงรักษา กระบวนการท่ีจ าเป็นให้บรรลุขอ้ก าหนดระบบการ
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บริหารส่ิงแวดลอ้ม และการน ากิจกรรมตามท่ีไดร้ะบุในการจดัการความเส่ียง การจดัการกบัลกัษณะ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั การปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั รวมถึงการจดัท าแผนงาน
เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีองค์กรไดก้ าหนดไว ้ไปปฏิบติัโดยตอ้งจดัมีการ
ก าหนดเกณฑใ์นการปฏิบติังานส าหรับการควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และท าการควบคุม
กระบวนการตามเกณฑ์ท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นกรอบในการปฏิบติังาน ในการควบคุมนั้นอาจรวมถึง
การควบคุมทางวิศวกรรมและขั้นตอนการปฏิบติั ซ่ึงสามารถใชแ้นวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ไดห้ลากหลายแนวทาง การควบคุมความสามารถน ามาใช้ตามล าดบัชั้น (เช่น ก าจดั การทดแทน 
การบริหารจดัการ) และสามารถใชอ้ย่างเพียงหน่วยงานเดียวหรือใชร่้วมกนั องคก์รตอ้งควบคุมการ
เปล่ียนแปลงตามแผน และการทบทวนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้ตั้ งใจ กระท า
กิจกรรมเพื่อลดผลขา้งเคียงดา้นลบใด ๆ ตามความจ าเป็น และท าให้มัน่ใจว่าการให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการแทน ไดรั้บการควบคุมหรือมีอิทธิพล ชนิดและระดบัของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล
ท่ีจะใชก้ระบวนการเหล่าน้ี ตอ้งไดรั้บการระบไวใ้นระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
 ส าหรับการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัมุมมองวงจรวฏัจกัรชีวิตนั้นองค์กรตอ้งมีการจดัการ
ควบคุมตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ขอ้ก าหนดส่ิงแวดลอ้มไดถู้กระบุในการออกแบบและ
พฒันากระบวนการ พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ โดยค านึงถึงแต่ละขั้นตอนของวงจรวฏัจกัรชีวิต 
ตั้งแต่การจดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑ์และบริการ และมีการส่ือสารขอ้ก าหนดส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้อง
ให้กับผูใ้ห้บริการภายนอก รวมถึงผู ้รับเหมาเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีม่ี
นยัส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งหรือส่งมอบ การใช ้การบ าบดัเม่ือส้ินสุดชีวิต และการจดัการเศษ
ซากของผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ใหอ้งคก์รมีระบบการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและ
ถูกตอ้ง ตามท่ีกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัได้
ก าหนดทั้งน้ีองคก์รตอ้งพิจารณาถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์
เพื่อสามารถควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดค้รบวงจร หรือช่วยยบัย ั้งไม่ให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ผลกระทบอ่ืน ๆโดยจะตอ้งมีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบตลอดจนถึงการท าลาย
ซากของผลิตภณัฑ ์ 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ปัจจุบนัองค์กรไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ในการควบคุมกระบวนการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น

เอกสารหรือขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน แต่เราจะมีการควบคุมการปฏิบติัในพื้นท่ีหนา้งานเท่านั้น 
เช่น การจดัการขยะให้ถูกวิธี การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง การจดัเก็บสารเคมีท่ีปลอดภยั การควบคุมไอ
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ระเหยสารเคมี การจดัการเศษของเสีย การจดัการน ้ามนัเก่า การลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอกาศ 
การรณรงค์ประหยดัน ้ าประหยดัไฟ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว การติดตั้งบ่อดกัไขมนัท่ีโรงอาหาร และ
การอบรมควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา เป็นตน้” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“การควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นส่ิงท่ีเราเนน้ก็คือ การควบคุมการทิ้งขยะให้ถูกตอ้งตาม

ประเภทท่ีก าหนด การจดัการเศษของเสียจากกระบวนการผลิต การจดัการน ้ ามนัเก่าท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ 
การจดัเก็บสารเคมีท่ีปลอดภยั การควบคุมให้พนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
การรณรงคใ์หพ้นกังานประหยดัน ้าประหยดัไฟ” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ผูรั้บจา้งช่วงท่ีเขา้มารับเหมาก่อสร้าง) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“จากการสอบถาม ผูรั้บจา้งช่วงท่ีเขา้มารับเหมาก่อสร้าง บริษทัไดมี้การจดัเตรียมถงัขยะ

และคดัแยกขยะให้ถูกตอ้ง มีการอบรมช้ีแจงกฎระเบียบการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การไม่
ทิ้งสารเคมีลงรายละบายน ้ าฝน การไม่เอาขยะส่ิงปฏิกูลทิ้งลงร่องรางระบายน ้ าฝน แต่อย่างไรก็ตาม
เราก็ไม่เคยเห็นเอกสารอะไรใหเ้ราท าการบนัทึกหรือลงช่ือรับทราบพบเพียงการช้ีแจงบอกกล่าวทาง
วาจาเท่านั้นเอง” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รจะตอ้งจดัการกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั การปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ี

ตอ้งปฏิบติั รวมถึงการจดัท าแผนงานเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีองค์กรได้
ก าหนดไว้ ไปปฏิบัติโดยต้องจัดมีการก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงานส าหรับการควบคุม
กระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และท าการควบคุมกระบวนการตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไวเ้ป็นกรอบ
ในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีจะตอ้งมีเอกสารขอ้มูลท่ีสามารถสอบกลบัถึงการไดป้ฏิบติังานจริง” 
 สรุปไดว้่า องค์กรมีการควบคุมเก่ียวกบัประเด็นการลดใช้พลงังานไฟฟ้า และการจดัการ
ขยะในพื้นท่ีโรงงานและพื้นท่ีให้บริการให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของลูกค้าทั้ งภายในและ
ภายนอกผูท่ี้ท างานภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร แต่กระบวนการควบคุมนั้นยงัไม่มีการ
ก าหนดวิธีการควบคุมและเกณฑใ์นการควบคุมท่ีเป็นเอกสารขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน เป็นเพียง



107 

การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งท าหรือขอ้ห้าม ซ่ึงยงัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด องค์กรตอ้งมีการวางแผน
และการควบคุมการปฏิบติังานมีเน้ือหาโดยสรุปวา่ องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั ควบคุมและธ ารง
รักษา กระบวนการท่ีจ าเป็นให้บรรลุขอ้ก าหนดระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม และการน ากิจกรรม
ตามท่ีระบุไวใ้นการจดัการความเส่ียง การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั การปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั และแผนงานเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม ไปปฏิบติัโดยให้
มีการจดัท าเกณฑก์ารปฏิบติังานส าหรับกระบวนการ และท าการควบคุมกระบวนการตามเกณฑก์าร
ปฏิบติังาน ในการควบคุมนั้นอาจรวมถึงการควบคุมทางวิศวกรรมและขั้นตอนปฏิบติั การควบคุม
สามารถน ามาใช้ตามล าดับชั้นในการจัดการ (เช่น ก าจัด การทดแทน การบริหารจัดการ) และ
สามารถใช้อย่างหน่วยงานเดียวหรือใชร่้วมกนั โดยขั้นตอนการปฏิบติังานั้นจะตอ้งเขียนแลว้อ่าน
ง่าย เขา้ใจง่าย มีความเป้นไปไดใ้นการปฏิบติังาน สะดวกต่อการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบับริบท
ขององคก์ร โดย ขั้นตอนนั้นจะตอ้งป้องกนัมลภาวะ การอนุรักษท์รัพยากร การบ ารุงรักษา เป็นการ
ด าเนินงานประจ าวนัท่ีสร้างความมัน่ใจว่าไดด้ าเนินการปฏิบติัตามกระบวนการดา้นส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการปฏิบติังานอาจจะเขียนขั้นตอนการด าเนินการบูรณาการร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการ
จดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ได ้ ซ่ึงแผนการด าเนินงานการท่ีควบคุมนั้นตอ้งมีการทวนสอบผล
การปฏิบติัและวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดท่ี 9.1.1 ตามระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 8.2 การเตรียมพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency preparedness and 
response) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน มีเน้ือหาโดย
สรุปว่า องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษา กระบวนการท่ีจ าเป็นในการเตรียมการและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงจะตอ้งท าการระบุสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะ
เกิดขึ้ นในองค์กรโดยต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กันกับกระบวนการประเมินลักษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มความเส่ียงและโอกาส โดยองคก์รตอ้งเตรียมการส าหรับการตอบสนองนั้นจะตอ้งมีการ
วางแผนกิจกรรมเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ตอ้งสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจริง ทั้งน้ีตอ้งด าเนินกิจกรรมเพื่อป้องกนัและ
บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับขนาดของเหตุฉุกเฉินและ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดขึ้น มีการท าการทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะ ๆ หาก
เป็นไปได ้และทบทวนและปรับเปล่ียนกระบวนการและแผนตอบสนองเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะ
หลงัการเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจริงหรือการทดสอบท่ีไม่ไดต้ามแผนท่ีก าหนด โดยองคก์รจะตอ้ง
จดัท าเอกสารขอ้มูลด้านการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งด้วยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ เพื่อการเตรียมความ
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พร้อมและตอบสนองตามความเหมาะสม กับผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลท่ีท างานภายใต้การ
ควบคุม โดยข้อก าหนดน้ีเน้นให้องค์กร มีการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของมลภาวะต่าง ๆ สู่ส่ิงแวดลอ้มในกรณีเหตุท่ีเกิดจากการการปฏิบติัในพื้นท่ีต่าง ๆ 
กิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และงานบริการขององคก์ร 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ปัจจุบนัเรามีการเตรียมพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยเรามี

การจดัเตรียมอุปกรณ์เพื่อระงบัเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น มีการจดัเตรียมถงัดบัเพลิง ระบบสาย
ฉีดน ้ าดบัเพลิง ไฟฉุกเฉินเพื่อน าทางหนีไฟกรณีไฟดบั ป้ายไฟทางออกต่าง ๆ มีการจดัท าเส้นทาง
อพยพหนีไฟ การก าหนดจุดรวมพล ทั้งน้ีเรามีการจดัท าเส้นทางจราจรรอบโรงงานเพื่อให้ง่ายต่อ
การอพยพและการจดัการต่าง ๆ กรณีเกิดเหตุ รวมถึงมีการตรวจตราจุดเส่ียงเพื่อป้องกนัการเกิดไฟ
ไหมและจดัเตรียมสถานท่ีสูบบุหร่ีให้เกิดความปลอดภยั เพียงแต่เราไม่มีการจดัท าเอกสารขั้นตอน
แนวทางปฏิบติัและยงัไม่ไดจ้ดัท าแผนฉุกเฉิน ยงัขาดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน และถา้เรามีทีมงานคาด
ว่าในปีน้ีเราจะมีการจดัซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การใช้ถงัดบัเพลิงให้ทีมงาน
คณะท างานและพนกังานของเราแน่นอน ” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายควบคุมคุณภาพ (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ปัจจุบนัเราไม่ทราบว่ามีแผนฉุกเฉินอะไรบา้ง มีขั้นตอนด าเนินการอยา่งไร แต่คิดว่าน่าจะ

เป็นประเด็นไฟไหมซ่ึ้งเรามัน่ใจว่าถา้เกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหมใ้นโรงงานเรา เรารอดแน่นอนเน่ืองจาก
โรงงานของเรา มีทางออกท่ีหลากหลาย มีเส้นทางการจราจรรอบนอกโรงงาน พื้นท่ีกวา้งขวาง มีจุด
รวมพลท่ีชัดเจน มีอุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับเหตุฉุกเฉินและอีกอย่างโรงงานเราตั้งอยู่ในพื้นท่ีโล่งๆ 
สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วแน่นอน แต่เราก็อยากให้องค์กรได้จดัแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ
เหมือนกนัพนกังานทุกคนจะไดฝึ้กซอ้มและเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเกิดเหตุ” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐ ท่ีผ่านมาในช่วงท่ีผูบ้ริหารไดเ้ขา้มาติดต่อขออนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานนั้น ทางเราเองก็มีการแนะน าแนวทางการปฏิบติัเพื่อเตรียมพร้อม และการ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงทางโรงงานก็ไดด้ าเนินการตามท่ีเราไดแ้นะน าไวเ้ป็นอยา่งดี” 
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จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ตวัแทนชุมชน) (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ตวัแทนชุมชน จากท่ีเห็นโรงงานสภาพแวดลอ้มดูสะอาดและปลอดภยั ซ่ึงดูแลว้ไม่ใช่

อุตสาหกรรมหนกัหรืออุตสาหกรรมเคมี โดยเราสามารถมองเขา้ไปในโรงงานเขาไดส้ังเกตจากร้ัว
โรงงานคิดวา่ปลอดภยัไม่น่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไร ดูโล่งๆดี แต่ไม่เคยไดท้ราบข่าวสารวา่เขามีการ
ซ้อมอพยพหนีไฟนะ เพราะไม่เคยได้ยินเสียงอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่เห็นภาพการซ้อมใด ๆ เกิดขึ้น ถา้
มีการซอ้มจริงเราก็สามารถมองเขา้ไปเห็นในพื้นท่ีโรงงานของเขาแลว้” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ตามลกัษณะของธุรกิจแลว้ สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีควรจดัท าแผนเด่น ๆ มีเร่ืองอคัคีภยั และ

สารเคมีร่ัวไหล องคก์รตอ้งระบุสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในองคก์รโดยตอ้งสอดคลอ้งและ
สัมพนัธ์กนักบักระบวนการประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มความเส่ียงและโอกาส โดยองค์กร
ตอ้งเตรียมการส าหรับการตอบสนองนั้นจะตอ้งมีการวางแผนกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ตอ้งสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจริง มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ ตรวจสอบการใชง้าน และซอ้มแผน” 
 สรุปได้ว่า ระบบฉีดน ้ าดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก ทางหนีไฟและมีการตรวจเพื่อ
ความพร้อมใชง้านพนกังานบางท่านสามารถใชถ้งัดบัเพลิงได ้จากการอบรมจากท่ีท างานเก่า ซ่ึงยงั
ปัจจุบันไม่พบการจัดซ้อมอพยพหนีไฟขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รวมถึงองค์กรได้ก าหนดให้
ผูรั้บเหมา เตรียมถงัดบัเพลิงไวพ้ร้อมใชง้านหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีไฟไหม ้ซ่ึงมีการตรวจสอบ
ความพร้อมใชง้านเช่นกนั ซ่ึงองคก์รตอ้งเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัอุปกรณ์และบุคลากรใหส้ามารถ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเหตุฉุกเฉินตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามลกัษณะ
ของกิจกรรมขององค์กร ซ่ึงองค์กรตอ้งเก็บหลกัฐานเก่ียวกบัการซ้อมแผน การฝึกอบรมและการ
ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ไวเ้ป็นเอกสารขอ้มูล 
 
 9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 
 9.1 การเฝ้าติดตามและการวดั การวิเคราะห์และการประเมิน (Monitoring, measurement, 
analysis and evaluation) 

9.1.1 ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับ การเฝ้าติดตามและการวดั การวิเคราะห์และการ
ประเมิน มีเน้ือหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องเฝ้าระวงั วดั วิเคราะห์ และประเมิน สมรรถนะด้าน



110 

ส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งวดัและเฝ้าระวงั วิธีการส าหรับการเฝ้าระวงั การวดั การ
วิเคราะห์ และการประเมินท่ีสามารถปฏิบติัได ้เพื่อให้มัน่ใจถึงความถูกตอ้งของผลลพัธ์ เกณฑท่ี์ซ่ึง
องค์กรใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาว่า
เม่ือใดท่ีตอ้งด าเนินการวดัและเฝ้าระวงัประสิทธิผล เม่ือใดท่ีผลการเฝ้าระวงัและการวดัตอ้งได้รับ
การวิเคราะห์และการประเมินผล ซ่ึงตอ้งมัน่ใจวา่เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงัและตรวจวดั
เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับการสอบเทียบหรือได้รับการทวนสอบ และไดรั้บการธ ารงรักษาตามความ
เหมาะสม และประเมินสมรรถนะการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และประสิทธิผลของระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้ม และมีการส่ือสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะผลของการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกตามท่ีระบุในกระบวนการส่ือสารและตามความจ าเป็นจาก
ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ให้องคก์รมีระบบการตรวจตรา ตรวจวดั วิเคราะห์
ผลและประเมินถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติัเพื่อควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
องค์กรไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่ระบบการแกไ้ขและปรับปรุงเพื่อการพฒันาควบคุมระบบการ
ปฏิบติังานต่อไป  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรมีการก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายเร่ืองการลดการใช้พลงังาน แต่ไม่ไดก้ าหนด

ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนว่าจะลดเท่าไหร่เทียบกบัอะไรมีระยะเวลาด าเนินการอย่างไร คือเราไม่ไดก้  าหนด
เป็นตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน ทั้งน้ีมีส่ิงหน่ึงท่ีเราไม่ไดว้ดัเลยคือการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่ิงน้ีเม่ือ
เรามีการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มถึงเวลาท่ีเราตอ้งท าการตรวจวดัคุณภาพอย่าง
จริงจงัแลว้” 

 
จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รยงัไม่มีระบบเอกสารการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงท าให้เราไม่รู้ถึงเอกสารท่ีตอ้งใชใ้น

การสอบกลบัขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มว่ามีอะไรบา้ง คือเราเขา้ใจเหมือนเราท า KPI ระบบมาตรฐาน
การจดัการคุณภาพ ISO 9001:2015 เราจะมีการก าหนดท่ีชดัเจนวา่ตวัเลขท่ีเราสรุปมาจากแบบฟอร์ม
ไหนท่ีใชใ้นการท างานตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015  ก็คงตอ้งท าใน
รูปแบบเดียวกัน เราอาจจะตอ้งมีการตรวจวดัคุณภาพน ้ า สารเคมีเพราะเคยเห็นท่ีท างานเก่าจะมี
หน่วยงานขา้งนอกมาตรวจวดัอาจจะตรวจวดัเสียงประมาณน้ี” 
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จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รตอ้งด าเนินการทวนสอบประสิทธิผล หรือผลการด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีตั้งไว ้และจะตอ้งมีการติดตามผลการตรวจวดัต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้เช่น การตรวจวดัน ้ าทิ้ง การตรวจวดั
เสียงท่ีเกิดจากการท างาน การตรวจวดัเสียงรบกวน การตรวจวดัแสงสวา่งในการท างาน เป็นตน้” 
 สรุปไดว้่า องค์กรมีการติดตามผลการด าเนินการ แต่ยงัไม่ปรากฎหลกัฐานชดัเจนในการ
ด าเนินการอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงการด าเนินการเป็นเร่ืองการติดตามประเด็นท่ีเป็นวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผลการประหยดัไฟฟ้าแต่ละเดือน ผลการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการยะ
ในพื้นท่ีการให้บริการแต่ละพื้นท่ีตามข้อก าหนดของลูกค้า ซ่ึงมีการควบคุมผู ้รับเหมาตาม
รายละเอียดของขอ้ก าหนดองค์กรตอ้งระบุวิธีการเฝ้าติดตามและการวดั การวิเคราะห์ และการ
ประเมิน โดยองคก์รตอ้งเฝ้าระวงั วดั วิเคราะห์ และประเมิน สมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยก าหนด
ส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งวดัและเฝ้าระวงั วิธีการส าหรับการเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และการประเมินท่ี
สามารถปฏิบติัได ้เพื่อให้มัน่ใจถึงความถูกตอ้งของผลลพัธ์ เกณฑ์ท่ีซ่ึงองคก์ารใชใ้นการประเมิน
สมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใชต้วัช้ีบ่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงประเด็นน้ีขอ้ก าหนดไดก้ล่าวถึงเร่ืองการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มซ่ึงองค์กรยงัไม่ไดด้ าเนินการกิจกรรมน้ี โดยพิจารณาว่าเม่ือใดท่ีตอ้ง
ด าเนินการวดัและเฝ้าระวงัประสิทธิผล เม่ือใดท่ีผลการเฝ้าระวงัและการวดัตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์
และการประเมินผล และต้องมั่นใจว่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเฝ้าระวงัและตรวจวดัเป็น
เคร่ืองมือท่ีได้รับการสอบเทียบหรือได้รับการทวนสอบ และไดรั้บการเก็บรักษาความเหมาะสม 
และประเมินสมรรถนะการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม และประเมินประสิทธิผลของระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้ม และมีการส่ือสารเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะผลการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกตามท่ีระบุในกระบวนการส่ือสารและตามความจ าเป็นจาก
ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ให้องคก์รมีระบบการตรวจตรา ตรวจวดั วิเคราะห์
ผลและประเมินถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติัเพื่อควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่ระบบการแกไ้ขและปรับปรุงต่อไป  

9.1.2 การประเมินความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด (Evaluation of compliance) 
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินความสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนด มีเน้ือหาโดย

สรุปว่า องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ และธ ารงรักษา กระบวนการท่ีจ าเป็นเพื่อประเมินการ
บรรลุผลตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม โดยการพิจารณาก าหนดความถ่ีท่ีใช้ในการประเมินการ
สอดคลอ้ง ประเมินความสอดคลอ้งและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ถา้จ าเป็น เพื่อธ ารงรักษาความรู้และ
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ความเขา้ใจในสถานะและความสอดคลอ้ง โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ให้องคก์รมีวิธีการประเมินถึงส่ิงท่ี
ไดด้ าเนินการไปแลว้ตามท่ีกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือขอ้ตกลง
ท่ีตอ้งปฏิบติัต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งและครบถว้น โดยขอ้ก าหนดน้ีเน้นให้องคก์รมีระบบการติดตามผล
การปฏิบติังาน  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ปัจจุบนัเรายงัไม่ไดท้ าการรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้เรายงัไม่ไดท้ าการประเมิน

ความสอดคลอ้งของกฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายขาย (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรยงัไม่มีผูรั้บผิดชอบโดยตรงท่ีจะตอ้งท าการปฏิบติัเร่ืองน้ี ทางฝ่ายขายเองก็ทราบ

เพียงขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มจากท่ีลูกคา้ส่งมาให ้และสามารถท าการประเมินไดว้า่ปัจจุบนัท าได้
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง ส่วนประเด็นกฎหมายส่ิงแวดล้อมเร่ืองอ่ืน ๆ ยงัไม่ทราบว่าจะ
ด าเนินการอยา่งไร” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รจะตอ้งท าการประเมินความสอดคลอ้งของกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง จาก

ท่ีเราไดร้วบรวมกฎหมายและแนวทางการปฏิบติัไวต้ามขอ้ก าหนท่ี 6.1.3 จากนั้นให้องค์กรน ามา
พิจารณาว่าเราไดป้ฏิบติัสอดคลอ้งตามแนวทางการปฏิบติัท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่ โดยก าหนดรอบ
ความถี่ในการประเมิน ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและหากเป็นไปไดค้วรมีการก าหนดคณะท างานใน
การประเมินความสอดคลอ้ง” 
 สรุปได้ว่า องค์กรมีการด าเนินการประเมินความสอดคล้องของข้อตกลงท่ีต้องปฏิบัติ 
บริษทัมีการก าหนดให้หัวหนา้ฝ่ายขายด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายเป็นประจ าทุก
เดือนและรายงานผลให้ทราบในท่ีประชุมประจ าเดือน โดยท่ีผ่านมาก็ยงัปฏิบติัไดส้อดคลอ้งครบ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้ก าหนดลูกคา้ท่ีตอ้งท าตามก็มีการด าเนินการและแจ้งผลการ
ด าเนินการต่อท่ีประชุมประจ าเดือน แต่ไม่พบผูรั้บผิดชอบในเร่ืองการวางแผนเพื่อตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่พบการตรวจสภาพแวดลอ้ม และผลจากการด าเนินการตอ้งจดัเก็บเป็นเอกสารขอ้มูล 
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 9.2 การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) 
9.2.1 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ไปกับการตรวจติดตามภายใน มีเน้ือหาโดยสรุปว่า 

องคก์รตอ้งด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไวเ้พื่อให้สารสนเทศของระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้มว่าเพื่อสอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนดขององคก์รส าหรับระบบบริหารส่ิงแวดลอ้มและ
ขอ้ก าหนดมาตรฐานฉบบัน้ีเพื่อการน าไปปฏิบติัและธ ารงรักษาอยา่งมีประสิทธิผล 

9.2.2 โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน (Internal audit programme) 
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมการตรวจติดตามภายใน มีเ น้ือหาโดยสรุปว่า 

องค์กรตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษา โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน รวมถึง ความถ่ี 
วิธีการ ความรับผิดชอบ ขอ้ก าหนดการวางแผน และการรายงานการประเมินภายใน เม่ือจดัท า
โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน องคก์รตอ้งค านึงถึงความส าคญัของกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองค์กรและผลของการตรวจประเมินก่อนหน้าน้ี โดยตอ้ง
ระบุหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบข่ายการตรวจประเมินแต่ละคร้ัง มีการเลือกผูต้รวจ
ประเมิน และท าการตรวจประเมินเพื่อใหแ้น่ใจกระบวนการตรวจประเมินมีความเท่ียงธรรมและไม่
เอนเอียง และท าให้แน่ใจว่าผลการตรวจประเมินได้รายงานสู่ระดับจัดการท่ีเก่ียวข้อง โดย
ขอ้ก าหนดน้ีเน้นให้องค์กรมีระบบในการตรวจติดตามภายใน เพื่อคน้หาจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่อง
ของระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การแกไ้ขท่ีมีประสิทธิภาพ และยกระดบัระบบการจดัการของ
องคก์รใหดี้มากยิง่ขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรมีการจัดกิจกรรมการตรวจภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 

9001 : 2015  ท าให้เรามีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมน้ี ซ่ึงตามระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มเราคิดว่าไม่ใช่เร่ืองยากขององค์กรสามารถด าเนินการได้ เพียงแต่เราจะตอ้งรับการ
อบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินภายในส าหรับระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 
2015 ตามท่ีปรึกษาไดว้างโปรแกรมการฝึกอบรมไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 ของงานโครงการจดัท าระบบ
โดยจะมีการจดัท าการตรวจประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์รคร้ังแรก” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรมีการจัดกิจกรรมการตรวจภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 

9001 : 2015  ซ่ึงท าให้เรามีพื้นฐานมุมมองด้านคุณภาพแล้ว ถ้าเราได้รับการฝึกอบรมด้าน
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ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติม ทีมงานคณะท างานของเราน่าจะท าได ้ซ่ึงเป็นโอกาสดีท่ีเราจะไดพ้ฒันาทกัษะ
การเป็นผูต้รวจประเมินท่ีดีในอนาคต” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รจะตอ้งด าเนินการตรวจประเมินภายในโดยมีการจดัท าขั้นตอนการตรวจประเมิน

ภายใน ด าเนินการอย่างเป้นระบบ และอิสระ โดยประกอบไปดว้ย การคดัเลือกผูต้รวจประเมิน การ
วางแผนในการตรวจประเมินตามความเหมาะสมขององคก์ร ก าหนดวิธีการตรวจการบนัทึกต่าง ๆ 
หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจติดตาม การประเมินผลท่ีไดจ้ากการประเมินหลักฐานท่ี
พบจากการตรวจติดตามเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารตรวจติดตามการพิจารณาความไม่สอดคลอ้งและ
การติดตามปิดประเด็นท่ีเกิดประสิทธิผล” 
 สรุปได้ว่า องค์กรยงัไม่ได้ด าเนินการตรวจติดตามภายในเน่ืองจากยงัไม่ได้ประยุกต์ใช้
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึงตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด คือการประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดใน
ส่วนของการตรวจติดตามภายใน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรพบว่าการตรวจติดตามภายในจ าเป็นต้อง
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการให้ชดัเจน เช่น การก าหนดความถ่ี การก าหนดผูต้รวจติดตาม
ภายใน รายการท่ีตอ้งตรวจสอบ การวางแผนการตรวจ ก าหนดใหห้น่วยงานหรือกระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในองค์กร ซ่ึงการวางแผนจะถูกก าหนดผูท่ี้จะท าการตรวจติดตาม
ภายใน โดยตอ้งไม่ตรวจงานของตนเอง ซ่ึงหากองคก์รมีการด าเนินการตรวจติดตามภายในแลว้ ให้
น าผลจากคร้ังก่อนมาร่วมในการวางแผนดว้ย ซ่ึงพิจารณาจากปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีพบ ซ่ึงการ
ประยุกตใ์ชไ้ดต้ามปกติส าหรับผูมี้การจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีการจดัการการตรวจ
ประเมินภายในองคก์รสามารถท าการก าหนดการการจดัการร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการ
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 บูรณาการแบบองค์รวมร่วมกนัไดจ้ะท าให้องค์กรด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ไดง้่ายขึ้นไปพร้อม ๆ กนัและครอบคลุมทั้งดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปไดก้นั 
 
 9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทบทวนของฝ่ายบริหาร มีเน้ือหาโดยสรุปวา่ผูบ้ริหารระดบัสูง
ตอ้งท าการทบทวนระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ตามแผนท่ีไดว้างแผนไว ้เพื่อให้มัน่ใจ
ความเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง ความเพียงพอ และการมีประสิทธิผลการทบทวนฝ่ายบริหาร ตอ้ง
พิจารณาถึง สถานะของการด าเนินการจากการทบทวนก่อนหน้า การเปล่ียนแปลงทั้งในประเด็น
ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ความจ าเป็นและความคาดหวงัของ
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ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั ความเส่ียง
และโอกาส ขอบเขตท่ีวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มไดบ้รรลุ สารสนเทศดา้นสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์ร รวมทั้งแนวโนม้ของ 1) ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและด าเนินการแกไ้ข 2) ผลการ
เฝ้าระวังและการวัด 3) การบรรลุผลกับข้อตกลงท่ีต้องปฏิบัติตาม 4) ผลการตรวจประเมิน 
นอกจากน้ียงัรวมถึง ความเพียงพอของทรัพยากร การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก รวมถึงขอ้
ร้องเรียน โอกาสส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยผลลพัธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารต้อง
รวมถึงผลสรุปท่ีเก่ียวข้องกับความเหมาะสม พอเพียง และประสิทธิผลของระบบบริหาร
ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง การตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับโอกาสการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การ
ตัดสินใจเก่ียวกับความจ าเป็นใด ๆ ในการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ทรัพยากร การด าเนินกิจกรรม (ถา้จ าเป็น) เม่ือวตัถุประสงค์ไม่บรรลุ โอกาสในการปรับปรุงการ
ควบรวมระบบการบริหารส่ิงแวดล้อมกับกระบวนการทางธุรกิจอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีเก่ียวข้องใด ๆ กับ
ทิศทางทางกลยุทธ์ขององค์กร โดยขอ้ก าหนดน้ีเน้นให้องค์กรไดมี้การรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัและ
จ าเป็น เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อระบบบริหารส่ิงแวดลอ้มให้
ไดม้ากท่ีสุด 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรมีการจัดกิจกรรมการทบทวนโดยฝ่ายบริหารตามระบบมาตรฐานการจัดการ

คุณภาพ ISO 9001 : 2015  ท าให้เรามีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมน้ี ซ่ึงตามระบบมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล้อมเราคิดว่าไม่ใช่เ ร่ืองยากขององค์กรสามารถด าเนินการได้ ซ่ึงทางเราจะ
ท าการศึกษาวาระต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินการประเมินโอกาสในการปรับปรุงเพื่อการพฒันา” 
 

จากการสัมภาษณ์พนกังานควบคุมเอกสาร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“บริษทัยงัไม่เคยท าการทบทวนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเราอยู่ในช่วงเร่ิมตน้

ของการจดัท าระบบ โดยปกติแลว้เท่าท่ีทราบการท่ีเราจะท าการทบทวนฝ่ายบริหารได้ องค์กร
จะตอ้งท าการตรวจประเมินภายในกนัก่อน ท าการแกไ้ขประเด็นขอ้บกพร่องต่าง ๆ จากการตรวจ
ประเมิน แลว้น าเร่ืองเขา้ท่ีประชุม แต่องค์กรมีพื้นฐานการจดักิจกรรมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ตามระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015ในการท ารายงานการประชุมน่าจะเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั” 
 



116 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
  
“องค์กรยงัไม่ไดด้ าเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเน่ืองจากยงัไม่ไดด้ าเนินการตรวจ

ประเมินภายใน และหลงัจากการตรวจประเมินภายในเสร็จจะมีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รตอ้งท าการทบทวนระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ตามแผนท่ีไดว้างแผน

ไว ้เพื่อให้มัน่ใจความเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง องคก์รตอ้งด าเนินการทบทวนผลของการด าเนินการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามวาระการประชุมท่ีขอ้ก าหนดไดร้ะบุไวเ้พื่อพิจารณาโอกาสในการปรับปรุง
ระบบ” 
 สรุปไดว้า่ จากการศึกษาพบวา่องคก์รยงัไม่มีหลกัฐานเร่ืองการทบทวนฝ่ายบริหาร ซ่ึงยงัไม่
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ซ่ึงองคก์รตอ้งด าเนินการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และจ าเป็นตอ้งก าหนด
ความถี่ใหช้ดัเจน รวมถึงก าหนดรายการขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใหผู้บ้ริหาร
พิจารณาและตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ไม่ให้ผิดพลาด แต่ทางองค์กรมีการประชุมเป็นประจ าทุก
เดือนโดยใช้ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนั้น ๆ มารายงานผล และผูบ้ริหารจะเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยทุกคร้ัง ขาดเพียงแต่มีความชดัเจนให้มากขึ้นในเร่ืองของขอ้มูลท่ีน าเสนอท่ีเพิ่มมากขึ้น 
ตามรายละเอียดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนด ISO 14001 : 2015 โดยผลลพัธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารตอ้ง
รวมถึง ผลสรุปท่ีเก่ียวกับความเหมาะสมเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบบริหาร เพื่อให้
ผูบ้ริหารพิจารณาขอ้มูลอย่างครบถว้นทุกดา้นและเกิดผลดีต่อการตดัสินใจด าเนินการต่าง ๆ ทั้งน้ี
การจดัการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารองค์กรสามารถท าการก าหนดการจดัการร่วมกนักับระบบ
มาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บูรณาการแบบองค์รวมร่วมกนัได้จะท าให้องค์กร
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นไปพร้อม ๆ กันและครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม
ควบคู่กนัไปดว้ย 
  

10. การปรับปรุง (Improvement) 
10.1 ทัว่ไป (General)  

 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง มีเน้ือหาโดยสรุปว่า องค์กรตอ้งพิจารณาก าหนด
โอกาสส าหรับการปรับปรุง และด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการของ
ระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
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จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรยงัไม่ได้ก าหนดโอกาสในการปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม มีเพียง

ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการส่ิงแวดลอ้มจากลูกคา้เท่านั้น” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายขาย (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“ดา้นส่ิงแวดลอ้มเรายงัไม่มีการด าเนินการเรามีเพียงเร่ืองการจดัการขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้

ดา้นคุณภาพเท่านั้น” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องคก์รตอ้งพิจารณาโอกาสส าหรับการปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการ

เดินส ารวจพื้นท่ี การรับขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลจากการตรวจประเมินภายใน ผลจากการ
ทบทวนฝ่ายบริหาร ผลจากการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการประเมินความสอดคลอ้งของ
กฎหมาย เป็นตน้ ” 
 สรุปได้ว่า องค์กรยงัไม่พิจารณาโอกาสส าหรับการปรับปรุงด้านส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมการเดินส ารวจพื้นท่ี การรับขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลจากการตรวจประเมินภายใน 
ผลจากการทบทวนฝ่ายบริหาร ผลจากการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการประเมินความ
สอดคลอ้งของกฎหมาย เป็นตน้ ซ่ึงมอบหมายผูรั้บผิดชอบด าเนินการหาสาเหตุและแกไ้ข และน า
ผลการแกไ้ขส่ือสารใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ  
 10.2 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและการแกไ้ข (Nonconformity and corrective action) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและการแกไ้ข มีเน้ือหาโดยสรุปว่า 
เม่ือเกิดส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด องคก์รตอ้งตอบสนองต่อส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเท่าท่ี
จะสามารถทได ้โดยท ากิจกรรมเพื่อควบคุมและแกไ้ข ด าเนินการกบัผลท่ีตามมา รวมถึงการเยียวยา
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ ประเมินความจ าเป็นส าหรับกิจกรรมเพื่อก าจดัสาเหตุของส่ิงท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด เพื่อไม่ให้เกิดซ ้ า หรือเกิดขึ้นท่ีอ่ืน ๆ โดย มีการทบทวนส่ิงท่ีไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด พิจารณาหาสาเหตุของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด พิจารณาว่ามีส่ิงท่ีไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่ หรืออาจมีโอกาสเกิด ด าเนินการแกไ้ขท่ีจ าเป็น ทบทวนประสิทธิผล
ของการด าเนินการแกไ้ขท่ีไดก้ระท า ท าการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ถา้จ าเป็น 
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การด าเนินการแกไ้ขตอ้งเหมาะสมกบัความส าคญัของผลกระทบของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ท่ีเกิด รวมถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยขอ้ก าหนดน้ีเนน้ให้องคก์รมีกลไกในการแกไ้ขเพื่อให้
สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดปัญหาเดิมซ ้าอีก  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“การด าเนินการกับปัญหาท่ีพบทั้ งเ ร่ืองคุณภาพและส่ิงแวดล้อม ก็จะมีรูปแบบการ

ด าเนินการเหมือนกัน คือเรามีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกนัโดยการวิเคราะห์
สาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขร่วมกนัเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้า” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์(2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เรายงัไม่ได้ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้เราไม่แน่ใจวา้

รูปแบบการปฏิบติัการแก้ไขจะมีลกัษณะเหมือนระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 ท่ีเรามีการด าเนินการอยูห่รือไม่” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรตอ้งก าหนดประเด็นท่ีจะน ามาซ่ึงปัญหาในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้ม และ

ขั้นตอนการติดตามการแกไ้ข และการป้องกนัการเกิดซ ้ า เช่น ประเด็นปัญหาผลการตรวจวดัคุณภา
น ้ าทิ้งเกินเกณฑม์าตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ตอ้งท าการแกไ้ขเบ้ืองตน้ จากนั้นวิเคราะห์ปัญหา 
หาสาเหตุและท าการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้า ทั้งน้ีตอ้งขยายผลการแกไ้ขดว้ย” 
 สรุปได้ว่า องค์กรไม่มีการด าเนินการแก้ไขความไม่สอดคลอ้ง โดยยงัไม่ได้ก าหนดให้
ผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ร่ิมท าระบบอยู่ระหว่างการด าเนินการจดัท า 
กรณีพบขอ้บกพร่องนั้น องค์กรจะตอ้งท าการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ การด าเนินการหาสาเหตุของ
ความไม่สอดคล้อง การหาแนวทางการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ ้ า ทั้ งน้ีการด าเนินการ
ปฏิบติัการแกไ้ของคก์รสามารถท าการก าหนดจดัการร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 บูรณาการแบบองค์รวมร่วมกันได้จะท าให้องค์กรด าเนินกิจกรรมได้ง่ายขึ้นไป
พร้อม ๆ กนัและครอบคลุมทั้งดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย 
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 10.3 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual improvement) 
 ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีเน้ือหาโดยสรุปว่า องค์กรต้อง
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยขอ้ก าหนดน้ีเน้นให้องค์กรเกิดการปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มไดเ้พิ่มและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารขององคก์ร (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“กิจกรรมการด าเนินการปรับปรุงองคก์รเรานั้นยงัไม่มีภาพท่ีชดัเจนมาก ส่วนใหญ่เราเน้น

ด าเนินการดา้นคุณภาพมากกว่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ชดัเจนมาก เรามีกิจกรรม
การลดการใชพ้ลงังาน การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในการดูดกลืนก๊าซคาร์บอน เม่ือเราเร่ิมไดท้ าระบบและ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจริง เราจะมีการจดัท ากิจกรรมปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อส่ิงแวดลอ้มแน่นอน ” 
 

จากการสัมภาษณ์หวัหนา้งานฝ่ายผลิต (2565) ไดข้อ้มูลวา่   
 
“เรามีการปรับปรุงเร่ืองการลดการใช้พลังงาน ซ่ึงมีการรายงานผลทุกเดือน ผลการ

ด าเนินการสูงบา้งต ่าบา้งยงัไม่มีความชดัเจนในส่วนของตวัช้ีวดั” 
 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูต้รวจประเมิน ไดข้อ้มูลวา่   
 
“องค์กรตอ้งมีการพิจารณาเก่ียวกับการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเ ก่ียวกับระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาเร่ืองความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพฒันาและ
ปรับปรุง รวมถึงตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสีย และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย” 
 สรุปไดว้่า องคก์รยงัไม่มีการประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนด แต่มีความพร้อมท่ีปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ท่ีต้องปฏิบัติการปฏิบัติตามพนัธะสัญญา การสนับสนุนด้านทรัพยากรและความมุ่งมั่นในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเห็นไดจ้ากการด าเนินการประหยดัไฟฟ้า 
และน ้ าซ่ึงเป็นการตั้งเป้าหมายในการลดลงอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีการจดัเตรียมทรัพยากรต่าง 
ๆ รองรับการด าเนินการปรับปรุง เช่น การจดัเตรียมถงัขยะให้ทิ้งให้ถูกประเภท การจดัท าอาคารอง
รับขยะ การจดัเตรียมอุปกรณ์เตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ 
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 4.2.2 ผลการศึกษา 
4.2.2.1 เพื่อศึกษาความแนวทางในการด าเนินการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม 
                    1) บริษัท เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่น แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด  เป็นตัวแทนใน

การศึกษาเป็นบริษทัขนาดกลาง ซ่ึงอยูใ่นขอบข่ายของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  ลกัษณะการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับออกแบบเคร่ืองจกัร ผลิต ประกอบ บริการติดตั้ง 
เคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม บ ารุงรักษา ให้แก่สถานประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิต
ภาคเอกชน มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 50 คน โดยส่วนมากมีระดบัการศึกษาเฉล่ียของพนักงาน
ตั้งแต่ระดบั ปวส. - ปริญญาตรี และผลิตภณัฑส่์วนใหญ่จ าหน่ายให้แก่สถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นเขตชุมชนและท่ีอยู่
อาศยั 
   บริษทัเป็นองค์กรท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึงอยู่ในขอบข่ายของสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีการด าเนินการและจดัท าระบบมาตรฐานการ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) ปัจจุบนัยงัไดรั้บการรับรองอยู่ มีระบบการจดัการดา้นการ
เพิ่มผลผลิต การลดของเสียในกระบวนการ และ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการ และใน
ปัจจุบนัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มบางเร่ือง องคก์รไดด้ าเนินการควบคุมตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ 
ซ่ึงองค์กรมีนโยบายและความตอ้งการท่ีจะประยุกต์ใช้ระบบการจดัการคุณภาพและการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป โดยจะเร่ิมประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 และปัจจุบนัจะท าการบูรณาการจดัท าระบบ 2 ระบบไปพร้อมกนัแบบองคร์วม เน่ืองดว้ย กลุ่ม
ลูกคา้ขององค์กรได้มีความคาดหวงัให้องค์กรด าเนินการและประยุกต์ใช้ระบบการจดัการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กนั ทั้งน้ีองคก์รมีนโยบายท่ีจะประยกุตใ์ช ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
และเพื่อพฒันาองคก์รเป็นองคก์รท่ีพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

     ดงันั้นจากการศึกษาการด าเนินการและกิจกรรมขององคก์รในปัจจุบนัเม่ือเทียบกบั
ขอ้ก าหนด พบว่าองค์กรมีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มได้ตามสถานะปัจจุบนั ถึงแมว้่าองค์กรจะไม่เคยด าเนินงานการจดัการระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมแต่ด้วยองค์กรมีพื้นฐานการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพซ่ึงเป็นขอ้ดีขององค์กร และกิจกรรมการให้บริการติดตั้งหรือบ ารุงรักษาต่าง ๆ นั้น ส่วน
ใหญ่องคก์รตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มของลูกคา้มาโดยตลอด ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนด
ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม เม่ือเขา้ไปให้บริการลูกคา้ในโครงการต่าง ๆ ดงันั้น เม่ือพิจารณาในดา้นของการ
ด าเนินการในปัจจุบนัพบว่าทางองค์กรมีการด าเนินการและประยุกต์ใช้และปฏิบติัเก่ียวกบัระบบ
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การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยู่บา้งแลว้ เพียงแต่ยงัขาดบางส่วนของขอ้ก าหนดท่ียงัปฏิบติัไม่ครอบคลุม
ทั้งหมดซ่ึงสามารถด าเนินการไดบ้างส่วน  

นอกจากน้ีประเด็นท่ีเป็นปัจจยัของความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบของ บริษทั 
เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั มีดงัน้ี  

1) ความมุ่งมั่นและให้การสนับสนุนของผู ้บริหารขององค์กรในการมุ่ง สู่การ
ประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัเพื่อประสบผลส าเร็จ  

2) ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยไดร้วม
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้กบักลยุทธ์ขององคก์ร เพื่อให้เกิดการพฒันาไปพร้อมกนักบัระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ท่ีองค์กรได้รับการรับรองอยู่แล้วนั้นจะด าเนินการแบบ
บูรณาการไปพร้อมกัน ซ่ึงการท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคญัและมุ่งมัน่ในการจดัท าระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มจะสามารถประสบความส าเร็จไดง้่าย 

3) ความซับซ้อนขององคก์รและบุคลากรจ านวนไม่มากนกั โครงสร้างไม่ซับซ้อน จึง
ท าให้องค์กรสามารถพฒันาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการส่ือสาร การด าเนินการ
เก่ียวกับการปกป้องส่ิงแวดลอ้มสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างรวดเร็ว ซ่ึง
องคก์รตอ้งด าเนินการในการอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม วิธีการประเมินผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการศึกษาเก่ียวกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นน าความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์ใช้กับระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากรายละเอียดท่ีไดร้ะบุไวก่้อนหนา้น้ี พบว่าขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีองคก์รด าเนินการอยู่
แลว้ในปัจจุบนัและยงัปฏิบติัยงัไม่ครอบคลุม ทางผูศึ้กษาสามารถรวบรวมและสรุปการด าเนินการ
ขององคก์รเม่ือเทียบกบัขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) ซ่ึงจะแสดง
ในขอ้ถดัไป  

4.2.2.2 เพื่อประเมินขอ้แตกต่างของมาตรการท่ีองค์กรไดด้ าเนินการอยู่ปัจจุบนักบั
ขอ้ก าหนด และเสนอแนวทางการประยกุตใ์ชท่ี้มีประสิทธิภาพต่อองคก์ร 

จากการศึกษาความเป็นไปไดข้องการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
องค์กรตัวแทนท่ีศึกษา พบว่า องค์กรด าเนินการบางส่วนของขอ้ก าหนด ซ่ึงมีบางข้อก าหนดท่ี
องค์กรยงัไม่ไดป้ระยุกต์ใช้ และบางขอ้ก าหนดท่ียงัประยุกต์ใช้ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ รายละเอียด
สามารถสรุปไดด้งัแสดงตามตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
 



 

ตารางท่ี 4.4 สถานะการด าเนินการตามขอ้ก าหนด และขอ้เสนอแนวทางการประยกุตใ์ช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพต่อองคก์ร  
 
ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

1 ขอบข่าย (Scope) องคก์รทราบและมีความคาดหวงั
เก่ียวกบัการจดัการ ด าเนิน  
ISO 14001 : 2015 ในวตัถุประสงคใ์น
การประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด - 

2 เอกสารอา้งอิง  
(Normative references)  

   

3 บทนิยาม 
(Terms and definitions) 

-  - - 

4 บริบทขององคก์ร 
(Context of the organization) 

   

4.1 การท าความเขา้ใจองคก์ร และ
บริบทขององคก์ร 
(Understanding the 
organization and its context) 

การท าความเขา้ใจขององคก์รเก่ียวกบั
บริบทขององคก์รตอ้งมีการศึกษา
เก่ียวกบับริบทขององคก์รแต่ยงัไม่
ครอบคลุมบางเร่ือง เช่น 
 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

พิจารณาบริบทเพิ่มเติมในดา้น
ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ความเพียงพอของ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 
ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

  บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ความเพียงพอของทรัพยากร
โดย การศึกษาเพิ่มเติมในดา้นบริบทท่ี
มีผลกระทบต่อระบบ 

 ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การจดัท าระบบ 

4.2 การท าความเขา้ใจความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
(Understanding the need 
expectations of interested 
parties)  

องคก์รมีการศึกษาและด าเนินการรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมี
ผลกระทบตอ่องคก์รดา้นการจดัการ
คุณภาพ (ISO 9001 : 2015) แต่ยงัไม่
ครอบคลุมทุกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

พิจารณาความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน
และภายนอกเพิ่มเติมในดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติม เช่น ลูกคา้ ผู ้
จดัหาภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง คู่แข่ง 
พนกังาน เป็นตน้ 

4.3 การก าหนดขอบข่ายของระบบ
การบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
(Determining the scope of the 
environmental management 
system) 

องคก์รมีการก าหนดขอบข่ายการ
ประยกุตใ์ช ้ISO 9001 : 2015 แต่ยงัไม่
เป็นเอกสารขอ้มูลตามระบบ
มาตรฐาน ISO14001 : 2015 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

จดัท าขอบเขตการด าเนินการและ
การประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดเป็น
เอกสารขอ้มูลในคู่มือคุณภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 
ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

4.4 ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental management 
system ) 

องคก์รยงัไม่มีผงักระบวนการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) ไม่มี
การก าหนดกระบวนการควบคุมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มตามขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ 

ไม่สอดคลอ้ง  องคก์รจะตอ้งมีการก าหนด
กระบวนควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และระบุเอกสารควบคุมขั้นตอน
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
ขอ้ก าหนดท่ี  4 ถึงขอ้ 10  

5 ภาวะผูน้ า (Leadership)     
5.1 ภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ 

(Leadership and commitment) 
ผูน้ าองคก์ร มีความมุ่งมัน่ในการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบบริหารการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร โดยผา่น
กระบวนการ จดัท านโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงคด์า้น
ส่ิงแวดลอ้ม และการมอบหมายทีม
ผูรั้บผิดชอบด าเนินการใหบ้รรลุความ
คาดหวงัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม แต่
ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

ด าเนินการจดัท า วตัถุประสงค์
และนโยบายเป็นเอกสารขอ้มูล 
โดยผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร
โดยมีการระบุวนัประกาศบงัคบั
ใชท่ี้ชดัเจน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 
ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

  จดัการเป็นเอกสารขอ้มูลท่ีชดัเจน   
5.2 นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

(Environmental policy)  
มีการจดัท านโยบายส่ิงแวดลอ้มแต่ยงั
ไม่เป็นเอกสารขอ้มูลท่ีชดัเจน ซ่ึงมี
การก าหนดวา่นโยบายจะตอ้ง มุ่งมัน่
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัตาม
กฎหมาย และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

ด าเนินการจดัท านโยบายเป็น
เอกสารขอ้มูล โดยผูบ้ริหารสูงสุด
ขององคก์รตอ้งมีวนัท่ีประกาศท่ี
ชดัเจน 

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และ
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร 
(Organizational roles, 
responsibilities and 
authorities) 

ผูบ้ริหารมีการมอบหมายคณะท างาน
แต่ไม่พบประกาศ และไม่มีการ
ก าหนดหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบเพื่อการ
ด าเนินการใหบ้รรลุความคาดหวงัใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่สอดคลอ้ง 
 แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

ตอ้งแต่งตั้งประกาศคณะท างาน
จดัท าระบบ และก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีความรับผิดชอบเพิ่มเติมใน
ใบก าหนดหนา้ท่ีงาน และแต่งตั้ง
ตวัแทนฝ่ายบริหาร 

6 การวางแผน (Planning)    
6.1 ปฏิบติัการเพื่อระบุความเส่ียง

และโอกาส (Actions to address 
risks and opportunities) 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 
ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

6.1.1 ทัว่ไป (General)  องคก์รมีระบบความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบต่อองคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 
2015) เท่านั้น และพบแนวการ
ประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่ยงัไม่
ครอบคลุมทั้งหมด 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 
 

องคก์รตอ้งพิจารณาก าหนด
แนวทางในการปฏิบติังานในการ
ช้ีบ่ง ระบุ และก าหนดเกณฑใ์น
การประเมินความเส่ียง ก าหนด
ระดบัความเส่ียง และแผนควบคุม
ความเส่ียงตามระดบัความเส่ียง 

6.1.2 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental aspects) 

องคก์รยงัไม่มีการด าเนินการ
ประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมขององคก์ร 

ไม่สอดคลอ้ง  องคก์รตอ้งระบุและคน้หาปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณาจาก
ส ารวจพื้นท่ี และกิจกรรมท่ี
ด าเนินการทุกกิจกรรมทั้งทางตรง
และทางออ้มท่ีด าเนินการประจ า
และไม่เป็นประจ า นอกจากน้ียงั
ตอ้งครอบคลุมทั้งสภาวะท่ีเป็น
เหตุการปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน 
ปัจจุบนั อดีต และอนาคต  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 
ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

    เพื่อด าเนินการประเมินความมี
นยัส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
จะพิจารณาจากผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อด าเนินการจดัการ
ควบคุมและลดผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึง
การแบ่งการประเมินปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลภาวะ 
และดา้นการใชท้รัพยากร 

6.1.3 ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั 
(Compliance obligations) 

องคก์รไม่มีการระบุและพิจารณา
ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั ไม่ครอบคลุม
การเขา้ถึงกฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร รวมถึงขอ้ตกลงท่ี
ตอ้งปฏิบติัใหไ้ดต้ามความคาดหวงั 

ไม่สอดคลอ้ง 
 แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

องคก์รตอ้งศึกษารายละเอียด
กฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มและขอ้ก าหนด 
ก าหนดขั้นตอนการเขา้ถึง
กฎหมาย การประยกุตใ์ช ้
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 
ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

  และความตอ้งการจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
แต่พบวา่มีการขออนุญาตและปฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบกิจการโรงงาน 

 การพิจารณาเร่ืองกฎหมายตอ้ง
ด าเนินการอยา่งเขม้งวด และตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกฉบบั เช่น กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
เทศบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการ
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขยะ การ
จดัการสารเคมี การจดัการอคัคีภยั 
และกฎหมายอ่ืน ๆ น ากฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งมาประเมินความสามารถ
ของทรัพยากร งบประมาณในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้ง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

6.1.4 ปฏิบติัการวางแผน (Planning 
action) 

ไม่มีการวางแผนการด าเนินการเร่ือง
การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกบั
องคก์ร และไม่มีการวางแผนจดัการ
ประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่
พบการด าเนินการใด ๆ ในการช้ีบ่ง 
ระบุ ประเมินจึงไม่พบการวางแผน
งาน 

ไม่สอดคลอ้ง  
 

องคก์รตอ้งพิจารณาวางแผนเพื่อ
ควบคุมและลดความเสียงท่ี
พิจารณาและระบุในขอ้ 6.1.1 ถึง
ขอ้ 6.1.3 ใหค้รบถว้น ตาม
ประเด็นความเส่ียง และลกัษณะ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

6.2 วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม
และการวางแผนเพื่อให้
บรรลุผล (Environmental 
objectives and planning to 
achieve them) 

   

6.2.1 วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental objectives) 

มีการจดัตั้งวตัถุประสงคด์า้น
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัไม่ครอบคลุมทุก
ดา้นเน่ืองจากยงัขาดเร่ืองของการ 

ไม่สอดคลอ้ง  
แต่ด าเนินการไดบ้างส่วน 

องคก์รตอ้งตั้งวตัถุประสงค ์โดย
ครอบคลุมตามท่ีระบุไวใ้น 6.1.4 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

  ประเมินประเด็นปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียง 
และดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โดยจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสาร
ขอ้มูล ระบุวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 

6.2.2 ปฏิบติัการวางแผนเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคด์า้น
ส่ิงแวดลอ้ม (planning actions 
to achieve environmental 
objectives) 

องคก์รไม่มีการวางแผนงานเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มพบเพียงบางส่วน
แต่ไม่ครอบคลุมทุกดา้น ขาดการ
ก าหนดรูปแบบการด าเนินการให้
ส าเร็จ พบเพียงการก าเนินการ
บางส่วนในบางพื้นท่ีเท่านั้น 

ไม่สอดคลอ้ง  
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

องคก์รตอ้งวางแผนงานเร่ืองการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหบ้รรลุ
ตามความคาดหวงัของการจดัการ
ระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดรูปแบบใน
การจดัท าแผนงานใหช้ดัเจน 

7 การสนบัสนนั (Support)    
7.1 ทรัพยากร (Resources) องคก์รไม่มีการมอบหมาย

ผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน แต่มีการ
สนบัสนุนดา้นทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และความรู้ความสามารถ
แก่ผูด้  าเนินงานนอกจากน้ียงัรวมถึง 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

องคก์รตอ้งแต่งตั้งคณะท างาน
ผูรั้บผิดชอบ และก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบในการจดัท า
ระบบใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากร 
และบริบทขององคก์ร 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้น
การด าเนินการเพื่อการปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม 

  

7.2 ความสามารถ (Competence) องคก์รมีการด าเนินการเร่ืองของการ
สรรหาวา่จา้งและการฝึกอบรม 
แผนการฝึกอบรมโดยทัว่ไปเก่ียวกบั
ระบบการบริหารคุณภาพ แต่ยงัไม่พบ
เร่ืองของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งจริงจงั ไม่มีหลกัฐานในการ
ก าหนดคุณสมบติัและการอบรม การ
ก าหนดความตอ้งการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
แต่ละต าแหน่งงาน 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 
 

องคก์รตอ้งด าเนินการจดัการ
ระบบการจดัการเอกสารขอ้มูล
เพื่อสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการการสรรหาวา่จา้งและ
การฝึกอบรม เช่น การก าหนด
คุณสมบติับุคลากรท่ีตอ้งท างาน
กบัสารเคมี การอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัสารเคมีบุคลากรเฉพาะ
ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

7.3 ความตระหนกั (Awareness) พนกังาน บุคลากร มีความตระหนกั
เร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัไม่มีการ
ด าเนินการเป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนมาก 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 
 

องคก์รตอ้งจดัท ากระบวนการ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความตระหนกัดา้น  
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ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

    ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การส่ือสารอยา่ง
ชดัเจน การฝึกอบรม เป็นตน้ 

7.4 การติดต่อส่ือสาร 
(Communication) 

   

7.4.1 ทัว่ไป (General) องคก์รไม่มีการด าเนินการเร่ืองการ
ส่ือสาร ระบุวิธีการติดต่อส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอก มีเพียงการรับขอ้
ร้องเรียนจากลูกคา้ ตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001  
 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

องคก์รตอ้งระบุแนวทางในการ
ส่ือสาร เร่ืองท่ีจะตอ้งส่ือสาร
ช่องทางในการส่ือสารต่าง ๆ 

7.4.2 การติดต่อส่ือสารภายใน 
(Internal communication) 

องคก์รไม่มีการด าเนินการเร่ืองการ
ส่ือสาร ท่ีระบุวิธีการติดต่อส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอก พบการระบุการ
ส่ือสารตามระบบบริหารคุณภาพ  
ISO9001 เท่านั้น ยงัไม่พบรูปแบบ 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

องคก์รจะตอ้งก าหนดรูปแบบ
ช่องทางในการส่ือสารภายใน 
และการรับขอ้ร้องเรียนภายใน

องคก์ร 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

  การก าหนดการส่ือสารจากระบบดบั
บน ลงล่าง หรือ ล่าง ขึ้นบน 

  
 

7.4.3 การติดต่อส่ือสารภายนอก 
(External communication) 

องคก์รไม่มีการด าเนินการเร่ืองการ
ส่ือสาร ไม่พบการระบุวิธีการ
ติดต่อส่ือสารภายนอก เช่น การรับขอ้
ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะ
เป็นลูกคา้ ชุมชนโดยรอบ และ
ประชาชนทัว่ไป 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

องคก์รจะตอ้งก าหนดรูปแบบ
ช่องทางในการส่ือสารภายใน 
และการรับขอ้ร้องเรียนภายนอก
องคก์ร 

7.5 สารสนเทศท่ีจดัท าเป็นเอกสาร 
(Documented information) 

   

7.5.1 ทัว่ไป (General) องคก์รยงัไม่มีระบบการจดัการ ไม่สอดคลอ้ง องคก์รตอ้งด าเนินการจดัการ 
7.5.2 การจดัท าและการท าเป็น

ปัจจุบนั (Creating and 
updating) 

เอกสารท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 
ISO 14001 : 2015 

 ระบบเอกสารขอ้มูลตาม
ขอ้ก าหนด ISO 14001 : 2015 
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ตารางท่ี  
 

4.4 (ต่อ)    

ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่
ปัจจุบัน 

สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

7.5.3 การควบคุมเอกสารสนเทศท่ีท า
ไวเ้ป็นเอกสาร (Control of 
documented information ) 

พบเพียงการด าเนินการตามระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) 

 บูรณาการรวมกบัระบบ 
บริหารงานคุณภาพ (ISO 
9001:2015) 

8 การปฏิบติังาน (Operational)    
8.1 การวางแผนและการควบคุม

การปฏิบติังาน (Operational 
planning and control) 

สืบเน่ืองจาก 6.1.4 ท าใหไ้ม่มีการ
ควบคุมกระบวนการ ไม่มีการก าหนด
เกณฑใ์นการควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
พบเพียงการด าเนินการรองรับการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีการท างาน
ต่าง ๆ เช่น การจดัเตรียมถงัขยะ การ
จดัเตรียมระบบดบัเพลิง เป็นตน้ 

ไม่สอดคลอ้ง แต่มีการ
ด าเนินการบา้งบางส่วน 

องคก์รตอ้งก าหนดกระบวนการ
ด าเนินการควบคุมความเส่ียง และ
ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลกระทบต่อการจดัการ โดยตอ้ง
พิจารณาตามขอ้ 6.1.4 ให้
ครอบคลุม ก าหนดเกณฑต์าม
บริบทขององคก์รท่ีประสบอยูทุ่ก
ประเด็นน าสู่การปฏิบติัต่อไป 

8.2 การเตรียมพร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  

องคก์รเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินเร่ืองอคัคีภยัและ
สารเคมีร่ัวไหล และพบวา่ในพื้นท่ี 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน
ตามกฎหมาย 

องคก์รตอ้งพิจารณาจดัท าขั้นตอน
ในการควบคุมกระบวนการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

 (Emergency preparedness and 
response) 

หนา้งานองคก์รไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ แต่ไม่พบ
ขั้นตอนท่ีเป็นเอกสารขอ้มูล 

 ส่ือสาร อบรมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทวน
สอบเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ท าการซอ้มแผนฉุกเฉินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

9 การประเมินสมรรถนะ 
(Performance evaluation) 

   

9.1 การเฝ้าติดตามและการวดั การ
วิเคราะห์และการประเมิน 
(Monitoring, measurement, 
analysis and evaluation) 

   

9.1.1 ทัว่ไป (General) ไม่มีการประเมินผลการด าเนินการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และรายการตรวจวดั 

ไม่สอดคลอ้ง องคก์รตอ้งก าหนดรูปแบบการ
ติดตามผล และรายการตรวจวดั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท าการ
ตรวจวดัและบนัทึกผลไว ้
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ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

9.1.2 การประเมินความสอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนด (Evaluation of 
compliance)) 

องคก์รยงัไม่มีการประเมินความ
สอดคลอ้งกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั 

ไม่สอดคลอ้ง องคก์รตอ้งด าเนินการประเมิน
ความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามใหค้รอบคลุม ขอ้ 
6.1.3 

9.2 การตรวจติดตามภายใน 
(Internal audit) 

   

9.2.1  ทัว่ไป (General) องคก์รยงัไม่มีการด าเนินการ ไม่สอดคลอ้ง องคก์รตอ้งด าเนินการ การตรวจ 
9.2.2 โปรแกรมการตรวจติดตาม

ภายใน (Internal audit 
programme) 

ตรวจสอบภายใน เก่ียวกบั ISO 14001 
: 2015 พบเพียงการด าเนินตามระบบ  
ISO 9001 : 2015 

 ติดตามภายใน ใหส้อดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนด โดยบูรณาการร่วมกบั
ระบบ ISO 9001 : 2015 

9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
(Management review) 

การทบทวนฝ่ายบริหารพบตามระบบ 
ISO 9001 : 2015 ซ่ึงยงัไม่พบการ
ทบทวนเก่ียวกบัผลการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มครบตามขอ้ก าหนด ISO 
14001 : 2015 

ไม่สอดคลอ้ง  องคก์รตอ้งด าเนินการทบทวนฝ่าย
บริหารใหค้รบตามปัจจยัน าเขา้
และปัจจยัออกท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนฝ่ายบริหาร โดยบูรณา
การร่วมกบั ISO 9001 : 2015 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 
ข้อก าหนด รายละเอยีด สถานะขององค์กรท่ีด าเนินการอยู่

ปัจจุบัน 
สถานะของการด าเนินการของ
องค์กรเม่ือเทียบกบัข้อก าหนด 

ส่ิงท่ีองค์กรต้องด าเนินการ
เพิม่เติม 

10 การปรับปรุง (Improvement)    
10.1 ทัว่ไป (General) ดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มีการด าเนินการ  

ด าเนินการ พบเพียงการด าเนินตาม
ระบบ ISO 9001 : 2015 

ไม่สอดคลอ้ง องคก์รตอ้งพิจารณาโอกาสในการ
ปรับปรุง โดยบูรณาการร่วมกบั
ระบบ ISO 9001 : 2015 

10.2 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
และการแกไ้ข (Nonconformity 
and corrective action) 

ยงัไม่มีการด าเนินการจดัการกบัส่ิงท่ี
ไม่เป้นไปตามขอ้ก าหนดระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 : 2015  พบเพียงการด าเนินตาม
ระบบ ISO 9001 : 2015 
 

ไม่สอดคลอ้ง องคก์รตอ้งประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด 
ISO 14001 : 2015 โดยจดัท าแนว
ทางการปฏิบติังานการด าเนินการ
ตามหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด บูรณา
การร่วมกบัระบบ ISO 9001 : 
2015 

10.3 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
(Continual improvement) 

องคก์รมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง
โดยเฉพาะการปรับปรุงต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ มีการก าหนด
โครงการประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

ไม่สอดคลอ้ง 
แต่มีการด าเนินการบางส่วน 

องคก์รมีการพิจารณาเร่ืองการ
ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใน
เร่ืองประเด็นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 



 

4.2.2.3 เพื่อศึกษาประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 : 2015 และเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อองคก์รมากยิง่ขึ้น 

จากการศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยการสัมภาษณ์
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถรวบรวมประโยชน์และปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้มสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
4.2.3 ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ระบบขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 

4.2.3.1 ประโยชน์ทางการท าธุรกิจการคา้ 
1) ได้รับเคร่ืองหมายรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม องค์กรท่ีน าระบบ

มาตรฐาน ISO 14001 ไปปฏิบติัสามารถขอให้หน่วยงานรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะ
ท าให้องค์กรสามารถน าไปใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ภาพลกัษณ์ขององคก์รใหดี้ขึ้นได ้

2) สร้างโอกาสและศกัยภาพ ในการแข่งขนัทางการคา้ทั้งในและระหว่างประเทศท า
ให้การเจรจาทางการคา้สะดวกยิ่งขึ้นเป็นผลท าให้รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้โดยเฉพาะ
ลูกคา้ตอ้งการใหอ้งคก์รมีระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการบริหารงาน 

3) ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการคา้เน่ืองจากลูกคา้พิจารณาเร่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เป็นเร่ืองหน่ึงในการคดัเลือกคู่คา้ และองค์กรสามารถสร้างความเช่ือถือจากบริษทัเน่ืองจากมีการ
ด าเนินการจดัการระบบส่ิงแวดลอ้ม 

4) หากด าเนินการและประยุกตใ์ช้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สามารถสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกคา้ ท าให้ระดบัประเมินความพึงพอใจเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ช่ือเสียงเพิ่มขึ้น โดยการ
หาโอกาสเพื่อการปรับปรุง เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ส่วนขององคก์รเองเป็นการลดค่าใช้จ่าย
หรือการเพิ่มรายไดจ้ากโอกาสท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

5) การได้เปรียบของการติดต่อลูกคา้ได้ง่ายเน่ืองจากมีการรับรองเร่ืองระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อม สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าคู่แข่ง เพราะในปัจจุบันกระแสของเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มเป็นจุดขายหน่ึงของการท าธุรกิจ 

6) การจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร ท าให้สามารถพฒันาธุรกิจได้
ง่ายขึ้น เป็นการพฒันาระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการพิจารณาดา้นความเส่ียงควบคู่
ไปกบักลยทุธ์ขององคก์รจะท าใหอ้งคก์รพฒันาไปอยา่งย ัง่ยนื 
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4.2.3.2 ประโยชนด์า้นการบริหารจดัการ 
1) ผู ้บริหารให้การสนับสนุนในการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม การท่ีผู ้บริหารมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในระบบและผลักดันท่ีจะด าเนินการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัเพื่อประสบผลส าเร็จ  

2) การเตรียมความพร้อมก่อนการเร่ิมด าเนินระบบโดยความใส่ใจของผูบ้ริหารใน
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัทีมงานคณะท างานจดัท าระบบ 

3) การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในดา้นการประหยดั
ทรัพยากร ลดค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ท าใหข้องเสียในระบบฯ 
ลดลงและมีระบบการป้องกนัของเสีย เพื่อการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

4) การพฒันาและเพิ่มความรู้ความสามารถให้กบัพนักงานในดา้นการท างานอย่าง
เป็นระบบเป็นขั้นตอน 

5) การจดัการเป็นระบบตามขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน ในการด าเนินการขององคก์ร ส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังานรวมถึงการลดตน้ทุนในการ
จดัการของเสีย และการประหยดัพลงังาน 

6) การสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยืนของ
การปฏิบติั เกิดการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคนอยา่งมีส่วนร่วม ทุกระดบัชั้นในองคก์ร 

7) ก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหารงานด้านการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตราย และอ่ืน ๆ 

8) ป้องกันการเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลท่ีไม่ต้องตามแก้ปัญหา หรือเสีย
นอ้ยลง ตลอดจนการประหยดัใชท้รัพยากรและวตัถุดิบอยา่งมีคุณค่าในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

9) ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากโดยไดร้วม
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้กบักลยุทธ์ขององคก์ร เพื่อให้เกิดการพฒันาไปพร้อมกนักบัระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ท่ีองคก์รมีการวางแผนจะด าเนินการไปพร้อมกนั ซ่ึงการท่ี
ผูบ้ริหารให้ความส าคญัแก่ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะสามารถประสบความส าเร็จได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามวตัถุประสงค์ของนโยบายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554 : 11-12) 

10) การจะเกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ไม่สามารถแยกออกจากการด าเนินธุรกิจ การ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มและการตอบแทนคืนสู่สังคมได ้นั่นจึงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการ
ปฏิบติั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด งานวิจยัน้ีไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน มา
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ก าหนดเป็นกรอบการประเมินถึงความยัง่ยนืของการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวม
ไปกบักลยทุธ์ขององคก์รดงัวตัถุประสงคส์ าคญัของขอ้ก าหนด  

4.2.3.3ประโยชนด์า้นสังคม 
1) สร้างภาพพจน์ท่ีดีใหก้บัองคก์รในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผลใหภ้าพพจน์ขององคก์รเป็นนั้นเป็นท่ี 
ยอมรับของสังคมและชุมชนรอบขา้ง 
  2) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยภาครัฐ เน่ืองจากปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดต่าง ๆ รวมทั้งเกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี รวมทั้งมีการป้องกนัใน
กรณีท่ีมีอุบติัเหตแุละเหตุฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้นดว้ย 
  3) สร้างความน่าเช่ือถือต่อสถาบนัการเงินและการประกนัภยัเน่ืองจากมีระบบการ
ป้องกนัและควบคุมความเส่ียงและอนัตรายท่ีคาดวา่อาจจะเกิดขึ้นได ้
 
 4.2.4 อุปสรรคของการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 

4.2.2.4.1 อุปสรรคดา้นการท าธุรกิจ 
1) บุคลากรเก่ียวกับการด าเนินการมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการด าเนินการจึง

ส่งผลใหก้ารท างานหลกัของบุคลากรซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นคุณภาพ 
2) การปฏิบัติงานท่ีขาดความต่อเน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ พนักงานจะเน้นการ

ปฏิบติังานประจ าเป็นหลกัจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการเป็นกิจวตัรประจ าวนัอาจเกิดจากการลืม 
หรือมีงานเร่งด่วนเขา้มา เป็นตน้  

4.2.4.2 อุปสรรคดา้นการบริหารการจดัการ 
1) การจดัการทรัพยากรเน่ืองจากองค์กรเป็นองคก์รขนาดเล็ก บุคลากรเก่ียวกบัการ

ด าเนินการระบบมีค่อนขา้งนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานการจดัการ  
2) ดา้นความรู้ความสามารถของกลุ่มทีมงานคณะท างานบุคลากรท่ีจดัท าระบบ ขาด

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ก าหนดและการน าไปประยุกตใ์ช้ จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมมาก
ขึ้นและไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ดา้นขอ้ก าหนด 

3) กฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กรตวัอย่างมีจ านวนท่ีเก่ียวขอ้งมาก ซ่ึง
ตอ้งใช้เวลาในการท าความเขา้ใจ จึงท าให้กว่าการด าเนินการจะปฏิบติัไดค้รบถว้นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดส่งผลต่อการใชเ้วลานานมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ  
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4) เวลาการด าเนินการในการด าเนินการเตรียมระบบค่อนขา้งนอ้ย และการเตรียมตวั
ของทีมคณะท างานไม่ตรงกัน ซ่ึงทีมงานมีงานประจ าท่ีต้องรับผิดชอบส่งผลให้มีเวลาในการ
ด าเนินการนอ้ยความร่วมมือในการด าเนินการนอ้ย 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 

14001 : 2015)” กรณีศึกษา บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชัน่ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั พบว่าองค์กรยงัไม่
เคยด าเนินการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และพบวา่องคก์รมีการด าเนินการ
ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซ่ึงในบทน้ีประกอบดว้ยบทสรุป
ขององค์กรท่ีท าการศึกษา โดยสรุปแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในแต่ละข้อก าหนด 
ประโยชน์ท่ีองค์กรจะไดรั้บจากการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ปัญหาและอุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการประยุกตใ์ช้ระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รตวัแทนการศึกษาและองคก์รท่ีสนใจ ซ่ึงรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผลข้อมูลองค์กร  
 
 บริษทัตวัอย่างท่ีน ามาศึกษาเป็นบริษทัขนาดกลาง ลกัษณะการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับ
ออกแบบ ผลิต ประกอบ บริการติดตั้ง เคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร
แบบครบวงจร ให้แก่สถานประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิตภาคเอกชน เปิดด าเนินการเม่ือ  10 
ตุลาคม  พ.ศ. 2560 มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 50 คน โดยส่วนมากมีระดับการศึกษาเฉล่ียของ
พนกังานตั้งแต่ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง - ปริญญาตรี และผลิตภณัฑส่์วนใหญ่จ าหน่าย
ให้แก่สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผู ้ผลิตช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต์       
บริษทัตั้งอยู่ เลขท่ี 234  หมู่ 1  ต าบลหนองหงษ์ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 พื้นท่ีตั้งอยู่
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นเขตชุมชนและท่ีอยูอ่าศยั 
  กระบวนการด าเนินกิจการ ประเภทรับออกแบบเคร่ืองจกัร ผลิต ประกอบ บริการติดตั้ง 
เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรแบบครบวงจร  ให้แก่สถาน
ประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิตภาคเอกชนให้แก่กลุ่มลูกคา้ บริษทัเป็นองค์กรท่ีมีขนาดกลาง
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และขนาดใหญ่ ซ่ึงอยู่ในขอบข่ายของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมี
การด าเนินการและจัดท าระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) ปัจจุบันยงั
ไดรั้บการรับรองอยู ่มีระบบการจดัการดา้นการเพิ่มผลผลิต การลดของเสียในกระบวนการ และ 5ส 
มาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินกิจการ และในปัจจุบนัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มบางเร่ือง องคก์รได้
ด าเนินการควบคุมตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ ซ่ึงองคก์รมีนโยบายและความตอ้งการท่ีจะประยุกตใ์ช้
ระบบการจัดการคุณภาพและการจัดการส่ิงแวดลอ้มควบคู่กันไป โดยจะเร่ิมประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และปัจจุบนัจะท าการบูรณาการจดัท าระบบ 2 
ระบบไปพร้อมกันแบบองค์รวม เน่ืองด้วย กลุ่มลูกค้าขององค์กรได้มีความคาดหวงัให้องค์กร
ด าเนินการและประยุกต์ใช้ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กนั ทั้งน้ีองคก์รมีนโยบายท่ีจะ
ประยุกตใ์ช ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพื่อพฒันาองคก์รเป็นองคก์รท่ีพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื  
 

5.2 สรุปผลแนวทางปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด 
 
 องค์ประกอบและวิธีการแนวทางประยุกต์ด าเนินการตามขอ้ก าหนดระบบการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของบริษทัตัวอย่างการสัมภาษณ์ ตามแนวทางการประยุกต์การ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ไดข้อ้สรุปในแต่ละขอ้ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 
 
 5.2.1 ขอบข่าย (Scope) 
 ภาพรวมการด าเนินงานระบบบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ในส่วน
ของขอบข่ายการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดีต่อองค์กร และเกิดระบบในการบริหารจดัการท่ีดีของบริษทัตวันั้น ถือว่าผูบ้ริหาร
และตวัแทนฝ่ายบริหารไดท้ าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของระบบก่อนเร่ิมด าเนินงานจึงเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความชดัเจนของทิศทางการประยกุตใ์ชร้ะบบไดส้อดคลอ้งกนักบัวตัถุประสงค์ของ
ขอ้ก าหนด รวมถึงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารสูงสุดและตวัแทนฝ่ายบริหารถือเป็นปัจจยัหลกั ท่ีเร่ิมตน้
ท่ีดีต่อการประยุกต์ใช้และการจดัการระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 รวมถึงองค์กรไดรั้บรอง
ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็นขอ้ดีขององคก์รท่ีจะจดัท าระบบไปใน
ทิศทางท่ีง่ายขึ้นดว้ย 
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 สามารถสรุปไดว้า่องคก์รทราบและมีความคาดหวงัเก่ียวกบัการจดัการ ด าเนิน ISO 14001 
: 2015 ในวตัถุประสงคใ์นการประยกุตใ์ชใ้นองคก์รควบคู่บูรณาการร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :2015  
 
 5.2.2 เอกสารอ้างองิ (Normative references) 
 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารอา้งอิง ไม่มีเน้ือหาท่ีถูกกล่าวถึงในมาตรฐานฉบบัน้ี 
 
 5.2.3 บทนิยาม (Terms and definitions) 
 ภาพรวมการด าเนินงานระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ในส่วนของ
บทนิยามค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนด ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งศึกษา รายละเอียดเก่ียวกบัค าศพัท ์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายและ
จุดมุ่งหวงัของขอ้ก าหนด เพื่อให้ง่ายต่อการประยกุตใ์ชแ้ละการจดัท าระบบการจดัการ ISO 14001 : 
2015 จึงจะสามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดได ้และเน่ืองดว้ยทางองคก์ร เคยด าเนิน
ระบบการจดัการบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 ท าให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบมี
ความรู้และความเขา้ใจแนวทางการจดัการพื้นฐานแลว้ และควรเพิ่มเติมเร่ืองค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการบริหารงาน
คุณภาพ  
 สามารถสรุปไดว้่าองคก์รตอ้งการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบับทนิยามและค าศพัท์ระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติม ในการด าเนินการในการประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับระบบมาตรฐานการ
บริหารงานคุณภาพ  
 
 5.2.4 บริบทขององค์กร (Context of the organization) 

 5.2.4.1 การท าความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร (Understanding the   
organization and its context) 

ภาพรวมการด าเนินงานระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ในส่วน
ของการระบุ บริบทขององคก์ร ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยเกิดจากการระดมความคิด
จากผูบ้ริหารและหัวหนา้งานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
ในการอบรมการบริหารความเส่ียงตามระบบการบริหารงานส่ิงแวดลอ้ม การประชุม และเก็บขอ้มูล
เป็นเอกสารขอ้มูลไว ้ซ่ึงองคก์รสามารถสรุปเป็นรายการบริบทและวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส
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และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีองคก์รประสบอยู่ จากนั้นองคก์รสามารถก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินระบบ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ีหวัหนา้งานยงัไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ซ่ึง
จะสร้างความรู้ความเขา้ใจในระบบไดม้ากขึ้น และพื้นฐานขององคก์รนั้นไดท้ าการวิเคราะห์บริบท
องค์กร ปัจจยัภายในและภายนอกตามระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 
ส่งผลดีต่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและการประยกุตใ์ช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็น
การง่ายขององคก์ร ในการปฏิบติั และการด าเนินการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเกิดจากความ
เข้าใจ การแสดงความคิดเห็น การหาฉันทามติร่วมกัน ตั้ งแต่เร่ิมแรกเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้สามารถบรรลุความส าเร็จได ้พบว่าความตระหนักต่อ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการสร้างให้เกิดความเขา้ใจ มีความตระหนกัในการปฏิบติังาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจะท าให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการปฏิบติัตามระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นงนุช อกัษรพิมพ ์และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2564) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 
2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001 : 2018) ผล
การศึกษาพบว่า การจดัท าบริบทองคก์ร การประเมินความตอ้งการและความคาหวงัของผูมี้ส่วนได้
เสีย เพื่อให้เป็นการด าเนินการบูรณาการด้านส่ิงแวดลอ้มโดยองค์กรพิจารณาบริบทองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกตามหลกัการ SWOT Analysis เพื่อน ามาพิจารณาแนวทางในการวางกลยุทธ์
และน ามาพิจารณาก าหนดนโยบายพร้อมมีการทบทวนทุก ๆ ปี 

สามารถสรุปไดว้่าผูบ้ริหาร คณะกรรมการผูจ้ดัท าระบบ และพนกังานขององคก์ร 
จ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดและความหมายของค าศพัทต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ความแตกต่างของระบบการบริหารงานคุณภาพ และระบบบริหารงานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงท าการศึกษาและระบุถึงบริบทภายนอกขององคก์รให้ครอบคลุมในทุก ๆ ดา้น 
เพื่อให้การจดัการระบบมาตรฐานมีประสิทธิผลมากขึ้น องค์กรควรพิจารณาบริบทขององค์กร
เพิ่มเติมด้านส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ครอบคลุมบริบทขององค์กร เช่น กฎหมายราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ทรัพยากรในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทกัษะความรู้ความสามารถของพนกังาน กระบวนการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ เพื่อการด าเนินการการจดัการระบบมาตรฐานกรจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2.4.2 การท าความเขา้ใจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(Understanding the needs and expectations of interested parties) 

องค์กรมีการด าเนินการด้านการระบุและรับรู้เก่ียวกับความต้องการและความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015 ซ่ึงทาง
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องค์กรได้ศึกษาและเก็บขอ้มูลไวน้ั้น ส่งผลให้การด าเนินการตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อท าการศึกษา
เก่ียวกับความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงการรับรู้เก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มจะเกิดความเขา้ใจและพนักงานให้ความร่วมมือในการด าเนินการ โดยการมีส่วนร่วม
ของพนักงานจะเป็นปัจจยัหน่ึงในความส าเร็จของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย พนักงาน รวมถึง
ผูรั้บเหมา มีผลต่อการประสบความส าเร็จในการด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ส่ิงท่ีองค์กรควรพิจารณาเพิ่มในด้านของผูมี้ส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองค์กรและมีผลกระทบต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรให้ครอบคลุมทุก
ดา้น เพิ่มเติมจากมุมมองท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ดา้นระบบบริหารคุณภาพ โดยเพิ่มมุมมองการมองผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย หากความคาดหวงัและความต้องการนั้นมีผลกระทบต่อระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รนั้นกลายเป็น ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อให้องค์กรน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
พิจารณาในขอ้การระบุความเส่ียงและโอกาส และแนวทางในการจดัการต่อไป 

5.2.4.3 ก าหนดขอบข่ายของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม (Determining the scope 
of the environmental management system) 

องคก์รยงัไม่ไดด้ าเนินการระบุขอบเขตของการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ยงัไม่ไดร้ะบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร พบเพียงการระบุขอบข่ายตามระบบมาตรฐานการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซ่ึงองค์กรตอ้งด าเนินการตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด 
ISO 14001 : 2015 ซ่ึงการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนจะท าใหอ้งคก์รสามารถด าเนินการและมีขอบข่าย
ในการประยุกตใ์ช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิผล โดยสามารถก าหนด
ขอบข่ายในลกัษณะเดียวกนักบัระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ได้  เพื่อ
สามารถท่ีจะก าหนดไดว้่าองคก์รจะมีการจดัท าเอกสารและควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีไหนและกระบวนการอะไรบา้งท่ีจะควบคุมดูแลส่ิงแวดลอ้มตามระบบมาตรฐาน 

5.2.4.4 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (environmental management system) 
องค์กรยงัไม่ได้ระบุขอบเขตการประยุกต์ใช้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ยงัไม่

ครอบคลุมทุกดา้นและทุกกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รท าให้ขาดการควบคุมกระบวนการ  
ส่งผลให้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอาจไดรั้บผลกระทบได ้ไม่พบการระบุเอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในแต่ละเร่ืองให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดท่ี 4 – 10 ตามการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐาน 
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และต้องก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจนจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินการประยุกต์ใช้ข้อก าหนด
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในการควบคุมและปกป้องส่ิงแวดลอ้มอนัจะเกิดมาจากผูท่ี้มีส่วน
ได้เสียกับองค์กรท่ีเกิดจาก กิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการ ตลอดจนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงผูท่ี้ท างานภายใตค้วามรับผิดชอบขององค์กรด้วยเช่นกนัซ่ึงการก าหนดการประยุกต์ใช้ท่ี
ชดัเจนจะท าใหร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 
 5.2.5 ภาวะผู้น า (Leadership) 
  5.2.5.1 ภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ (Leadership and commitment) 
  ผูบ้ริหารสูงสุดไดส้นับสนุนทรัพยากร ในการจดัท าระบบและเตรียมความพร้อม
เพื่อการประยุกตใ์ชร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอนาคต และการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรอย่าง
เต็มท่ีเป็นปัจจัยหน่ึงต่อความส าเร็จของการด าเนินงานการจัดการระบบส่ิงแวดล้อมตามซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการด าเนินงานระบบการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : 
กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
การจดัการระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผูน้ าท่ีมีความมุ่งมัน่ในการ
ด าเนินงาน เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัท าระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ 
หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวดัระยอง พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม พบว่าผูน้ าองค์กรเป็นผูมี้บทบาทส าคัญท่ีสุดในการด าเนินการระบบ หรือด าเนิน
โครงการใด ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
กบัการฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อน : ศึกษากรณีเทศบาล ต าบลเมืองแกลบพบวา่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และ
มีความมุ่งมัน่เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการจดัการองคก์รท่ีดี 
  การบริหารจดัการท่ีดี ทั้งทางดา้นการตั้งนโยบายท่ีชดัเจน การสนับสนุนทุกดา้น
ของทรัพยากร และการปฏิบติังานตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งยงัมีการติดตามประเมินผลท่ีดี
และอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานระบบ ISO 14001 : 2015 ประสบความส าเร็จได ้ 
  สามารถสรุปไดว้่า ผูบ้ริหารขององคก์รมีความมุ่งมัน่ในการจดัท าระบบ โดยมีการ
จัดเตรียมงบประมาณในการด าเนินการ การจัดจ้างท่ีปรึกษาในการจัดวางระบบ การจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรต่าง ๆ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และบุคลากร ท่ีเอ้ืออ านวยส าหรับรองรับ
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนระบบสู่ความส าเร็จ 
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  5.2.5.2 นโยบายส่ิงแวดลอ้ม (Environmental policy) 
  องค์กรมีการจัดท านโยบายส่ือสารเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพและส่ือสาร
ใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ซ่ึงการรับรู้และการ
จดัการท่ีดีจะเร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนและส่ือสารไปยงับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบโดย
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมจึงเป็นทางสู่ความส าเร็จของระบบการจัดการท่ีดีด้วย  ปัจจุบันองค์กรเร่ิม
ด าเนินการจดัท านโยบายส่ิงแวดลอ้มโดยผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร ท าการบูรณาการร่วมกันกับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมท าการส่ือสารในรูปแบบเดียวกนั และเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : 
กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
และการวางแผนใหส้อดคลอ้งกนัเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงานการจดัการระบบ 
  5.2.5.3 หนา้ท่ีขององคก์ร (Organization roles, responsibilities) 

  ผูบ้ริหารสูงสุดยงัไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้ งทีมงานคณะท างานในการ
ด าเนินงานจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ซ่ึง
องค์กรควรพิจารณาเร่ืองการจัดตั้งทีมงานผูรั้บผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อมัน่ใจว่าระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และพิจารณาท าการแต่งตั้งตวัแทนฝ่ายบริหารท่ีต้อง
รวบรวมผลการด าเนินการเพื่อรายงานแก่ผูบ้ริหารสูงสุด รวมถึงการส่ือสารบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
เพื่อให้แก่ผูเ้ก่ียวข้องรับทราบ ทั้งน้ีเบ้ืองต้นองค์กรมีการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารตามระบบ
มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพแลว้ สามารถใช้คนเดียวกันได้ ซ่ึงอาจจะตอ้งส่งเขา้ไปรับการ
ฝึกอบรมเพื่อด าเนินการในการบริหารจดัการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ อุมารินทร์ ชาญยุทธโยธิน และสุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ (2565) ได้ศึกษา การ
พฒันากระบวนการบูรณาการระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากระบวนการบูรณาการขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต ์เพื่อพฒันาคู่มือการบูรณาการขอ้ก าหนดส าหรับระบบบริหารงานคุรภาพของอุตสาหกรรม
ยานยนต์กบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มแลระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดย
การศึกษาและพฒันากระบวนการแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงมีเอกสารลดลงช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลาการด าเนินการระบบ ส่งผลให้พนกังานในองคก์รเขา้ใจระบบ
มากขึ้น และปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 
   ส าหรับการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามระบบนั้น ปัจจุบนัมีการ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานตามใบก าหนดหนา้ท่ีงาน ซ่ึงสามารถ



149 

ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบงานดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมเขา้ไปในใบก าหนดหน้าท่ีงานโดยท า
การบูรณาการร่วมกันกับระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้พนักงานมี
จิตส านึกท่ีดีและรับทราบหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามระบบมาตรฐานการบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 
 5 .2 .6  ปฏิบัติ ก าร เ พ่ือระบุความ เ ส่ียงและโอกาส (Actions to address risks and 
opportunities) 
  5.2.6.1 ทัว่ไป (General) 

  องคก์รไดมี้การระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รตามระบบมาตรฐาน
การบริหารงานคุณภาพ ซ่ึงความเสียงไดม้าจากการระดมความคิดและแลกเปล่ียนความคิดในการ
อบรมการประชุมประจ าเดือน ซ่ึงประกอบดว้ยพนักงาน หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงผูบ้ริหาร
สูงสุด ซ่ึงองคก์รสามารถระบุออกมาไดส้มบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมและการแลกเปล่ียนความคิดต่าง 
ๆ รวมถึงความเขา้ใจในการด าเนินงานเป็นปัจจยัของความส าเร็จในการจดัท าระบบ  โดยในการ
ด าเนินการท่ีจะส าเร็จนั้นจะตอ้งพิจารณาก าหนดแนวทางในการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดเกณฑ์ วิธีการประเมิน แนวทางการควบคุมความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มพบว่า การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย พนักงาน มีผลต่อการประสบความส าเร็จใน
การด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และนอกจากน้ี องคก์รควรพิจารณาเพิ่มเติมในดา้นการระบุความ
เส่ียงให้ เช่น ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีทางองคก์รยงัไม่ไดป้ระเมินและน ามาระบุในความเส่ียง
รวมถึงเร่ือง ลักษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคัญจะกลายเป็นความเส่ียง การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนด การไม่ปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ผลการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ความเส่ียงท่ีเกิดจากความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมาจากราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ซ่ึง ตรงกบัการศึกษาเร่ืองความเป็นไดใ้นการประยุกตใ์ช้ระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม  

  สามารถสรุปไดว้่า การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการจดัการส่ิงแวดล้อม
ตอ้งมีการระบุความเส่ียงและโอกาสท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ร ซ่ึงองคก์รสามารถน าความเส่ียงท่ีได้
ไปด าเนินการจดัการท าแผนเพื่อลดความเส่ียงและการเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงและพฒันาองคก์ร
เพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยองค์กรสามารถบูรณาการเอกสารร่วมกับระบบมาตรฐานการ



150 

จดัการคุณภาพเอกสารลดลงช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลาการด าเนินการระบบ ส่งผลให้
พนักงานในองค์กรเขา้ใจระบบมากขึ้น และปฏิบติัในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรและปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 
  1) ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental aspects) 
  องค์กรยงัไม่ได้ด าเนินการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มเลยเน่ืองจากยงั
ไม่ได้จดัท าระบบแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์ในการประเมินความเส่ียง มีเพียงกระบวนการ
ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบางอย่าง ตามท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงเป็นการควบคุมตามความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย แต่ยงัไม่ครอบคลุมตามผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตามลกัษณะงานท่ีองคก์ร
ด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีเป็นผลกระทบท่ีมาจากการด าเนินการตามสภาวะปกติ 
ไม่ปกติ และภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงองคก์รจะตอ้งด าเนินการประเมิน รวมทั้งการค านึงถึงวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑท่ี์องคก์รสามารถควบคุมไดแ้ละมีความสามารถมีอิทธิพลในการควบคุมดว้ย ซ่ึงองค์กร
ตอ้งระบุและคน้หาปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณาจาก ส ารวจพื้นท่ี และกิจกรรมท่ีด าเนินการทุก
กิจกรรม ท่ีเป็นกิจกรรมทั้งทางตรงและทางออ้ม ท่ีด าเนินการประจ าและไม่เป็นประจ า นอกจากน้ี
ยงัตอ้งครอบคลุมทั้งสภาวะท่ีเป็นเหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน ปัจจุบนั อดีต และอนาคต เพื่อ
ด าเนินการประเมินความมีนัยส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มจะพิจารณาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อด าเนินการจดัการควบคุมและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มให้ได้มากทีสุด ซ่ึงการแบ่งการ
ประเมินปัญหาส่ิงแวดล้อมออกเป็น 2 กลุ่ม ด้านมลภาวะและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงองค์กรต้อง
ด าเนินการจดัตั้งวตัถุประสงค์เป้าหมายแผนงานและก าหนดวิธีการควบคุมและเฝ้าติดตามผลการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนยัส าคญั สามารถพิจารณาเป็นทั้งความเส่ียง
และโอกาสในการพฒันาองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ 
ชมพนัธุ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  พบว่า การ
ด าเนินการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และตาม
ขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) ความเส่ียงขององคก์รตอ้งพิจารณา
จาก ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในกิจกรรมท่ีด าเนินการขององค์กร และความส าเร็จของการ
ด าเนินการตอ้งมีการช้ีบ่งประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ หงส์จินดา และ
จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และซ่ึง
สอดคลอ้งกบั แกว้ตา นนัทจิวากรชยั (2543) ไดท้ าการศึกษาแนวทางในการระบุและประเมินปัญหา
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ส่ิงแวดลอ้มในสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดรั้บการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 
พบว่า ปัจจุบนัสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออกสูงท่ีสุดในประเทศ ดงันั้น จึงมี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคา้โลกและมาตรฐานระดบัสากล มาตรฐานหน่ึงท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จากผลการส ารวจโดยสถาบนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทยร่วมกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า ปัญหาท่ีส าคญัยิ่งในการจดัท าระบบ ISO 14001 คือ 
การบ่งช้ีประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีถูกระบุในขอ้ก าหนดท่ี 6.1.2 ของ
มาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงทุกองคก์รตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดน้ี 
  สามารถสรุปไดว้่า องคก์รตอ้งระบุและคน้หาปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณาจาก 
ส ารวจพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีด าเนินการทุกกิจกรรม ท่ีเป็นกิจกรรมทั้ งทางตรงและทางอ้อม ท่ี
ด าเนินการประจ าและไม่เป็นประจ า ซ่ึงพื้นท่ี กระบวนการ กิจกรรมเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดความเส่ียง
ในองคก์ร นอกจากน้ียงัตอ้งครอบคลุมทั้งสภาวะท่ีเป็นเหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน ปัจจุบนั 
อดีต และอนาคต เพื่อด าเนินการประเมินความมีนัยส าคัญของปัญหาส่ิงแวดล้อมจะพิจารณา
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเพื่อด าเนินการจัดการควบคุมและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมให้
ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงการติดตามผลการควบคุมและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มสู่ความส าเร็จ 
  2) ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั (Compliance obligations) 
  องค์กรได้ด าเนินการตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การขออนุญาตทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
แต่ไม่พบการด าเนินการ การติดตามกฎหมายหรือขอ้ก าหนดใหม่ๆ การน ากฎหมายมาประยุกต์ใช้
กบัองคก์รให้เหมาะสม การติดตามผลการด าเนินการตามกฎหมายยงัคงช่วยกนัด าเนินการ เพราะยงั
ไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาก แต่ผลการติดตามผลการปฏิบติัตามกฎหมายจะมีการ
สรุปผลและส่ือสารในการประชุมทราบเป็นวาระไป ตวัอย่างเช่นความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสีย 
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละโครงการท่ีมีการเปลี่ยนตามลกัษณะของโครงการต่าง ๆ แต่องคก์รยงั
ขาดผูมี้ความสามารถและรู้เร่ืองเก่ียวกบัดา้นกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงยงัขาด
บุคลากรท่ีมีความช านาญหรือมีความรู้ความเขา้ใจในระบบการบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จึงท า
ให้กฎหมายและข้อก าหนดบางอย่างยงัไม่ครบถ้วน รวมถึงไม่ได้ท าการระบุถึงแนวทางการ
ประยุกต์ใช้กฎหมายแต่ละฉบบัว่าจะต้องมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร องค์กรตอ้งก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ และท าการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มเพื่อป้องกนัการขาดหายไป
ของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเป็นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ทั้งน้ีจะตอ้งมี
การพิจารณาพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งจากชุมชน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยึดถือส่ิงเหล่าน้ีมาเป็น
แนวทางการปฏิบติัดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
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(2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่า  ปัจจยัท่ี
ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบว่า การช้ีบ่งความเส่ียงท่ีมี
ผลตอ้งองคก์รตอ้งพิจารณาในดา้นการด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการตามกระบวนการตามขอ้ก าหนดการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015)  
  สามารถสรุปได้ว่า องค์กรตอ้งพิจารณากฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้อง พนัธะ
สัญญาจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน เทศบาลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองค์กร กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการโรงงาน การจดัการ
ขยะอุตสาหกรรม การจดัการสภาพแวดลอ้มในโรงงาน การจดัการสารเคมี การตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการพลงังาน การจดัการอคัคีภยั กฎหมายอ่ืน ๆ กฎระเบียบขอ้บงัคบัของชุมชน 
กฎระเบียบขอ้ก าหนดของลูกคา้ สารตอ้งห้ามในผลิตภณัฑ์ รวมถึงพนัธะสัญญาต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง 
และน ากฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อประเมินความเส่ียงและโอกาสเพื่อจดัตั้งแผนลด
ความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงให้น้อยท่ีสุด รวมถึงน าไปสู่การประเมินความสอดคลอ้งของ
กฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ก าหนด 9.1.2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนกร 
กนันยั และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ไดศึ้กษา แนวทางการประยุกตใ์ช้ระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ส าหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษทั 
โปรกส์ั เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั พบว่า องคก์รตอ้งพิจารณากฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง พนัธะ
สัญญาจากผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เช่น กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเทศบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคก์ร กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขยะ การจดัการสารเคมี การจดัการ
อคัคีภยั กฎหมายอ่ืน ๆ 
  3) ปฏิบติัการวางแผน (Planning action) 
  องค์กรยงัไม่ได้ด าเนินการจดัท าแผนเพื่อลดความเส่ียง ลกัษณะประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ไม่พบการจัดท าหลักฐานท่ีชัดเจน ไม่พบบันทึกการด าเนินการ 
เน่ืองจากแผนดงักล่าวท่ีเคยจดัท าไวเ้ป็นแผนงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัตามความตอ้งการของลูกคา้เป้
นคร้ังคราวท าเป็นรายคร้ังตามงานโครงการของลูกคา้ท่ีมีการร้องขอมา ดงันั้นแผนงานนั้นจึงเป็นแค่
การควบคุมและกระบวนการและขอ้ก าหนดของลูกคา้ท่ีตั้งขึ้นเท่านั้นยงัไม่มีการด าเนินการเป็น
รูปธรรมตามข้อก าหนดและไม่ครอบคลุม เร่ืองความเส่ียง ลักษณะประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งจากการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีองค์กรยงัไม่ได้
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ด าเนินการ ซ่ึงแผนงานตอ้งครอบคลุมความเส่ียงและโอกาสขององคก์ร การควบคุมลกัษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง จากการประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มโอกาสให้แก่องค์กร ก าหนดแนวทางในการ
ควบคุมลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม การด าเนินการตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของ
บริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งมีการวางแผนการจดัการควบคุม ความเส่ียงท่ีไดจ้ากการ
ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและขอ้ก าหนด
อ่ืน ๆ เป็นตน้ และเป็นไปแนวทางเดียวซ่ึงสอดคลอ้งกบั อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2558) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า การก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์เป้าหมายและการวางแผนให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงานการจดัการ
ระบบ ซ่ึงสอดคล้องกับ กับธนกร กันนัย และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษทั โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากดั พบว่า องคก์รตอ้งพิจารณาวางแผน
เพื่อควบคุมและลดความเส่ียงท่ีพิจารณาและระบุในขอ้การระบุความเส่ียงใหค้รอบคลุมทุกดา้นตาม
ลกัษณะของการด าเนินกิจการ 
  สามารถสรุปได้ว่า องค์กรจะตอ้งพิจารณาก าหนดแนวทางในการควบคุมความ
เส่ียงและโอกาส การควบคุมลกัษณะประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการควบคุมการวางแผนการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเกิดจาก กิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และกระบวนการ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายใน และภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
 

5.2.6.2 วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มและการวางแผนเพื่อบรรลุผล  
(Environmental objectives and planning to achieve them) 

  1) วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental objectives) 
  องค์กรไม่มีการก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายในการด าเนินการ มีเพียงการแจ้ง
นโยบายการประหยดัพลงังาน และการจดัการขยะ ทางองค์กรยงัไม่ไดต้ั้งวตัถุประสงค์เป้าหมาย
ครอบคลุมทุกเร่ือง ยงัไม่ไดด้ าเนินการจดัท าให้เป็นขอ้มูลสารสนเทศ เน่ืองจากยงัไม่มีการประเมิน
ความเส่ียง การประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์ความตอ้งการและความคาดหวงั
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ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และยงัขาดเร่ืองการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม แต่ในเชิงการ
ปฏิบติัทางองคก์รไดด้ าเนินการแลว้บางส่วน ซ่ึงยงัไม่เป็นไปตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด ISO 
14001 : 2015 และขั้นตอนน้ีเป็นการด าเนินการเพื่อเป็นกรอบในการลดความเสียงและเพิ่มโอกาส
ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
และองคก์รตอ้งด าเนินการจดัตั้งวตัถุประสงคเ์ป้าหมายให้สอดคลอ้งกบั นโยบาย รวมถึงความเส่ียง
และโอกาส ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีได้ระบุไวใ้นขอ้ 
6.1.1 ถึงขอ้ 6.1.4 และตอ้งมีการติดตามและประเมินการด าเนินการของวตัถุประสงคเ์ป้าหมายดว้ย 
ซ่ึงก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึงวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีครอบคลุมทุกเร่ือง องคก์รตอ้งมีการประเมินลกัษณะ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พิจารณากฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ
ด าเนินการของบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อความส าเร็จในการด าเนินการควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์
จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน
ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง พบว่า การจดัท าแผนงานด าเนินงานเป้าหมายในการด าเนินการให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงค ์เป็นปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
สอดคล้องกับ อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี : กรณีศึกษา 
บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) พบว่า การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายและการ
วางแผนให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงานการจดัการระบบ ซ่ึงการตั้งวตัถุประสงคท่ี์
ชัดเจนและด าเนินการตามแผน รวมถึงการติดตามเป็นระยะเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหน่ึงใน
ความส าเร็จของการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา กบัธนกร กนันัยและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559)  ไดศึ้กษา แนว
ทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษทั โปรกส์ั เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั พบว่าองค์กรตอ้ง
ด าเนินการจดัตั้งวตัถุประสงคเ์ป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย รวมถึงความเส่ียงและโอกาส และ
ตอ้งมีการติดตามและประเมินการด าเนินการของวตัถุประสงค์เป้าหมายดว้ย ซ่ึงก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึง
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีครอบคลุมทุกเร่ือง องคก์รตอ้งมีการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจาก
การด าเนินการของบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อความส าเร็จในการด าเนินการควบคุมความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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 สามารถสรุปได้ว่า องค์กรตอ้งด าเนินการจดัตั้งวตัถุประสงค์เป้าหมายให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายส่ิงแวดลอ้ม ผลการประเมินความเส่ียงและโอกาส ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การ
ประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงพนัธะสัญญาท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตาม โดยก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และตวัช้ีวดัท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ระยะเวลาการ
วดัผล แนวทางการติดตามสรุปผลการด าเนินการ เพื่อความส า เร็จในการด าเนินการตามระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 
  5.2.6.3 ปฏิบติัการวางแผนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Planning 
actions to achieve environmental objectives)  
  องคก์รไดมี้การตั้งวตัถุประสงคเ์ป้าหมายเก่ียวกบัการประหยดัไฟ การจดัการขยะ 
และการประหยดัน ้ าในองคก์รแต่ไม่ไดว้ดัผลท่ีชดัเจน มีเพียงประกาศ ส่ือสารให้พนกังานรับทราบ 
ไม่มีการติดตามค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้า หรือค่าไฟประจ าเดือนเพื่อเปรียบเทียบกบัค่าไฟของ
เดือนก่อนหนา้ ซ่ึงทางองคก์รตอ้งมีการก าหนดรายละเอียดให้ชดัเจน มีวิธีการและแผนงานในการ
ด าเนินการท่ีชดัเจน มีการก าหนดโครงการเพื่อให้เป้าหมายบรรลุไดแ้ต่ยงัไม่มีการด าเนินการอย่าง
ชดัเจน ไม่มีหลกัฐานชดัเจนซ่ึงยงัไม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดท่ีตอ้งเก็บรักษาหลกัฐาน
ในการด าเนินการ ตรวจวดั ติดตามผล เอกสารข้อมูลก าหนดผู ้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
งบประมาณ ทรัพยากรท่ีใช้ ตามท่ีกล่าวไวใ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา
และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง พบวา่การจดัท าแผนงานด าเนินงานเป้าหมายในการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
เป้าหมายขององค์กรเป็นปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานการจดัการระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า การ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายและการวางแผนให้สอดคลอ้งกันเป็นส่ิงส าคัญในการ
ด าเนินงานการจดัการระบบซ่ึงการตั้งวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เป็นรูปธรรม และด าเนินการตามแผน 
รวมถึงการติดตามเป็นระยะเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหน่ึงในความส าเร็จของการจัดการระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
  สามารถสรุปไดว้่าองค์กรตอ้งจดัตั้ง ก าหนดแผนงานเพื่อด าเนินการการควบคุม
และลดความเส่ียง ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย ขอ้ก าหนดและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
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ทางองคก์รประเมินว่าเป็นผลกระทบต่อการจดัการระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงโอกาสท่ีจะ
สนบัสนุนเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ประสบความส าเร็จดว้ย การก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย
ตอ้งชดัเจน เป็นรูปธรรม เฉพาะเจาะจง สามารถวดัผลได ้มีความเป็นไปไดข้องวตัถุประสงคท่ี์จดัตั้ง 
ก าหนด และมีขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินกิจการรวมถึงตอ้งก าหนดระยะเวลาการติดตามผล
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนการด าเนินการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามความคาดหวงัของผลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การติดตามผลการด าเนินการ
ของวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ก่ียวกบัการลดความเส่ียง ลกัษณะประเด็นปัญหาท่ีเป็นนยัส าคญั  
การปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีในการก าหนด
แผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น ทางองค์กรมีพื้นฐานในการด าเนินการแลว้ตามระบบมาตรฐานการ
บริหารงานคุณภาพ เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจในการด าเนินการและประสบความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
  

5.2.7 การสนับสนุน (Support) 
5.2.7.1 ทรัพยากร (Resources) 
ผูบ้ริหารสูงสุดมอบหมายผูรั้บผิดชอบดา้นการจดัท าระบบการจดัการคุณภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยขนาดขององคก์รขนาดเลก็จึงเป็นการด าเนินการควบคู่กบังานประจ าซ่ึงสามารถท า
ได ้เน่ืองจากความซับซ้อนของกิจกรรมและขนาดขององคก์รท่ีด าเนินการอยู่ ไม่ซับซ้อน โดยการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และความรู้ความสามาถ การอบรมให้ความรู้แก่ผู ้
ด าเนินงาน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ี
ใชใ้นการด าเนินการเพื่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ หงส์จินดาและ
จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง พบวา่การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร ไม่วา่จะเป็นอุปกรณ์ บุคลากร ท่ีเหมาะสมทั้งดา้นความรู้ 
ความช านาญและการอบรม รวมถึงการให้ความรู้ในด้านระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จปัจจยัหน่ึง เน่ืองจากการมีพนกังานท่ีเพียงพอและมีความรู้เก่ียวกบั
แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จะมีความตระหนกัและใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานตามระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ส าเร็จ บุคลากรเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้การบริหารงานส าเร็จ
ได้ เม่ือบุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมจะส่งผลให้พนักงานมีความ
ตระหนกัและให้ความร่วมมือในการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อลงกรณ์ อินทรทูตและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
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ด าเนินงานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา 
บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) พบว่า การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายและการ
วางแผนให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงานการจดัการระบบซ่ึงการตั้งวตัถุประสงค์ท่ี
ชดัเจน ท่ีเป็นรูปธรรมและไดด้ าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้รวมถึงการติดตามเป็นระยะนั้นเป็นปัจจยั
ส าคญัปัจจยัหน่ึงในความส าเร็จของการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั นงนุช อกัษรพิมพแ์ละจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2564) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานจดัท า
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย  ( ISO 45001 : 2018) ของบริษัทจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี พบว่าการด าเนินการสนับสนุนมีการจัดสรรทรัพยากร การจัด
ฝึกอบรมและประเมินจิตส านึกและความสามารถของบุคลากร เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบุคลากรท่ี
ท างานภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ มีความตระหนักถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม เน้นการก าหนดรายละเอียดแผนงานตลอดจนงบประมาณท่ีเพียงพอ เพื่อให้การ
ด าเนินงานดงักล่าวบรรลุวตัถุประสงค ์

สามารถสรุปได้ว่าการจัดท าแผนงานด าเนินงานเป้าหมายในการด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายและการวางแผนให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิง
ส าคญัในการด าเนินงานตามระบบการจดัการซ่ึงการตั้งวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเป็นรูปธรรม  และได้
ด าเนินการตามแผน รวมถึงมีการติดตามเป็นระยะเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงของความส าเร็จในการ
จดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และยงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างหน่ึงท่ีส าคญันั่นคือ
ความเพียงพอของทรัพยากรซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานตาม
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้การด าเนินการประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพองคก์ร
ตอ้งมีการสนับสนุนดา้นทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามบริบทขององค์กร ซ่ึงสมารถ
จดัหาไดจ้ากทรัพยากรภายนอก และทรัพยากรภายในท่ีมีอยูใ่นองคก์ร 

5.2.7.2 ความสามารถ (Competence) 
องคก์รตอ้งจดัให้มีการก าหนดคุณสมบติัของบุคลากรท่ีท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มใหมี้

ความรู้ความสามารถในการท างาน และจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมภายใน การอบรมหนา้งาน หรือการส่ือสารผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
การอบรม การประชุม กระบวนการดงักล่าวองค์กรยงัไม่มีการจดัท า ซ่ึงพบการจดัท าต่าง  ๆ ตาม
ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพเท่านั้น ส่งผลให้ไม่พบผลการประเมินและหลกัฐานการ
ประเมินการฝึกอบรม รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงถึงการก าหนดคุรสมบติัของพนักงานในต าแหน่ง
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เฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เป็นเอกสารขอ้มูลเพื่อความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด แต่ปัจจุบนัผูบ้ริหาร
มีการวางแผนการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการฝึกอบรมโดยจา้งท่ีปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
เพื่ออบรมใหค้วามรู้ เก่ียวกบัระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงการอบรมตอ้งมีการวางแผน 
เพื่อด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมแต่ละหน้าท่ีหรือเรียกว่า Training needs และต้อง
ด าเนินการอบรมให้ได้ตามความต้องการและความคาดหวงัท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีการฝึกอบรมนั้น
จะตอ้งมีการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อให้มัน่ใจว่าผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ
อบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในแนวทางการรักษาระบบ ISO 14001 การฝึกอบรมอย่าง
สม ่าเสมอจึงส่งผลดี ต่อการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 
เสาวนีย ์เป่ียมคุม้ และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการประยุกตก์ารด าเนินงาน
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 พบว่า การสร้างความรู้ ความสามารถ
ให้กบัทีมงานผูจ้ดัท าระบบคณะท างานและพนกังานทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งจะท าให้พนกังานมีความรู้
ความสามารถ และมีความตระหนักในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ธนกร กันนัย และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559)  ได้ศึกษา 
แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับกลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กรณีศึกษา บริษทั โปรกส์ั เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั พบว่าองคก์รมี
การด าเนินการอบรมและสอนงานเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์รตอ้งเพิ่มเติมส่วนท่ีเป็น
การจัดการเอกสารข้อมูลการเก็บหลักฐานการฝึกอบรมและบันทึกการฝึกอบรม รวมถึงการ
ประเมินผลเก่ียวกับความสามารถหลงัจากการอบรมในบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัทั้งองค์กรซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุมารินทร์ ชาญยุทธโยธิน 
และสุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ (2565) ได้ศึกษาการพฒันากระบวนการบูรณาการระบบมาตรฐาน
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากระบวนการบูรณาการ
ข้อก าหนดของระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อพัฒนาคู่มือการบูรณาก าร
ข้อก าหนดส าหรับระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์กับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมแลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงมีเอกสารลดลงช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและ
ลดระยะเวลาการด าเนินการระบบ ส่งผลให้พนกังานในองค์กรเขา้ใจระบบมากขึ้น และปฏิบติัใน
แนวทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 

สามารถสรุปไดว้า่ องคก์รจะตอ้งมีการก าหนดกระบวนการในการก าหนดคุณสมบติั
ของพนกังานในแต่ละต าแหน่งงานท่ีจะตอ้งปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ ซ่ึงความสามารถ
พิจารณาไดจ้ากประวติัการศึกษา และประวติัการอบรมท่ีผ่านมา องคก์รจะตอ้งพิจารณาการอบรม
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เพิ่มเติมดา้นส่ิงแวดลอ้มตามแต่ละต าแหน่งงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกต าแหน่ง โดยหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีท าการ
อบรมจะพิจารณาจากการท างานของพนกังาน ทั้งน้ีควรมีการจดัท าแผนการอบรมประจ าปี และทุก
คร้ังท่ีมีการอบรมจะตอ้งมีการประเมินผลการอบรมในรูปแบบต่าง ๆท่ีสามารถวดัผลไดช้ดัเจนเป็น
รูปธรรม พร้อมเก็บหลักฐานประวติัการอบรมของพนักงานทุกคนเป็นรายบุคคล และในการ
ฝึกอบรมนั้นควรมีการจดัขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความตระหนักของพนักงานให้
ปฏิบติังานและมีส่วนร่วมในการจดัการให้มากยิง่ขึ้น เพื่อความส าเร็จของการจดัท าระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยองค์กรสามารถบูรณาการเอกสารร่วมกับระบบมาตรฐานการจดัการ
คุณภาพ 

5.2.7.3 ความตระหนกั (Awareness) 
พนักงาน บุคลากร รวมถึงผู ้ท างานภายใต้องค์กรมีความตระหนักเ ร่ืองของ

ส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยพนักงานให้ความร่วมมือเก่ียวกบั
กิจกรรมและโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมพบเพียงบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงจากการตรวจประเมิน
เบ้ืองตน้และการส ารวจพื้นท่ีรอบโรงงาน ยงัพบวา่ยงัมีการทิ้งขยะผิดประเภท ทิ้งขยะปะปนรวมกนั 
เปิดพดัลม เปิดน ้ าทิ้งไว ้ซ่ึงการให้ความร่วมมือและบุคลกรมีความตระหนกัดา้นการจดัการระบบ
มาตรฐาน ISO 14001 จะท าใหส้ามารถด าเนินการจดัการระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยั
ท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่าการฝึกอบรมให้ความรู้ในดา้นระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่การฝึกอบรมนั้นจะเป็นผลดีต่อองคก์รในการ
ด าเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น การพฒันาความรู้และความสามารถโดยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบติั
เพื่อเพิ่มทกัษะและความช านาญในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการสร้างความตระหนกัและ
จิตส านึกในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จการอบรมพนักงานดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงใน
แนวทางการรักษาระบบ ISO 14001ให้คงอยู่ได้ การฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปีจึง
ส่งผลดีต่อการด าเนินการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นการรักษาระบบมาตรฐาน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เสาวนีย ์เป่ียมคุม้ และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง แนว
ทางการประยุกต์การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 พบว่า 
การสร้างความรู้ ความสามารถให้กับทีมงานคณะท างานผูจ้ัดท าระบบและพนักงานทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งจะท าให้พนักงานมีความรู้และความสามารถ รวมถึงมีความตระหนักในการประยุกต์ใช้
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนกร กนันยั และ
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จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ไดศึ้กษาแนวทางการประยุกตใ์ช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษทั โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
เซอวิส จ ากดั พบว่าองคก์รตอ้งมัน่ใจว่าบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านกระบวนการท่ีมีการบนัทึกเป็นเอกสารขอ้มูลเพื่อเป็นหลกัฐาน
ในการฝึกอบรม หรือเร่ืองการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สามารถสรุปไดว้่า การท่ีพนกังานส่วนใหญ่ในองคก์รจะมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไดน้ั้น พนกังานจะตอ้งมีความรู้และความสามารถท่ีเกิดจากการฝึกอบรม และการประเมินผลการ
อบรมนั้นเอง โดยในการจดัการฝึกอบรมนั้น องคก์รจะตอ้งดูความเหมาะสมตามต าแหน่งงานของ
พนกังาน และควรมีการจดัท าการทบทวนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนกัและจิตส านึกให้เป็น
ประจ าทุกปี 

5.2.7.4 การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
1) ทัว่ไป (General) 
องคก์รไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการส่ือสารทั้งภายในใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร ผา่นทาง

ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอกเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
เช่นลูกคา้ผูรั้บเหมา ชุมชนโดยรอบ และมีการเก็บหลกัฐานเก่ียวกบัการส่ือสารรวมถึงการรับข้อ
ร้องเรียนและการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บจากภายนอก ซ่ึงทางองคก์รไดด้ าเนินการจดัการแกไ้ข
ขอ้ร้องเรียนอย่างเหมาะสมโดยองค์กรต้องพิจารณาด าเนินการก าหนดวิธีการส่ือสารทั้งภายใน 
ภายนอก รวมถึงการกระบวนการรับขอ้ร้องเรียนและเก็บหลกัฐานการส่ือสารเป็นเอกสารขอ้มูล ซ่ึง
ทางองคก์รไดด้ าเนินการส่ือสารทั้งภายในภายนอกแลว้แต่องคก์รยงัขาดการพิจารณาเร่ืองการบรรจุ
ขอ้มูลการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มทุกประเภทเขา้ไปในระบบ เพื่อให้ด าเนินงานการจดัการระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถสรุปไดว้า่องคก์รมีการด าเนินการรับขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มรวมถึง
องค์กรมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียนท่ีมาจากภายในและภายนอกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่ต้องพิจารณาเร่ืองการจัดการระบบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  และองค์กรจะต้องพิจารณารูปแบบ
ช่องทางในการส่ือสารด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการกระตุน้สร้างจิตส านึก
ใหก้บัพนกังาน 

5.2.7.5 สารสนเทศท่ีจดัท าเป็นเอกสาร (Documented information) 
1) ทัว่ไป (General) 
องค์กรไดมี้การจดัการระบบเอกสารเพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการคุณภาพ 

แต่ยงัไม่พบระบบการจดัการเอกสารตามระบบมาตรฐานการจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงองค์กรตอ้ง



161 

ด าเนินการให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ให้ตรง
ตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด องคก์รตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งเร่ืองการจดัการระบบเอกสาร
ขอ้มูลเพื่อการด าเนินงานการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เสาวนีย ์เป่ียมคุม้ และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง แนว
ทางการประยุกต์การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 พบว่า 
เร่ืองระบบการควบคุมเอกสาร แต่มีความชดัเจนมากขึ้นในเร่ืองของแนวคิดของการจดัท าเอกสารให้
เป็นฉบบัปัจจุบนั ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เช่น การควบคุมแบบอิเลคทรอนิกส์ การ
แจกจ่ายแบบอิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงสร้างความยืดหยุ่นของระบบเอกสารไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหง้่ายต่อการ
น าไปประยุกต์ใช้ในระบบมากยิ่งขึ้ น การควบคุมการจัดเก็บก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาท่ีตอ้งการจดัเก็บ ระบบการควบคุมเอกสาร การเขา้ถึง การแจกจ่ายเอกสารขอ้มูล ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เช่น  การควบคุมแบบอิเลคทรอนิกส์ การแจกจ่ายแบบ
อิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงสร้างความยืดหยุ่นของระบบเอกสารได้เป็นอย่างดี ท าให้ง่ายต่อการน าไป
ประยุกตใ์นระบบมากยิง่ขึ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนกร กนันยั และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ไดก้ล่าวา่
องคก์รตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัระบบการจดัการเอกสารขอ้มูลเพื่อให้องคก์รสามารถด าเนินกิจกรรม
ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้ โดยไม่มีการเบ่ียงเบนไปจากการด าเนินการและการควบคุมได้
ศึกษา การพฒันากระบวนการบูรณาการระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการ
พฒันากระบวนการและคู่มือการบูรณาการข้อก าหนด การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การ
ก าหนดรายการเอกสาร และการสร้างแบบฟอร์มควบคุมเอกสาร ผลการศึกษาพบว่าก่อนการบูรณา
การและหลงัจากการบูรณาการระบบมีเอกสารลดลงช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการ
ด าเนินการระบบ ส่งผลใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจระบบมากขึ้น และปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัทั้ง
องคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุมารินทร์ ชาญยุทธโยธิน (2565) ไดศึ้กษา การพฒันากระบวนการบูรณา
การระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
กระบวนการบูรณาการขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อพฒันา
คู่มือการบูรณาการขอ้ก าหนดส าหรับระบบบริหารงานคุรภาพของอุตสาหกรรมยานยนตก์บัระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มแลระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สามารถสรุปไดว้่า องค์กรจะตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัระบบการควบคุมเอกสารสา
สนเทศ ซ่ึงสามารถก าหนดรูปแบบให้สอดคล้องโดยบูรณาการร่วมกับระบบมาตรฐานการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ท่ีไดก้  าหนดรูปแบบไวแ้ลว้นั้น องคก์รสามารถเพิ่มเติมขอ้มูล
ด้านส่ิงแวดล้อมพร้อมก าหนดรูปแบบให้ง่ายต่อการด าเนินการของพนักงานผูป้ฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งตามบริบทขององคก์รดว้ย 
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 5.2.8 การปฏิบัติ (Operation) 
5.2.8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบติั (Operational planning and control)  
ภาพรวมของการด าเนินการขององค์กรไม่พบการวางแผนและการควบคุมการ

ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่พบการก าหนดเกณฑ์ในการควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากยงัไม่พบการด าเนินการอยา่งชดัเจนเร่ืองของ ผูรั้บผิดชอบ การด าเนินการการตรวจติดตาม
ผลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่มีเอกสารขอ้มูลสารสนเทศท่ีสะทอ้นให้เห็นผลการด าเนินการอย่าง
ชดัเจนท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงกระบวนการท างาน พบเพียงการปฏิบติัหนา้งาน เช่น มีการ
จดัเตรียมถงัขยะไวร้องรับขยะแต่ละประเภท แต่ไม่พบขั้นตอนการท างาน เป็นตน้ ซ่ึงจากการศึกษา
ของจุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จ
ต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคมอุตสาหกร
รมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่าปัจจยัความส าเร็จมีผลต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐาน ISO 
14001 : 2015 กล่าวไวว้่าการจดัท าแผนงานการด าเนินงานตามเป้าหมายในการด าเนินการควบคุม
กระบวนการด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อลงกรณ์ อินทรทูต และ
จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่าการ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกนัเป็นส่ิง
ส าคญัในการด าเนินงานการจดัการกบัระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นองค์กรต้อง
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน วิธีการปฏิบติังาน แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานให้มีความ
ชดัเจน ของการควบคุมกระบวนการให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน จะช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้เขา้ใจ
ตรงกนั มีความตระหนกัร่วมกนั จะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถวดัผลการท างาน
ไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนกร กนันยั และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ไดศึ้กษาแนวทางการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอ่ม กรณีศึกษา บริษทั โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากดั พบวา่องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั 
ควบคุมและธ ารงรักษากระบวนการท่ีจ าเป็นให้บรรลุตามขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม และการน ากิจกรรมตามท่ีไดร้ะบุในการจดัการความเส่ียง การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีนยัส าคญั การปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบัติ และแผนงานเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคด์า้น
ส่ิงแวดลอ้ม ไปปฏิบติัโดยให้มีการจัดท าเกณฑ์การปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการ และท าการ
ควบคุมกระบวนการตามเกณฑก์ารปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้ในการควบคุมนั้นอาจรวมถึงการควบคุม
ทางวิศวกรรมและขั้นตอนปฏิบติังาน การควบคุมสามารถน ามาใช้ตามล าดบัชั้น (เช่น ก าจดั การ
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ทดแทน การบริหารจดัการ) และสามารถใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานหรือหน่วยงานเดียวได้ตาม
แผนการด าเนินงาน การควบคุมต้องมีการท าสอบผลการท างานและวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดท่ี 9.1.1 

สามารถสรุปไดว้่า องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติัควมคุม และรักษากระบวนการท่ี
จ าเป็นเพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนดระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยองค์กรจะต้อง
วางแผนและควบคุมกระบวนการตามขอ้ 6.1  หลงัจากท่ีองค์กรไดท้ าการประเมินความเส่ียงและ
โอกาส องค์กรจะตอ้งก าหนดวิธีการในการจดัการความเส่ียงและโอกาสต่าง ๆท่ีเกิดขึ้น โดยการ
ดูแลติดตามความเส่ียงเป็นประจ า ก าหนดงบประมาณในการรองรับการจดัการ การลดและบรรเทา
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นโดยการปรับปรุงวิธีการท างานเพิ่มวิธีการควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ฝึกอบรม
ให้ความรู้พนักงาน การถ่ายโอนความเส่ียงท าประกันความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม และหลีกเล่ียง
กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงโดยตอ้งหยุดกิจกรรมและจดัท าโครงการต่าง  ๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้น  ประเมินประเด็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม องค์กรตอ้งท าการก าหนดเกณฑ์แนวทางใน
การควบคุมประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มด้านทรัพยากรและมลภาวะท่ีเกิดขึ้นโดยจัดท าเป็น
ขั้นตอนการปฏิบติังานหรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมไดต้ามลกัษณะประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เม่ือ
องคก์รไดท้ าการพิจารณากฎหมายพนัธะสัญญาและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งแลว้องคก์รตอ้งประยุกต์
แนวทางการปฏิบติัตามกฎหมายทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยก าหนดเกณฑใ์นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งตาม
กฎหมายพนัธะสัญญาและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีองค์กรจะตอ้งก าหนดให้มีการควบคุมการ
ด าเนินการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไดจ้ดัท าไว ้ มีการส่ือสารอบรมใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทราบเขา้ใจเพื่อเกิดความตระหนกัและการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานร่วมกนัใน
การควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑท่ี์องคก์รก าหนดไว ้ในการควบคุมนั้นสามารถ
ใชห้ลกัวิศวกรรมเทคโนโลยีสะอาดควบคุมกระบวนการต่าง ๆหรือ การลด การก าจดั การทดแทน 
และบริหารจดัการแต่ละกิจกรรมกระบวนการได ้โดยองคก์รจะตอ้งก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน
ในการควบคุม การจดัการขยะ การจดัการมลพิษทางน ้ า การจดัการสารเคมีและน ้ ามนั การควบคุม
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การจดัการส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ การควบคุมการ
ใชท้รัพยากรไฟฟ้าและน ้ า การควบคุมการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมผูรั้บเหมาท่ี
ท างานภายใตอ้งค์กร การควบคุมการบริการติดตั้งเคร่ืองจกัรตามข้อก าหนดของลูกคา้ และการ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงองคก์รสามารถพิจารณาบูรณาการร่วมกนั
หลายอย่างหรือเลือกอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเหมาะสมไดพ้ร้อมจดัให้มีการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง ใน
การด าเนินการองคก์รจะตอ้งน าพิจารณาขอ้ก าหนดท่ี 6.2 มาด าเนินการจดัตั้งกหนดการด าเนินการ
โดยองค์กรจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าสู่กระบวนการ
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ปฏิบติังานในการวางแผนควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ   

5.2 .8 .2  การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุก เฉิน (Emergency 
preparedness and response) 

องคก์รยงัไม่ไดช้ี้บ่งระบุเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในองคก์ร เช่น อคัคีภยั สารเคมี
ร่ัวไหล ก๊าซร่ัวไหล และน ้ าท่วม ไม่พบการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่
พบการก าหนดทีมฉุกเฉินและเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานท่ีส าคญัๆ ในการระงบัเหตุดงักล่าว และ
พบว่าองค์กรมีการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น มีการจดัเตรียมถงัดบัเพลิง 
ระบบสายฉีดน ้ าดบัเพลิง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินและมีการตรวจความพร้อมการใช้งาน  
มีการจัดเตรียมเส้นทางในการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุและก าหนดจุดรวมพล แต่ ไม่พบการ
จดัเตรียมระบบสูบน ้ าดบัเพลิง ทั้งน้ีพนกังานบางท่านสามารถใชถ้งัดบัเพลิงได ้เน่ืองจากไดรั้บการ
อบรมจากท่ีท างานเก่า ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัการอบรมในองคก์รในเร่ืองการใช้ถงัดบัเพลิงการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และการซ้อมอพยพเม่ือเกิดเหตุ ไม่พบการแจง้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกในการ
ซ้อมเหตุฉุกเฉิน องคก์รไดก้ าหนดให้ผูรั้บเหมาในบริเวณท่ีใกลเ้คียงเตรียมถงัดบัเพลิงไวใ้ห้พร้อม
ใชง้านหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีไฟไหมส้ามารถเลือกใชไ้ดต้ลอดมีการตรวจสอบความพร้อมใช้
งานเป็นประจ า  องคก์รตอ้งเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัอุปกรณ์และบุคลากรให้สามารถตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเหตุฉุกเฉินต้องสอดคล้องและเป็นไปตามลกัษณะของ
กิจกรรมขององค์กร ซ่ึงองค์กรจะตอ้งจดัท าและเก็บหลกัฐานเก่ียวกบัการซ้อมแผน การฝึกอบรม
และการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ไวเ้ป็นเอกสารขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ธนกร กนันัย และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ไดศึ้กษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษทั 
โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากดั พบว่า ไดก้ล่าว่าองค์กรตอ้งเพิ่มกระบวนการและวิธีการควบคุม 
การด าเนินการของการจดัการและการตอบสนองสภาวะฉุกเฉินซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะของกิจกรรม
ขององคก์ร โดยการเตรียมความพร้อมตอ้งครอบคลุม การใชง้าน ความรู้ความสามารถของพนกังาน 
หรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบความพร้อมการใชง้าน
ของอุปกรณ์เช่นกัน องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเก่ียวกับอุปกรณ์และบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการทดสอบแผนฉุกเฉินตามระยะเวลาและ
ความเหมาะสม และองคก์รตอ้งเก็บหลกัฐานเก่ียวกบัการซ้อมแผน การฝึกอบรมและการตรวจสอบ
อุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ไวเ้ป็นเอกสารขอ้มูล ซ่ึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
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ฉุกเฉินเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นนอกเหนือการคาดหวงัขององคก์ร ซ่ึง
จะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สามารถสรุปไดว้่าองคก์ร ตอ้งมีขั้นตอนการปฏิบติังานส าหรับการระบุสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีเกิดจากการระบุประเด็นลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับการก าหนดกิจกรรมการด าเนินการหลังจากเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยองค์ตอ้งท าการทบทวนและด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนดังกล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ และมีการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ และ
องคก์รตอ้งเก็บหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉิน การตรวจตราตรวจสอบพื้นท่ี การซ้อมแผน การฝึกอบรมและการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อ
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการใชง้านไวเ้ป็นเอกสารขอ้มูล 

 
 5.2.9 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 

5.2.9.1 การเฝ้าติดตามและการวัด การวิ เคราะห์และการประเมิน (Monitoring, 
measurement, analysis and evaluation) 

1) ทัว่ไป (General) 
องค์กรไม่มีการติดตามผลการด าเนินการ และไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนในการ

ด าเนินการอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงการด าเนินการเป็นเร่ืองการติดตามประเด็นท่ีเป็นวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย
เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผลการประหยดัน ้ า และประหยดัไฟฟ้าแต่ละเดือน ผลการด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัการขยะ ผลการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการสารเคมี ผลการควบคุมผูรั้บเหมา ผล
การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่พบการรวมรวมหลกัฐานขอ้มูลเพื่อแสดงผลการด าเนินงาน
เพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินการตามระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001 : 
2015) องค์กรตอ้งท าการระบุวิธีการเฝ้าติดตามและการวดั การวิเคราะห์และการประเมินผล โดย
องค์กรตอ้งเฝ้าระวงั วดั วิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะด้านส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดส่ิงท่ี
จ าเป็นตอ้งวดัและเฝ้าระวงัตามประเด็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นความเส่ียงและโอกาส 
กฎหมายขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการส าหรับการเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และการประเมินท่ี
สามารถปฏิบติัได ้เพื่อให้มัน่ใจถึงความถูกตอ้งของผลลพัธ์ เกณฑท่ี์ซ่ึงองคก์รใชใ้นการประเมินผล
สมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใชต้วัช้ีบ่งท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาวา่เม่ือใดท่ีตอ้งด าเนินการวดัและ
เผา้ระวงัประสิทธิผล และในการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้นตอ้งมัน่ใจวา่เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้
ในการเฝ้าระวงัและตรวจวดัเป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการสอบเทียบหรือไดรั้บการทวนสอบ กรณีท า
การตรวจวดัคุณภาพเองโดยองค์กรเคร่ืองมือต้องได้รับการเก็บรักษาตามความเหมาะสม การ
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ประเมินผลสมรรถนะการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้มท่ีกล่าวมาการบริหารจดัการท่ีดีนั้นจะตอ้งเร่ิมตน้จากการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนตาม
บริบทขององค์กร การสนับสนุนดา้นงบประมาณ ทรัพยากร และการควบคุมการปฏิบติังานตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้มีการติดตามประเมินผลสมรรถนะท่ีดีเป็นรูปธรรมตามลกัษณะประเภทของ
การควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่ละดา้นอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้การด าเนินงานตาม
ระบบ ISO 14001 ประสบความส าเร็จได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุฑารัตน์ หงส์จินดา และ
จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง พบว่ากล่าวไวว้่าการจดัท าแผนงานด าเนินงานเป้าหมายในการด าเนินการให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ และตอ้งมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด า เนินงาน
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อลงกรณ์ อินทรทูตและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2558) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า การก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค์ เป้าหมายและการวางแผนงานให้สอดคลอ้งกนันั้นเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินตาม
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอการติดตามและการประเมินผลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองเป็นแนวทางการ
รักษาระบบ ISO 14001 และปัจจยัท่ีท าให้การด าเนินการระบบมาตรฐาน ประสบความส าเร็จ และ 
การประเมินโครงการ เป็นการประเมินความกา้วหน้าของแผนโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน
จริงกับผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าโครงการท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ประสบผลส าเร็ จ
หรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพื่อจะไดมี้การปรับปรุงโครงการใหม่ และหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การขยายเวลาโครงการ การเพิ่มงบประมาณ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กบั 
ธนกร กนันัย และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ไดศึ้กษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษทั 
โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากดั พบว่า องค์กรมีการด าเนินการตรวจติดตามวดัผลการด าเนินการ
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไว ้ทางองคก์รไดด้ าเนินการแลว้ตาม
การตรวจติดตามและการทบทวนสอบประสิทธิผลของการด าเนินการ แต่อยา่งไรก็ตาม องคก์รตอ้ง
มีการจดัเก็บผลการด าเนินการเป็นเอกสารขอ้มูลเพื่อการด าเนินการสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั นงนุช อกัษรพิมพ ์และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2564) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) และระบบมาตรฐานการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001 : 2018) ผลการศึกษาพบว่า การประเมิน
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สมรรถนะการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีการเฝ้าระวงัดา้นการตรวจวดัและวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

สามารถสรุปไดว้า่ องคก์รตอ้งก าหนดวิธีการส าหรับการเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ 
และการประเมินท่ีสามารถปฏิบติัได ้เพื่อให้มัน่ใจถึงความถูกตอ้งของผลลพัธ์ เกณฑท่ี์ซ่ึงองคก์รใช้
ในการประเมินผลสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้ตวัช้ีบ่งท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาว่าเม่ือใดท่ี
ตอ้งด าเนินการวดัและเผา้ระวงัประสิทธิผล โดยด าเนินการตรวจติดตามวดัผลการด าเนินการดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีได้ตั้งวตัถุประสงค์และเป้าหมายไว ้รวมถึงการเฝ้าติดตามการตรวจวดั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามประเด็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความเส่ียงและโอกาส กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเฝ้าติดตามประเมินสมรรถนะผลคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการเฝ้าระวงัและตรวจวดัเป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการสอบเทียบหรือไดรั้บการทวนสอบ กรณีท า
การตรวจวดัคุณภาพเองโดยองคก์รเคร่ืองมือตอ้งไดรั้บการเก็บรักษาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้ง
ท าการเก็บเอกสารขอ้มูลตามท่ีกฎหมายหรือท่ีองคก์รก าหนดไว ้

5.2.9.1.2 การประเมินความสอดคลอ้ง (Evaluation of compliance) 
องค์กรยงัไม่มีการด าเนินการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

เช่น กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งปฏิบติัตาม พนัธะสัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตามส่ิงแวดลอ้มขอ้ตกลง
ท่ีมาจากความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงองค์กรยงัไม่ได้พิจารณาก าหนด
ความถ่ีท่ีใช้ในการประเมินการสอดคลอ้งของกฎหมายและพนัธะสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อธ ารงรักษาการปฏิบติังานตามกฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
การประเมินความสอดคลอ้งในขอ้ก าหนดน้ีเนน้ให้องคก์รมีวิธีการประเมินถึงส่ิงท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้ตามท่ีกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือขอ้ตกลงต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง
และครบถว้น รวมถึงองค์กรตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัการจดัการเอกสารขอ้มูลเพื่อให้สอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อลงกรณ์ อินทรทูตและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการ
จดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน) พบว่ากล่าวว่าการด าเนินการโครงการด้านส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกับการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล จะช่วยใหท้ราบถึงความคืบหนา้และปัญหาท่ีเกิดขึ้นท าใหส้ามารถด าเนินการ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวไ้ด ้การติดตามและการประเมินผลทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองเป็นแนวทางการรักษาระบบ ISO 14001 ท่ีต่อเน่ืองจะส่งผลให้ปลอดภยั
และเป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ารด าเนินการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหป้ระสบความส าเร็จ 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ธนกร กันนัย และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
กรณีศึกษา บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากัด พบว่า การด าเนินการขององค์กรยังได้
ด าเนินการท่ีเป็นเอกสารข้อมูลท่ีชัดเจน ดังนั้ นองค์กรจึงต้องมีการด าเนินการประเมินความ
สอดคลอ้งของขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ รวมถึง ซ่ึงตอ้งประเมินให้ครบทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ขอ้
ก าหนดการ ซ่ึงสอดคล้องกับ นงนุช อักษรพิมพ์ และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2564) องค์กรจะต้อง
ด าเนินการประเมินผลความสอดคลอ้งต่อพนัธะสัญญาดว้ย 

สามารถสรุปได ้องค์กรจะตอ้งก าหนดขั้นตอนในการประเมินความสอดคล้องของ
กฎหมาย พนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งปฏิบติัตาม โดยก าหนดคณะท างานในการประเมินความ
สอดคลอ้ง ก าหนดความถ่ีในการด าเนินการ โดยจะตอ้งท าการประเมินกฎหมายขอ้ก าหนดและ
พนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งทุกฉบบัท่ีเกิดจากการรวบรวมกฎหมายข้อก าหนดและพนัธะสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งตาม ขอ้ก าหนดท่ี 6.1.3  ทั้งน้ีจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสารขอ้มูลไว ้

5.2.9.2 การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) 
1) ทัว่ไป (General) 
จากการศึกษาตามข้อก าหนดพบว่าองค์กรยงัไม่ได้ด าเนินการตรวจติดตามภายใน 

เพราะยงัไม่ไดป้ระยกุตใ์ชร้ะบบอยูร่ะหว่างการเร่ิมตน้ของการจดัท าระบบมาตรฐาน ดงันั้น องคก์ร
ตอ้งด าเนินการตรวจติดตามภายในเพื่อให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO 14001 : 2015 และเพื่อการ
ติดตามผลการด าเนินการ และการพฒันาเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ วนิชา ใจส าราญ (2545) เร่ือง การน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม : ISO 14001 มา
ใช้ในโรงงานผลิตยาท่ีได้รับรองมาตรฐาน GMP ได้กล่าวไวว้่า การตรวจประเมินภายใน เป็น
รูปแบบการจัดการท่ีระบบก าหนดไว้โดยจะต้องมีการจัดทีมตรวจประเมินภายในของระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 นั้นมีความคล้ายคลึงกับทีมตรวจสอบของระบบ
มาตรฐาน GMP เช่น หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางการคดัเลือกผูต้รวจท่ีตอ้งเป็นเป็นแบบ
อิสระโดยตอ้งเป็นผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีตรวจนั้นเอง ซ่ึงปัจจุบนัองค์กรได้รับรอง
มาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพ  ISO 9001: 2015 แลว้นั้น องคก์รสามารถบูรณาการแนวทางการ
ปฏิบติัร่วมกนัตามระบบมาตรฐานดงักล่าวได ้

2) โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน (Internal audit programme) 
จากการศึกษาขอ้ก าหนดพบวา่ยงัไม่มีการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดในส่วนของโปรแกรม

การตรวจติดตามภายใน ท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กร พบเพียงการก าหนดความถ่ีของการตรวจติดตาม
ภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 แลว้นั้น  ด าเนินการได้ตามเห็น
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เหมาะสมขององค์กร โดยบริษทัตวัอย่างไดก้ าหนดให้ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง โดยองค์กรสามารถ
ด าเนินการกิจกรรมการตรวจประเมินผลการด าเนินการบูรณาการร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการ
จดัการคุณภาพท่ีไดจ้ดัท าไว ้ซ่ึงทางองคก์รตอ้งด าเนินการจดัวางแผนการตรวจติดตามภายในพร้อม 
ๆ กันกับการตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยเพิ่ม
เง่ือนไขการปฏิบติังานตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เขา้ไปอีกเพื่อจะไดท้ า
การตรวจให้ครอบคลุมทั้ง 2 ระบบไปพร้อม ๆ กนั  และหากองค์กรมีการด าเนินการตรวจติดตาม
ภายในแลว้ ใหน้ าผลจากคร้ังก่อนมาร่วมในการวางแผนดว้ย ซ่ึงพิจารณาจากปัญหาหรือขอ้บกพร่อง
ท่ีพบ ซ่ึงการประยกุตใ์ชไ้ดต้ามปกติส าหรับผูมี้การจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการตรวจ
ติดตามผลการด าเนินการเป็นระยะ และการด าเนินการกิจกรรมการตรวจประเมินภายในเป็นปัจจยัสู่
ความส าเร็จอย่างหน่ึง เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม การติดตามและการประเมินผลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองเป็นแนวทางการรักษา
ระบบ ISO 14001 และปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินการระบบมาตรฐานประสบความส าเร็จ  ซ่ึง
สอดคล้องกับ ธนกร กันนัย และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2559) ได้กล่าวว่า องค์กรท่ีย ังไม่มีการ
ด าเนินการประเมินภายใน องคก์รตอ้งด าเนินการจดัการตรวจติดตามภายในเพื่อสอดคลอ้งตามขอ้
ก าหนดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการตรวจติดตามตอ้งด าเนินใหค้รอบคลุมขอ้ก าหนดและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการพฒันาในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
นงนุช อกัษรพิมพ์ และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2564) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั (ISO 45001 : 2018) ของบริษทัจ าหน่ายรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ชลบุรี พบวา่ การประเมินสมรรถนะการด าเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และอาชี
วอนามยัและความปลอดภยันั้น องคก์รมีการจดัท าขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน อย่างนอ้ยปีละ 
2 คร้ัง และมีการทบทวนฝ่ายบริหารปีละ 2 คร้ัง 

สามารถสรุปได้ว่า องค์กรยงัไม่ได้จัดท ากิจกรรมการตรวจประเมินภายในตาม
ขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน โดยองคก์รจะตอ้งจดัท าแนวทางการปฏิบติังานการตรวจประเมินภายใน
โดยบูรณาการร่วมกันกับระบบการจดัการคุณภาพท่ีได้จดัท าไวแ้ละได้รับการรับรองแล้ว โดย
จะตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์และขอบเขตในการตรวจประเมิน ท าการคดัเลือกผูต้รวจประเมินท่ีมี
ทกัษะความสามารถและไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเป็นอิสระกบัหน่วยงานท่ีท าการตรวจประเมิน ท าการ
ก าหนดความถี่ในการตรวจประเมินท่ีเหมาะสม จดัท าแผนการตรวจประเมิน จดัเตรียมใบค าถามใน
การตรวจประเมิน เขา้ท าการตรวจประเมินตามแผนท่ีได้วางไว ้และสรุปผลการตรวจประเมิน
ภายใน เพื่อดูความสอดคลอ้งของระบบมาตรฐานตามขอ้ก าหนด  ISO 14001 : 2015 เพื่อดูความ
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สอดคลอ้งของกฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื่อดูความสอดคลอ้ง
ตามนโยบายท่ีองค์กรรวมถึงระเบียบปฏิบติังานท่ีองค์กรไดก้ าหนดไว้ได ้เป็นแนวทางในการหา
โอกาสในการปรับปรุงระบบ ทั้งน้ีจะตอ้งรายงานผลการตรวจประเมินใหผู้บ้ริหารรับทราบ 

5.2.9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review) 
การประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดในส่วนของการทบทวนของฝ่ายบริหาร ไม่พบการก าหนด

แนวทางการปฏิบติัส าหรับการทบทวนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กร พบเพียง
การทบทวนฝ่ายบริหารตรมระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 การทบทวนโดย
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งก าหนดความถ่ีให้ชดัเจนท่ีเหมาะสม รวมถึงก าหนดรายการวาระการประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการน าเสนอจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใหผู้บ้ริหารพิจารณา
และตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ไม่ให้ผิดพลาด เพื่อใช้ในการหาโอกาสในการปรับปรุงระบบ โดย
ขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาในการทบทวนเป็นวาระท่ีใชใ้นการประชุมไดแ้ก่ ผลการทบทวนคร้ังก่อน (ถา้
มี) การเปล่ียนแปลงประเด็นภายในและภายนอก ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้
เสียรวมถึงขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั ความเส่ียงและโอกาส 
สมรรถนะส่ิงแวดล้อมขององค์กร รวมทั้ งแนวโน้มของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและ
ด าเนินการแกไ้ข ผลการเฝ้าระวงัและการวดั การบรรลุผลกบัขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ผลการตรวจ
ประเมิน นอกจากน้ียงัรวมถึง ความเพียงพอของทรัพยากร การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก 
รวมถึงขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะและโอกาสส าหรับการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงองค์กร
สามารถบูรณาการร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพประชุมไปพร้อม ๆ กนัได ้ 2 ระบบ
ซ่ึงวาระการน าเสนอบางวาระอาจเหมือนกันและแตกต่างกันเล็กน้อย โดยท าการเพิ่มวาระการ
ประชุมดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปเพิ่มเติม โดยผลลพัธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารตอ้งรวมถึง ผลสรุปท่ี
เก่ียวกบัความเหมาะสมเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบบริหาร เพื่อให้ผูบ้ริหารพิจารณาขอ้มูล
อย่างครบถว้นทุกวาระทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งและส่ิงท่ีจะเกิดผลดีต่อการตดัสินใจด าเนินการต่าง ๆ ซ่ึง
การทบทวนฝ่ายบริหารเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัมากในการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้
ประสบความส าเร็จซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานการจัดการระบบมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
พบว่า การทบทวนการปรับปรุงแกไ้ขท าให้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รเกิดการพฒันา
อยูเ่สมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการ
ฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อน : ศึกษากรณีเทศบาล ต าบลแกลง พบว่า การทบทวนการด าเนินการและการ
แกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องจะท าให้การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์รไดรั้บการปรับปรุงให้ดี
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อยู่เสมอ รวมถึงการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนิชา ใจส าราญ (2545) เร่ืองการน าระบบการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในโรงงานผลิตยาท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP พบว่า การ
ประชุมทบทวนของผูบ้ริหาร ตอ้งจดัให้มีการประชุมทบทวนของผูบ้ริหาร เพื่อทบทวนนโยบาย 
วตัถุประสงค์ ผลจากการตรวจประเมินภายใน เพื่อให้ผูบ้ริหารไดส้ามารถพิจารณาความเพียงพอ 
เหมาะสมของนโยบาย การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
โดยในการทบทวนก็สามารถน าวาระการประชุม และปัญหาท่ีพบจากทั้ง 2 ระบบ คือทั้งในเร่ือง
คุณภาพและส่ิงแวดลอ้มเขา้มาทบทวนในการประชุมคร้ังเดียวพร้อมกนัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนกร 
กนันัย และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ไดศึ้กษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม กรณีศึกษา บริษทั โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากดั พบวา่ องคก์รท่ียงัไม่มีการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดองคก์รตอ้งมีการด าเนินการ
ทบทวนฝ่ายบริหารและเก็บรักษาผลการด าเนินการหลกัฐานเป็นเอกสารขอ้มูลนรเศรษฐ์ บุญรินทร์ 
(2558) ไดศึ้กษาการประยุกตก์ารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 กรณีศึกษา โรงงานผลิต
ช้ินส่วน ป๊ัมพวงมาลยัเพาเวอร์รถยนต์ พบว่าการประเมินโครงการความก้าวหน้าของแผนโดย
เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริงกับผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าโครงการท่ีก าลัง
ด าเนินการอยู่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้มีการปรับปรุง
โครงการใหม่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การขยายเวลาโครงการ การเพิ่ม
งบประมาณ 

สามารถสรุปไดว้่า องคก์รยงัไม่มีการประยุกตใ์ชก้ารประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตาม
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นองคก์รตอ้งก าหนดแนวทางการปฏิบติังานส าหรับการ
ทบทวนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รโดยองคก์รสามารถประยกุตใ์ชก้ าหนดการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารบูรณาการร่วมกันกับระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 ท่ีองคก์รไดก้ าหนดแนวทางไวแ้ลว้นั้น โดยในการทบทวนสามารถน าวาระการประชุม และ
ปัญหาท่ีพบจากการด าเนินงานทั้ง 2 ระบบจากระบบการจัดการคุณภาพและระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาทบทวนในการประชุมคร้ังเดียวพร้อมกนัได ้ซ่ึงวาระการน าเสนอบางวาระอาจ
เหมือนกันและแตกต่างกันขึ้นอยู่กบักิจกรรมการด าเนินการแต่ละกิจกรรม โดยท าการจดัเตรียม
ขอ้มูลและเพิ่มวาระการประชุมดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปเพิ่มเติมในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
โดยการประชุมนั้นในวาระการประชุมต่าง ๆ ผูบ้ริหารจะต้องตัดสินใจเพื่อหาโอกาสในการ
ปรับปรุงพฒันาเพื่อความยัง่ยนืต่อไป 
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 5.2.10. การปรับปรุง (Improvement)  
1) ทัว่ไป (General) 
จากการศึกษาขอ้มูลพบว่าการประยุกต์ใช้ขอ้ก าหนดในส่วนของการปรับปรุง ท่ี

เก่ียวขอ้งกับองค์กรพบว่า องค์กรยงัไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงเพื่อยกระดับการบริหารจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพบเพียงขั้นตอนการปฏิบติัตามระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพเท่านั้น 
โดยการปรับปรุงท่ีจะตอ้งด าเนินการ ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย การปฏิบติังานต่าง ๆ ผลจากการ
ประเมินสมรรถนะ ผลจากการตรวจติดตามภายใน ขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม องคก์ร
ยงัไม่ได้พิจารณาปรับปรุงตามวาระการทบทวนของฝ่ายบริหารซ่ึงผูบ้ริหารจะติดตามผลการ
ด าเนินการและด าเนินการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ และมีการส่ือสารไปยงับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ 
รวมถึงการพิจารณาโอกาสในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001 : 2015) ซ่ึงจากการศึกษาจะเพิ่มความชัดเจนในด าเนินงานมากขึ้นเน่ืองจากขอ้ก าหนดได้
จดัท าแยกมาเป็นอีกหน่ึงขอ้ก าหนดเพื่อการประยกุตใ์ช้อยา่งชดัเจน ไดมี้การอธิบายถึงส่ิงท่ีตอ้งเนน้
ให้เกิดการปรับปรุงและให้ง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในระบบมากยิ่งขึ้น ซ่ึงองค์กรสามารถน า
แนวทางปฏิบติัไปก าหนดบูรณาการร่วมกันกับระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพท่ีองค์กรได้
ด าเนินการจดัท าแลว้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อลงกรณ์ อินทรทูตและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า การทบทวนการปรับปรุงแกไ้ขท า
ให้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รเกิดการพฒันาอยู่เสมอ การทบทวนการด าเนินการและ
การแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องจะท าให้การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององค์กรเป็นในทิศทางท่ีดี 
ปัญหาต่าง ๆไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีอยู่เสมอ และ  จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อน : ศึกษากรณีเทศบาล ต าบลเมืองแกลบพบวา่
การทวนสอบผลการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอท าให้สามารถรับทราบปัญหาและด าเนินการแก้ไข 
รวมถึงการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ืองไดเ้ป็นอย่างดีตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ธนกร กันนัย และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
กรณีศึกษา บริษทั โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากดั พบวา่ การด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจะเกิด
ไดจ้ากการติดตามผลการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจะท าใหผู้ด้  าเนินโครงการสามารถรับรู้ปัญหา
และสามารถด าเนินการแกไ้ขไดอ้ย่างทนัท่วงทีซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรพล (2561) ไดท้ าการศึกษาวิจยั
เร่ือง การวิเคราะห์การจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม : กรณีศึกษา ปิโตรเคมี
และโรงกลั่นแห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง พบว่ามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
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ปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ ด้านการเรียนรู้และการพฒันาระบบ มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ใน
องคก์ร มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการด าเนินการ 
เพื่อให้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพื่อเกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุมารินทร์ ชาญยุทธโยธิน และสุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย ์(2565) ได้
ศึกษา การพัฒนากระบวนการบูรณาการระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากระบวนการบูรณาการขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐาน
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์เพื่อพฒันาคู่มือการบูรณาการขอ้ก าหนดส าหรับระบบบริหารงานคุ
รภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์กบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มแลระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยัโดยการศึกษาและพฒันากระบวนการแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ 
ซ่ึงมีเอกสารลดลงช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการด าเนินการระบบ ส่งผลให้พนกังาน
ในองคก์รเขา้ใจระบบมากขึ้น และปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 

สามารถสรุปไดว้่า องคก์รยงัไม่ไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัเพื่อหาโอกาสใน
การปรับปรุงระบบมาตรฐานตามขอ้ก าหนด โดยองค์กรสามารถก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
ระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพท่ีไดจ้ดัท าขึ้นไว ้โดยท าการบูรณาการร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งท าการ
เพิ่มเติมขอ้มูลโอกาสในการปรับปรุงแกไ้ขดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการทบทวนการด าเนินการและ
การแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องจะท าให้การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์รเป็นในทิศทางท่ีดีขึ้น 
และปัญหาต่าง ๆ จะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ้นอยูเ่สมอ 

5.2.10.1 ส่ิงท่ีไม่ เป็นไปตามข้อก าหนดและการแก้ไข (Nonconformity and 
corrective action) 

  จากวตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดพบว่าการประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดในส่วนของส่ิงท่ี
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและการแกไ้ขท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รพบว่ากลไกในการแกไ้ขเม่ือเกิดส่ิงท่ี
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นกบัระบบ ซ่ึงองคก์รไดด้ าเนินการจดัการความไม่
สอดคลอ้งหรือด าเนินการจดัการ และตอ้งมีการทบทวนและด าเนินการแกไ้ข ป้องกนัการเกิดซ ้า ซ่ึง
องค์กรตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 ไวแ้ลว้นั้น องค์กรยงัไม่ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 องค์กรสามารถประยุกต์แนวทางการปฏิบติังานตามระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนัไดโ้ดยด าเนินการบูรณา
การ 2 ระบบเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหง้่ายต่อการด าเนินงานของผูรั้บผิดชอบและเป็นไปในทางทางเดียวกนั
ในการปฏิบติังานในการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบ การแก้ไขขอ้บกพร่องเบ้ืองต้น การ
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการแก้ไข การป้องกนัไม่ให้เกิดซ ้ า และการติดตามผลการแก้ไข
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ปัญหาต่าง ๆ พร้อมการขยายผลการแกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชม
พนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบว่า การทบทวนการ
ปรับปรุงแกไ้ขท าให้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รเกิดการพฒันาอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ การทบทวนการด าเนินการและการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจะท าให้การจัดการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รไดรั้บการปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนกร กนันยัและจุฑารัตน์ 
ชมพนัธุ์ (2559) ไดศึ้กษาแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
: 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษทั โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากดั 
พบว่า การด าเนินการจดัการความไม่สอดคลอ้งและการแกไ้ขตอ้งมีการทบทวนผลการแกไ้ขและ
ป้องกันการเกิดซ ้ า ซ่ึงองค์กรตอ้งมีการเก็บเป็นเอกสารขอ้มูล ท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ซ่ึงการด าเนินการแกไ้ขถือเป็นการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองซ่ึง
สอดคลอ้งกบัอุมารินทร์ ชาญยุทธโยธิน และสุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย ์(2565) ไดศึ้กษา การพฒันา
กระบวนการบูรณาการระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากระบวนการบูรณาการขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต ์เพื่อพฒันาคู่มือการบูรณาการขอ้ก าหนดส าหรับระบบบริหารงานคุรภาพของอุตสาหกรรม
ยานยนต์กบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มแลระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดย
การศึกษาและพฒันากระบวนการแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงมีเอกสารลดลงช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลาการด าเนินการระบบ ส่งผลให้พนกังานในองคก์รเขา้ใจระบบ
มากขึ้น และปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 
  สามารถสรุปได้ว่า องค์กรยงัไม่ได้ด าเนินการกับส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
และการแก้ไข องค์กรสามารถประยุกต์แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพท่ีมีการ
ด าเนินการอยูแ่ลว้ร่วมกนัไดโ้ดยด าเนินการบูรณาการ 2 ระบบเขา้ดว้ยกนั ท าการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติม โดยการแกไ้ขเบ้ืองตน้ การใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์หา
สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ข การป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดซ ้า จะตอ้งก าหนดผูรั้บผิดชอบด าเนินการ
ให้ชัดเจนและการก าหนดรูปแบบการติดตามผลการแก้ไข และแนบเอกสารหลกัฐานการแก้ไข
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ซ่ึงการด าเนินการแกไ้ขถือเป็นการปรับปรุง
และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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  5.2.10.2 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual improvement) 
  องคก์รยงัไม่มีการประยุกตใ์ช้ขอ้ก าหนดมีเพียงการด าเนินการปรับปรุงตามระบบ
มาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองนั้นองคก์รตอ้งรวมถึง
การเตรียมความพร้อมปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัด้วยเช่นกนั ซ่ึงเสมือนเป็นการด าเนินการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และจากวตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดพบวา่การประยกุตใ์ช้ขอ้ก าหนดในส่วน
ของการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กรพบว่า การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองสามารถ
พิจารณาจดัเป็นกิจกรรม หรือด าเนินการใด ๆ ก็ไดเ้พื่อยกระดบัให้ระบบไดรั้บการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง การพฒันาการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไม่เพียงแค่การด าเนินงานตามระบบเท่านั้นการพฒันา
บุคลากรดา้นการให้ความรู้ความสามารถ การท าความเขา้ใจในดา้นงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ระบบส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาวิธีการ การจดัการ การควบคุม ก็ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และยงักล่าวไดว้่าการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ถือเป็นการเพิ่มความท้าทายของสมรรถนะด้านส่ิงแวดล้อมท่ีต้องเพิ่มขึ้ นและลดลงซ่ึงต้อง
สอดคลอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งเพิ่มความทา้
ทายมากยิง่ขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อลงกรณ์ อินทรทูตและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : 
กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) พบวา่ การทบทวนการปรับปรุงแกไ้ขท าให้ระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรเกิดการพฒันาอยู่เสมอ การทบทวนการด าเนินการและการแก้ไข
ปัญหาขอ้บกพร่องจะท าใหก้ารจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์รไดรั้บการปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนกร กนันยัและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2559) ไดศึ้กษาแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
กรณีศึกษา บริษทั โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เซอวิส จ ากัด พบว่า ถึงแมอ้งค์กรยงัไม่มีการประยุกต์ใช้
ขอ้ก าหนด มีเพียงการด าเนินการปรับปรุงเร่ืองของขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงถือว่าทางองคก์ร
มุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนจากภายนอกและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการพร้อมปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยเช่นกนั การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรและความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งเช่น องคก์รมีการด าเนินกิจกรรมการประหยดัไฟฟ้า
และน ้า ซ่ึงเป็นการตั้งเป้าหมายในการลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหากองคก์รมีการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด 
ISO 14001 : 2015 แลว้มีความมัน่ใจว่าองค์กรสามารถด าเนินการเร่ืองปรับปรุงและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นงนุช อกัษรพิมพแ์ละจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2564) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) 
และระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001 : 2018) ผลการศึกษา
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พบวา่ การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง หลงัจากไดด้ าเนินการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การ
จดัท าระเบียบปฏิบติังานการแกไ้ข การป้องกนั และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใชใ้นการควบคุม 
แก้ไข และป้องกันการปฏิบัติงานท่ีเบ่ียงเบนจากข้อก าหนดจะพยายามป้องกันและลดปัญหา
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรพล (2561) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์
การจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม : กรณีศึกษา ปิโตรเคมีและโรงกลัน่แห่ง
หน่ึงในจงัหวดัระยอง พบว่ามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ 
ดา้นการเรียนรู้และการพฒันาระบบ มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในองค์กร มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเน่ืองรวมทั้ งน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการด าเนินการ เพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพื่อเกิดการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถสรุปได้ว่า ในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองนั้นนับว่าเป็นการเพิ่มความทา้ทายของ
สมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งเพิ่มขึ้นและลดลงซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายและแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งเพิ่มความทา้ทายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม องคก์รตอ้งสนบัสนุนทรัพยากรในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ เช่น 
การจดัให้มีกิจกรรมการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นความรู้และความตระหนกั การจดักิจกรรมการตรวจ
ประเมินทั้งภายในและภานอกอย่างต่อเน่ือง การจดัท าโครงการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นการ
น าเทคโนโลย ีหรือเทคนิคใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหดี้ขึ้น 

 

5.3 สรุปผลการศึกษา  
 
 “แนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015” 
จากการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี  
 5.3.1 เพ่ือศึกษาแนวทางในการด าเนินการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม  
 บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชัน่ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั ท่ีเป็นตวัแทนในการศึกษาเป็นบริษทั
ขนาดกลาง ซ่ึงอยู่ในขอบข่ายของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัประเภทรับออกแบบ ผลิต ประกอบ บริการติดตั้ง เคร่ืองจกัรในโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้แก่สถานประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิตภาคเอกชนให้แก่กลุ่มลูกคา้ บริษทั
เป็นองคก์รท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีพนกังานทั้งหมดประมาณ 50 คน โดยส่วนใหญ่ มีระดบั
การศึกษาเฉล่ียของพนกังานตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี และผลิตภณัฑจ์ าหน่ายใหแ้ก่สถานประกอบการ 
หน่วยงานราชการ สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน กระบวนการด าเนินกิจการ ประเภทบริการ 
และ เสนอขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่กลุ่มลูกคา้ โดยองคก์รไม่เคยด าเนินการและจดัท าระบบใด ๆ มาก่อน 
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ไม่ว่าจะเป็นระบบการจดัการคุณภาพหรือการจดัการดา้นอ่ืน ๆ แต่มีระบบการจดัการดา้นการขาย 
และ 5ส มาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินกิจการและการจดัการระบบเอกสารต่าง ๆ ณ ปัจจุบนัดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มบางเร่ือง องค์กรได้ด าเนินการควบคุมตามข้อก าหนดของลูกคา้ ซ่ึงองค์กรมี
นโยบายและความตอ้งการท่ีจะประยุกต์ใช้ระบบการจดัการคุณภาพและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ควบคู่กนัไป โดยเร่ิมจะประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการทั้ง 2 ระบบไปพร้อมกนั เน่ืองดว้ย 
กลุ่มลูกคา้ขององคก์ร ไดมี้ความคาดหวงัให้องคก์รด าเนินการและประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการดา้น
คุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กัน ทั้งน้ีองค์กรมีนโยบายท่ีจะประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และเพื่อพฒันาองคก์รเป็นในทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ดังนั้ นจากการศึกษาการด าเนินการและกิจกรรมขององค์กรในปัจจุบันเม่ือเทียบกับ
ขอ้ก าหนดพบวา่ 
 องค์กรมีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดของระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มได้ โดย ณ ปัจจุบนัเป็นขอ้ดีขององค์กรเน่ืองจากองค์กรมีการด าเนินงานการจดัการ
ระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 2015  ซ่ึงไดรั้บการรับรองไปแลว้นั้น และดว้ยการ
บริการออกแบบ ผลิต ประกอบ บริการติดตั้ง เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่สถาน
ประกอบการต่าง ๆ นั้น องคก์รตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มของลูกคา้ตลอด 
ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตาม เม่ือไดรั้บงานใหม่ๆ หรือเขา้ไปใหบ้ริการติดตั้งในโรงงานลูกคา้
ในโครงการต่าง ๆ แลว้นั้น เม่ือพิจารณาในดา้นของการด าเนินการในปัจจุบนัพบว่า ทางองค์กรมี
การด าเนินการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดเพียงบางส่วน และมีปฏิบัติเก่ียวกับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มอยู่แลว้ เพียงแต่ยงัไม่มีการก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ และการบนัทึก
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในทางปฏิบติัจึงไม่ครอบคลุมและไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดเป็นส่วน
ใหญ ่  
 นอกจากน้ีประเด็นท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จในการประยุกตใ์ชข้อง บริษทั เอ็มพี
เอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั คือ  
  1) ความมุ่งมัน่และการให้การสนบัสนุนทรัพยากรจากผูบ้ริหารขององคก์รในการ
มุ่งสู่การประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัเพื่อประสบผลส าเร็จ 
  2) ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากโดยได้
รวมระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้กบักลยทุธ์ขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดการพฒันาบูรณาการไปพร้อม
กันกับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ซ่ึงองค์กรมีการวางแผนจะด าเนินการไป
พร้อมกนั โดยการท่ีผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัแก่ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มบูรณาการร่วมกบัระบบ
การจดัการคุณภาพนั้นองคก์รจะสามารถประสบความส าเร็จไดโ้ดยง่ายขึ้น 
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  3) ความซับซ้อนขององคก์รและบุคลากรจ านวนไม่มาก จึงท าให้องคก์รสามารถ
พฒันาบุคลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรู้และความตระหนัก รวมถึงการส่ือสารท าให้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ การด าเนินการเก่ียวกบัการปกป้องส่ิงแวดลอ้มสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างรวดเร็ว ซ่ึงองค์กรตอ้งด าเนินการในการอบรมพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม เช่น ข้อก าหนดและการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ ์การบริหารความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการศึกษาเก่ียวกบักฎหมายพนัธะสัญญาและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บุคคลผูมี้ส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้องด้านส่ิงแวดล้อมเข้าใจและปฏิบัติตามการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 จากรายละเอียดท่ีได้กล่าวไว ้พบว่า ในปัจจุบันองค์กรได้มีการประยุกต์ใช้ข้อก าหนด
เก่ียวกับ ISO 14001 บางข้อก าหนดแต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกข้อก าหนด ทางผูศึ้กษาได้รวบรวม
เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและสรุปผลการด าเนินการขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบมาตรฐาน 
ISO 14001 : 2015 ซ่ึงปรากฏในหวัขอ้ถดัไป  
 
 5.3.2 การประเมินข้อแตกต่างของมาตรการท่ีองค์กรได้ด าเนินการอยู่ปัจจุบันกบัข้อก าหนด 
และเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อองค์กร  
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์รตวัแทนท่ีศึกษา พบวา่  
 องคก์รด าเนินครบถว้นตามขอ้ก าหนด รายละเอียดประกอบดว้ยดงัน้ี 
  ขอ้ก าหนดท่ี 1 เร่ืองขอบข่าย  
  ขอ้ก าหนดท่ี 2 มาตรฐานอา้งอิง 

ขอ้ก าหนดท่ี 3 บทนิยามและค าศพัท ์
 องคก์รด าเนินการไดบ้างส่วน รายละเอียดประกอบดว้ยขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ก าหนดท่ี 4.1 การก าหนดขอบข่ายของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
   ขอ้ก าหนดท่ี 4.2 การท าความเขา้ใจความตอ้งการความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
   ขอ้ก าหนดท่ี 4.3 การก าหนดขอบข่ายของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
   ขอ้ก าหนดท่ี 4.4 ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ก าหนดท่ี 5.1 ภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ 
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  ขอ้ก าหนดท่ี 5.2 นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้ก าหนดท่ี 5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และหนา้ท่ี 

   ขอ้ก าหนดท่ี 6.1.1 การระบุความเส่ียงและโอกาส 
   ขอ้ก าหนดท่ี 6.1.3 ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั 
   ขอ้ก าหนดท่ี 6.1.4 การปฏิบติัการวางแผน 
   ขอ้ก าหนดท่ี 6.2.1 วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 
   ขอ้ก าหนดท่ี 6.2.2 ปฏิบติัการวางแผนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 
   ขอ้ก าหนดท่ี 7.1 ทรัพยากร 
   ขอ้ก าหนดท่ี 7.2 ความสามารถ 
   ขอ้ก าหนดท่ี 7.3 ความตระหนกั 
   ขอ้ก าหนดท่ี 7.4 การส่ือสาร 
   ขอ้ก าหนดท่ี 8.1 การวางแผนและการควบคุมกระบวนการ 
   ขอ้ก าหนดท่ี 8.2 การเตรียมพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
  ขอ้ก าหนดท่ี 10.1 การปรับปรุง 
  ขอ้ก าหนดท่ี 10.3 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
 องคก์รยงัไม่ไดด้ าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัขอ้ก าหนด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ก าหนดท่ี 6.1.2 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
   ขอ้ก าหนดท่ี 7.5 การจดัการเอกสารขอ้มูล 
   ขอ้ก าหนดท่ี 9.1 การติดตามและการวิเคราะห์และการประเมิน 
   ขอ้ก าหนดท่ี 9.1.2 การประเมินความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด  
   ขอ้ก าหนดท่ี 9.2 การตรวจติดตามภายใน 
   ขอ้ก าหนดท่ี 9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
   ขอ้ก าหนดท่ี 10.2 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและการแกไ้ข     
 สามารถสรุปไดว้่าองคก์รไดมี้การด าเนินการแลว้บางส่วน ซ่ึงยงัไม่สมบูรณ์ทุกขอ้ก าหนด
บางขอ้ก าหนดด าเนินการได้บางส่วน และบางขอ้ก าหนดท่ีองค์กรยงัไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ซ่ึง
ขอ้ก าหนดท่ีองคก์รด าเนินการมาจากความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีจะด าเนินการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และอีกประการหน่ึงคือตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ ซ่ึงเพื่อ
ความสมบูรณ์ของการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) โดย
องคก์รตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดให้ครบทุกขอ้ ซ่ึงจากขอ้ก าหนดหลกัท่ีองคก์รตอ้งด าเนินการ
ไดแ้ก่ 
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 1) การพิจารณาบริบทขององคก์รใหค้รอบคลุมทุกดา้นจากปัจจยัภายในและภายนอก 
 2) การพิจารณาและการไดม้าซ่ึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีมี
ผลกระทบต่อการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 3) การพิจารณาความเส่ียงและโอกาสท่ีเกิดขึ้นจากบริบทขององค์กร ความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 4) องคก์รตอ้งประเมินลกัษณะประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการ กิจกรรม
และผลิตภณัฑข์ององคก์ร โดยตอ้งระบุใหค้รอบคลุม เหตุการณ์ปกติ ไม่ปกติ และสภาวะฉุกเฉิน  
 5) การรวบรวมกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การประเมินความสอดคลอ้งของ
กฎหมายและขอ้ตกลงพนัธะสัญญาจากความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 6) การจดัการระบบเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 

7) การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
8) การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
9) การติดตาม และการวิเคราะห์ และการประเมินผล 

 10) การด าเนินการการตรวจติดตามภายใน  
 11) การทบทวนฝ่ายบริหารท่ีครอบคลุมทุกวาระทุกดา้นตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด 

12) การปฏิบติัการแกไ้ขและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 หากองคก์รด าเนินการตามขอ้เสนอแนะอย่างครบถว้นแลว้องคก์รจะสามารถปฏิบติัไดต้าม
ขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) และองคก์รจะเขา้สู่องคก์รท่ี
มีการประกอบธุรกิจท่ีสามารถปกป้องและป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม มีการดูแลจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และจดัการมลพิษท่ีเกิดจากการด าเนินการต่าง ๆ ครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มใหดี้ขึ้น สอดคลอ้งตามกฎหมายและพนัธะสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การบรรลุผล
ตามวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม และมีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการก้าวเข้าสู่
องคก์รแห่งการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในอนาคตอนัใกล ้เป็นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ควบคู่กนัไปอยา่งย ัง่ยนื 
 

5.4 สรุปผลประโยชน์และปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ระบบ 
 
 จากการศึกษาถึงประโยชน์และปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั เอม็พีเอม็. ออโตเมชัน่ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดัพบวา่ 
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 5.4.1 ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ท่ีองค์กรจะได้รับ 
1) ข้อได้เปรียบทางด้านการค้า เน่ืองจากลูกค้าพิจารณาเร่ืองระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นหน่ึงในการคดัเลือกคู่คา้รายใหม่และรายปัจจุบนั องคก์รสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือจากลูกค้ารายต่าง ๆ เน่ืองจากมีการด าเนินการจัดการระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม และหากด าเนินการประยุกตใ์ชก้ารระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มจะสามารถสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกคา้ท าให้ระดับการประเมินความพึงพอใจลูกคา้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้มีช่ือเสียงท่ี
เพิ่มขึ้น มีลูกคา้รายใหม่ๆเพิ่มขึ้น และการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นจะมีการ
หาโอกาสในการปรับปรุงซ่ึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรจากโอกาสท่ี
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีการไดเ้ปรียบของการติดต่อลูกคา้ไดง้่ายขึ้น เน่ืองจากไดรั้บรอง
ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายไดง้่ายกว่าคู่แข่งราย
อ่ืน ๆ สืบเน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนักระแสการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงของการท าธุรกิจ
ของทุกสถานประกอบการ 

2) มีระบบการจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร ท าให้องคก์รสามารถ
พฒันาธุรกิจไดง้่ายยิ่งขึ้นเป็นการพฒันาระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันา
ระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ สามารถลดและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นท่ีจะส่งผลใน
ระดบัความรุนแรงขั้นสูงสุดเป็นระดบัความรุนแรงน้อยลง และไดรั้บความน่าเช่ือถือจากสถาบนั
การเงินและการประกนัภยัต่าง ๆ เน่ืองจากมีระบบการป้องกนัและควบคุมความเส่ียงและอนัตรายท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นได ้มีการพิจารณาจดัการดา้นความเส่ียงควบคู่ไปกบักลยุทธ์นโยบายขององคก์รจะ
ท าใหอ้งคก์รพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

3) องคก์รสามารถพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานและเพิ่มความรู้ทกัษะความสามารถ
ของพนักงานในด้านการท างานอย่างเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นส่วนในการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในดา้นการจดัการทรัพยากรและมลภาวะต่าง ๆ เช่น น ้ า ไฟ เป็นตน้ ลดของเสียท่ีเกิดขึ้น
จากการท างาน ลดค่าใชจ่้ายในการก าจดัของเสีย ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

4) การจะเกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ไม่สามารถแยกออกจากการด าเนินธุรกิจ การ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มและการตอบแทนคืนสู่สังคมได ้นั่นจึงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการ
ปฏิบติั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด งานวิจยัน้ีไดน้ าแนวคิด เก่ียวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน มา
ก าหนดเป็นกรอบ การประเมินถึงความยัง่ยืนของการปฏิบติัตามแนวทางการจดัการส่ิงแวดล้อม 
รวมไปกบักลยุทธ์ขององคก์ร ดงัวตัถุประสงคส์ าคญัของขอ้ก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามวตัถุประสงคข์องนโยบายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554 : 11-12) 
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 5.4.2 อุปสรรคของการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
1) บุคลากรเก่ียวกบัการด าเนินการมีจ านวนค่อนขา้งน้อยและไม่มีความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัขอ้ก าหนดดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม เน่ืองจากการจดัท าระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับพนักงานทุกคน จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูล
เก่ียวกบัขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมมากขึ้น รวมถึงความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัตวัอย่าง ค่อนขา้งมีหลายรายการซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการท าความเขา้ใจ จึงท าให้
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการปฏิบติัใหไ้ดค้รบถว้นตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน  

2) เวลาการด าเนินงาน ในการด าเนินการเตรียมระบบค่อนขา้งน้อย และการเตรียม
ตวัของทีมงานคณะท างานท่ีด าเนินการเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไม่ตรงกนั เพราะเป็น
อุตสาหกรรมท่ีด าเนินการแบบครบวงจรตอ้งออกพบลูกคา้และมีการบริหารจดัการโครงการใหม่ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีทีมงานคณะท างานจดัท าระบบมีงานรับผิดชอบงานประจ า จึงท าใหมี้เวลาในการ
ด าเนินการนอ้ย 

3) ท่ีตั้ งขององค์กรอยู่ในเขตท่ีพกัอาศัย ชุมชน ท าให้มีกฎหมายกฎระเบียบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มมากกว่าพื้นท่ีตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม ท าให้ขอ้ก าหนดในการด าเนินการต่าง ๆ มี
มากกวา่โรงงานหรือองคก์รท่ีตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม 

 

5.5 การประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน
การจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กร 
 

จากการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการ ส่ิงแวดล้อม 
ISO14001:2015 บริษทั เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่น แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั พบว่า ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถ
วิเคราะห์บริบทองค์กรจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การจดัการโดยการวิเคราะห์ SWOT Matrix ดงัแสดงตามตารางท่ี 5.1 แสดงการประเมินประเด็น
ปัจจยัภายในจาก ประเด็นจุดแข็ง และจุดอ่อน โดยใช้ SWOT Analysis ดังแสดงตามตารางท่ี 5.2 
แสดงการประเมินประเด็นปัจจยัภายนอกจาก โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis ดัง
แสดงตามตารางท่ี 5.3 การวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ดว้ย SWOT Matrix ดงัแสดงตามตารางท่ี 5.4 
ก าหนดแนวทางการจัดการ และการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001:2015) ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงการประเมินปัจจยัภายใน จากจุดแขง็ และจุดอ่อน โดยใช ้SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 : ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินการ
จดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
มีทรัพยากรและงบประมาณในการสนับสนุน
อยา่งต่อเน่ือง 
S2 : องค์กรเป็นองค์กรขนาดเล็ก ไม่มีความ
ซับซ้อนของโครงสร้างจะท าให้ง่ายต่อการ 
ติดต่อส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์รับรู้ข่าวสาร
และการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
S3 : กระบวนการท่ีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภณัฑ์
และงานบริการขององค์กรโดยส่วนใหญ่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในปริมาณนอ้ย  
S4: องค์กรขนาดเล็กโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
น าไปสู่การพัฒนาบุคลากรได้โดยง่ายและ
รวดเร็วในระยะเวลาอนัสั้น 
S5: องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จัดการคุณภาพ ISO 9001 :2015 ซ่ึงจะท าให้
องคก์รสามารถจดัท าเอกสารและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานไดง้่ายขึ้นและเร็วขึ้นมากกวา่ปกติ  
S6 : มี ก า ร ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ด้ า น
ส่ิงแวดล้อม เช่นการจัดเตรียมถังขยะ การ
จัดท าอาคารพกัขยะ รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามท่ีลูกค้า
แนะน า และตามท่ีกฎหมายก าหนด  
S7: องค์กรมีพื้นท่ีสีเขียวในสัดส่วนปริมาณ
มาก และสภาพแวดล้อมในโรงงานสะอาด
ปลอดภยัรวมถึงเป็นโรงงานท่ีพึ่งก่อตั้งใหม่ 
 

W1: บุคลากรพนกังานยงัขาดความรู้ในการ
จดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
W2: การก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของพนกังานยงัไม่ชดัเจน 
W3: บุคลากร/ผูรั้บผิดชอบ คณะท างานท่ี
เก่ียวกบักฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัขาดความรู้ 
W4: จ านวนพนกังานไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานการจดัการระบบ เน่ืองจากท าให้ตอ้ง
จดัท าระบบควบคู่ไปกบัการท างานปกติ 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงการประเมินปัจจยัภายนอก จากโอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
O1: รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
O2: น าขอ้ก าหนดมาประยกุตใ์ชแ้ละไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน 
O3: โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ เน่ืองจาก
กระแสโลกเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มเป็นแรงผลกั
ท่ีมาจาก สังคม คู่คา้ และคู่แข่งทางธุรกิจใหเ้กิด
การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
O4: ไดรั้บแรงผลกัดนัลูกคา้และชุมชนในการ
จดัการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
O5: ออก แบบ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร มี ก า ร พัฒ น า
ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและวตักรรมเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน 
O6 : ปรับใชห้ลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การ
บ าบดัน ้าเสียจากส านกังานเพื่อหมุนเวียนใช ้

T1: สถานท่ีตั้ งโรงงานอยู่ในเขตแหล่งชุมชน
และท่ีพกัอาศยัจึงมีโอกาสสูงในการได้รับข้อ
ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
T2: กฎหมายใหม่เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมมีการ
เปล่ียนแปลงและมีการประกาศใช้จ านวนมาก
หล า ยภ าค ส่ วนท า ให้ อ งค์ ก รอ า จ ได้ รั บ
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงน้ี 
T3: การส่งก าจดัของเสียอนัตรายกบัหน่วยงาน
ภายนอกมีค่าใชจ่้ายสูง 
T4: การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
ท างานกบัหน่วยงานภายนอกมีค่าใชจ่้ายสูง 
T5: สถานการณ์โรคระบาด โควิด  19  มีผลให้
ควบคุมการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัจากผูป้ฏิบติังาน 

 
ตารางท่ี 5.3 การวิเคราะห์ประเด็นกลยทุธ์ดว้ย SWOT Matrix 
 

SWOT Matrix ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน
(Weaknesses) 

ประเด็นท่ีเป็นโอกาส SO Strategy (Attack) : กลยุทธ์เชิง
รุก 
1.ก า ร ข อ ก า ร รั บ ร อ ง ร ะ บ บ
มาตรฐาน ISO 14001:2015 (S1O1, 
S1O2, S1O4) 
 

WO Strategy (Stabilization) : 
กลยทุธ์เชิงพฒันา 
1. พฒันาศกัยภาพของพนกังาน
และความตระหนักรู้ (W1O1, 
W1O2, W1O4, W1O5, W1O6, 
W2O2, W2O4, W3O1, W4O4) 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) 
 

SWOT Matrix ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน
(Weaknesses) 

ประ เด็น ท่ี เ ป็นโอกาส 
(ต่อ) 

SO Strategy (Attack) : กลยทุธ์เชิง
รุก 
2. ก า รควบคุ มก ระบวนก าร
ส่ิ งแวดล้อมอย่ า งง่ าย  (S2O1, 
S3O1, S3O2, S4O2, S5O2, S6O4, 
S7O2) 
3. ปรับเป ล่ียนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ด้ าน ส่ิ ง แวดล้อม
เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในองค์กร 
(S1O3, S1O5, S1O6) 
 

WO Strategy (Stabilization) : 
กลยทุธ์เชิงพฒันา 
2. เพิ่มอัตราก าลังคนเพื่อเพิ่ม
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ท า ง า น 
( W4O2, 
W4O4,W4O5,W4O6) 

ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ST Strategy (Maintain) : กลยุทธ์
เชิงรับ 
1. ติดตามประเด็นกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มความปลอดภยัท่ีมี
การเปล่ียนแปลง (S1T2, S4T2, 
S5T2, S6T2) 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับชุมชนด้านระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง (S1T1, 
S2T1,S3T1,S6T1,S7T1) 
3. ส ร้าง เค รือข่ า ยการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (S1T3, S1T4) 
 

WT Strategy (Retrenchment) :  
กลยทุธ์เชิงถดถอย 
1. ศึกษาและติดตามกฎหมาย
ท่ี เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง แ ล ะ มี
ผลกระทบต่อองค์กร (W1T1, 
W1T5, W1T2, W2T2, W3T2, 
W4T2) 
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ตารางท่ี 5.4 ก าหนดแนวทางการจดัการ และการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย TOWS Matrix (ISO 14001:2015) 
 

กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

SO 1. การขอการ รับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO 
14001:2015 
 
 
 

 1. จดัตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจดัท าระบบด าเนินการ
ขบัเคล่ือนการท างานตามระบบมาตรฐานพร้อมติดตามผล
รายงานใหผู้บ้ริหารรับทราบ 
2. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวตามระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมให้กับคณะท างาน และพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจรวมถึงการสร้าง
ความตระหนกัอยา่งต่อเน่ือง 
3. ด าเนินการจดัท าเอกสารให้สอดคล้องตามขอ้ก าหนด
และบริบทองค์กรแบบบูรณาการร่วมกันกับระบบ
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 และน าสู่การปฏิบติังาน พร้อม
ติดตามตรวจสอบประเมินผล 

2. ก า ร ค ว บ คุ ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ด้ า น
ส่ิงแวดล้อมอย่างแบบ
ง่าย 
 
 
 

4. ด าเนินการประเมินผลด้านประเด็นลักษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบให้ครบทุกกิจกรรมผลิตภณัฑ์
และกระบวนการรวมถึงวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์เพื่อก าหนด
ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 
5. ศึ กษ าผลกระทบด้ าน ส่ิ งแวดล้อมจ ากลักษณะ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงและ
โอกาส กฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
6. ก าหนดแนวทางในการควบคุมลักษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั ความเส่ียงและโอกาส 

3. ปรับเปล่ียนนวตักรรม
และ เทคโนโลยี ด้ าน
ส่ิงแวดล้อมเพื่อความ
ยัง่ยนื 

7. ศึกษาเทคโนโลย ีและนวตักรรมการออกแบบเคร่ืองจกัร
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลด
มลภาวะ 
8. ศึกษาออกแบบเทคโนโลยี และนวตักรรมการติดตั้ง
เคร่ืองจกัรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

WO 1. พัฒนาศักยภาพของ
พ นั ก ง า น แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนกัรู้ 
 
 

9. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับตามระบบมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล้อมให้กับคณะท างาน และพนักงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
10. ติดตามโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐเพื่อได้รับการ
สนบัสนุนส่งเสริมดา้นการจดัท าระบบมาตรฐานเพื่อขอ
การรับรอง 

2. เพิ่มอัตราก าลังคนเพื่อ
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ท างาน 

11. การปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงาน พิจารณา
ก าลงัคนกบังาน 
12. จัดขออัตราก าลังคนเพิ่มเติมส าหรับหน่วยงานท่ีมี
ปริมาณงานจ านวนมาก 
13. พิจารณาจดัหาผูรั้บผิดชอบงานดา้นระบบมาตรฐาน
โดยตรง แบบบูรณาการร่วม 2 ระบบ 
14. จัดตั้ งคณะท างาน เพื่ อด า เ นินการจัดท าระบบ
ขบัเคล่ือนงานตามระบบ 

ST 1. ติ ด ต า ม ป ร ะ เ ด็ น
ก ฎ ห ม า ย ท่ี มี ก า ร
เปล่ียนแปลง 

15. พิจารณาจดัหาผูรั้บผิดชอบงานดา้นระบบมาตรฐาน
โดยตรงโดยรับผิดชอบระบบ  แบบบูรณาการร่วม 2 
ระบบ 

2. เสริมสร้างความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ กั บ ชุ ม ช น ด้ า น
ส่ิงแวดลอ้ม 

16. เสริมสร้างและด าเนินการรับรู้ข้อมูลจากชุมชน 
ด าเนินการส่ือสารให้ชุมชนรอบขา้งรับรู้และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

3. ส ร้ า ง เ ค รื อข่ า ย ก า ร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

17. คัด เ ลื อกและประ เ มิ นผู ้จัดห าภ า ย นอกด้ าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทยก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

WT 1. ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม
กฎหมายท่ีเปล่ียนแปลง
แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
องคก์ร 

18. พิจารณาจดัหาผูรั้บผิดชอบท่ีมีความสามารถเฉพาะ
และเหมาะสมมาด าเนินงานดา้นระบบมาตรฐานโดยตรง
โดยรับผิดชอบระบบมาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001 
แบบบูรณาการ 
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จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า องค์กรมีความแข็งแกร่งในด้านความพร้อมในการ
ด าเนินการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมจึงมีความเป็นไปได้ภายใต้ขีด
ความสามารถขององค์กรในการประยุกต์ใช้ขอ้ก าหนดจากข้อได้เปรียบและความพร้อมหลาย
ประการ เช่น ผูบ้ริหารมีความมุ่งมั่นในการท่ีจะพัฒนาองค์กรเพื่อสู่ระดับสากล มีการก าหนด
นโยบายในการด าเนินการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึง ผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมี
ความมุ่งมัน่ถือเป็นปัจจยัต่อความส าเร็จของการจดัท าระบบมาตรฐานของทุก ๆ ระบบมาตรฐาน
หรือทุก ๆ โครงการ ซ่ึงสามารถสนบัสนุนขอ้น้ีซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อลงกรณ์ อินทร
ทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานระบบการจดัการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
นอกจากน้ีองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบในการประยุกตใ์ชร้ะบบเน่ืองจากจ านวนบุคลากรไม่มากท าให้การ
ส่ือสารสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีความซับซ้อนน้อยมาก ซ่ึงการส่ือสารท่ีมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้นจะส่งผลให้การด าเนินโครงการส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง องค์กรปกครองทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤต
ภาวะโลกร้อน : ศึกษากรณีเทศบาล ต าบลเมืองแกลบพบว่า การติดตามผลการด าเนินงานไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ดและท าให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของโครงการและการศึกษาเร่ืองน้ีดว้ยเช่นกนั และจาก
ขอ้มูลดงักล่าวทางผูศึ้กษา มีความเห็นว่ากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รท่ีไดจ้ากการประเมิน SWOT 
และ TOWS เพื่อหาจุดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในยุคปัจจุบนั คือ กลยุทธ์แบบเชิงรุก คือ
จากการด าเนินการ เม่ือผลของการพิจารณาปัจจยัท่ีเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกอยู่ในช่องจุดแข็ง (S) และโอกาส (O) เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้เม่ือผูด้  าเนินการมีจุดแข็งและโอกาสเอ้ืออ านวย อาจสรุปไดว้่าการด าเนินกล
ยทุธ์เชิงรุก โดยท่ีองคก์รตอ้งน าขอ้ไดเ้ปรียบจาก 
 1) ความมุ่งมั่นของผูบ้ริหารเป็นแรงขับให้มีการประยุกต์ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและ การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรอยา่งเพียงพอ 
 2) ประสิทธิผลของการส่ือสารเน่ืองจากเป็นข้อได้เปรียบขององค์กรท่ีเป็นองค์กรท่ีมี
ลกัษณะไม่ซับซ้อนจึงสามารถด าเนินการติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 3) การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการด าเนินการธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงแรงผลกัจากคู่คา้ท่ีเร่ิมมีความใส่ใจเก่ียวกบัการปกป้องส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากขึ้น 
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 4) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมขององคก์รมีน้อยมาก ท าให้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน
ดา้นค่าใชจ่้ายในการบ าบดัมลพิษท่ีเกิดจากระบวนการด าเนินการธุรกิจขององคก์ร 
 5) การได้เปรียบในเร่ืองการปฏิบัติการ ด้านค่าใช้จ่ายท าให้ได้เปรียบในเชิงของธุรกิจ 
(Competitive advantage) ท่ีส่งผลให้องค์กรสามารถปรับปรุงการด าเนินการและกา้วสู่องค์กรแห่ง
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในอนาคตอนัใกล ้

6) การไดเ้ปรียบในเร่ืององค์กรไดรั้บรองระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 : 
2015 ส่งผลใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดความเขา้ใจการด าเนินงานตามระบบไดง้่ายมากขึ้น 
 ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงเห็นควรว่าองค์กรต้องใช้กลยุทธ์แบบเชิงรุก เพื่อประสิทธิภาพและ
ความส าเร็จของการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) อยา่งไร
ก็ตามเพื่อตอบโจทยก์ารพฒันาอย่างย ัง่ยืนองค์กรจะตอ้งน า 3 กลยุทธ์ ประกอบดว้ย WO Strategy 
(Stabilization) : กลยุทธ์ เชิงพัฒนา  , ST Strategy (Maintain) : กลยุทธ์ เชิงรับ และ WT Strategy 
(Retrenchment) :  กลยุทธ์เชิงถดถอย มาด าเนินการแบบผสมผสานร่วมกันกับกลยุทธ์เชิงรุกท่ี
องค์กรได้เลือกน าไปปฏิบัติโดยพิจารณาปฏิบัติตาม การก าหนดแนวทางการจัดการ และการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ดงัแสดงตามตารางท่ี 4.4 เพื่อ
กา้วสู่องคก์รมาตรฐานท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

5.6 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดการระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ส าหรับ
บริษัท เอม็พเีอม็. ออโตเมช่ัน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 
  
 5.6.1 ข้อก าหนดท่ีส าคัญของการเปลีย่นแปลงจากฉบับ 2004 และ 2015 มีการเปลีย่นแปลง 
 การเปล่ียนแปลงของข้อก าหนดมาตรฐานจากฉบับปี 2004 เป็น ฉบับปี 2015 มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ การเน้นด้านการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ การป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึง
ความเส่ียงท่ีอาจได้รับผลกระทบจากความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องจากการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลต่อการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001 นอกจากความเส่ียงแลว้ โอกาสในการเพิ่มศกัยภาพการด าเนินงานและบริหารการจดัการ เพื่อ
เอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร ยงัมีการค านึงถึงในขอ้ก าหนดน้ีอีกดว้ย ซ่ึงองคก์รตอ้งด าเนินการเตรียม
ความพร้อมรับมือซ่ึงผ่านการประเมินความเส่ียงและโอกาส เพื่อด าเนินการก าหนดนโยบาย รวมถึง
การวางแผนเพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มโอกาสท่ีเป็นการปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม และนอกจากน้ี ขอ้ก าหนดยงัมีการเพิ่มการด าเนินธุรกิจโดยการค านึงถึงวฏัจกัรชีวิตของ
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ผลิตภณัฑท่ี์ส่งเสริมให้เกิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ครอบคลุมตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ ไปจนถึง
การจดัการผลิตภณัฑห์ลงัการใชง้าน การก าจดัท าลายซาก มีการเพิ่มบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารใน
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหลาย ๆ ขั้นตอนในกระบวนการควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการ
ท่ีตอ้งค านึงถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก การวิเคราะห์ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้
ส่วนไดเ้สียเพื่อใชใ้นการประเมินความเส่ียงขององคก์ร เพื่อน าไปบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น
ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 
ขอ้ก าหนดใหม่ท่ีเพิ่มมาน้ีมีจุดมุ่งหวงัของการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยตอ้งพิจารณาส่วนท่ี
ตอ้งก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไป 
 
 5.6.2 ด้านการวางแผนการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการและการน าไปใช้ (ISO 14001) 
 ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความหลากหลายของลกัษณะธุรกิจและ
พื้นฐานของการด าเนินการ การจดัการระบบท่ีแตกต่างกนัมาก ซ่ึงการจดัการรระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) เป็นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ โดยองค์กรสามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอน Master Plan ในการจัดท าระบบโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 การตรวจประเมินเบ้ืองต้น การประกาศแต่งตั้ ง และการอบรม โดยมี
กิจกรรมการด าเนินการไดแ้ก่ การทบทวนการประกาศแต่งตั้งทีมงาน การอบรมใหค้วามรู้และสร้าง
ความตระหนกั ISO 14001 : 2015 หลกัสูตร ขอ้ก าหนดและการประยุกตใ์ช ้ISO 14001 : 2015 การ
บริหารและประเมินความเส่ียง ISO 14001 : 2015 การประเมินลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและวฏั
จกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ISO 14001:2015 ระยะท่ี 2 การก าหนด
นโยบายและการจดัท าเอกสารในระบบสร้างระบบการท างาน โดยมีกิจกรรมการด าเนินการได้แก่ 
ประกาศนโยบายส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั แผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการด้านส่ิงแวดล้อม จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น คู่มือส่ิงแวดล้อม ตารางความสัมพันธ์
เอกสาร ระเบียบปฏิบติังาน วิธีการปฏิบติังาน เอกสารสนับสนุนการท างาน แบบฟอร์มบนัทึกท่ี
เก่ียวขอ้ง พร้อมท าการตรวจสอบเอกสารและขึ้นทะเบียนเอกสาร เผยแพร่แจกจ่ายอบรมพนักงาน
ให้ทราบและสร้างความตระหนักในการท างาน โดยท าการเก็บขอ้มูลผลการท างานอย่างน้อย 1 
เดือน ก่อนเขา้สู่การตรวจประเมินภายใน ระยะท่ี 3 การตรวจติดตามภายในโดยมีกิจกรรมการ
ด าเนินการไดแ้ก่ การตรวจประเมินภายใน ISO 14001 : 2015 ให้ค  าแนะน าในการจดัท า Check list 
Audit ระบบ ISO 14001:2015 จดักิจกรรมการตรวจประเมิน  Internal Audit ติดตามผลการตรวจ
ประเมิน และแนะน าการจดัท าการประชุม ท าการทบทวนฝ่ายบริหารระบบ ISO 14001:2015 และ
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ตรวจประเมินเบ้ืองต้น ระยะท่ี 4 การตรวจประเมินขอการรับรองระบบ ISO 14001:2015 โดยมี
กิจกรรมการด าเนินการไดแ้ก่ การตรวจประเมินโดยผูใ้ห้การรับรองระบบมาตรฐาน Stage 1 Audit 
ตรวจความพร้อมของเอกสาร Stage 2 Audit ตรวจเพื่อขอการรับรองระบบมาตรฐาน ทั้งน้ีในการ
ตรวจ Stage 2 องคก์รจะตอ้งท าการแกไ้ขขอ้บกพร่องภายใน 90 วนั องคก์รถึงจะไดรั้บรองมาตรฐาน
การจัดการส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตามในการด าเนินการนั้น องค์กรต้องค านึงถึงกระบวนการ 
กิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และบริการต่าง ๆ ภายใตข้อบเขตและขอบข่ายท่ีก าหนดโดยองค์กร ซ่ึงจะ
น าไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 
5.6.3 ด้านการบูรณาการร่วมกบัระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
องคก์รสามารถน าด าเนินพฒันากระบวนการและระเบียบปฏิบติังานแบบบูรณาการขอ้ก าหนด

ส าหรับระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ และระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบยุบ
รวมกนัได ้โดยมีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 

1) พิจารณาทบทวนตรวจสอบผงัโครงสร้างองคก์รท่ีใชใ้นการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย  3 ส่วน คือ 1)ฝ่าย
บริหาร  2) ฝ่ายโรงงาน ประกอบดว้ย  4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายคลงัสินคา้ 
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และ 3) ฝ่ายสนบัสนุนการท างาน ประกอบดว้ย   หน่วยงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายขาย  

2) จดัท าตารางการเปรียบเทียบขอ้ก าหนดมาตรฐานทั้ง 2 ระบบ ตั้งแต่ขอ้ 1 – 10 เพื่อท าการ
เปรียบเทียบขอ้ก าหนดร่วมและขอ้ก าหนดเฉพาะก่อนการบูรณาการการท าระบบให้ขอ้ก าหนดท่ี
องค์กรจะต้องน ามาประยุกต์ใช้ลดลง แล้วน าเอกสารได้แก่ คู่มือ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีการ
ปฏิบติังาน และแบบฟอร์มท่ีสอดคลอ้งกนัของทั้ง 2 ระบบมาไวใ้นฉบบัเดียวกนั 

3) จดัท าตารางก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจดัท าเอกสารและน า
เอกสารสารสนเทศท่ีบูรณาการร่วมกนัไปปฏิบติัในรูปแบบตารางเมทริกซ์ให้สอดคลอ้งในแต่ละ
ขอ้ก าหนดของทั้ง 2 ระบบ 

4) จดัท าและสรุปตารางรายการเอกสารสารสนเทศจากการเปรียบเทียบขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อมาจัดท าเอกสารสารสนเทศของทั้งองค์กร ท าให้คู่มือ ระเบียบ
ปฏิบติังาน และแบบฟอร์มลดลง 
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5.7 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจในการประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

1) องคก์รบางองคก์รมีการพิจารณาดา้นบริบท โดยขาดความรู้ความเขา้ใจในการพิจารณา
ดา้นบริบทจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาความเส่ียงขององคก์รและแนวทางการจดัการภายใตท้รัพยากรท่ี
องคก์รมีอยู่เพื่อให้ไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีองคก์รตอ้งการ ดงันั้นองคก์รตอ้งมีแนวทาง
ในการจัดท าหรือสร้างความชัดเจน  โดยองค์กรสามารถพิจารณาการจัดฝึกอบรมผู ้บริหาร
คณะท างานระบบ และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาการอบรมหลกัสูตร หลกัการการวิเคราะห์
บริบทองค์กร หลกัการการวิเคราะห์ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย การใช้
เคร่ืองมือ SWOT และ TOW เพื่อขยายผลไปยงัผูเ้ร่ิมตน้ท าระบบให้เกิดความเขา้ใจท่ีง่ายขึ้นส าหรับ
ขอ้ก าหนดการจัดการส่ิงแวดล้อมฉบับใหม่ ซ่ึงหากองค์กรมีการด าเนินการประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) บูรณาการร่วมกบัระบบการจดัการมาตรฐานระบบ
อ่ืน ๆ เช่นระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ (ISO 9001) และระบบมาตรฐานการจดัการดา้นอาชี
วอนามยัและความปลอดภยั (ISO45001) สามารถด าเนินการได ้โดยตอ้งมีมุมมองในการวิเคราะห์
ดา้นคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และอาชีวอนามยัและความปลอดภยัร่วมกนัแบบบูรณาการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั
ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและบุคลากรภายในองคก์รตอ้งเกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือใน
การพฒันาระบบการจดัการเพื่อความยัง่ยนืขององคก์ร 

2) เน่ืองจากการวิจยัน้ีเป็นการศึกษา ตวัแทนของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึง
เป็นองค์กรมีการน าแนวทางในการปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ข้อก าหนดมาตรฐาน จึงจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงเง่ือนไขเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ตามบริบทขององคก์รดว้ย เช่น ขนาดขององคก์ร ประเภทของกิจการ 
กระบวนการ ผลิตภณัฑ์และบริการขององค์กร ลกัษณะการบริหารงาน วฒันธรรมองค์กร ความ
ซบัซอ้นของกระบวนการและความสัมพนัธ์ของกระบวนการเหล่านั้น รวมถึงกฎหมายพนัธะสัญญา
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนพนักงานในองค์กร ความสามารถของบุคลากรท่ีท างานภายใต้
การควบคุมขององค์กรนั้น ๆ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพื่อประสิทธิผลของการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) และเกิดผลลพัธ์ของกระบวนการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มดว้ยความส าเร็จ 

3) ส าหรับระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 เป็นการปรับมาตรฐาน
ในเชิงกลยทุธ์มากขึ้นโดยเนน้วิเคราะห์บริบท ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และความเส่ียง ดงันั้นเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจเพิ่มเติมในประเด็นขา้งตน้ องคก์รอาจจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ขอ้ก าหนด
มาตรฐานระบบการจดัการความเส่ียง ISO 30001 ซ่ึงสามารถช่วยให้เกิดมุมมองในการพิจารณาได้



193 

ครอบคลุมรอบดา้นมากยิง่ขึ้น โดยองคก์รสามารถพิจารณาจดัฝึกอบรม หลกัสูตร บริบทองคก์รและ
การบริหารความเส่ียงตามระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้กบัผูบ้ริหารคณะท างานและ
พนักงานในองค์กรได้ทราบ และเกิดความเขา้ใจในการประเมินพร้อมทั้งก าหนดวิธีการในการ
ควบคุมความเส่ียงตามความเหมาะสมภายใตท้รัพยากรท่ีองคก์รมีอยู่ 

4) จากรายละเอียดขอ้ก าหนดท่ีมีการเพิ่มเติมในเร่ืองประเด็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นของมุมมองวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระดบัมหาภาค หรือต่อภาพรวมของการจดัการส่ิงแวดลอ้มในมุมกวา้ง 
โดยเน้นให้ความรู้ความเขา้ใจต่อผูบ้ริหาร ทีมงานคณะท างานผูด้  าเนินระบบ เร่ืองการได้มาซ่ึง
วตัถุดิบ การก่อก าเนิดผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ การท าลายซากผลิตภัณฑ์ การหมุนเวียน
ผลิตภณัฑใ์ชใ้นองคก์รหรือในองคก์รอ่ืน ๆ การน ากลบัมาใชใ้หม่หรือการรีไซเคิล เป็นตน้ และควร
เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้พนักงานในเร่ืองเก่ียวกับระบบนิเวศน์ส่ิงแวดล้อม ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืนเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีองคก์รก าลงัปฏิบติัไปสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกันทั้ง
ระบบและก าหนดแนวทางปฏิบัติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น น าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

5) องค์กรท่ีมีระบบมาตรฐานแลว้สามารถด าเนินการจดัการระบบมาตรฐานส่ิงแวดล้อม
ควบคู่บูรณาการร่วมกบัระบบมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น ระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ( ISO 9001) 
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000 , GHP&HACCP)  ระบบมาตรฐานการ
จดัการคุณภาพช้ินส่วนยานยนต์ (IATF16949) ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ISO45001)  เป็นตน้ ซ่ึงสามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนัและควบคู่บูรณาการ
ร่วมกนัได ้ทั้งน้ีจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความยัง่ยนืให้กบัองคก์รไดม้าก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นหากสามารถพิจารณาถึงการรวมบูรณาการระบบมาตรฐานต่าง ๆรวมกันเป็นแนว
ทางการปฏิบัติจะสามารถน าสู่ระบบท่ีมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ ง่ายต่อกระบวนการ
ท างานของพนกังาน การปฏิบติังานของพนกังานจะไม่ซ ้าซอ้นและไม่เพิ่มความยุง่ยากในการท างาน
อีกต่อไปเป็นการพฒันาบุคลากรการพฒันาทกัษะความสามารถของพนกังานการพฒันางานในเชิง
การประยกุตใ์ชแ้บบควบรวมบูรณาการเชิงระบบร่วมกนัอีกดว้ย ท าใหพ้นกังานมีมุมมองการท างาน
ท่ีเพิ่มมากขึ้นทั้งมิติดา้นคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัร่วมกนั 
 6) แนวทางท่ีองค์กรจะประสบความส าเร็จในการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น องค์กรจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดบัในการด าเนินการ โดย
ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
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จดัท าระบบ ก าหนดโครงสร้างบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดการท างาน การจดัฝึกอบรมให้ความรู้และ
การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ด้านส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อหาฉันทามติในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมประเด็นลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร 
 

5.8 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป    
  
  ผูว้ิจยัควรศึกษาประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีมีขอบเขตและขอบข่ายท่ีแตกต่างกนัให้
หลายหลายมากขึ้น เพื่อเปรียบเทียบความยากง่ายของแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน 
เช่น องคก์รขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปแบบการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้
ผูว้ิจยัไดมี้มุมมองแนวทางการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดไดห้ลากหลายกลุ่มธุรกิจไดม้ากขึ้น 
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1. ขอบข่าย 
มาตรฐานสากลฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดส าหรับระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ใหอ้งคก์รใช้เพื่อ

มาซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานสากลฉบบัน้ีมีเจตนาเพื่อให้ใช้ส าหรับองค์กรท่ีหาวิธีการ
จดัการกบัความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของตนอยา่งเป็นระบบ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนบัสนุนเสา
หลกัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 

มาตรฐานสากลฉบับน้ีช่วยให้องค์กรบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีต้องการจากระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีซ่ึงให้คุณค่าต่อส่ิงแวดลอ้ม องค์กร และผูมี้ส่วนได้เสีย การสอดคลอ้งต่อนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อยา่งรวมถึง 

- เพิ่มสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- การท าใหบ้รรลุผลตามพนัธะสัญญาท่ีตอ้งท าใหส้อดคลอ้ง 
- บรรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานสากลฉบบัน้ีใชไ้ดก้บัทุกองคก์ร ทุกขนาด ชนิด และลกัษณะ และการประยกุตใ์ช้

กบัประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental aspect) ของกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ี
องคก์รพิจารณาว่าสามารถควบคุมไดห้รือสามารถผลกัดนัไดโ้ดยพิจารณามุมมองของวฏัจกัรชีวิต 
(Life cycle perspective) มาตรฐานสากลฉบับน้ีไม่ได้ระบุ เกณฑ์สมรรถนะด้านส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะ มาตรฐานนานาชาติน้ี สามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อปรับปรุงการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ การกล่าวอา้ง การสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลฉบบัน้ี อย่างไรก็ตาม 
ไม่สามารถยอมรับไดเ้วน้แต่ขอ้ก าหนดท่ีหมดไดรั้บการควบคุมกบัระบบบริหารส่ิงแวดลอ้มและท า
ใหบ้รรลุผล โดยไม่มีการละเวน้ 
 
2. ข้อก าหนดอ้างอิง : 

ยงัไม่มีการอา้งอิงจากเอกสารอา้งอิงใด ขอ้ก าหนดน้ีเป็นขอ้ก าหนดท่ีเป็นมาตรฐานและ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการอ่ืน ๆ  

 
3. ค าศัพท์และค าจ ากดัความ 

3.1 ระบบการบริหารงาน (Management System) 
องคป์ระกอบขององคก์ร (3.1.4) ท่ีสัมพนัธ์กนัหรือมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั เพื่อน าไปก าหนดน

โบบาย และวตัถุประสงค ์(3.2.5) และกระบวนการ (3.3.5) เพื่อใหบ้รรลุต่อวตัถุประสงคด์งักล่าว 
หมายเหตุ 1 ระบบการบริหารงานสามารถเป็นระบบเดียวกันหรือหลายระบบ (ตวัอย่างเช่น การ
บริหารคุณภาพ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
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หมายเหตุ 2 องค์ประกอบของระบบการบริหารงานจดัตั้งโครงสร้างขององค์กรบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบการวางแผนการด าเนินนโยบาย การวางแผน และกระบวนการ การ
ประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง 

หมายเหตุ 3 ขอบข่ายของระบบการบริหารงานสามารถครอบคลุมทั้งองค์กรระบุเจาะจง
ส าหรับบางหน่วยงานหรือแผนกโดยเฉพาะในองคก์รหรือกลุ่มของกิจกรรม 

3.1.2 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System) 
ส่วนหน่ึงของระบบการจดัการขององคก์ร (3.1.1) ท่ีใชเ้พื่อจดัการประเด็นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ (3.2.2) การสอดคลอ้งต่อขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั (3.2.9) และ ด าเนินการกบัความ
เส่ียงและโอกาส (3.2.11) 

3.1.3 นโยบายส่ิงแวดล้อม (Environmental Policy) 
ความตั้งใจโดยรวมและทิศทางขององค์การ (3.1.4) ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะ

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (3.4.11) ท่ีซ่ึงไดถู้กก าหนดอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ริหารสูงสุด (3.1.5) ของ
องคก์ร 

3.1.4 องค์กร (Organization) 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมีหน้าท่ีของตนเองโดยการก าหนดความรับผิดชอบ 

อ านาจหนา้ท่ี และความสัมพนัธ์ต่อกนัเพื่อท าใหบ้รรลุต่อวตัถุประสงค ์(3.2.5) 
หมายเหตุ 1 โดยหลกัการ องคก์รในท่ีน่ีอาจรวมถึง แต่ไม่ไดจ้ ากดั ผูค้า้ขาย บริษทั 

กลุ่มบริษทั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ผูป้ระกอบการ สมาคม นิติบุคคล หน่วยงานรัฐ สถานบนั มูลนิธิความ
ร่วมมือหรือส่วนหน่ึงหรือส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีรวมกัน โดยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นความร่วมมือกัน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

3.1.5 ผู้บริหารสูงสุด (Top Management) 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงสั่งการและควบคุมองคก์ร (3.1.4) ในระดบัสูงสุด 

หมายเหตุ 1 ผูบ้ริหารสูงสุดมีอ านาจในการมอบอ านาจหนา้ท่ีและจดัสรรทรัพยากรภายในองคก์ร 
หมายเหตุ 2 ในกรณีท่ีขอบข่ายของระบบบริหารงาน (3.1.1) ครอบคลุมเฉพาะบางส่วนขององคก์ร 
ดงันั้นผูบ้ริหารสูงสุดหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสั่งการและควบคุมองคก์รในส่วนนั้น 

3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย (Interested Party) 
บุคคลหรือองคก์ร (3.1.4) ท่ีสามารถท าใหเ้กิดผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบหรือ

เช่ือวา่ตนเองไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจหรือกิจกรรม 
ตวัอยา่ง ลูกคา้ ชุมชน ผูใ้หบ้ริการจากภายนอก ภาครัฐ องคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐ นกัลงทุน พนกังาน 

หมายเหตุ 1 “เช่ือวา่ตนเองไดรั้บผลกระทบ” หมายถึงการรับรู้ท่ีทราบต่อองคก์ร 
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3.2 ค าศัพท์ท่ีเกีย่วข้องกบัการวางแผนงาน 
3.2.1 ส่ิงแวดล้อม (Environmental) 
ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ องคก์รนั้น ๆ (3.1.4) ท่ีไดด้ าเนินการอยูร่วมไปถึงอากาศ น ้ า พื้นดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว ์มนุษย ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ี 
หมายเหตุ 1 ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ องค์กรอาจขยายจากภายในองค์กร สู่พื้นท่ีท้องถ่ิน 

ภูมิภาค และ ระบบของโลก 
หมายเหตุ 2 ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ น้ี อาจระบุด้วยค าว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ หรือ คุณลกัษณะอ่ืน ๆ  
3.2.2 ประเด็นส่ิงแวดล้อม (Environmental aspects) 
องคป์ระกอบของกิจกรรมหรือผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์ร (3.1.4) ท่ีสามารถ

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (3.2.1) 
หมายเหตุ 1 ประเด็นส่ิงแวดล้อมสามารถเป็นสาเหตุคต่อผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม (3.2.4) ประเด็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยยะ เป็นหน่ึงท่ีมีหรือสามารถมีผลกระทบต่อหน่ึง
ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มหรือมากกวา่ 

หมายเหตุ 2 ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยยะ องค์กรสามารถพิจารณาโดยใช้
เกณฑโ์ดยเกณฑห์น่ึงหรือหลายเกณฑก์็ได ้

3.2.3 สภาพส่ิงแวดล้อม  
สถานะหรือคุณลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม (3.2.1) ท่ีไดรั้บพิจารณาท่ีจุดใดจุดหน่ึงใน

เวลานั้น 
3.2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact) 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ ต่อส่ิงแวดล้อม (3.2.1) ไม่ว่าจะเป็นด้านผลเสียหรือมี

ประโยชน์ ทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ึงเป็นผลมาจากประเด็นส่ิงแวดลอ้ม (3.2.2) ขององคก์ร (3.1.4) 
3.2.5 วัตถุประสงค์ (Objective) 
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการบรรลุ 
หมายเหตุ 1 วตัถุประสงคอ์าจเป็นกลยทุธ์ ยทุธวิธี หรือ การด าเนินการ 
หมายเหตุ 2 วตัถุประสงค์สามารถเก่ียวขอ้งกบัดา้นต่าง ๆ (เช่น การเงิน สุขภาพ

และความปลอดภยัและเป้าประสงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) และสามารถประยุกต์ใช้ไดใ้นระดบัต่าง ๆ 
(เช่น กลยทุธ์ ทัว่ทั้งองคก์ร โครงการ ผลิตภณัฑ ์บริการ และกระบวนการ (3.3.5)) 
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หมายเหตุ 3 วตัถุประสงค์อาจแสดงไดใ้นวิธีการอ่ืน ๆ เช่น ผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ 
จุดประสงค์ เกณฑ์การด าเนินการ วตัถุประสงค์ส่ิงแวดล้อม (3.2.6) หรืออาจจะใช้ค  าอ่ืนท่ีมี
ความหมายเช่นเดียวกนั (เช่น จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค ์หรือเป้าหมาย) 

3.2.6 วัตถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม  
วตัถุประสงค์ (3.2.5) ท่ีตั้งโดยองค์กร (3.1.4) สอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

(3.1.3) 
3.2.7 การป้องกนัมลพษิ (Prevention of Pollution) 
การใชก้ระบวนการ (3.3.5) การปฏิบติั การเทคนิค วสัดุอุปกรณ์ ผลิตภณัฑ ์บริการ 

หรือ พลงังาน เพื่อหลีกเล่ียง ลดหรือควบคุม (โดยการแยกหรือการรวม) การเกิดขึ้น การระบายหรือ
ทิ้งมลสารประเภทต่าง ๆ หรือของเสีย เพื่อท่ีจะลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ (3.2.4) 

หมายเหตุ 1 การป้องกนัมลพิษสามารถรวมถึงการลดและก าจดัแหล่งก าเนิดการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตภณัฑ์หรือบริการ การใช้ทรัพยากร วตัถุดิบ และพลงังานทดแทน
อยา่งมีประสิทธิภาพ การใชซ้ ้า การน ากลบัมาใชใ้หม่ การปรับปรุงและการบ าบดั 

3.2.8 ข้อก าหนด (Requirement) 
ความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีได้ระบุไวห้รือเป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไปหรือข้อ

ปฏิบติัตามหลกักฎหมาย 
หมายเหตุ 1 “เป็นส่ิงท่ีรู้กันโดยทัว่ไป” หมายถึงเป็นธรรมเนียมปฏิบติัหรือแนว

ปฏิบติัโดยทัว่ไปส าหรับองค์กร (3.1.4) และผูมี้ส่วนได้เสีย (3.1.6) ว่าความตอ้งการหรือความ
คาดหวงัจะเป็นไปตามนั้น 

หมายเหตุ 2 ขอ้ก าหนดท่ีก าหนดไวค้ือส่ิงท่ีไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน เช่นการระบุไว้
ในเอกสารขอ้มูล (3.2.2)  

หมายเหตุ 3 ข้อก าหนดท่ีนอกเหนือจากกฎหมายจะเป็นข้อบังคับ เม่ือองค์กร
ตดัสินใจท่ีจะกระท าใหส้อดคลอ้ง 

3.2.9 พนัธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม (Compliance Obligations (preferred term)) 
ขอ้ก าหนดกฎหมาย หรือ ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ (บงัคบัถือปฏิบติั) 

ขอ้ก าหนดกฎหมาย (3.2.8) ท่ีซ่ึงองค์กร (3.1.4) ตอ้งกระท าให้สอดคลอ้ง และ ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ี
องคก์รตอ้งหรือเลือกท่ีจะปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง 

หมายเหตุ 1 ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม  
(3.1.2) 
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หมายเหตุ 2 ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม สามารถมาจากขอ้ก าหนดภาคบงัคับแล
มาตรฐานอุตสาหกรรม การเก่ียวพนัธ์สัญญาว่าจา้ง แนวปฏิบติั และ ขอ้ตกลงกบักลุ่มชุมชนหรือ
องคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐ 

3.2.10 ความเส่ียง (Risk) 
ผลกระทบของความไม่แน่นอน 
หมายเหตุ 1 ผลกระทบคือการเบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งท่ีดีหรือไม่ดี 
หมายเหตุ 2 ความไม่แน่นอน ท่ีไดร้ะบุ แมว้่าบางส่วนของขอ้บกพร่องสารสนเทศ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจหรือความรู้ สถานการณ์ ผลกระทบท่ีตามมา หรือโอกาสการเกิด 
หมายเหตุ 3 ความเส่ียงมักจะแบ่งแยกโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้ น 

(Guide 73 ข้อ 3.5.1.3) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามมา (Guide 73 ข้อ 3.6.1.3) หรือสองอย่างน้ี
รวมกนั 

หมายเหตุ 4 ความเส่ียงมักจะแสดงออกในรูปของผลรวมของผลสืบเน่ืองจาก
เหตุการณ์ (รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น) (Guide 73 ขอ้ 3.5.1.1) 

3.2.11 ความเส่ียงและโอกาส 
ผลกระทบดา้นลบท่ีอาจเกิดขึ้น (อุปสรรค) และ ผลกระทบดา้นบวกท่ีอาจเกิดขึ้น 

(โอกาส) 
3.3 ค าศัพท์ท่ีเกีย่วข้องกบัระบบสนับสนุนและการด าเนินการ 

3.3.1 ความสามารถ (Competence) 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  
3.3.2 เอกสารข้อมูล (Documented Information) 
สารสนเทศท่ีไดรั้บการควบคุมและรักษาไวโ้ดยองคก์ร (3.1.4) รวมทั้งส่ือท่ีใชเ้ก็บ

สารสนเทศดงักล่าว 
หมายเหตุ 1 เอกสารขอ้มูลอาจจะอยูใ่นรูปแบบและส่ือใด ๆ ก็ได ้
หมายเหตุ 2 เอกสารขอ้มูลสามารถอา้งอิงถึง 
- ระบบการบริหารงานส่ิงแวดลอ้ม (3.1.2) รวมทั้งกระบวนการ (3.3.5) ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สารสนเทศท่ีจดัท าขึ้นเพื่อใชส้ าหรับการด าเนินการขององคก์ร (อาจเรียกวา่เป็น 

เอกสาร) 
- หลกัฐานจากผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น (อาจเรียกวา่เป็นบนัทึก) 
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3.3.3 วัฏจักรชีวิต (Life Cycle) 
วงจรต่อเน่ือง และ ปฏิสัมพนัธ์ของขั้นตอนระบบผลิตภณัฑ์หรือบริการ จากการ

ซ้ือวตัถุดิบ หรือจากทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงการส้ินสุด 
หมายเหตุ 1 ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิต ประกอบดว้ย การท าให้ไดม้าท่ีซ่ึงวตัถุดิบ การ

ออกแบบ การผลิต การขนส่งการส่งมอบ การใช ้การบ าบดัขั้นสุดทา้ย และการท าลายซาก 
3.3.4 การให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน (Outsource) 
การท าข้อตกลงกับองค์กรภายนอก (3.1.4) เพื่อให้ด าเนินการในบางส่วนของ

กิจกรรมหรือกระบวนการ (3.3.5)  
หมายเหตุ 1 องคก์รภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบข่ายของระบบการบริหาร (3.1.1) 

อย่างไรก็ตามกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมอบให้องค์กรภายนอกด าเนินการแทนจะยงัคงอยู่ใน
ขอบข่ายของระบบ 

3.3.5 กระบวนการ (Process) 
กลุ่มของกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์หรือท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัเพื่อเปล่ียนปัจจยัน าเขา้ไปสู่

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
หมายเหตุ 1 กระบวนการสามารถเป็นเอกสารหรือไม่ก็ได ้

3.4 ค าศัพท์ท่ีเกีย่วข้องกบัการประเมินผลงาน และการพฒันาระบบ 
3.4.1 การตรวจประเมิน (Audit) 
กระบวนการท่ีจัดท าขึ้ นอย่างเป็นระบบ เป็นอิสระ และเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3.3.5) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการตรวจประเมิน (Audit evidence) และการตรวจประเมินผลอยา่ง
เป็นรูปธรรมเพื่อตัดสินระดับการบรรลุผลตามเป้าหมายของเกณฑ์การตรวจประเมิน (Audit 
Criteria) 

หมายเหตุ 1 การตรวจติดตามภายในกระท าโดยองค์กรหรือบุคคลภายนอกท่ี
กระท าแทนองคก์ร 

หมายเหตุ 2 การตรวจติดตามสามารถตรวจรวม (รวมมากกวา่ 2 ระบบการจดัการ) 
หมายเหตุ 3 ความเป็นอิสระสามารถแสดงออกไดโ้ดย การปลอดความรับผิดชอบ

ในงานท่ีตรวจหรือไม่ล าเอียงและผลประโยชน์ทบัซอ้น 
หมายเหตุ 4 “หลกัฐานการตรวจ” ประกอบดว้ย บนัทึก ถอ้ยความ ของความเป็น

จริง หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัเกณฑ์การตรวจ และสามารถทวนสอบได ้และ “เกณฑ์การตรวจ” 
คือชุดของนโยบาย ระเบียบปฏิบติั หรือข้อก าหนด (3.2.8) ท่ีใช้เพื่ออา้งอิงในการทวนสอบกับ
หลกัฐานการตรวจ ซ่ึงไดนิ้ยามใน ISO 190011 : 2011, 3.3 และ 3.2 
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3.4.2 ความสอดคล้อง (Conformity) 
การบรรลุผลตามขอ้ก าหนด (3.2.8) 
3.4.3 ความไม่สอดคล้อง (Nonconformity) 
การไม่บรรลุผลตามขอ้ก าหนด (3.2.8) 
หมายเหตุ 1 การไม่สอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ี

และขอ้ก าหนดเพิ่มเติมจากระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม (3.1.2) ท่ีซ่ึงองคก์ร (3.1.4) จดัท าขึ้น 
3.4.4 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action) 
การปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (3.4.3) และ

ป้องกนัการเกิดซ ้า 
หมายเหตุ 1 อาจมีมากกวา่หน่ึงสาเหตุส าหรับส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
3.4.5 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement) 
กระบวนการท่ีเกิดขึ้นซ ้า ๆ ซ่ึงส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะ (3.4.10) 
หมายเหตุ 1 การเพิ่มสมรรถนะเก่ียวขอ้งกบัการใช้ระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม 

(3.1.2) เพื่อท าให้ได้มาซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม (3.4.11) ตามนโยบายส่ิงแวดลอ้ม (3.1.3) ของ
องคก์ร (3.1.4) 

หมายเหตุ 2 กิจกรรมไม่จ าเป็นตอ้งท าทุกพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง หรือโดยไม่หยดุพกั 
3.4.6 ประสิทธิผล 
การด าเนินกิจกรรมท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงก าหนดและวางแผนผลลพัธ์ท่ีจะบรรลุไว้

ก่อน 
3.4.7 ดัชนีชี้วัด (Indicator) 
ตัวแทนท่ีวัดได้ ของสภาพหรือสถานะของการด าเนินการ การบริหาร หรือ

สภาพการณ์ (SOURCE : ISO 14031 : 2013, 3.15) 
3.7.8 การเฝ้าระวัง (Monitoring) 
การคน้หาสถานภาพของระบบกระบวนการ (3.26) หรือกิจกรรม 
หมายเหตุ 1 การคน้หาสถานภาพอาจจ าเป็นตอ้งใช้การตรวจสอบ การเฝ้าดู หรือ

การสังเกตอยา่งจริงจงั 
3.4.9 การวัด (Measurement) 
กระบวนการ (3.3.5) เพื่อพิจารณาค่า 
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3.4.10 สมรรถนะ (Performance) 
ผลท่ีวดัได ้
หมายเหตุ 1 สมรรถนะสามารถเก่ียวกบัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ 2 สมรรถนะสามารถเก่ียวกับการจัดการกับกิจกรรม กระบวนการ 

(3.3.5) ผลิตภณัฑ ์(รวมบริการ) ระบบ หรือองคก์าร (3.1.4) 
3.4.11 สมรรถนะด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Performance) 
สมรรถนะ (3.4.10) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (3.2.2)  
หมายเหตุ 1 ส าหรับระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม (3.1.2) ผลสามารถวดัเทียบกบั

นโยบายส่ิงแวดลอ้ม (3.1.3) ขององคก์ร (3.1.4) วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม (3.2.6) หรือเกณฑอ่ื์น 
หรือใชด้ชันีวดั (3.4.7) 

 
4 บริบทขององค์กร 

4.1 ความเข้าใจในบริบทขององค์กร  
 องค์กรตอ้งพิจารณาก าหนดประเด็นภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าประสงค์ของ
องค์กรและผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลพัธ์ตามผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ
จากระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นเหล่าน้ีตอ้งรวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีก าลงัได้รับผลต่อ
องคก์ร หรือมีความสามารถในการส่งผลกระทบต่อองคก์ร 
 4.2  ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  

องคก์รตอ้งท าการพิจารณาก าหนด : 
a) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
b) ความจ าเป็นและความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น ขอ้ก าหนด) ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
c) โดยความจ าเป็นและความคาดหวงันั้น จะแปลเปล่ียนเป็นพนัธสัญญาท่ีตอ้งท าให้

สอดคลอ้ง 
4.3  การพจิารณาก าหนดขอบข่าย ระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม 
องคก์รตอ้งพิจารณาก าหนด ขอบเขต (Boundaries) และการประยกุตใ์ชร้ะบบการบริหาร

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อจดัตั้งขอบข่าย (Scope) ของระบบการจดัการ ในการก าหนดขอบข่าย องคก์รตอ้ง
พิจารณา : 

a) ประเด็นภายนอกและภายใน ตามขอ้ 4.1 
b) พนัธสัญญาท่ีตอ้งท าใหส้อดคลอ้ง ตามขอ้ 4.2 
c) หน่วยงานขององคก์ร ฟังก์ชัน่ ขอบเขตทางกายภาพ 
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d) กิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
e) อ านาจตามหนา้ท่ี และความสามารถในการควบคุมและการมีส่วนผลกัดนั 
เม่ือไดมี้การก าหนดขอบข่าย กิจกรรมทั้งหมด ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ขององคก์รภายใน
ขอบข่าย จ าเป็นตอ้งรวมอยูภ่ายในระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
ขอบข่ายตอ้งไดรั้บการธ ารงรักษาในรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นเอกสารและพร้อมเปิดเผยให้

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
4.4  ระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม  
เพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ รวมถึงการท าใหไ้ดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม องคก์ร

ตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั ธ ารงรักษา และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงกระบวนการจ าเป็นและปฏิสัมพนัธ์ของกระบวนการนั้น ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานสากลฉบบัน้ี 

องคก์รตอ้งพิจารณา ความรู้ท่ีไดจ้าก 4.1 และ 4.2 เม่ือจดัท าและธ ารงรักษา ระบบบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
5 ภาวะผู้น า 

5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งมั่น (Leadership and commitment) 
ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้ า และความมุ่งมัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการ

บริหารส่ิงแวดลอ้มโดย : 
a) เป็นผูมี้ภาระรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
b) มัน่ใจวา่นโยบายและวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มไดมี้ก าหนดขึ้น และสอดรับ 

(compatible) กนักบัทิศทางกลยทุธ์และบริบทขององคก์ร 
c) มัน่ใจวา่มีการบูรณาการขอ้ก าหนดของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มกบักระบวนการทาง

ธุรกิจขององคก์ร 
d) มัน่ใจวา่มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

เพียงพอ 
e) ส่ือสารใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผลและการ

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
f) มัน่ใจวา่ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ 
g) ก ากบัและสนบัสนุนบุคลากร เพื่อใหมี้ส่วนสร้างระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิด
ประสิทธิผล 
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f) ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
i) สนบัสนุนบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ใหไ้ดแ้สดงความเป็นผูน้ าและความ

มุ่งมัน่ในการประยกุตใ์ชม้าตรฐานดงักล่าวในงานท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ ค  าวา่ “ธุรกิจ” ในมาตรฐานน้ี ใหมี้ความหมายกวา้ง ๆ วา่หมายถึงกิจกรรมหลกั

ต่าง ๆ ท่ีท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ 
5.2   นโยบายส่ิงแวดล้อม    
ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติัใช ้ และธ ารงรักษานโยบายส่ิงแวดลอ้ม ท่ีซ่ึงอยูใ่น

ขอบเขตท่ีก าหนดในระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
a) เหมาะสมกบัเป้าประสงคข์ององคก์รและบริบทขององคก์ร รวมถึงลกัษณะ ขนาดและ

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
b) ใหก้รอบส าหรับการก าหนดและทบทวนวตัถุประสงคส่ิ์งแวดลอ้ม 
c) รวมถึงความมุ่งมัน่ในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการป้องกนัมลพิษ และความมุ่งมัน่

เฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทองคก์ร 
หมายเหตุ ความมุ่งมัน่เฉพาะอ่ืน ๆ เพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้ม สามารถรวมถึงการใชท้รัพยากร

อยา่งย ัง่ยนื การบรรเทาและปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

d) รวมถึงความมุ่งมัน่ในการบรรลุผลต่อพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
e) รวมถึงความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม 
นโยบายส่ิงแวดลอ้มตอ้ง 
- ไดรั้บการธ ารงรักษาเป็นเอกสารสนเทศ 
- ไดรั้บการส่ือสารในองคก์ร 
- พร้อมเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
5.3   บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในองค์กร  
ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งมัน่ใจวา่ ความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีส าหรับบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ 

ไดมี้การมอบหมายและส่ือสารเป็นท่ีเขา้ใจในองคก์รผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งมอบหมายความรับผิดชอบ
และอ านาจหนา้ท่ีเพื่อ: 

a) มัน่ใจวา่ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลน้ี 
b) รายงานสมรรถนะของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ต่อผูบ้ริหารสูงสุด 
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6 การวางแผน 
6.1   การปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกบัความเส่ียง และโอกาส  

6.1.1  ท่ัวไป  
องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษา ซ่ึงกระบวนการท่ีจ าเป็นเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดใน 6.1.1 ถึง 6.1.4เม่ือท าการวางแผนส าหรับระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
องคก์รตอ้งพิจารณา :    

- ประเด็นท่ีอา้งอิงจากขอ้ 4.1 
- ขอ้ก าหนดอา้งอิงจากขอ้ 4.2 
- ขอบข่ายระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
และพิจารณาความเส่ียงและโอกาส ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (ดู 

6.1.2) พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม (ดู 6.1.3) ประเด็นและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีระบุจาก 4.1 และ 4.2 ท่ี
จ าเป็นตอ้งระบุเพื่อ 

- รับประกนัวา่ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ 
- ป้องกนั หรือลดผลกระทบดา้นลบ รวมถึงสภาวะส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีอาจเกิดมี

ผลกบัองคก์ร 
- บรรลุผลการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
ภายในขอบข่ายระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม องคก์รตอ้งพิจารณาก าหนดสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีท่ีอาจเกิดได ้รวมถึงท่ีซ่ึงสามารถเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศ ส าหรับ 
- ความเส่ียงและโอกาสท่ีจ าเป็น ตอ้งไดรั้บการด าเนินการ 
- กระบวนการท่ีจ าเป็นตาม 6.1.1 ถึง 6.1.4 ดว้ยขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่วา่จะไดมี้การกระท าตามท่ีไดว้างแผน 
6.1.2 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม  
องคก์รได ้ ก าหนด ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์ และบริการท่ี

สามารถควบคุมได ้ และหรือมีอิทธิพลในการควบคุม โดยพิจารณาตามหลกัการของวงจรชีวิต 
ผลิตภณัฑ ์โดยจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

 a) การเปล่ียนแปลง รวมไปถึงการวางแผนการพฒันาใหม่ ๆ หรือการปรับปรุง
กิจกรรม ผลิตภณัฑ ์ และบริการ 

  b) ระบุปัญหาในสภาวะผิดปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น 
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องคก์รตอ้งพิจารณาลกัษณะปัญหาซ่ึงมี หรือสามารถท่ีจะมีผลกระทบต่อ สวล. ท่ี
มีนยัส าคญั โดยจะตอ้งก าหนดเกณฑข์ึ้นมาพิจารณา การส่ือสารลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
นยัส าคญัในหลาย ๆ ระดบั ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารขอ้มูลส าหรับ 

- ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
เกณฑท่ี์ใชเ้พื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

- ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 
- มัน่ใจวา่ขอ้มูลเหล่าน้ีมีการควบคุมการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะกรณี

มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และบริการ 
หมายเหตุ ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัอาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียง

และโอกาส ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่ามีผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (อุปสรรค) หรือผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์ (โอกาส) 

6.1.3 พนัธะสัญญาท่ีต้องปฏิบัติตาม  
องคก์รตอ้ง 
a) พิจารณาก าหนดและเขา้ถึงพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
b) พิจารณาก าหนดวิธีการในการประยกุตใ์ชพ้นัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกบัองคก์ร 
c) น าเอาพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามไปเม่ือจดัท า น าไปปฏิบติั ธ ารงรักษา และ
ปรับปรุงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
องคก์รตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศซ่ึงพนัธสัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

หมายเหตุ  พนัธสัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัตามสามารถส่งผลต่อความเส่ียงและโอกาสขององคก์ร 
6.1.4  การวางแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 
องคก์รตอ้งวางแผน 
a) เพือ่ด าเนินการกบั 
- ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 
- พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
- ความเส่ียงและโอกาสท่ีไดร้ะบุใน 6.1.1 
b) วิธีการ 
-บูรณาการและน าไปปฏิบติัในกระบวนการของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม (ดู

ขอ้ 6.2 ขอ้ 7 ขอ้ 8 และ 9.1) หรือกระบวนการทางธุรกิจอ่ืน ๆ 
- ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีไดก้ระท า (ดู 9.1) 
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เม่ือท าการวางแผนปฏิบติัการ องคก์รตอ้งพิจารณาทางเลือกของเทคโนโลยแีละการเงิน ขอ้ก าหนด
ในการปฏิบติังาน และขอ้ก าหนดทางดา้นธุรกิจ 

6.2  วัตถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม และการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ 
6.2.1  วัตถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม  
ต้องจัดท าวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมตามสายงานและระดับ โดยค านึงถึง

ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัขององคก์รและพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และการพิจารณา
ถึงความเส่ียงและโอกาสวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 

-ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
- สามารถวดัได ้(หากเป็นไปได)้ 
- ไดรั้บการเฝ้าระวงั 
- ไดรั้บการส่ือสารไดรั้บการปรับปรุงตามความเหมาะสม 
- ตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 
6.2.2  การด าเนินการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่ิงแวดล้อม  
เม่ือวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม องคก์รตอ้งก าหนด 
a) อะไรท่ีจะท า 
b) ทรัพยากรอะไรท่ีตอ้งการ 
c) ใครเป็นคนรับผิดชอบ 
d) ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ 
e) วิธีการประเมินผล รวมถึงดชันีช้ีวดัส าหรับการเฝ้าระวงั ความคืบหน้าในการ

บรรลุวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีวดัได้ (ดู 9.1.1)องค์กรต้องพิจารณาวิธีการในการท าให้
กิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถควบรวมในกระบวนการทางธุรกิจ 
 
7 ทรัพยากร 

7.1 ทรัพยากร 
องค์กรตอ้งพิจารณาก าหนดและให้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท า การน าไปปฏิบติั 

ธ ารงรักษา และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
7.2 ความสามารถ  
องคก์รตอ้ง 
a) ก าหนดความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากรท่ีท างานภายใตก้ารควบคุม ท่ีซ่ึงมีผลต่อ

สมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถบรรลุพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามโดยสมบูรณ์ 
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b) ท าให้มัน่ใจว่าบุคลากรเหล่าน้ีมีความสามารถบนพื้นฐาน การศึกษา การฝึกอบรม หรือ
ประสบการณ์ 

c) ก าหนดการอบรมท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม และระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้ม 

d) เม่ือสามารถประยุกต์ใช้ได ้ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสามารถท่ีจ าเป็น และ
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีไดก้ระท า 

หมายเหตุ  การด าเนินการท่ีสามารถประยุกต์ใช้ ตวัอย่างเช่น การให้ฝึกอบรม การเป็นพี่
เ ล้ียง หรือการมอบหมายงานกับพนักงานปัจจุบัน หรือการว่าจ้าง หรือท าสัญญากับผู ้ท่ี มี
ความสามารถ 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นหลกัฐานของความสามารถ 
7.3   ความตระหนักรู้  
องคก์รตอ้งท าให้มัน่ใจว่าบุคลากรท่ีท างานภายใตก้ารควบคุมขององคก์รมีความตระหนัก

ถึง 
a) นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
b) ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ และผลกระทบท่ีมีอยู่หรือท่ีอาจจะเกิด ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า 
c) การมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลของระบบของการบริหารส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประโยชน์

ของการไดม้าซ่ึงสมรรถนะส่ิงแวดลอ้ม 
d) ผลกระทบของการไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง

การไม่บรรลุผลสมบูรณ์ต่อพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  
7.4   การส่ือสาร  

7.4.1  ท่ัวไป   
องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษากระบวนการท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือ

ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง 
a) อะไรท่ีจะส่ือสาร 
b) ส่ือสารเม่ือไหร่ 
c) ส่ือสารกบัใคร 
d) ส่ือสารอยา่งไร 
เม่ือจดัท ากระบวนการส่ือสาร องคก์รตอ้ง: 
- ค านึงถึงพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
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- ให้มัน่ใจว่าสารสนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่ือสารมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจาก
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และเช่ือถือได ้

องคก์รตอ้งตอบสนองต่อการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
และองคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลกัฐานของการส่ือสาร ตามความเหมาะสม 
   7.4.2การส่ือสารภายใน 
   องคก์รตอ้ง 

  a) ท าการส่ือสารภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มตามระดบัและ
หนา้ท่ีต่าง ๆ ขององคก์ร รวมถึงการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ตามความเหมาะสม 

  b) ให้มัน่ใจว่ากระบวนการส่ือสารท าให้บุคลกรท่ีท างานภายใตอ้งคก์รมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง        
   7.4.3  การส่ือสารภายนอก                                                                                                               
   องค์กรตอ้งส่ือสารสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องตามระบบการบริหารส่ิงแวดล้อมกับ
ภายนอก ตามกระบวนการส่ือสารขององคก์รท่ีไดส้ร้างขึ้น และตามการก าหนดตามพนัธกรณีท่ีตอ้ง
ปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง 

7.5 เอกสารสารสนเทศ   
7.5.1 ท่ัวไป  
ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มขององคก์รตอ้งรวมถึง                                                                         
a) เอกสารสารสนเทศท่ีก าหนดโดยมาตรฐานนานาชาติน้ี                                                               
b) เอกสารสารสนเทศท่ีพิจารณาโดยองคก์รวา่จ าเป็นส าหรับระบบการบริหาร 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผล  
หมายเหตุ  ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศส าหรับกระบวนการบริหาร 

ส่ิงแวดลอ้มอาจแตกต่างระหวา่งองคก์ร เน่ืองจาก 
- ขนาดขององคก์รและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สินคา้ผลิตภณัฑ ์และ 

บริการ 
- ความจ าเป็นในการแสดงการสอดคลอ้งกบัพนัธกรณี 
- ความซบัซอ้นของกระบวนการ และปฏิสัมพนัธ์ 
- ความสามารถของบุคลากรท่ีท างานภายใตอ้งคก์ร 
7.5.2  การจัดท าและท าให้ทันสมัย     
เม่ือท าการจดัท าและท าการปรับปรุงขอ้มูลเอกสาร องคก์รตอ้งมัน่ใจถึงความ 

เหมาะสม 
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a) การช้ีบ่ง และค าอธิบาย (เช่น ช่ือเอกสาร วนัท่ี ผูก้  าหนด หรือหมายเลขอา้งอิง) 
b) รูปแบบ (เช่น ภาษา รุ่นซอฟทแ์วร์ กราฟิก) และส่ือ (เช่น กระดาษ  

อิเลก็ทรอนิกส์) 
c) ทบทวนและอนุมติั ตามความเหมาะสมและเพียงพอ 
7.5.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ   
เอกสารสารสนเทศท่ีจ าเป็นโดยระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม และโดยมาตรฐาน 

นานาชาติน้ี ตอ้งไดรั้บการควบคุมเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 
a) มีพร้อม และเหมาะส าหรับการใชง้าน ท่ีไหนและเม่ือไหร่ เม่ือจ าเป็น 
b) ไดรั้บการป้องกนัอยา่งพอเพียง (เช่น การสูญเสียความลบั น าไปใชอ้ยา่งไม่ 

เหมาะสม หรือขาดความสมบูรณ์)ส าหรับการด าเนินการควบคุมเอกสารสารสนเทศ องค์กรตอ้ง
ด าเนินการกบักิจกรรมต่อไปน้ี ดงัน้ี 

- การแจกจ่าย การเขา้ถึง การเรียกหา และการใช ้
- การจดัเก็บและการเก็บรักษา รวมถึงการเก็บรักษาใหอ่้านออกไดช้ดัเจน 
- ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่น การควบคุมเวอร์ชัน่) 
- ระยะเวลาจดัเก็บ และการก าจดั 
เอกสารสารสนเทศจากภายนอกท่ีก าหนดโดยองคก์รวา่ จ าเป็นส าหรับการวางแผน 

และการด าเนินงานของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มตอ้งไดรั้บการช้ีบ่ง ตามความเหมาะสม และ
ควบคุม 

หมายเหตุ  การเขา้ถึง หมายถึงโดยนยั การตดัสินใจเก่ียวกบัสิทธ์ิในการอ่าน 
เอกสารสารสนเทศเท่านั้น หรืออนุญาตและให้อ านาจในการอ่านและปรับเปล่ียนเอกสารขอ้มูล
ข่าวสาร 
 
8.  การด าเนินการ   

8.1 การวางแผนและการควบคุมการดาเนินการ  
องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั ควบคุมและธ ารงรักษา กระบวนการท่ีจ าเป็นใหบ้รรลุ

ขอ้ก าหนดระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม และการน ากิจกรรมตามท่ีไดร้ะบุใน 6.1 และ 6.2 ไปปฏิบติั
โดย 

- จดัท าเกณฑก์ารปฏิบติังานส าหรับกระบวนการ 
- ท าการควบคุมกระบวนการ ตามเกณฑก์ารปฏิบติังาน 
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หมายเหตุ  การควบคุมสามารถรวมถึงการควบคุมทางวิศวกรรมและขั้นตอนปฏิบติั การ
ควบคุมสามารถน ามาใชต้ามล าดบันั้น (เช่น ก าจดั การทดแทน การบริหารจกัการ) และสามารถใช้
อยา่งเอกเทศ หรือใชร่้วมกนั 

องค์กรต้องควบคุมการเปล่ียนแปลงตามแผน และการทบทวนผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดต้ั้งใจ กระท ากิจกรรมเพื่อลดผลขา้งเคียงดา้นลบใด ๆ ตามความจ าเป็น 
องค์กรจะให้แน่ใจว่าการให้หน่ายงานอ่ืนด าเนินการแทน ได้รับการควบคุมหรือมีอิทธิพล ชนิด 
และระดบัของการควบคุม หรือการมีอิทธิพลท่ีจะใชก้บักระบวนการเหล่าน้ี ตอ้งไดรั้บการระบุไว้
ในระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสอดคลอ้งกบัมุมมองวงจรวฏัจกัรชีวิต องคก์รตอ้ง: 

a) จดัการควบคุมตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ขอ้ก าหนดส่ิงแวดลอ้มไดถู้กระบุใน
การออกแบบและพฒันากระบวนการพฒันาส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยค านึกถึงแต่ละ
ขั้นตอนของวงจรวฏัจกัรชีวิต 

b) พิจารณาขอ้ก าหนดส่ิงแวดลอ้มส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตามความ
เหมาะสม 

c) ส่ือสารขอ้ก าหนดส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัผูใ้หบ้ริการภายนอก รวมถึงผูรั้บเหมา 
d) พิจารณาความจ าเป็นเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งหรือส่งมอบ การใช้ การบ าบดัเม่ือส้ินสุดชีวิต และการจดัการเศษซากของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

f) ต้องธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศในขอบเขตท่ีจ าเป็น เพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่า
กระบวนการไดด้ าเนินการตามแผน 

8.1 การเตรียมพร้อม และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน   
ต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ และธ ารงรักษา กระบวนการท่ีจ าเป็นในการเตรียมการ และ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิด ตามระบุใน 6.1.1 
a) เตรียมการส าหรับการตอบสนองโดยการวางแผนกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือบรรเทา

ผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 
b) ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจริง 
c) ด าเนินกิจกรรมเพื่อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ี

เหมาะสมกบัขนาดของเหตุฉุกเฉินและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิด 
d) ทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะ ๆ หากเป็นไปได ้
e) ทบทวนและปรับเปล่ียนกระบวนการและแผนตอบสนองเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะหลงั

การเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการทดสอบ 
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f) ให้สารสนเทศและการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการเตรียมความพร้อมและตอบสนอง ตาม
ความเหมาะสมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงบุคลากรท่ีท างานภายใตก้ารควบคุม 

ตอ้งธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศในขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อใหมี้ความเช่ือมัน่ว่ากระบวนการ
ไดด้ าเนินการตามแผน 
 
9.    การประเมินสมรรถนะ  

9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน 
9.1.1 ท่ัวไป  
องคก์รตอ้งเฝ้าระวงั วดั วิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
องคก์รตอ้งก าหนด 
a) ส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งวดัและเฝ้าระวงั 
b) วิธีการส าหรับการเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และการประเมินท่ีสามารถ

ปฏิบติัไดเ้พื่อใหม้ัน่ใจถึงความถูกตอ้งของผลลพัธ์ 
c) เกณฑท่ี์ซ่ึงองคก์รใชใ้นการประเมินสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใชต้วัช้ีบ่งท่ี

เหมาะสม 
d) เม่ือใดท่ีตอ้งด าเนินการวดัและเฝ้าระวงั 
e) เม่ือใดท่ีผลการเฝ้าระวงัและการวดัตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์และการประเมินผล 
องค์กรต้องมั่นใจว่าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเฝ้าระวงัและตรวจวัดเป็น

เคร่ืองมือท่ีได้รับการสอบเทียบ หรือได้รับการทวนสอบ และได้รับการธ ารงรักษาตามความ
เหมาะสม 

องคก์รตอ้งประเมินสมรรถนะการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และประสิทธิผล
ของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์รตอ้งส่ือสารสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะผลการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก ตามท่ีระบุในกระบวนการส่ือสาร และตามความจ าเป็นจาก
พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

องคก์รตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นหลกัฐานการเฝ้าระวงั 
การวดั การวิเคราะห์ และการประเมินผล 

9.1.2  การประเมินความสอดคล้อง  
องคก์รตอ้งจดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษากระบวนการท่ีจ าเป็นเพื่อประเมิน

การบรรลุผลตามพนัธกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม องคก์รตอ้ง: 
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a) พิจารณาก าหนดความถ่ีท่ีใชใ้นการประเมินการสอดคลอ้ง 
b) ประเมินการสอดคลอ้งและด าเนินกิจกรรม ถา้จ าเป็น 
c) ธ ารงรักษาความรู้และความเขา้ใจในสถานะความสอดคลอ้ง 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพื่อเป็นหลกัฐานของการประเมินผลลพัธ์

ของพนัธกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
9.2 การตรวจประเมินภายใน  

9.2.1 ท่ัวไป 
องคก์รตอ้งด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไวเ้พื่อให้

สารสนเทศของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มวา่ : 
a) สอดคลอ้งต่อ 

1) ขอ้ก าหนดขององคก์รส าหรับระบบบริหาส่ิงแวดลอ้ม 
2) ขอ้ก าหนดมาตรฐานนานาชาติน้ี 

b) มีการน าไปปฏิบติั ล ารงรักษาอยา่งมีประสิทธิผล 
9.2.2 โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน 
องคก์รตอ้ง จดัท า น าไปปฏิบติั และธ ารงรักษา โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน

รวมถึง ความถ่ีวิธีการ ความรับผิดชอบ ขอ้ก าหนดการวางแผน และการรายงานการตรวจประเมิน
ภายใน เม่ือจัดท าโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน องค์กรต้องค านึงถึงความส าคัญของ
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อองค์กรและ ผลของการตรวจ
ประเมินก่อนหนา้น้ี  

องคก์รตอ้ง  
a) ระบุหลกัเกณฑก์ารตรวจประเมินและขอบข่ายการตรวจประเมินแต่ละคร้ัง  
b) เลือกผูต้รวจประเมิน และท าการตรวจประเมินเพื่อให้แน่ใจกระบวนการตรวจ

ประเมินมีความความเท่ียงธรรมและไม่เอนเอียง  
c) ท าใหแ้น่ใจวา่ผลการตรวจประเมินไดร้ายงานสู่ระดบัจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง  
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็นหลกัฐานของการปฏิบติัตาม 

โปรแกรมการตรวจประเมินและผลการตรวจประเมิน  
9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งท าการทบทวนระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มขององค์กร ตามแผนท่ี

ไดว้างแผนไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจการเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง ความเพียงพอ และการมีประสิทธิผล 
การทบทวนฝ่ายบริหาร ตอ้งพิจารณาถึง 
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a) สถานะของการด าเนินการจากการทบทวนก่อนหนา้ 
b) การเปล่ียนแปลงใน 

1) ประเด็นภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
2) ความจ าเป็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงพนัธกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
3) ประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั 
4) ความเส่ียงและโอกาส 

c) ขอบเขตท่ีวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มไดบ้รรลุ 
d) สารสนเทศดา้นสมรรถนะส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร รวมทั้งแนวโนม้ 

1) ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและด าเนินการแกไ้ข 
2) ผลการเฝ้าระวงัและการวดั 
3) การบรรลุผลกบัพนัธกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
4) ผลการตรวจประเมิน 

e) ความเพียงพอของทรัพยากร 
f) การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก รวมถึงค าร้องเรียน 
g) โอกาสส าหรับการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ผลลพัธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารตอ้งรวมถึง: 
- ผลสรุปท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งต่อเน่ือง 
- การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอกาสการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
- การตดัสินใจเก่ียวกบัความจ าเป็นใด ๆ ในการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงทรัพยากร 
- การด าเนินกิจกรรม ถา้จ าเป็น เม่ือวตัถุประสงคไ์ม่บรรลุ 
-โอกาสในการปรับปรุงการควบรวมระบบการบริหารส่ิงแวดล้อมกับกระบวนการทาง

ธุรกิจอ่ืน ๆ ถา้จ าเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัทิศทางกลยทุธ์ขององคก์ร  
ตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของผลลพัธ์จากการทบทวน 
 

10.  การปรับปรุง  
10.1 ท่ัวไป 
องคก์รตอ้งพิจารณาก าหนดโอกาสส าหรับการปรับปรุง (ดู 9.1 9.2 และ 9.3) และด าเนิน

กิจกรรมท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
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10.2 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และกจิกรรมการแก้ไข  
เม่ือเกิดส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด องคก์รตอ้ง 
a) ตอบสนองต่อส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด และเท่าท่ีสามารถได ้
 1) ท ากิจกรรมเพื่อควบคุมและแกไ้ข 

 2) ด าเนินการกบัผลท่ีตามมา รวมถึงการเยยีวยาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ 
b) ประเมินความจ าเป็นส าหรับกิจกรรมเพื่อก าจดัสาเหตุของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

เพื่อไม่ใหเ้กิดขึ้นซ ้า หรือเกิดขึ้นท่ีอ่ืน ๆ โดย 
 1) ทบทวนส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 2) พิจารณาสาเหตุของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
 3) พิจารณาวา่ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู ่หรืออาจมีโอกาสเกิด 

c) ด าเนินการแกไ้ขท่ีจ าเป็น 
d) ทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินการแกไ้ขท่ีไดก้ระท า 
e) ท าการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ถา้จ าเป็น 
การด าเนินการแกไ้ขตอ้งเหมาะสมกบัความส าคญัของผลกระทบของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดท่ีเกิด รวมถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
องคก์รตอ้งเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของ 
- ลกัษณะของส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและการด าเนินการใด ๆ ต่อมา 
- ผลของการด าเนินการแกไ้ขใด ๆ 
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
องคก์รตอ้งปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองของความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ

การบริหารส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 



 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางการประยุกต์การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ISO 14001 : 2015 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการประยกุตก์ารด าเนินงาน ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 

2. แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี   
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเก่ียวกบัการด าเนินการในแต่ละขอ้ก าหนด ท่ีใช้
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผูบ้ริหารหรือตวัแทนฝ่ายบริหาร 
- หวัหนา้งานฝ่าย ท่ีมีส่วนร่วมในการวางระบบ 
- ตวัแทนพนกังานฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการวางระบบ 
- ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มผูต้รวจประเมินระบบการจดัการ  

3. แบบสัมภาษณ์น้ีใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น โดยผูศึ้กษาจะเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตวัเอง ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็นความลบั และขอขอบพระคุณล่วงหนา้ในความร่วมมือ 

หมายเหตุ: 
ระบบ หมายถึง ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) 
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั หมายถึง ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการ

ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) 
ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั (Compliance obligations) หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และ

หลีกเล่ียงไม่ได ้จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายปัณณธร พรมลี) 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 1 รายละเอยีดส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ช่ือ-สกุล............................................................................................................................................... 
 
ต าแหน่งของผูใ้หส้ัมภาษณ์........................................................หน่วยงาน......................................... 
 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม............................................... 
 
ส่วนท่ี 2 แนวทางการประยุกต์การด าเนินงาน ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 

ข้อก าหนด รายละเอยีด ค าถาม รายละเอยีดค า
สัมภาษณ์ 

1 ขอบข่าย (Scope) ทราบหรือไม่วา่ผลส าเร็จท่ี
คาดหวงัของระบบ ISO 14001 : 
2015 คืออะไร และประยกุตใ์น
องคก์รอยา่งไร 

 

2 เอกสารอา้งอิง (Normative 
references) 

  

3 บทนิยาม (Terms and 
definitions) 

นิยามค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งขอ้ใดท่ี
ส าคญัต่อการประยกุตใ์ชร้ะบบ 

 

4 บริบทขององคก์ร (Context 
of the organization) 

  

4.1 การท าความเขา้ใจองคก์ร
และบริบทขององคก์ร 
(Understanding the 
organization and its 
context)  

ประเด็นภายในและภายนอก
ใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการจดัการ 
ISO 14001 : 2015 ขององคก์ร 
และส่งผลกระทบต่อองคก์ร 
ประเด็นดงักล่าวส่งผลกบั
องคก์รอยา่งไร 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด ค าถาม รายละเอยีดค า
สัมภาษณ์ 

4.2 การท าความเขา้ใจความ
ตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(Understanding the needs 
and expectations of 
interested parties) 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองคก์รมีใครบา้ง และกลุม่
เหล่านั้น มีความตอ้งการและ
ความคาดหวงัต่อองคก์รอยา่งไร  
(พิจารณาเฉพาะท่ีมีผลต่อการ
จดัการ ISO 14001 : 2015) 

 

4.3 การก าหนดขอบข่ายของ
ระบบการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม (Determining 
the scope of the 
environmental 
management system) 

มีการก าหนดขอบเขตและการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม  
(ISO 14001 : 2015) ภายใน
องคก์รอยา่งไรบา้ง 

 

4.4 ระบบการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม  
(Environmental 
management system) 

ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001 : 2015) ท่ีจะ
ประยกุตใ์ชค้รอบคลุมถึง
ระบบงานปัจจุบนัท่ีด าเนินการ
อยา่งไร 

 

5 ภาวะผูน้ า (Leadership)   
5.1 ภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ 

(Leadership and 
commitment) 

ผูบ้ริหารแสดงถึงภาวะผูน้ าใน
การบริหารจดัการระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้ม ในองคก์ร
อยา่งไร 

 

5.2 นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental policy) 

ผูบ้ริหารก าหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรให้
สอดคลอ้งกบั ISO 14001 : 
2015 

 

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ 
และอ านาจหนา้ท่ีของ 

ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด ค าถาม รายละเอยีดค า
สัมภาษณ์ 

 องคก์ร (Organizational 
roles, responsibilities and 
authorities) 

ระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร 
 

 

6 การวางแผน (Planning)   
6.1 ปฏิบติัการเพื่อระบุความ

เส่ียงและโอกาส (Actions 
to address risks and 
opportunities) 

  

6.1.1 ทัว่ไป (General) องคก์รมีการประเมินและระบุ
ถึงความเส่ียงของระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

 

6.1.2 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental aspects) 

องคก์รประเมินและระบุ
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไรอะไรบา้งท่ีเป็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัของ
องคก์ร 

 

6.1.3 ขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติั 
(Compliance obligation) 

องคก์รพิจารณาถึงพนัธะสัญญา
ท่ีตอ้งปฏิบติัในประเด็นใด และ
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 

6.1.4 ปฏิบติัการวางแผน 
(Planning action) 

องคก์รวางแผนปฏิบติัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบบริหาร
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร และน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นเชิงปฏิบติัอยา่งไร 

 

6.2 วตัถุประสงคด์า้น
ส่ิงแวดลอ้มและการ
วางแผนเพื่อใหบ้รรลุผล 
(Environmental objectives 
and planning  
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ข้อก าหนด รายละเอยีด ค าถาม รายละเอยีดค า
สัมภาษณ์ 

 to achieve them)   
6.2.1 วตัถุประสงคด์า้น

ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental 
objectives) 

องคก์รก าหนดวตัถุประสงค์
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร มีเร่ือง
ใดบา้งและด าเนินการเก่ียวกบั
วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร 

 

6.2.2 ปฏิบติัการวางแผนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (Planning 
actions to achieve 
environmental objectives) 

องคก์รมีการวางแผนงานเพื่อให้
บรรลุต่อวตัถุประสงคด์า้น
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รอยา่งไร 
มีก่ีแผนงาน ด าเนินงานและ
ติดตามความคืบหนา้อยา่งไร 

 

7 การสนบัสนุน (Support)   
7.1 ทรัพยากร (Resources) องคก์รพิจารณาถึงทรัพยากรท่ี

จ าเป็นใดบา้งท่ีมีผลต่อระบบ
บริหารส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร 

 

7.2 ความสามารถ 
(Competence) 

องคก์รมีการก าหนด
ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อ
บุคลากรท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
โดยท่ีท างานภายใตก้ารควบคุม
ขององคก์รอยา่งไรและท า
อยา่งไรจึงจะท าใหบุ้คลากร
เหล่านั้นมีความสามารถตามท่ี
ก าหนด 

 

7.3 ความตระหนกั 
(Awareness) 

องคก์รมีการสร้างความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไรต่อบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด ค าถาม รายละเอยีดค า
สัมภาษณ์ 

7.4 การติดต่อส่ือสาร 
(Communication) 

  

7.4.1 ทัว่ไป (General) ก าหนดวิธีการส าหรับส่ือสาร
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับ
ภายในและภายนอกองคก์ร
อยา่งไร 
องคก์รมีการตอบสนองต่อขอ้
ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร (ถา้มี) 

 

7.4.2 การติดต่อส่ือสารภายใน 
(Internal communication) 

องคก์รมีการก าหนดหัวขอ้และ
วิธีในการส่ือสารส าหรับภายใน
องคก์รไวอ้ยา่งไร 

 

7.4.3 การติดต่อส่ือสารภายนอก 
(External communication) 

องคก์รมีการก าหนดหัวขอ้และ
วิธีในการส่ือสารส าหรับ
ภายนอกองคก์รไวอ้ยา่งไร 

 

7.5 สารสนเทศท่ีจดัท าเป็น
เอกสาร (Documented 
information) 

  

7.5.1 ทัว่ไป (General) องคก์รก าหนดรูปแบบระบบ
เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

 

7.5.2 การจดัท าและการท าให้
เป็นปัจจุบนั (Creating and 
updating) 

องคก์รมีการก าหนดวิธีการ
จดัท าปรับปรุงความทนัสมยั
ของขอ้มูลเอกสารอยา่งไร 

 

7.5.3 การควบคุมเอกสารสนเทศ
ท่ีท าไวเ้ป็นเอกสาร 
(Control of documented 
information) 

องคก์รมีการก าหนดระบบ
วิธีการควบคุมเอกสารขอ้มูล
อยา่งไร 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด ค าถาม รายละเอยีดค า
สัมภาษณ์ 

8 การปฏิบติังาน (Operation)   
8.1 การวางแผนและการ

ควบคุมการปฏิบติังาน 
(Operational planning and 
control) 

องคก์รมีการก าหนดรูปแบบ
ระบบเกณฑก์ารควบคุมปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร มีเร่ือง
ใดบา้ง และมีการควบคุมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมุมมองวงจรวฏั
จกัรชีวิต และประยกุตใ์ช้
อยา่งไร 

 

8.2 การเตรียมความพร้อม และ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency preparedness 
and response) 

องคก์รมีการก าหนดสภาวะ
ฉุกเฉินท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร
เร่ืองใดบา้ง และก าหนดรูปแบบ
ของการด าเนินการเตรียมความ
พร้อมรวมถึงการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินอยา่งไร 

 

9 การประเมินสมรรถนะ 
(Performance evaluation) 

  

9.1 การเฝ้าติดตามและการวดั
การวิเคราะห์และการ
ประเมิน (Monitoring, 
analysis and evaluation ) 

องคก์รก าหนดรายการท่ีตอ้งเฝ้า
ระวงัวดัผลและวิเคราะห์
อยา่งไร ด าเนินการเม่ือใดและ
ประเมินประสิทธิผลของระบบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
อยา่งไร 

 

9.1.1  ทัว่ไป (General)   
9.1.2 การประเมินความ

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
(Evaluation of 
compliance) 

องคก์รมีการก าหนดความถ่ีของ
การประเมินความสอดคลอ้งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพนัธะสัญญาใน
เร่ืองใดบา้ง และผลการประเมิน
ความสอดคลอ้งเป็นอยา่งไร 
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ข้อก าหนด รายละเอยีด ค าถาม รายละเอยีดค า
สัมภาษณ์ 

9.2 การตรวจติดตามภายใน 
(Internal audit) 

  

9.2.1 ทัว่ไป (General) องคก์รก าหนดใหมี้การ
ตรวจสอบภายในอยา่งไร 
วิธีการ ความถี่ เป็นอยา่งไร 

 

9.2.2 โปรแกรมการตรวจติดตาม
ภายใน (Internal audit 
program) 

การวางโปรแกรมการประเมิน
ภายในด าเนินการอยา่งไร ตอ้ง
พิจารณาในประเด็นใดบา้ง และ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 

 

9.3 การทบทวนของฝ่าย
บริหาร (Management 
review) 

ก าหนดรายการเพื่อทบทวนของ
ฝ่ายบริหารในระบบการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร มีรายการ
ใดบา้ง และประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 

 

10 การปรับปรุง 
(Improvement) 

  

10.1 ทัว่ไป (General) องคก์รมีการก าหนดประเด็นท่ี
ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงอยา่งไร 

 

10.2 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและการแกไ้ข 
(Nonconformity and 
corrective action) 

เม่ือพบประเด็นปัญหาในการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
องคก์รก าหนดวิธีการด าเนินการ
อยา่งไร 

 

10.3 การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
(Continual improvement) 

องคก์รมีการก าหนดเร่ืองการ
ปรับปรุงในการจดัการระบบ
มาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองใดบา้งและ
ด าเนินการอยา่งไรในเร่ืองการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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ท่านมีส่วนร่วมอย่างไรในระบบการบริหารส่ิงแวดล้อมขององค์กร 
(ผูเ้ช่ียวชาญระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม ท่ีปรึกษาหรือผูต้รวจประเมิน ไม่ตอ้งตอบค าถามในส่วนน้ี) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังในการด าเนินการจัดการระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
อย่างไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ผลประโยชน์ท่ีองค์กรคาดว่าจะได้รับเม่ือจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 
2015 คาดหวังไว้อย่างไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ท่านคิดว่าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 มีข้อดี ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การประยุกต์ใช้ในระบบองค์กรอย่างไร 
ข้อดี 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ปัญหาและอุปสรรค 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ค าถามเพิม่เติมส าหรับผู้เช่ียวชาญและผู้ตรวจประเมิน   
 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญของ ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
 มีประเด็นอะไรบ้าง 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ด้านการวางแผนการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ด้านการปรับปรุงพฒันา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ด้านผลประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับจากการด าเนินการจัดการระบบการจัดการ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการควบรวมระบบการจัดการ เป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางการประยุกต์การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ISO 14001 : 2015  
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการประยกุตก์ารด าเนินงาน ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 104001 : 20015  
2. แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเก่ียวกบัการด าเนินการในแต่ละขอ้ก าหนด ท่ีใช้
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. แบบสัมภาษณ์น้ีใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น โดยผูศึ้กษาจะเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็นความลบั และขอขอบพระคุณล่วงหนา้ในความร่วมมือ 
 
หมายเหตุ :  
ระบบ หมายถึง ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) 
 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี  
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายปัณณธร พรมลี) 
 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 1 รายละเอยีดส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ช่ือ-สกุล......................................................................................อาย.ุ.................................................. 
การศึกษา............................................................สถานท่ีท างาน.......................................................... 
ท่ีอยู.่..................................................................................................................................................... 
ส่วนท่ี 2 แนวทางการประยุกต์การจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 

1. ด้านการวางแผนงาน 
a. ทางบริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่นโยบายส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ และสามารถรับทราบผา่น

วิธีการใด  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

2. ด้านการปฏิบัติ 
a. ท่านทราบหรือไม่วา่ โครงการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ มีโครงการอะไรบา้ง  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
b. หลงัจากท่ีองคก์รไดด้ าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่านเห็นวา่ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบริษทัฯ กบัชุมชนและสังคมดีขึ้นหรือไม่อยา่งไร  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
c. ท่านเคยประสบปัญหาหรือไดรั้บการร้องเรียนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไปยงับริษทัฯ อนั

เน่ืองมาจากการด าเนินการของบริษทัฯ บา้งหรือไม่ อยา่งไร  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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3. ด้านการปรับปรุงและพฒันา 
a. ทางบริษทัฯ มีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการร้องเรียนหรือไม่ 

ท่านสามารถรับข่าวสารขอ้มูลอยา่งไร  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
b. ท่านเคยไดรั้บการส่ือสารเก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ อยา่งไร และท่าน

มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบับริษทัฯ อยา่งไร  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
c. ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อระบบการด าเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของทางบริษทัฯ 

เพิ่มมากขึ้นหรือไม่อยา่งไร  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

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

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งสูง 
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ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล ปัณณธร พรมลี 
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