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การศึกษามีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2015 และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ส าหรับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การปฏิบัติตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 กับผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้แทนฝ่ายบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงให้จัดท าระบบและหัวหน้างาน พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
ตัวแทนจากหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการวางระบบ  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน ามาวิเคราะห์กับ
ข้อก าหนดในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

 ผลการศึกษาพบว่า การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความยากในระยะเริ่มต้นหากไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได้ การฝึกอบรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม  จึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ส าหรับบริษัทกรณีศึกษาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีใน
ทุกขั้นตอนการผลิต  ท าให้ในกระบวนการผลิตมีขยะอันตรายจ านวนมาก การคัดแยกขยะให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น
ทางจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนออกสู่ภายนอก ซึ่งจากข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษามีการ
ด าเนินการตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2015 โดยมีการเริ่มต้น
ตั้งแต่การให้ความรู้กับพนักงานโดยการฝึกอบรมเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกประเภท การจัดเตรียมถังขยะที่มีป้ายชี้
บ่งที่ชัดเจนให้เพียงพอและครบทุกจุด เพ่ือความสะดวกในการคัดแยกและน าไปทิ้ง มีการก าหนดหน้าที่ผู้รับ
ชอบในการน าไปทิ้งและขยะอันตรายทั้งหมดจะถูกส่งก าจัด โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในด้าน
มลพิษทางอากาศบริษัทกรณีศึกษา ได้มีการติดตั้งระบบดูดและกรองอากาศเพ่ือลดมลพิษในพ้ืนที่การท างาน
และป้องกันมลพิษที่จะออกไปสู่ภายนอก โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่การท างาน 1 ครั้ง/ปี และ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลายปล่องระบาย 2 ครั้ง/ป ี

แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดีขึ้นได้ดังนี้ การจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานในองค์กร เพ่ือให้ก้าวทันในเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
การมีกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือช่วยลดการใช้ทรัพยากรและเพ่ือลดของเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการท างาน การปรับ



 
 

 
 

แผนการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหาร ทีมงานและ
พนักงานในเรื่องภาวะโลกร้อน เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ในสิ่งที่องค์กรก าลังด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ว่ามีส่วนช่วยรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันทั้งระบบ 
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The objectives of this research were to study the environmental management using 
Environmental Management System ISO 14001:2015 and to propose the appropriate 
guidance on environmental management promotion applying Environmental Management 
System ISO 14001:2015 for an electronic components manufacturing company. Data were 
collected from the interview with the top management or the representative of the 
management or the assigned person to set the system, the supervisor, and the operator 
from the division taking part in the system planning about the compliance with ISO 
14001:2015. The collected data were analyzed with ISO 14001:2015 regulation.  

 Research results indicated that the first stage of environmental management system 
was difficult and would not be successful if there was the insufficient knowledge and 
understanding. Therefore, the training in environmental management was crucial. The 
electronic components manufacturing company, which was the case study, used the 
chemicals in every steps of manufacturing process so there was a load of hazardous waste. 
Thus, waste segregation from the first stage was necessary to prevent the contamination to 
the outside. The data from the case study company showed the compliance with the 
environmental laws and environmental management system ISO 14001:2015 by providing 
knowledge to the employees via the training in waste sorting, preparing the sufficient 
garbage bins with labels to facilitate the segregation and disposal. Moreover, the person who 
was in charge of hazardous waste disposal was assigned. All hazardous waste would be 
disposed by the permitted company. Furthermore, in terms of air pollution, the company 



 
 

 
 

had installed air ventilation and filter system to reduce the pollution in the working area and 
prevent the pollution releasing to the outside. The air quality in the working area was 
measured once a year while the air quality released from the ventilation shaft was 
measured twice a year.  

 The guidance on environmental management for the development leading to the 
efficient practice should rely on the training to enhance knowledge and potential of 
employees to keep up with the changing situation. Moreover, the activities to promote the 
internal and external environment, work procedure to minimize the use of resources and 
waste from the work mistake, work operation plan update to follow the current 
circumstance, training to enhance knowledge and understanding of the executives, team 
and employees about global warming were necessary so they recognized the benefits of the 
environmental management the company currently implemented and realized how it 
prevented the ecosystem of the holistic system.     
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการค้นคว้าอิสระเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบุรี กรณีศึกษา : บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี ส าเร็จลุล่วงได้ 
เนื่องจากได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งท่าน
กรุณาเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าปรึกษา ตรวจแก้ไขและติดตามความคืบหน้าของรายงานการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้รายงานมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ท่านอาจารย์มา ณ ที่นี ้
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือกันมาโดยตลอดและขอมอบความส าเร็จนี้ให้กับครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่ พ่ี น้องและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่คอยให้การสนับสนุนและคอยให้ก าลังใจกันตลอดมา 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจไม่มากก็
น้อย จึงขอมอบความดีทั้งหมดให้กับอาจารย์ทุกท่านของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้ให้ จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ 
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บทที ่1 
 

                                                             บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาอากาศเสีย  
น้ าเสียและขยะประเภทต่าง ๆ  ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกน ามาใช้จ านวนมาก หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะส่งผลให้
ในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติจะไม่เพียงพอและจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศอีกด้วย  

อุตสาหกรรมมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศแต่ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
การเกิดมลภาวะทางสียง การเกิดฝุ่นละอองปริมาณมากและการเกิดน้ าเน่าเสีย เป็นต้น มลพิษที่มากขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลท าให้ประชาชนภายนอกได้รับผลกระทบซึ่งนอกจาก
ประชาชนภายนอกที่ได้รับผลกระทบแล้วยังมีผู้ที่ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องได้รับผลกระทบ 
และหากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีการจัดการที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม  สิ่งแวดล้อมในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่
อยู่รอบตัวพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่ดีจะส่งผลท าให้
เกิดความเครียดและความเหนื่อยล้า  ในด้านกระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดของเสีย เช่น น้ าเสีย อากาศเสีย 
ขยะประเภทต่างๆ 
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการร้องเรียนจากชุมชน โดยมีข้อมูลการร้องเรียนในปี 2561-2563 ดังนี้ 

ตารางที่ 1.1 สรุปจ านวนร้องเรียนตามประเภทความเดือดร้อน 

ประเภทความเดือดร้อน ม.ค.61 ม.ค.62 ม.ค.63 

เสียงดัง 23 27 17 
สั่นสะเทือน 5 4 7 
ฝุ่นละออง 9 24 20 
กลิ่นเหม็น 23 31 29 
เขม่าควัน 5 10 11 
น้ าเสีย 10 5 11 
ไอสารเคมี 7 15 14 
กาก/ปฏิกูล 8 4 12 
คลื่นแม่เหล็ก 0 0 1 
ท างานกลางคืน 8 13 10 
กีดขวางจราจร 1 4 2 
ความปลอดภัย 7 8 5 
กรณีพิพาทกัน 0 0 0 
แรงงานตา่งดา้ว 5 2 1 
โรงงานเถื่อน 2 8 12 
อ่ืนๆ  5 10 5 
จ านวนเร่ืองทั้งหมด (แยกตามประเภท) 49 69 45 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2563) 
 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีนอกจากจะส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกแล้ว ยัง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ท าให้ต้องหามาตรการป้องกันทั้งตัวผู้ที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอย่าง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็ก-
ทรอนิกส์ จะมีปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองที่เกิดจากเจียร์ผลิตภัณฑ์ มีไอระเหยจากสารเคมีที่เกิดจาก
การชุปผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนเป็นอันตรายกับผู้ปฎิบัติงาน ไอระเหยยังส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศท่ีเป็นอันตราย
ทั้งสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีขยะทั้ง
อันตรายและขยะไม่อันตรายซึ่งหากไม่มีวิธีการจัดการที่ถูกต้องจะท าให้เกิดขยะปนเปื้อนออกสู่ภายนอก 

วิธีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอย่าง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ปัญหาฝุ่นละออง – มีการจัดท าระบบท่อดูดฝุ่นละอองเพ่ือไม่ให้ฟุ้งกระจาย  ปัญหาไอ-
ระเหยสารเคมี –  มีการจัดท าระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศเพ่ือควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีก่อนจะปล่อย
ออกจากปล่องระบาย  ปัญหาขยะ - มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนจะส่งออกนอกโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่ง
ให้กับผู้รับก าจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัดต่อไป 
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ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีการควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย เพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ยังเป็นระบบที่มีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เช่น เอกสารและบันทึก การตรวจ
ประเมิน การฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวยังถือว่ามีความส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจได้รับการยอมรับและ
สามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได ้ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หากปฏิบัติตามข้อก าหนดจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิด
จากข้อผิดพลาดในการจัดการของเสียอันตราย  กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยลดอุบัติเหตุจากการท างานที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียอันตรายและท าให้ลูกค้าพึงพอใจเนื่องจากรับซื้อผลิตภัณฑ์จาก
องค์กรที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 
    ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพ่ือน าไปใช้เป็น

แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านจัดการสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะส่งผลให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตและรวมถึงการลดของเสียในการผลิต
และเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท างานที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
 
1.2 วัตถุประสงค ์
             1.2.1 เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ของ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
             1.2.2 เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ส าหรับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
            1.3.1 ด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2015 ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
            1.3.3 ด้านพื้นที่ศึกษาเฉพาะบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี 
            1.3.4 ด้านประชากร ผู้บริหาร พนักงานระดับหัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดปราจีนบุรี 

  1.3.5 ด้านระยะเวลา เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.4.1 ได้ทราบถึงวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
            1.4.2 ได้แนวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001:2015 ส าหรับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
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           1.4.3  บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้พัฒนาเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ท างาน 
           1.4.4   เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.5 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

1) บริษัท หมายถึง บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี 
2) ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานบริษัทหรือผู้จัดการทั่วไป 
3) EMR (Environmental Management Representative) หมายถึ ง  ผู้ แทนฝ่ ายบริหารด้ าน

สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร ให้ดูแลควบคุมการด าเนินกิจกรรมด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4) EMS ( Environmental Management System) (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
5) นโยบายฯ หมายถึง นโยบายสิ่งแวดล้อม 
6) กฏหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ข้อตกลง ค าสั่ง หรือข้อก าหนดทาง

ราชการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
8) ของเสียอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อนอันตราย

หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายและน้ าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะที่เป็นอันตราย ตามภาคผนวกที่
ประกาศ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในปี พ.ศ.2548,2560 

9) MSDS,SDS หมายถึง เอกสารรายละเอียดส่วนประกอบของสารเคมีนั้นๆ รวมไปถึงข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมี 

10) RoHS หมายถึง The Restriction of the use of Hazardous Substance in electrical and 
electronics equipment ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

11) REACH หมายถึง Restriction  Evaluation and Authorization of Chemicals คือคณะกรรม
มาธิการสหภาพยุโรปควบคุมการใช้สารเคมีด้วยระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป 
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บทท่ี 2 
 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

           การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ปราจีนบุรี  ได้มุ่งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต การมีมาตรการควบคุมด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานส าหรับพนักงานผู้ที่
ปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
ดังนี้ 
           1)       แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 
           2) แนวคิดการมีส่วนร่วม 
           3)       แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
           4)       ข้อก าหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
           5) การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
           6)       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
           7) การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
           8)       งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
            กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 ขึ้น เพ่ือเป็นเข็มทิศในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรม ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความซับซ้อน
มากขึ้นก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากระบบการค้าและการลงทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะจากประเทศที่
พัฒนาแล้วส่งผลให้ประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ประกอบกับประเด็นด้านมาตรฐานและความปลอดภัยใน
ระดับสากล เช่น การตระหนักถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการควบคุม
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยเร่งให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องให้ความสนใจในการปรับปรุงศักยภาพและ
คุณภาพของผลผลิตและสินค้าของประเทศ นอกจากนี้การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีความหลากหลาย 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงและรวดเร็ว ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
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ต่อการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในทุกระดับ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ ได้แก่ ระบบโครงสร้าง สนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและแรงงานอีกด้วย ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างมากในการที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรม ทั้งโครงสร้าง ระบบ
สนับสนุน รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554)    
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) ได้มีการส่งเสริมให้ โรงงาน
อุตสาหกรรมด าเนินกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น จ าเป็นต้องผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ จะก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึง
พัฒนา ศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งสามารถท าได้โดยการพัฒนา
ปัจจัย สนับสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ การ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลด
อุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 - 2539 มีแนวทางการพัฒนาเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ จึงท าให้เกิดสภาพความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ภาวะวิกฤติเนื่องจากปัญหาของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสะสมมานานและยัง
ไม่มีการด าเนินการแก้ไขได้ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น ภาครัฐควรพิจารณาแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตให้ไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาครัฐจะต้องด าเนินการตามแนวทางการของกฎหมาย เพ่ือใช้บังคับในการจัดการ  
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2518 ซึ่งรองรับ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยมีหน่วยงานด าเนินการ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป่าไม้กรมทรัพยากรธรณีและกรมประมง เป็นต้น แต่บางครั้งอาจไม่
สอดคล้องกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติและหน่วยงานที่ก ากับดูแลไม่มีอ านาจสั่งการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ท าได้แต่เพียงการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงท าให้
กฎหมายขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ไม่ครอบคลุมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ต่อมามีการปรับปรุง  
กฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้  เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับต่าง ก็มีความมุ่งหมายของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 นั้น ให้
ความส าคัญกับประชาชนและองค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังให้
อ านาจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข รักษาหรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษ 
เช่น การเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก าหนดมาตรฐาน  คุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี, 2535 อ้างถึงใน ไพรัช ทับทิม, 2563: 458-459) 
 

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกประเภท P-Member ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของ ISO/TC/207 มาตั้งแต่ต้น โดยมีส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการประชุมและการก าหนดข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) องค์กรสหประชาชาติ องค์การ
ค้าโลก (WTO) และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า  

1) มาตรฐานหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แม้บางมาตรฐานเป็นการน าไปใช้อย่าง
สมัครใจก็ตามแต่อาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้า (Barrier to Trade) หรือแปลงสภาพจากมาตรฐานเชิง
สมัครใจกลายเป็นมาตรฐานที่มีแรงกดดันและท าให้ประเทศไทยตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบได้ในภายหลังหาก
ประเทศไทยไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีส่วนรับรู้เพ่ือการเตรียมการตั้งแต่ต้น  

2) การมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ย่อมท าให้ประเทศไทยมี
โอกาสน าจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาร่างมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่ง
ถือเป็นจุดที่มีความวิกฤตมากที่สุดส าหรับของประเทศไทย เพราะภาคการผลิตของประเทศไทยยังต้องพ่ึงพา
การน าเข้าวัตถุดิบอีกมาก  

3) ประเทศไทยต้องการแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าเราเป็นประเทศที่จริงจังด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ด้านนโยบายและการปฏิบัติจริง ซ่ึงดูได้จากนโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้มีการก าหนดขึน้มาเช่น  

- ลดและยกเลิกการใช้สาร CFCs ที่ท าลายชั้นบรรยากาศของโลก  
- ก าหนดและส่งเสริมฉลากเขียว  
- ริเริ่มและส่งเสริมการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  
- โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานของ สพช. โครงการรณรงค์ลดขยะ มลพิษทางน้ าและ

มลพษิทางอากาศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
- การออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ  
- การก าหนดลงไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน มาตราที่56 

และ 79 ซึ่งถือว่าเป็นข้อก าหนดในระดับประเทศที่ทุกคนและหน่วยงานจะต้องปฏิบัติอย่างต่อรองไม่ได้  
- การแต่งตัง้กรรมการวิชาการคณะที่ 907 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

  (สยาม อรุณศรีมรกต, 2549: 12 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ หงษ์จินดา, 2556: 10-11) 
 

2.2  แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 

กิตติศักดิ  ปลาทองและวิภาวี  กฤษณะภูติ  (2556: 16) ได้สรุปความหมายการมีส่วนร่วมว่ามิใช่เป็น
เรื่องของศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกศาสตร์สามารถน ามาใช้ได้ เพราะการมีส่วนร่วม หมายถึง การ
ที่บุคคลแต่ละบุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจและเข้ามาร่วมมือและมีส่วนใน
กระบวนการต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น การคิดริเริ่ม การก าหนดปัญหา การวางแผน การแก้ไขปัญหา การลงมือ
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ปฏิบัติการตัดสินใจและการติดตามประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มสามารถด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกนัและบรรลุเป้าหมายที่กลุ่มได้ตั้งไว้ได้ 

วิษณุ หยกจินดา (2557: 9) ได้สรุปความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ความร่วมมือ 
ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือของกลุ่ม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน เกิด
การพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้การด าเนินงาน หรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานหรือโครงการ
เกิดประสิทธิผล 

ปัญญา เฉลียวชาติ (2560) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม คือการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสมัครใจเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของชุมชนตั้งแต่การ
ค้นหาปัญหาการตัดสินใจวางแผนในกิจกรรม การร่วมด าเนินการตามแผน การได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
จากกิจกรรมและการประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจากบทเรียนรู้ร่วมกันของกิจกรรมการพัฒนานั้นๆ 
             ถาวร ทองประทีป (2562: 25) ได้สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐเอง รวม
ทั้งตัวของประชาชน หรือชุมชนด้วย ซึ่งการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ  
ของการด าเนินกิจกรรม จะท าให้ภาครัฐสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุดมากขึ้นและสามารถลด
ค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้  ตัวของประชาชนเองก็ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพราะในกระบวนการมีส่วนร่วมย่อมจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น
ระหว่างกันตลอดเวลา 

ดังนั้นผู้ศึกษากล่าวสรุปว่า การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานทางสังคม 
ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางเอาไว้และการร่วมมือกันยังช่วยลดความขัดแย้งใน
สังคม ทั้งยังน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น 
 
2.3 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

    พัฒนาการของแนวคิดเริ่มจากองค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมเกี่ยวกับมนุษย์  และ
สภาพแวดล้อมเป็นครั้งแรก ที่กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน (Stockholm Conference) ในปี ค.ศ. 1972 มี
การน าเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและลดปัญหาความยากจน ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1983 องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งสมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (WCED) ในปี ค.ศ. 
1987 ภายใต้การน าของนายโกร ฮาเล็ม บรุนดท์แลนด์ (Gro Harlem Brundtland) พร้อมด้วยตัวแทนสมัชชา
ที่มาจาก 18 ประเทศ WCED ตีพิมพ์รายงานเรื่องอนาคตร่วมของเรา (Our Common Future) หรือเรียกอีก
ชื่อว่า Brundtland Report ซึ่งเป็นรายงานที่ก าหนดนิยามและขอบเขตของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่าง
ชัดเจนและรอบด้านและมักนิยมถูกน ามาใช้อ้างอิงในการศึกษาแนวคิดนี้เสมอ ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 องค์การ
สหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยสภาพแวดล้อมและการพัฒนา หรือเรียกว่ า Earth Summit หรือ Rio 
Conference ณ กรุงริโอ เดอ จาไนโร ประเทศบราซิล การประชุมดังกล่าวได้จัดท า ปฏิญญาริโอว่าด้วย
สภาพแวดล้อมและการพัฒนา (The Rio Declaration on Environment and Development) บรรจุ
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หลักการ 27 ประการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นพ้ืนฐานที่น าไปสู่การตัดสินใจและการก าหนดนโยบายใน
อนาคตและความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมกับสภาพแวดล้อม (Socio-economic 
Development and the Environment) โดยเฉพาะใน “แผนปฏิบัติการ 21” (Agenda 21) ได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ แผนงานและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามแผนว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้กลายมา
เป็นแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติร่วมลงนามรับรอง
แผนดังกล่าว    (Klarin, 2018 อ้างถึงใน เกษร เกษมชื่นยศ, 2563 :20-21) 

 
โดยทั่วไปแล้วการแปลความหมายของความยั่งยืนที่นิยมใช้มี 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางสามเสาหลัก  

2) แนวทางนิเวศวิทยา  3) แนวทางทุน   
           แนวทางสามเสาหลัก (three-pillar approach) เป็นแนวทางที่พิจารณาความยั่งยืนของเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะท้ัง 3 ด้านต่างมีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กัน  

แนวทางนิเวศวิทยา (the ecological Approach) เป็นแนวทางที่ถือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นระบบใหญ่ 
ระเบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นระบบย่อยในระบบใหญ่และเป็นองค์ประกอบในความยั่ งยืนของสิ่งแวดล้อม 
ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นเมื่อระบบนิเวศเดิมถูกกระทบภายนอก แต่สามารถปกป้องหรือเสริมสร้างสุขภาพของ
ระบบนิเวศให้ดีขึ้นได ้ 
           แนวทางทุน (capital Approach) เป็นแนวทางการพัฒนาที่ท าให้ความมั่งคั่งของประเทศต่อ
ประชากรไม่ลดลง โดยการทดแทนกันหรืออนุรักษ์แหล่งที่มาของความมั่งคั่งได้แก่ทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น ทุน
มนุษย์ ทุนทางสังคมและทุนธรรมชาติ (ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, 2548: 63-8 อ้างถึงใน สุภาสินี ตันติศรีสุข
,2555: 3) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพิจารณา ประเด็นการพัฒนาในมิติที่กว้างกว่าการพัฒนาโดยทั่วไป ซึ่ง
นอกจากจะพิจารณาการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังมีการน ามิติด้านเวลาเข้ามาพิจารณา
ประกอบด้วย กล่าวคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
คนในปัจจุบัน ให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยค านึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 
(ดนัย กิติภรณ์2544: 13 อ้างถึงใน สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ( องค์การมหาชน ), 
2559:13) 

 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ต้องการจัดการทรัพยากรทั้งธรรมชาติและมนุษย์รวมถึง

ทรัพยากรการเงินและวัสดุ ให้ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้ เกิดความมั่ งคั่ งและอยู่ ดีกินดี  โดยไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การที่จะท าให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมได้นั้นจะต้อง
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการจัดการการพัฒนา (ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ , 2543 อ้างถึงใน    
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, 2559:309) 

 
 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจะเกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ไม่สามารถแยกออกจากการด าเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อมและการตอบแทนคืนสู่สังคมได้ นั่นจึง
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดการศึกษานี้ ได้น าแนวคิด 
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เกี่ยวกับการการพัฒนาอย่างยืน มาก าหนดเป็นกรอบการประเมินถึงความยั่งยืนของการปฏิบัติ ตามแนวทาง
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปกับกลยุทธ์ขององค์กรดังวัตถุประสงค์ส าคัญของข้อก าหนด ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อดี ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละองค์กร 
 
2.4 ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
     ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม – ข้อก าหนดและค าแนะน าส าหรับการใช้   
1  ขอบข่าย   

- มาตรฐานสากลฉบับนี้ได้ระบุถึงข้อก าหนดส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้องค์กรใช้ เพ่ือ
ได้มาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดล้อม    

- มาตรฐานสากลฉบับนี้ช่วยให้องค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ จากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ซึ่งให้คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาด ชนิด ลักษณะและประยุกต์ใช้กับประเด็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรพิจารณาว่าสามารถควบคุมได้หรือสามารถผลักดัน
ได้โดยพิจารณามุมองของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

-มาตรฐานนานาชาตินี้สามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ  
 
2. ข้อก าหนดอ้างอิง : 
   ไม่มีข้อก าหนดอ้างอิง 
 
3. ค าศัพท์และค าจ ากัดความ 

3.1 ค าศัพท์ที่เกีย่วข้องกับองค์กร 
3.1.1 ระบบการบริหารงาน   

          องค์ประกอบขององค์กรที่สัมพันธ์กันหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์และกระบวนการเพื่อให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

3.1.2 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
                     ส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขององค์กรที่ใช้เพ่ือจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆการ
สอดคล้องต่อพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามและด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส  

3.1.3 นโยบายสิ่งแวดล้อม   
          ความตั้งใจโดยรวมและทิศทางขององค์กรที่เกี่ยวข้องสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งได้ถูก

ก าหนดอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  
             3.1.4 องค์กร  
                     บุคคลหรือกลุ่มของบุคคลซึ่งมีหน้าที่ของตนเองโดยการก าหนดความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่
และความสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือท าให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ 
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           3.1.5 ผู้บริหารสูงสุด  
           บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งสั่งการและควบคุมองค์กรในระดับสูงสุด  
           3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย   
           บุคคลหรือองค์กรที่สามารถท าให้เกิดผลกระทบหรือได้รับผลกระทบหรือเชื่อว่าตนเองได้รับ

ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม  
 3.2  ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนงาน 

3.2.1  สิ่งแวดล้อม   
          สิ่งที่อยู่รอบๆองค์กรนั้นๆที่ได้ด าเนินการอยู่รวมไปถึงอากาศ น้ า พ้ืนดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

พืช สัตว์ มนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ 
          3.2.2 ประเด็นสิ่งแวดล้อม   
          องค์ประกอบของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรที่สามารถมีผลต่อสิ่งแวดล้อม 

3.2.3  สภาพสิ่งแวดล้อม  
          สถานะหรือคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมทีไ่ด้รับพิจารณาท่ีจุดใดจุดหนึ่งในเวลานั้น  
          3.2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
          การเปลี่ยนแปลงใดๆต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านผลเสียหรือมีประโยชน์ทั้งหมดหรือ

บางส่วนซึ่งเป็นผลมาจากประเด็นสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
3.2.5 วัตถุประสงค์  

          วัตถุประสงค์ คือ ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ 
          3.2.6 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ที่ตั้งโดยองค์กรสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม 
3.2.7 การป้องกันมลพิษ   

          การใช้กระบวนการการปฏิบัติ การเทคนิค วัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือพลังงานเพ่ือ
หลีกเลี่ยงลดหรือควบคุม (โดยการแยกหรือการรวม)  การระบายหรือทิ้งมลสารประเภทต่างๆหรือของเสีย 
เพ่ือที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านลบ  

3.2.8 ข้อก าหนด   
          ความต้องการและความคาดหวังที่ได้ระบุไว้หรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปหรือข้อปฏิบัติตามหลัก

กฎหมาย  
3.2.9  พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม   

          ข้อก าหนดกฎหมายหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ (บังคับถือปฏิบัติ) ข้อก าหนดกฎหมายที่ซึ่งองค์กรต้อง
กระท าให้สอดคล้องและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่องค์กรต้องหรือเลือกท่ีจะปฏิบัติให้สอดคล้อง 

3.2.10  ความเสี่ยง  
          ความเสี่ยง คือ ผลกระทบของความไม่แน่นอน 
  3.2.11 ความเสี่ยงและโอกาส  

ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น (อุปสรรค) และผลกระทบด้านบวกท่ีอาจเกิดข้ึน (โอกาส)  
3.3 ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับระบบสนับสนุนและการด าเนินการ  
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3.3.1 ความสามารถ  
          การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ  
          3.3.2 เอกสารสารสนเทศ   

สารสนเทศที่ได้รับการควบคุมและรักษาไว้โดยองค์กรรวมทั้งสื่อที่ใช้เก็บสารสนเทศดังกล่าว  
3.3.3 วัฏจักรชีวิต  

          วงจรต่อเนื่องและปฎิสัมพันธ์ของขั้นตอนระบบผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) จากการซื้อวัตถุดิบ 
หรือจากทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงการสิ้นสุด  

3.3.4 การให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทน  
          การท าข้อตกลงกับองค์กรภายนอกเพ่ือให้ด าเนินการในบางส่วนของกิจกรรมหรือกระบวนการ 

3.3.5 กระบวนการ  
          กลุ่มของกิจกรรมที่สัมพันธ์หรือที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าไปสู่ผลลัพธ์ที่

ต้องการ 
3.4 ค าศัพทท์ี่เก่ียวข้องกับการประเมินผลงานและการพัฒนาระบบ 

3.4.1 การตรวจประเมิน   
          กระบวนการที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นอิสระและเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

หลักฐานการตรวจประเมินและการตรวจประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือตัดสินระดับการบรรลุผลตาม
เป้าหมายของเกณฑ์การตรวจประเมิน (Audit Criteria)  

3.4.2 ความสอดคล้อง  
การบรรลุผลตามข้อก าหนด  
3.4.3 ความไม่สอดคล้อง  
การไม่บรรลุผลตามข้อก าหนด  
3.4.4 การปฏิบัติการแก้ไข   

         ..การปฏิบัติการเพ่ือขจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและป้องกันการเกิดซ้ า  
3.4.5 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมสมรรถนะ  
3.4.6  ประสิทธิผล  

..............การด าเนินกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ซ่ึงก าหนดและวางแผนผลลัพธ์ที่จะบรรลุไว้ก่อน 
3.4.7 ดัชนีชี้วัด 
ตัวแทนที่วัดได้ ของสภาพหรือสถานะของการด าเนินงาน การบริหารหรือสภาพการณ์  
3.4.8 การเฝ้าระวัง 
การค้นหาสถานภาพของระบบกระบวนการหรือกิจกรรม 
3.4.9 การวัด 
กระบวนการเพ่ือพิจารณาค่า  
3.4.10  สมรรถนะ 
สมรรถนะ คือ ผลที่วัดได ้ 
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3.4.11 สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม  
          สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
4. บริบทขององค์กร  

4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร  
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กรและ

ผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมประเด็นเหล่านี้ต้องรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ก าลังได้รับผลจากองค์กร  หรือมีความสามารถในการ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร  

4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  
4.3 การพิจารณาก าหนดขอบข่ายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
องค์กรต้องพิจารณาก าหนด ขอบเขตและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดตั้ง

ขอบข่ายของระบบการจัดการ ในการก าหนดขอบข่าย เมื่อได้มีการก าหนดขอบข่าย  กิจกรรมทั้งหมด 
ผลิตภัณฑ์และบริการ ขององค์กรภายในขอบข่าย จ าเป็นต้องรวมอยู่ภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขอบข่ายต้องได้รับการธ ารงรักษาในรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นเอกสารและพร้อมจะมีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.4 ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ รวมถึงการท าให้ได้มาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องจัดท า 

น าไปปฏิบัติ ธ ารงรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 

5. ความเป็นผู้น า 
5.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่น  
ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม  
ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดท าน าไปปฏิบัติและธ ารงรักษานโยบายสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ก าหนดใน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
5.3 บทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในองค์กร  
ผู้บริหารสูงสุดต้องมั่นใจว่า ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ส าหรับบทบาทหน้าที่ต่างๆ ได้มีการ

มอบหมายและสื่อสารเป็นที่เข้าใจในองค์กร ผู้บริหารสูงสุดต้องมอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ 
 

6. การวางแผน  
6.1 การปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส  

6.1.1 ทั่วไป  
          องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและธ ารงรักษา ซึ่งกระบวนการที่จ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดทั่วไป ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามการวางแผนส าหรับการปฏิบัติ เมื่อท า
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การวางแผนส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาบริบทขององค์กร ความเข้าใจและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบข่ายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม  ประเด็นและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่ระบุจาก
ความเข้าใจองค์กร บริบทขององค์กรและความเข้าใจถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในขอบข่ายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงที่ซึ่งสามารถเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและองค์กรต้องธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศ  

6.1.2 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  
          ภายในขอบข่ายที่ระบุไว้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาก าหนดประเด็น

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถควบคุม สามารถมีอิทธิพลและมี
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณามุมมองวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

          6.1.3 พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม องค์กรต้องพิจารณาก าหนดและเข้าถึงพันธสัญญาที่ต้อง  
.........................ปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  พิจารณาก าหนดวิธีการในการ
ประยุกต์ใช้พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามกับองค์กร น าเอาพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามไปปฏิบัติ ธ ารงรักษาและ
ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องธ ารงรักษาเอกสารสารสนเทศซึ่งพันธสัญญาที่
ต้องปฏิบัติตาม  

6.1.4 การวางแผนปฏิบัติการ  องค์กรต้องวางแผนเพ่ือด าเนินการกับประเด็นปัญหา                              
..............สิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม ความเสี่ยงและโอกาส 
6.2 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

            6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องจัดท าวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมตามสาย
งานและระดับ โดยค านึงถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญขององค์กรและพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม
และการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาส  
                     6.2.2 การวางแผนกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  องค์กรต้องก าหนด 
อะไรที่จะท า ทรัพยากรอะไรที่ต้องการ ใครเป็นคนรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  วิธีการประเมินผล 
รวมถึงดัชนีชี้วัดส าหรับการเฝ้าระวัง ความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่วัดได้ องค์กรต้อง
พิจารณาวิธีการในการท าให้กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถควบรวมใน
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร  
 
7. สนับสนุน  

7.1 ทรัพยากร  
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดและให้ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า การน าไปปฏิบัติ ธ ารงรักษา 

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
7.2 ความสามารถ  
องค์กรต้องก าหนดความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุม  โดยจัดให้มีการ

พัฒนาทักษะและรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
7.3 ความตระหนัก  
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องค์กรต้องท าให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความตระหนักถึง  นโยบาย
สิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญและผลกระทบที่มีอยู่หรือที่อาจจะเกิด ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ของการได้มาซึ่งสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่
บรรลุผลส าเร็จต่อพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม  

7.4 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
7.4.1 ทั่วไป 

                     องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและธ ารงรักษากระบวนการที่จ าเป็น ส าหรับการสื่อสารภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อะไรที่ต้องสื่อสาร สื่อสารเมื่อไหร่ สื่อสารกับใคร 
สื่อสารอย่างไร เมื่อจัดท ากระบวนการสื่อสาร องค์กรต้องค านึงถึงพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ให้มั่นใจว่า
สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่สื่อสารมีความสอดคล้องกับข้อมูลจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและเชื่อถือได้  
องค์กรต้องตอบสนองต่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสาร
สารสนเทศเป็นหลักฐานของการสื่อสารตามความเหมาะสม 
  7.4.2 การสื่อสารภายใน 
                     องค์กรต้องท าการสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระดับและ
หน้าที่ต่างๆขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม ให้มั่นใจว่า
กระบวนการสื่อสารท าให้บุคลากรที่ท างานภายใต้องค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
                     7.4.3 การสื่อสารภายนอก 
                     องค์กรต้องสื่อสารสารสนเทศกับภายนอกที่เกี่ยวข้องตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จัดท า
ขึ้น โดยกระบวนการสื่อสารขององค์กรและตามพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตามก าหนด 

7.5 เอกสารสารสนเทศ   
การจัดเก็บเอกสารสารสนเทศตามข้อก าหนด การจัดท าและท าให้ทันสมัย การควบคุมเอกสาร

สารสนเทศ 
 

8. การด าเนินการ 
8.1 การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ  
องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ ควบคุมและธ ารงรักษากระบวนการที่จ าเป็น ให้บรรลุข้อก าหนดระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
องค์กรต้องจัดท าน าไปปฏิบัติและธ ารงรักษา กระบวนการที่จ าเป็นในการเตรียมการและตอบสนองต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิด 
 

9. การประเมินสมรรถนะ  
9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์และการประเมิน  

9.1.1 ทั่วไป องค์กรต้องเฝ้าระวัง วัด วิเคราะห์และประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม  
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                     .9.1.2 การประเมินความสอดคล้ององค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและธ ารงรักษากระบวนการ
ที่จ าเป็น เพ่ือประเมินการบรรลุผลตามพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม  

9.2 การตรวจประเมินภายใน  
9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร  
 

10. การปรับปรุง  
          10.1 ทั่วไป องค์กรต้องพิจารณาก าหนดโอกาสส าหรับการปรับปรุงและด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นเพ่ือให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
          10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและกิจกรรมการแก้ไข  
          10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 2.5 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

    การควบคุมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดลล้อม ISO 14001:2015 มีสาระส าคัญในการน าไปใช้ดังนี้ 

    1.วัตถุประสงค์ 
    2.ขอบเขต 
    3.นิยามค าศัพท์/ค าจ ากัดความ  
    4.บริบทองค์กรและความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    5.อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
    6.นโยบายสิ่งแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

6.1 นโยบายสิ่งวดล้อม 
      6.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      6.3 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

6.4 การควบคุมสารเคมี 
6.5 การจัดการของเสีย 
6.6 เป้าหมายและแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
6.7 การควบคุมเอกสารและการบันทึก 
6.8 การสื่อสาร 
6.9 การฝึกอบรม 
6.10 การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

          7.บันทึกท่ีต้องควบคุม 
          8.เอกสารแนบ 
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1.วัตถุประสงค ์
เพ่ือใช้ในการควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการ

น าไปปฏิบัติ คงไว้และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
2.ขอบเขต 

ครอบคลุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกหน่วยงาน ทุกกิจกรรมที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3.นิยามค าศัพท์ 

1) บริษัท หมายถึง บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี 
2) ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานบริษัทหรือผู้จัดการทั่วไป 
3) EMR ( Environmental Management Representative ) หมายถึง ผู้ แทนฝ่ายบริหารด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร ให้ดูแลควบคุมการด าเนินกิจกรรมด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4) EMS ( Environmental Management System ) หมายถึง ( ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ) 
5) นโยบายฯ หมายถึง นโยบายสิ่งแวดล้อม 
6) กฏหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง กฎหมาย ประกาศ ข้องบังคับ ข้อตกลง ค าสั่ง หรือข้อก าหนดทาง

ราชการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
8) ของเสียอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อนอันตราย

หรือมีคุณสมบัติที่ เป็นอันตรายและน้ าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะที่เป็นอันตราย ตามภาคผนวก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในปี พ.ศ.2548,2560 

9) MSDS,SDS หมายถึง เอกสารรายละเอียดส่วนประกอบของสารเคมีนั้นๆ รวมไปถึงข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมี 

10) RoHS หมายถึง The Restriction of the use of Hazardous Substance in electrical and 
electronics equipment ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

11) REACH หมายถึง Restriction  Evaluation and Authorization of Chemicals คือคณะกรรม-
มาธิการสหภาพยุโรปควบคุมการใช้สารเคมีด้วยระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป 
 
4.บริบทองค์กรและความต้องการของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 บริบทองค์กร  
จุดแข็ง คือ ปัจจัยที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กร  
จุดอ่อน คือ ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบด้านลบ 
โอกาส คือ โอกาสจากภายนอกท่ีจะส่งผลดีต่อองค์กร 
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อุปสรรค คือ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่จะส่งผลเสียต่อองค์กร 
          
          4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ตารางที่ 2.1 ตารางความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ 
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น 1.ภาพลักษณ์ของธุรกิจ 

2.ใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
หน่วยงานราชการ 1.ปฏิบัติตามหน่วยงานราชการก าหนดไว้ 
พนักงาน 1.สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ลูกค้า 1.Control สารต้องห้ามตามมาตรฐาน RoSH หรือทาง

ลูกค้าก าหนด  
ที่มา : ( บริษัทกรณีศึกษา, 2563) 
 
5.อ านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 

5.1 ผู้บริหารสูงสุดมีหน้าที่ 
           1) ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท จัดสรรทรัพยากร

รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทักษะพิเศษต่างๆ ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ด้านการเงินและโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
                      2) พิจารณาอนุมัติการจัดท าคู่มือ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

 3) แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารของบริษัทและคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 
           4) พิจารณาทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเมินโอกาสและตัดสินใจในการปรับปรุง

และความจ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.2 Environmental Management Representative (EMR)  มีหน้าที ่
1) เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการด าเนินงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
3) วางแผน ประสานงาน ติดตาม และควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสอดคล้องกับ

ข้อก าหนด 
4) น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรายงานอุปสรรค ปัญหาที่

เกิดข้ึนและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงต่อผู้บริหารสูงสุด 
5.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่ 

1) ด าเนินกิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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2) ด าเนินการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมที่
แต่งตั้งข้ึนให้ถือเป็นผู้ตรวจติดตามภายในองค์กรตามหน้าที่) 

3) ติดตามผลการด าเนินงานสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายและแผนประจ าปี 
4) ปรึกษาหารือและร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
5) ด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
6) ด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
7) จัดให้มีการป้องกันภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 
8) รวบรวมข้อมูลในการทบทวนและจัดท ารายงานการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

5.4 พนักงานทุกคน 
1) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัท รวมถึงการด าเนินการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2) ด าเนินการกับขยะอย่างเหมาะสมตามที่บริษัทก าหนดและควบคุมความสกปรกในพ้ืนที่

ปฎิบัติงานของตน 
3) ระมัดระวังในการด าเนินงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมลภาวะ รวมถึงกรณีฉุกเฉิน การใช้

สารเคมีอันตราย 
 
6.นโยบายสิ่งแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

6.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม 
  1) ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติ
และลงนามในประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
  2) EMR ท าการทบทวนและจัดท าร่างนโยบายสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าเสนอผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาอนุมัติ โดยจะด าเนินการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) ท าการสื่อสารให้กับทุกหน่วยงานพร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย 
4) ในการจัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมจะมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  - ค านึงถึงลักษณะธุรกิจ ขนาด ขอบเขต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริบทองค์กรและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      -แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

  -ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ รวมทั้งข้อก าหนดของลูกค้าที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

  -เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
  -จัดท าในรูปแบบเอกสารน าไปปฏิบัติและคงไว้พร้อมทั้งสื่อสารให้องค์กรและ

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
  -มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
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  -สามารถเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6.2 ระเบียบปฏิบัติ : การประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

  1) การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินปัญหาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นส าคัญท้ังภาวะปกติและผิดปกติและภาวะฉุกเฉิน 
  2) ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนก พิจารณาขั้นตอนการท างานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรม 
เพ่ือสามารถระบุสิ่งที่น ามาใช้ในกระบวนการ (Input) และสิ่งที่ออกจากกระบวนการ (Output) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
            3) การประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินการดังนี้ 
                      a.  ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมโดย 
    - ผลกระทบทางตรง : เกิดจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของคนใน
องค์กรเองและได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงกับองค์กร 
    -ผลกระทบทางอ้อม : เกิดกิจกรรมหรือบริการ โดยตัวแทนหรือผู้ให้บริการที่
องค์กรมอบหมายหรือตกลงกันให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบุคคลภายนอกองค์กร 

  b.ระบุสาเหตุการเกิดให้ชัดเจน : สภาวะปรกติของการท างาน ( ท างานปกติ
สม่ าเสมอทุกวัน ) สภาพที่ผิดปกติของการท างาน (ไฟดับ ไฟตก อุปกรณ์ช ารุด)  ภาวะฉุกเฉิน (ไฟไหม้ การ
ระเบิด น้ าท่วม พายุ การรั่วไหลของสารเคมี หรือน้ ามันปริมาณมากๆ ) เป็นต้น 

  c.หัวข้อการประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก 
   -มลพิษทางอากาศ คือ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่ออากาศ เช่น การบัดกรี ฝุ่น

ละออง การขนส่ง การเผาไหม้ ไอระเหย หรือการใช้สารต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชั้นโอโซน เป็นต้น 
   -มลพิษทางน้ า คือ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อน้ า เช่น น้ าจากโรงอาหาร ราง

ระบายน้ า น้ าใช้ชะล้าง น้ าจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 
   -มลพิษทางดิน คือ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อดิน เช่น การรั่วซึมของท่อ

ระบายน้ า น้ ามัน สารเคมี โลหะหนัก เป็นต้น 
   -การใช้ทรัพยากรและพลังงาน คือ กิจกรรมที่มีการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า 
   -ขยะและผลพลอยได้ คือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทั่วไป ขยะอันตรายหรือ

กิจกรรมที่มีการน าเศษวัสดุ ขยะมาแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
  d.พิจารณาความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ มีกฎหมายและ

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องตามทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ทุกครั้งที่มีการประเมิน
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  e.การระบุความถี่ในการใช้ (ทรัพยากร/พลังงาน) หรือการเกิดผลกระทบ (ด้าน -
สิ่งแวดล้อม) 
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  ตารางท่ี 2.2 การระบุความถี่ในการใช้ (ทรัพยากร/พลังงาน) หรือการเกิดผลกระทบ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
คะแนน INPUT OUTPUT 

1 ใน 1 ปีไม่มีการใช้ทรัพยากร/พลังงานแต่มี
โอกาสใช้  

ใน 1 ปีไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นแล้วแต่มี
โอกาสเกิดขึ้น 

2 มีการใช้ทรัพยากร/พลังงาน มากกว่าหรือเท่ากับ 
1 คร้ัง/ปี แต่ไม่ได้ใช้ทุกเดือนใน 1 ปี 

มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 
1 คร้ัง/ปี แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือนใน 1 ปี 

3 มีการใช้ทรัพยากร/พลังงาน เกิดขึ้นมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 คร้ัง/เดือนแต่ไม่ได้ใชทุ้กวันใน 1 เดือน 

มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 
1 คร้ัง/เดือน แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันใน 1 เดือน 

4 มีการใช้ทรัพยากร/พลังงาน เกิดขึ้นมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 คร้ัง/วัน 

มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 
1 คร้ัง/วัน 

  ที่มา : ( บริษัทกรณีศึกษา, 2563 ) 
 
               f.การพิจารณาความรุนแรงจากการใช้ (ทรัพยากร/พลังงาน) หรือผลกระทบ (ด้าน -
สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้น 
 
            ตารางที่ 2.3 การพิจารณาความรุนแรงจากการใช้ (ทรัพยากร/พลังงาน) หรือผลกระทบ (ด้าน-   
สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้น 

คะแนน กรณี 
1 -ไม่ส่งผลกระทบ (ต่อระบบนิเวศวิทยา,ต่อชุมชน) 

-ไม่อยู่ในขอบเขตกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
 

2 -ส่งผลกระทบชั่วคราว,ส่งผลกระทบแต่ไม่มีข้อร้องเรียน (ต่อระบบนิเวศวิทยา,ต่อชุมชน) 
-มีกฎหมาย/ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติได้ตามกฎหมาย 
 

3 -ส่งผลกระทบมากต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการปรับปรุง ,ส่งผลกระทบและมีข้อ
ร้องเรียน (ต่อระบบนิเวศวิทยา,ต่อชุมชน) 
-มีการปฏิบัติงานบางส่วนที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเป็นคร้ังคราว 
 

4 -ส่งผลกระทบมากไม่สามารถคืนสภาพได้ ,ส่งผลกระทบและมีการฟ้องร้อง (ต่อระบบ
นิเวศวิทยา,ต่อชุมชน) 
-มีการปฏิบัติงานบางส่วนที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 

            ทีม่า : ( บริษัทกรณีศึกษา, 2563) 
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g.การประเมินระดับความส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                         ความส าคัญของลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม=ความถีx่ความรุนแรง 
 
ระดับความส าคัญของปัญหา 
                        1) ส าคัญมาก (H) เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

                   พิจารณาจากคะแนนความส าคัญของลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็น 9 คะแนน 
หรือ 16 คะแนน หรือความรุนแรงจากการใช้ (ทรัพยากร/พลังงาน) หรือผลกระทบ (ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับ 3 และ 4 คะแนน) 

  แนวทางบริหารจัดการ: 
 -การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน 
 -ก าหนดมาตรฐานควบคุมหรือลดผลกรทบสิ่งแวดล้อม 
 -สื่อสาร/ฝึกอบรม 
   2) ส าคัญปานกลาง (M)  
 พิจารณาจากคะแนนความส าคัญของลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็น 6 คะแนน 

หรือ 8 คะแนน 
                         แนวทางบริหารจัดการ:  

 -ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปฏิบัติงาน 
 -สื่อสาร/ฝึกอบรม 
 -เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับปัญหา 
   3) ส าคัญน้อย L 
  พิจารณาจากคะแนนความส าคัญของลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 1-4 คะแนน 
    แนวทางบริหารจัดการ: 
 -เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับปัญหา 

EMR รายงานลักษณะปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่อประธานบริษัทในการประชุม Management Review เพ่ือ
พิจารณาจัดท านโยบายและเป้าหมายสิ่งแวดล้อม  EMR จะพิจารณาทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.3 ระเบียบปฏิบัติ : กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
  6.3.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานจะด าเนินการรับติดตาม รวบรวมกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  6.3.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน พิจารณาตรวจสอบกฎหมายและข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยมีความถี่ในการทบทวนและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ประจ าทุก 6 เดือน 

  6.3.3 น าเสนอผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งสื่อสารและ/หรือแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพ่ือปฏิบัติต่อไป 
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  6.3.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ก าหนดแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจ าปี โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทและจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆตามที่กฎหมายก าหนด 

6.4 ระเบียบปฏิบัติ:การควบคุมสารเคม ี
  6.4.1 การน าสารเคมีเข้ามาใช้จะต้องด าเนินการดังนี้ 
   - กรณีที่จะมีการสั่งซื้อ น าเข้า หรือใช้งานสารเคมีใหม่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน

การท างาน จะท าการตรวจสอบส่วนประกอบ คุณสมบัติ ความเป็นพิษ ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

   - EMR พิจารณาอนุมัติการใช้สารเคมีและน ารายการสารเคมีนั้นขึ้นทะเบียนสารเคมี 
   - หน่วยงานจัดซื้อ จะท าการสั่งซื้อสารเคมีที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้และมีรายชื่ออยู่

ในรายการสารเคมีที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 
   - มีการควบคุมสารต้องห้าม 
  6.4.2 การจัดเก็บสารเคมี มีข้ันตอนดังนี้ 
   - บริษัทจะจัดสถานที่เก็บสารเคมีท่ีเหมาะสมและเป็นสัดส่วน 
   - อุปกรณ์หรือภาชนะท่ีบรรจุต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกร้าวหรือปิดฝาให้แน่น 
   - สารเคมีแต่ละชนิดจะต้องแยกเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 
   - บริเวณจัดเก็บสารเคมีจะต้องมีป้ายและเอกสารที่จ าเป็นต้องติดให้ชัดเจน 
   - ห้องเก็บสารเคมีจะต้องไมม่ีแสงแดดส่องเข้าถึงโดยตรง 
   - บริเวณท่ีจัดเก็บสารเคมีจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางประตูเข้า ออกและบันได 
   - บริเวณจัดเก็บสารเคมีจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ผ้า หรือวัสดุดูดซับ เช่น 

ทรายไว้กรณีมีสารเคมีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ จะได้ป้องกันได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุ 
  6.4.3 การเคลื่อนย้ายและทิ้งสารเคมี 
   - ตรวจสอบฝาภาชนะ ต้องแน่ใจว่าปิดสนิทไม่แตกร้าวก่อนการขนย้านเสมอ 
   - การขนย้ายสารเคมีต้องท าด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือหกลงพ้ืน

โดยเด็ดขาด 
   - การทิ้งสารเคมีให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
   - ขยะปนเปื้อนสารเคมีต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ก าหนดให้แต่ละแผนกที่รับผิดชอบ

จะรวบรวมและน าไปไว้ในพ้ืนที่จัดเก็บขยะ แล้วแยกไว้แต่ละชนิด เนื่องจากเป็นขยะอันตรายต้องรอให้
ผู้รับเหมาหรือบริษัทก าจัดขยะที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องก าหนดน าไปจัดการแทนต่อไป 

  6.4.4 ข้อปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน 
   - ในกรณีเหตุฉุกเฉินจะต้องหยุดงานทันทีและกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากพ้ืนที่ 
   - ผู้พบเห็นต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบทันทีตามแผนผังแจ้งเหตุฉุกเฉินของบริษัทที่

ระบไุว้ในแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของบริษัท 
   - ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องกดสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ทันที หากสามารถเข้าท าการ

ดับเพลิงได้ให้รีบปฏิบัติการทันทีเพ่ือป้องกันเพลิงลุกลามและป้องกันความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สิน 
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6.5 ระเบียบปฏิบัติ : การจัดการของเสีย 
  6.5.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน จะท าการแจ้งให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการดัง

หัวข้อต่อไปนี้ 
   - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน จัดหาภาชนะรองรับการคัดแยกขยะแต่ละ

ประเภท พร้อมมีป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เป็นต้น และส ารวจ
การคัดแยกของเสียทุกสัปดาห์ลงบันทึกการคัดแยกของเสีย 

   - เมื่อขยะเต็มภาชนะ พนักงานแต่ละหน่วยงานจะท าการเก็บรวบรวมและขนย้ายไป
พักไว้ในพ้ืนที่จัดเก็บของเสีย เพ่ือรอผู้รับเหมาน าไปจัดการแทนต่อไป 

   - พ้ืนที่จัดเก็บของเสีย ต้องมีการแบ่งแยกเป็นประเภทให้ชัดเจน มีป้ายชี้บ่ง มีหลังคา 
หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถปกปิดหรือป้องกันการชะล้าง ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าและดิน 

   - มีการเก็บบันทึกปริมาณของเสียแต่ละประเภท โดยใช้เอกสารบันทึกปริมาณของ
เสีย 

   - ประเภทของของเสีย 
 

ตารางท่ี 2.4 ตารางประเภทขยะ การคัดแยก/ท้ิงและวิธีจัดการ 
ประเภทขยะ    การคัดแยก/การทิ้ง    วิธีจัดการ 

ขยะอันตราย  -เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี , กาว ,
กระป๋องสเปรย์ , หลอดไฟเสื่อมสภาพ , 
ภาชนะปนเปื้อน, วัสดุปนเปื้อน 

ถัง 200 ลิตร หรือภาชนะ
ที่ก าหนด 

ส่งก าจัด 

ขยะรีไซเคิล -พลาสติก , กระดาษ , บรรจุภัณ ฑ์
พลาสติก , เศษเหล็ก , เศษไม ้

ถุง Big Bag หรือภาชนะที่
ก าหนด 

ส่งก าจัด 

ขยะทั่วไป, 
มูลฝอย  

-เศษอาหาร, เศษใบไม้, เศษกระดาษ , 
เศษถุงพลาสติก 

ถังขยะสีเขียว หรือภาชนะ
ที่ก าหนด 

ส่งก าจัด 

ที่มา : ( กรณีศึกษา, 2563) 
 

                    6.5.2 ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาที่รับของเสียไปจัดการ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
กิจการตามกฎหมายก าหนด 
                    6.5.3 ในการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ เช่น การเผาท าลาย 
การท าปุ๋ยหมักและการน ากลับไปใช้ประโยชน์อีก เป็นต้น 
                    6.5.4 การจัดการของเสียอันตราย กรณีมีการส่งมอบของเสียออกก าจัด จะต้องมีการจัดท า
หนังสือสัญญาการบริการกากอุตสาหกรรม หนังสือยินยอมส าหรับผู้ใช้และผู้ให้บริการกากอุตส าหกรรมเพ่ือ
ประกันความรับผิดชอบ พร้อมมีใบก ากับการขนส่ง (Manifest) ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่
ก าหนด รวมถึงวิธีการจัดการของเสียอันตราย 

 



25 
 

 
 

6.6 เป้าหมายและแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  6.6.1 EMR ก าหนดเป้าหมายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมประจ าปีและท าการทบทวน
ประจ าทุกปี โดยในการก าหนดแผนงานจะพิจารณาจากหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
   - นโยบายบริษัท 
                               - การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อก าหนดของลูกค้า 
   - ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
   - ข้อร้องเรียน 
   - ผลการตรวจติดตามภายใน 
   - ปัญหาที่เคยเกิดในอดีต 
   - บริบทองค์กร รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 6.7 ระเบียบปฏิบัติ : การควบคุมเอกสารและบันทึก 
  บริษัทมีการควบคุมเอกสารที่ใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนก าหนดวิธีการควบคุมบันทึก  ได้แก่ การชี้บ่ง การจัดเก็บ 
การป้องกัน การเข้าถึงเพ่ือใช้งาน ระยะเวลาการจัดเก็บและการท าลายบันทึกให้ชัดเจนและมีประสิทธิผล  ซึ่ง
สามารถอ้างอิงได้จากข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การควบคุมเอกสารและข้อมูลและการควบคุมการบันทึก 
 6.8 ระเบียบปฏิบัติ : การสื่อสาร 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบถึง วิธีการรับ-ส่ง การบันทึก การตอบสนองและ
การเปิดเผยเกี่ยวกับข่าวสารสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น บันทึกการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ
ร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม การรายงานและการส่งเอกสารต่อหน่วยงานราชการ ทั้งนี้การสื่อสารเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญจะท าการสื่อสารเฉพาะภายในองค์กร 
  การรับและด าเนินการกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
   1. วิธีการรับข้อร้องเรียน โดยการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ (ภายนอกองค์กร) และแจ้ง
โดยตรงผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 
   2. EMR จะเป็นผู้สั่งการให้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปญัหาอย่างเร่งด่วนและท า
การแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนถึงผลการด าเนินการ 
   3. หลังแก้ไขสภาพปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว EMR จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือตรวจสอบวิเคาระห์สาเหตุและด าเนินการแก้ไขท่ีต้นเหตุ เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ าของปัญหา  
                               4. EMR จะรายงานผลการตรวจติดตามไปยังผู้บริหารระดับสูงต่อไป 
 6.9 ระเบียบปฏิบัติ : การฝึกอบรม 
  พนักงานของบริษัท เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางการฝึกอบรมที่จ าเป็น  
หัวข้อการฝึกอบรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบให้การอบรม 

นโยบายสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกคน EMR 
วัตถุประสงค์/เป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

พนักงานทุกคน EMR 

การคัดแยกและจัดการขยะ พนักงานทุกคนและผู้รับเหมา EMR 
การจัดการสารเคม ี พนักงานทุกคนและผู้รับเหมา EMR 
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พนักงานทุกคนและผู้รับเหมา  Safety Officer/Outsource 

ที่มา : ( บริษัทกรณีศึกษา, 2563) 
 
6.10 ระเบียบปฏิบัติ : การตรวจติดตามภายใน 

  6.10.1 การติดตามภายใน เป็นการยืนยันว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ยังคง
มีความสอดคล้องตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงข้อก าหนดของลูกค้า 
  6.10.2 การวางแผนการตรวจติดตามภายใน 
   6.10.2.1 ความถี่ในการตรวจติดตามภายใน จะด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือ 
มากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ วัตถุดิบ 
    - การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ 
    - การเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร 
    - ผลการตรวจครั้งที่ผ่านมาและข้อบกพร่องที่พบ 
    - ความพร้อมขององค์กร 
    - บริบทขององค์กร ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   6.10.2.2 หัวหน้าทีมตรวจติดตามภายใน ( Lead Auditor ) และผู้ตรวจติดตาม
ภายใน (Auditor ) ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ตรวจติดตามภายในหรือเป็นบุคคลที่ผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบอนุมัติ 
                               6.10.2.3 EMR จะแจ้งให้ทีมตรวจติดตามไปยังผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่พบสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดจากการตรวจติดตาม ทีมตรวจติดตามจะออกเอกสารรายงานการตรวจพบสิ่งที่ไม่
สอดคล้องตามข้อก าหนด ให้กับหน่วยงานที่ถูกตรวจ เพ่ือแก้ใขภายในระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 
 
7.บันทึกที่ต้องมีการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม  
         ตารางท่ี 2.6 บันทึกที่ต้องมีการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ชื่อบันทึก ผู้เก็บรักษา ระยะเวลาจัดเก็บ 
1 การระบุและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม MS 3 ปี 
2 บันทึกการคัดแยกของเสีย Safety Officer 3 ปี 
3 บันทึกปริมาณของเสีย Safety Officer 3 ปี 

         ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2563) 
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8.เอกสารแนบ 

8.1 การระบุและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
8.2 บันทึกการคัดแยกของเสีย 
8.3 บันทึกปริมาณของเสีย 
 

2.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
           การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีการด าเนินการตามกฎหมาย แบ่งเป็นพระราชบัญญัติทั้งหมด 
4 ฉบับ ดังนี้  1) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554   
2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  3) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  4) พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 

1) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประกาศใช้เมื่อ :17/01/2554 
          สาระส าคัญ 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช -
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 6-7) 
หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการด า เนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (มาตรา 8-23) 
หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (มาตรา 24-

31) 
หมวด 4 การควบคุม ก ากับ ดูแล (มาตรา 32- 34) 
หมวด 5 พนักงานตรวจความปลอดภัย (มาตรา 35- 43) 
หมวด 6 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (มาตรา 44- 51) 
หมวด 7 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (มาตรา 52) 
หมวด 8 บทก าหนดโทษ (มาตรา 53-72) 
บทเฉพาะกาล (มาตรา 73-74) 
 
2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศใช้เมื่อ: 09/04/2535 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

          สาระส าคัญ ปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการด้วยการให้
โรงงานบางลักษณะอาจประกอบกิจการได้ภายใต้ระบบการก ากับตามปกติและโรงงานบางลักษณะจะต้องแจ้ง
ให้ทราบก่อนจึงจะเริ่มประกอบกิจการได้ โดยคงมีแต่โรงงานบางลักษณะที่จ าเป็นเท่านั้นที่จะยังคงใช้ระบบการ
อนุญาตและปรับปรุงวิธีการอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ได้ก าหนดให้มีการประสานงานกัน
ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตามกฎหมายให้พิจารณาลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกัน
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เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปโดยได้ผล
ยิ่งขึ้นด้วยการออกกฎ เพ่ือก าหนดขอบเขตการประกอบกิจการโรงงานให้ชัดเจนและก าหนดขั้นตอนการใช้
อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่ง เพ่ือบังคับให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย  พร้อมกับปรับปรุง
อัตราโทษและก าหนดให้มีการร่วมรับผิดส าหรับผู้ที่ท างานในโรงงานนอกเหนือจากเจ้าของโรงงานเพ่ือให้การ
ควบคุมโรงงานเป็นไปอย่างได้ผลยิ่งขึ้น /--มาตรา 3 ให้ยกเลิก  (1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512  (2) 
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518  (3) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522/--หมวด 1 
การประกอบกิจการโรงงาน (มาตรา 7-31)/--หมวด 2 การก ากับและดูแลโรงงาน (มาตรา 32-44)/--หมวด 3 
บทก าหนดโทษ (มาตรา 45-65)/--บทเฉพาะกาล (มาตรา 66-68) 

 
          3) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกาศใช้เมื่อ : 06/04/2535 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
          สาระส าคัญ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมวัตถุอันตรายต่าง ๆ ทุก
ชนิดและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดระบบบริหาร
ให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย 
ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิก (1) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 และ(2) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2516/--พระราชบัญญัติ ประกอบด้วย หมวด 1 คณะกรรมการวัตถุอันตราย (มาตรา 6-14); หมวด 2 การ
ควบคุมวัตถุอันตราย (มาตรา 15-56); หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา 57-69); หมวด 4 บท
ก าหนดโทษ (มาตรา 70-89) และบทเฉพาะกาล (มาตรา 90-93) 
*ยกเลิกความมาตรา 87/2 และให้ใช้ความตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน โดยพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 
*แก้ไขเพ่ิมเติม บทนิยามค าว่า “น าเข้า” “ส่งออก” ในมาตรา 4, เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ภาชนะบรรจุ” 
“โฆษณา” “ข้อความ” และ“ค่าเสียหายเบื้องต้น” ในมาตรา 4 , มาตรา 6ม มาตรา 7, (4) ของมาตรา 18, (1) 
ของมาตรา 20, มาตรา 20/2, มาตรา 20/3, มาตรา 44, มาตรา 51, 51/1, มาตรา 51/2, มาตรา 51/3,มาตรา 
51/4 มาตรา 51/5 มาตรา 51/6, มาตรา 51/7, มาตรา 52, มาตรา 52/2, มาตรา 63, มาตรา 66, มาตรา 
69/1, มาตรา 70/2, มาตรา 70/2, มาตรา 74/3, มาตรา 80, มาตรา 84/1 มาตรา 84/2 และมาตรา 84/3, 
มาตรา 88, มาตรา 89 โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 
2562  
 
          4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศใช้เมื่อ : 05/04/2535 โดยกระทรวง
สาธารณสุข 

สาระส าคัญ 
หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 6-8) 
หมวด 2 คณะกรรมการสาธารณสุข (มาตรา 9-17) 
หมวด 3 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มาตรา 18-20) 
หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร (มาตรา 21-24) 
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หมวด 5 เหตุร าคาญ (มาตรา 25-28) 
หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (มาตรา 29-30) 
หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (มาตรา 31-33) 
หมวด 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (มาตรา 34-40) 
หมวด 9 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (มาตรา 41-43) 
หมวด 10 อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข (มาตรา 44-47) 
หมวด 11 หนังสือรับรองการแจ้ง (มาตรา 48-53) 
หมวด 12 ใบอนุญาต (มาตรา 54-62) 
หมวด 13 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ (มาตรา 63-65) 
หมวด 14 การอุทธรณ์ (มาตรา 66-67) 
*ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า "มูลฝอย" "ราชการส่วนท้องถิ่น" "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" ในมาตรา 4 , 

ยกเลิกความในวรรควรรคสองของมาตรา 6 และความในมาตรา 9 , ยกเลิกชื่อหมวด 3 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย และ ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 20 โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

*แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 
2560  
 
 2.7  การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค องค์กรจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินถึงศักยภาพภายใน เพ่ือจะช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานภายใต้จุด
แข็งและโอกาสทีม่ี พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อนและจัดการกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ 

 
Daruni Naphrom (2563: 1-2) SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้ Strengths – จุดแข็งหรือข้อ

ได้เปรียบขององค์กร (ปัจจัยภายใน) Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร (ปัจจัยภายใน) 
Opportunities – โอกาสที่จะท าให้องค์กรด าเนินการได้ (ปัจจัยภายนอก) Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือ
ปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ (ปัจจัยภายนอก) หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดย
การส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก (Situation Analysis) ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจนและวิเคราะห์
โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มี  ต่อองค์กรธุรกิจและจุดแข็ง จุดอ่อนและ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การ
ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป  (น.1)             
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ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis 
           1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ  
ความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของ 
ข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน  
โครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ 
การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ขององค์กรเพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และกลยุทธ์
ก่อนหน้านี้ด้วย - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กรนั้นเอง ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน ามาใช้ใน
การพัฒนาองค์กรได้และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร – จุดอ่อนขององค์กร (W-
Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน จากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน
องค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัด
ให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  (น. 1)             

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น 
สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงาน ขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับ การด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อม  ทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรีและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี - โอกาสทาง
สภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับมหาภาคและองค์กร
สามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) 
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถ  ส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความ
แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ (น. 2)             

2.8 งานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สุภาพร เรือนเงิน (2555) ศึกษาระดับการยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของพนักงานบริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  ซึ่งบริษัทได้น ามาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการในองค์กร ตั้งแต่การวางนโยบาย 
ก าหนดวัตถุประสงค์ จัดท าเป็นข้อก าหนดและระเบียบต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงป้องกันปัญหาที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนจัดการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทันท่วงที  การศึกษามี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 ของพนักงานบริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานเข็มขัดนิรภัย) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพนักงาน 267 คน  จากข้อเสนอแนะพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มี 7 ปัจจัย คือระดับการศึกษา  หน่วยงานที่สังกัด  ต าแหน่ง
งาน  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ  การมีส่วนร่วมและความต้องการมีสภาพแวดล้อมทีด่ีขึ้น  
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สมมาศ ศรีกุลวงศ์  (2549) ศึกษาเรื่องการรวมระบบการจัดการ ISO 14001:2004 กับ TIS 

18001:2542 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กรมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือการรวมระบบและจัดท า
ขั้นตอนในการรวมระบบเข้าด้วยกันมีวิธีการศึกษาคือการท าความเข้าใจในข้อก าหนดของระบบการจัดการทั้ง
สอง น ามาเปรียบเทียบและประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งผลการจากการที่รวมระบบการจัดการเข้าด้วยกันนั้นส่งผล
ท าให้องค์กรมีการใช้ทรัพยากรบุคคล เวลา และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามองค์กร
จะต้องระวังในการพิจารณาจัดท าเอกสารเพ่ือรองรับการรวมระบบการจัดการเพ่ือป้องกันการสับสนต้อง
พิจารณาความเอาใจใส่ของบุคลากรในองค์กรและคุณภาพของการท างานของบุคลากรที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง และจากการที่ได้ศึกษาการรวมระบบการจัดการ 2 ระบบนี้แล้วมีข้อเสนอแนะคือองค์กร
ควรศึกษาทัศนคติของบุคลากรในองค์กรเพ่ือพิจารณาการพัฒนาจิตส านึกของบุคลากรและอาจพิจารณาการ
รวมระบบการจัดการด้านคุณภาพเข้ามาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

 
สว่างจิต แซ่ผ่าน (2558) การศึกษาการประยุกต์ใช้การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับ ISO 

14001 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชี
สิ่งแวดล้อมด้านการรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อม การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้ค่าชดเชย 
การเปิดเผยข้อมูลและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ท าบัญชีของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะที่ได้รับ ISO 
14001 จ านวน 179 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 ราย จาก 4 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย บริษัทในกลุ่มชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มยางพาราและพลาสติก และกลุ่มพนักงาน  

 
  สุจรรยา สุคนธ์ (2559) ศึกษาถึงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาต่อการตัดสินใจเลือกผู้ขายที่

มีความต้องการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ กรณีศึกษา 
บริษัท เอบีซี จ ากัด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการของผู้ขายในการจัดท ามาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในอุตสาหกรรมยานยนต์  2) ศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกผู้ขาย
ของหน่วยงานจัดซื้อจัดหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัท เอบีซี จ ากัด โดยแบ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็น 
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ขายสินค้าประเภทอะไหล่ชิ้นส่วนและเครื่องจักร ที่มีมูลค่าซื้อขายให้กับบริษัท เอบีซี จ ากัด 
ในปี พ.ศ. 2558 มากกว่า 10 ล้านบาท จ านวน 21 บริษัท  2) เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาของบริษัท เอบีซี จ ากัด 
จ านวนทั้งสิ้น 8 คน การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา โดยตั้งสมมติฐานงานวิจัย
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา ซึ่งได้แก่ เพศอายุระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและอายุงาน 
เพ่ือเปรียบเทียบกับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกผู้ขายที่มีความต้องการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001  
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บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง  ในจังหวัด
ปราจีนบุรี  โดยการน าเอาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้  เพ่ือให้ทราบถึง
ความรู้และความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดระบบการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หากประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะ
ส่งผลต่อองค์กรในด้านการพัฒนาภายในองค์กรและจะส่งผลดีต่อพนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรและ
รวมถึงป้องกันการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอก    

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวัตถุประสงค์และเนื้อหาของข้อก าหนดของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 

แนวทางการประยุกต์การด าเนินการใน
แต่ละข้อก าหนด ได้แก่ 
ข้อก าหนดที่ 4 บริบทขององค์กร 
ข้อก าหนดที่ 5 ภาวะผู้น า 
ข้อก าหนดที่ 6 การวางแผน 
ข้อก าหนดที่ 7 การสนับสนุน 
ข้อก าหนดที่ 8 การควบคุม 
ข้อก าหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะ 
ข้อก าหนดที่ 10 การปรับปรุง 

ข้อดีและอุปสรรคในการวางระบบ 

วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ที่มีประสิทธิภาพ 

ความรู้ความเข้าใจ
ของพนักงาน 

การมีส่วนร่วมของ
พนักงาน 
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3.2 วิธีการศึกษา 
            ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ 
            1. วิธีการและอุปกรณ์ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร ต ารางานวิจัย 
บทความอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
            2. กลุม่ตัวอย่าง  บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่งในจังหวัดปราจีนบุรี 
            3. เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่จัดท าขึ้นจากกรอบแนวคิดและข้อก าหนดต่างๆ ที่ได้
ท าการศึกษารวมถึงข้ันตอนการวางระบบ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
            ข้อก าหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การ
จัดท าแบบสัมภาษณ์และด าเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยมีหัวข้อการสัมภาษณ์ดังนี้ 
           1.ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้แทนฝ่ายบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
โดยตรงให้จัดท าระบบ 
                  1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
                  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
            2. แนวทางปฏิบัติเรียงตามข้อก าหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
            3. แนวทางประยุกต์ด าเนินการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001:2015 ความร่วมมือของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
            4.ข้อดี ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเมื่อน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้
สัมภาษณ์ ผู้แทนฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าและพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
    
   ตารางที่ 3.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและรายละเอียดการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน เรื่องที่สัมภาษณ์ 

ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย 1 ท่าน 

-แนวคิดหลักในการน าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาใช้ 
-ภาวะผู้ น าและความคาดหวั งของ
ผู้บริหารสู งสุดที่ มีต่อระบบและการ
ผลักดันให้ระบบประสบผลส าเร็จ 

ผู้แทนฝ่ายบริหารหรือผู้ที่ ได้ รับ
มอบหมายให้ จั ดตั้ งระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ตัวแทนฝ่ายบริหารหรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย 1 ท่าน 

-แนวทางการประยุกต์ด าเนินการส าหรับ
แต่ละข้อก าหนด 
-ข้อดี ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติ 
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   ตารางท่ี 3.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและรายละเอียดการสัมภาษณ์ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน เรื่องที่สัมภาษณ์ 

หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายผลิต 2 ท่าน -แนวทางการผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

พนักงานผู้ปฏิบัติงานตัวแทนจาก
แผนกที่มีส่วนร่วมในการวางระบบ 

คัดเลือกพนักงานในแผนก แผนก
ละ 2 ท่าน 
1.พนักแผนกผลิต 
2.พนักแผนกควบคุมคุณภาพ 
3.พนักแผนกซ่อมบ ารุง 

-ความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนด 
-การมีส่ วนร่วมของการน าระบบไป
ประยุกต์ใช้ 
-ข้อดี ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติ 

 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 

3.5.1 การศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของข้อก าหนด ตามมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ 

3.5.2 การศึกษาวิธีการปฏิบัติในบริษัท ได้มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

3.5.3 การศึกษาข้อดีและปัญหาอุปสรรคของการรวมระบบบริหาร วิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวน
เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

3.5.4 วิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผล เพ่ือศึกษารายละเอียดแต่ละข้อก าหนดข้อดี ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการ เพ่ือน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบเมื่อน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประยุกต์ใช้ในองค์กร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



35 
 

 
 

 
บทท่ี  4  

 
 

ผลการศึกษา 
   

 
การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง  ในจังหวัด

ปราจีนบุรี  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ข้อดีและ
ปัญหาด้านต่างๆที่เกิดขึ้น โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น าเสนอผลการศึกษาตามข้อก าหนดระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม   โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อก าหนดตามวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์และจากผลการส ารวจ
ข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  เป็นการ
สรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติในแต่ละ
ข้อก าหนด พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่พบในแต่ละข้อก าหนดของบริษัทกรณีศึกษาน าไปด าเนินการ 

 
   4.1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการทั่วไป 
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีหลายชนิด นอกจากจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน
แล้วยังมีขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประมาณ 2 ตัน/ปี นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ล้างท าความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทินเนอร์ในการล้างท าความสะอาดผลิตภัณฑ์ซึ่งปริมาณการใช้ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1.5 ตัน/ปี 
ซึ่งเหลือเป็นขยะอันตราย ประมาณ 0.8 ตัน/ปี ในกระบวนการผลิตจุดที่อันตรายมากที่สุดคือกระบวนการชุป
ผลิตภัณฑ์มีการใช้สารเคมีหลายชนิดนอกจากจะท าให้มีขยะอันตรายมากแล้วยังท าให้มีมลพิษซึ่งจะกระจายอยู่
ในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานและมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอีกด้วย 
            ส าหรับการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษท่ีถูกปล่อยออกจากปล่องระบายมีการติดตั้งอุปกรณ์
กรองอากาศก่อนจะปล่อยออกจากปล่องระบาย  การจัดการขยะอันตรายและไม่อันตรายมีการส่งก าจัด  โดย
บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและด าเนินการตามระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ตัวอย่าง ขยะอันตราย เช่น ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี  ทินเนอร์ มีการบันทึก
การคัดแยกขยะอันตรายและบันทึกปริมาณขยะอันตราย วิธีการจ ากัดส าหรับทินเนอร์ส่งก าจัดกับบริษัทที่มี
ใบอนุญาต 106 วิธีก าจัด คือท าเชื้อเพลิงผสม วิธีการก าจัดส าหรับภาชนะปนเปื้อนสารเคมีส่งก าจัดกับบริษัทที่
มีใบอนุญาต 101 วิธีก าจัด คือฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว เป็นต้น 
   

 4.2. แนวทางปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
            จากผลการสัมภาษณ์บริษัทกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนดโดยใช้ ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร
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หรือผู้แทนฝ่ายบริหาร  หัวหน้างานฝ่ายผลิตที่มีส่วนร่วมในการวางระบบ  ตัวแทนพนักงานจากแผนกที่มีส่วน
ร่วมในการวางระบบ  

ซึ่งได้ให้ข้อมูลส าหรับแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ในแต่
ละข้อก าหนด มีดังนี ้

 
1. ขอบข่าย    

ข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องกับขอบข่ายมีเนื้อหาโดยสรุปว่า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กรและเกิดระบบในการจัดการที่ดี  สามารถ
จัดการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนหลักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความยั่งยืน ก่อให้เกิดเป็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างทั่วถึงและสอดรับ
กับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งผลลัพธ์ของการด าเนินการต้องมีความส าเร็จโดยเน้น 3 ส่วนได้แก่  

—  การเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
— การท าให้บรรลุผลตามพันธสัญญาที่ต้องท าให้สอดคล้องตามที่ก าหนด  
— การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

นอกจากนี้องค์กรพิจารณาและพยายามผลักดันให้สามารถควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมตามวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์เท่าที่องค์กรสามารถท าได้และองค์กรที่น าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ไปใช้
จะต้องน าข้อก าหนดทั้งหมดไปปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
บริษัทมีความคาดหวังในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพ่ือให้เกิดผล

ส าเร็จในเรื่องของการปฏิบัติที่ต้องสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้และสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องตามกฎหมายและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไป ส าหรับการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมตามวัฏ-
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้ลูกค้าในเรื่องที่สามารถควบคุมได้จึงเน้นแค่ระบบการผลิต
และขยะในกระบวนการผลิตของบริษัทและการขนส่งไปยังลูกค้าร่วมด้วย  

 
สรุป ภาพรวมการด าเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ในส่วนของขอบข่ายการ

ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กรและเกิดระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของบริษัทกรณีศึกษานั้น ถือว่าผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารมีความเข้าใจถึงความ
ต้องการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การปฏิบัติประสบความส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของข้อก าหนดได้ 

 
2. เอกสารอ้างองิ  
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับเอกสารอ้างอิง ไม่มีเนื้อหาที่ถูกกล่าวถึงในมาตรฐานฉบับนี้ 
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3. บทนิยาม  
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบทนิยาม มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ประกอบด้วยค าศัพท์ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

3.1  ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับระบบการบริหารงาน     
                     3.2  ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนงาน  
                     3.3 ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับระบบสนับสนุนและการด าเนินการ 

3.4  ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลงานและการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
           โดยมีความส าคัญต่อการเพิ่มความเข้าใจในการใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน ซึ่ง

จะช่วยให้เกิดความกระจ่างชัด โดยมีข้อก าหนดที่น่าสนใจและสัมพันธ์โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  เช่น   

ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถึง บุคคลหรือองค์กร ที่สามารถท าให้เกิดผลกระทบหรือได้รับผลกระทบหรือเชื่อ
ว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม เช่น ลูกค้า  ซัพพลายเออร์ ภาครัฐ พนักงาน    

ความเสี่ยง หมายถึง ผลกระทบของความไม่แน่นอน โดยผลกระทบคือการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่
คาดหวังไว้ ทั้งที่ดีหรือไม่ดี รวมถึงความไม่แน่นอนทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อบกพร่อง สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับความเข้าใจหรือความรู้  สถานการณ์ ผลกระทบที่ตามมา หรือโอกาสการเกิด โดยความเสี่ยงมักจะแบ่งแยก
โดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา หรือสองอย่างนี้รวมกัน ความเสี่ยงมักจะ
แสดงออกในรูปของผลรวมของผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กับโอกาสที่
จะเกิดขึ้น)   

ความเสี่ยงและโอกาส หมายถึง ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น (อุปสรรค) และผลกระทบด้านบวกที่
อาจเกิดข้ึน (โอกาส)  

วัฏจักรชีวิต หมายถึง วงจรต่อเนื่องและปฎิสัมพันธ์ของขั้นตอนระบบผลิตภัณฑ์ ( หรือบริการ ) จาก
การซื้อวัตถุดิบ หรือจากทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงการสิ้นสุด โดยขั้นตอนวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วยการท าให้
ได้มาที่ซึ่งวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การขนส่งการส่งมอบ การใช้ การบ าบัดขั้นสุดท้าย และการท าลาย
ซาก  

สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ระดับความสามารถของผลลัพธ์ที่ส าเร็จที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถวัดผลเทียบกับ นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร วัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือเกณฑ์อ่ืนๆ หรือใช้ดัชนีชี้วัด  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
ค าศัพท์ที่ระบุในข้อก าหนดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ก่อนการจัดท ายังไม่

เข้าใจในค าศัพท์ แต่เมื่อท าความเข้าใจแล้วก็ช่วยให้เข้าใจระบบได้ง่ายขึ้น ค าศัพท์ค าว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มี
การพยายามท าความเข้าใจว่าหมายถึงใครบ้าง เป็นต้น และค าศัพท์ค าว่าบริบท ไม่เข้าใจว่าบริบทคืออะไร แต่
เมื่อมีการอบรมแล้วจึงมีเข้าใจว่าคือ ประเด็นภายใน ภายนอกที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร  
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สรุป บทนิยามค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ซึ่ง
ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารได้รับการอบรม จึงมีความเข้าใจในบทนิยามค าศัพท์และสามารถวางแผนการ
จัดท าและสามารถน าระบบมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
          4. บริบทขององค์กร  

4.1 การท าความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร   
          ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร มีเนื้อหาโดยสรุปว่า

องค์กรจะต้องค้นหาและวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงประเด็นภายนอกและภายในองค์กร  ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์
และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ส าเร็จ โดยให้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่ก าลัง
ได้รับผลจากองค์กรหรือมีความสามารถในการส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งข้อก าหนดนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรสามารถวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับทิศทางกล
ยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรได้พิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่จะส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอก อันจะส่งผลต่อความส าเร็จและความไม่ส าเร็จของ
เป้าหมาย ทั้งนี้จะท าให้องค์กรได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพ่ือ
น าไปสู่การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้จุดแข็งและโอกาสที่องค์กรมี เพ่ือพัฒนาจุดอ่อนและรับมือกับ
อุปสรรคในอนาคต  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากการสัมภาษณ ์ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า    
บริษัทมีการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาแบ่งเป็น บริบทภายใน เช่น พนักงาน ผู้บริหาร 

ผู้รับจ้าง เช่น Sub- Contract (รปภ.) วัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการบังคับบัญชา โครงสร้างองค์กร  บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ความรู้ความสามารถพนักงาน ภาวะผู้น าของฝ่ายบริหาร การสื่อสาร/ภาษา 
กฎระเบียบ เครื่องจักร/อุปกรณ์ในการท างาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สวัสดิการพนักงาน ระบบการ
ตรวจสอบ มลพิษ/มลภาวะที่องค์กรปล่อย เช่น ไอระเหยสารเคมี ขยะอันตราย เป็นต้น บริบทภายนอก เช่น 
ภัยธรรมชาติ เขตอุตสาหกรรม  หน่วยงานราชการ ราคาพลังงาน สภาพเศรษฐกิจ/ธุรกิจ โรงงานข้างเคียง 
ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ห่างไปราว 10 กิโลเมตร  พ้ืนดินที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวรอบๆ โรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือได้รับผลจากประเด็นสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร เป็นต้น 

4.2 การท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องค้นหาและวิเคราะห์ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีความต้องการและความคาดหวังต่อองค์กรและก าหนดเป็นพันธ-
สัญญาต้องท าให้ปฏิบัติตามให้ครบถ้วน ซึ่งข้อก าหนดนี้ได้ให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร ซึ่งมีหลากหลายส่วน เพ่ือให้การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือไม่ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียก่อให้เกิดผลกระทบกับองค์กรซึ่งจะมีผลต่อความสามารถที่จะท าให้ไม่บรรลุกับวัตถุประสงค์
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ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้ท าความเข้าใจถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียที่
เกี่ยวข้องและด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งใน
อนาคต 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 
           จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 

บริษัทมีการพิจารณาจากบริบท ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผล
กระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ได้น ามาประยุกต์ใช้และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดการที่องค์กรน ามาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
          จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
          หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ท าการระบุบริบทแต่ละหน่วยงาน กระบวนการท างานแต่ละ
หน่วยงานภายใต้บริบท ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกและท าการระบุหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท างาน ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4.3 ก าหนดขอบข่ายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดขอบข่ายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  มีเนื้อหาโดย

สรุปว่า องค์กรต้องมีการก าหนดถึงขอบเขตและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน ภายใต้
ความสามารถในการดูแลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพ่ือ
น าไปจัดตั้งขอบข่ายของระบบการจัดการ โดยต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบส าหรับการควบคุม ได้แก่ ประเด็น
ภายนอกและภายใน  พันธสัญญาที่ต้องท าให้สอดคล้อง  หน่วยงานขององค์กร ฟังชั่น ขอบเขตทางกายภาพ  
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ  อ านาจตามหน้าที่ ความสามารถในการควบคุมและการมีส่วนผลักดันให้ประสบ
ผลส าเร็จ เมื่อได้มีการก าหนดขอบข่ายกิจกรรมทั้งหมด ผลิตภัณฑ์และบริการ ขององค์กรภายในขอบข่ายแล้ว 
ต้องด าเนินการระบุและจัดท าในรูปแบบสารสนเทศที่เป็นเอกสารและพร้อมจะมีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ 
โดยข้อก าหนดนี้จะท าให้องค์กรทราบถึงขนาดด้านพ้ืนที่กายภาพ กิจกรรมต่างๆ และปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรที่จะส่งผลกระทบไปยังสิ่งแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปออกแบบในการจัดการในข้อก าหนดที่อ่ืน
ต่อไป  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 
          จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ขอ้มูลว่า 

บริษัทได้มีการก าหนดขอบข่ายครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกหน่วยงาน ทุกกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับบริบทขององค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการท างานในด้านต่างๆ  คือมีการก าหนดรหัสกระบวนการท างานเพ่ือจัดท า
เอกสารตามกระบวนการท างาน  วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร  ความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรที่จ าเป็น  ปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
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ในกระบวนการท างานซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและหาวิธีการป้องกันปัญหาเอาไว้ล่วงหน้าในทุก
กระบวนการท างานที่คาดการณ์ว่าปัญหาจะเกิดขึ้น  มีการจัดท าแผนผัง Process flow  การจัดท าแผนผังที่ตั้ง
ขององค์กรและหน่วยงานข้างเคียง จัดท าโครงสร้างองค์กรและจัดท าคู่มือสิ่งแวดล้อม 
          จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  

บริษัทมีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมต่างๆ ในการผลิต มีการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การ
จัดการขยะมีการคัดแยกขยะตั้งแต่อยู่ในกระบวนการผลิต มีการก าหนดจุดทิ้งขยะมีป้ายชี้บ่งขยะแต่ละประเภท
อย่างชัดเจน  การใช้สารเคมีพนักจะได้รับการอบรมการท างานกับสารเคมีในทุกปี ท าให้พนักงานสามารถรู้
ประเภทสารเคมีที่ใช้ การคัดแยกขยะที่ปนเปื้อนสารเคมี มีการคัดแยกตั้งแต่อยู่ในกระบวนการผลิต มีการ
ก าหนดจุดจัดเก็บมีป้ายชี้บ่งเพ่ือความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานจะเป็ น
คนก าหนดว่าสารเคมีที่ใช้แล้วสามารถจัดเก็บไว้ได้ตรงใหนและมีการจดบันทึกปริมาณการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้
แล้วทุกครั้ง หัวหน้างานและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย  

4.4 ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม  
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องมีการ

วางระบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน เพ่ือให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ดังที่ต้องการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งการด าเนินการใดๆ ต้องพิจารณาข้อมูลจาก
การท าความเข้าใจถึงบริบทขององค์กรและความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการ
จัดการให้สอดคล้องกัน โดยข้อก าหนดนี้จะกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดของการบริหารจัดการที่ได้จากการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากใช้ข้อมูลเดียวกันกับการวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งที่ส่งผลกระทบ
ทั้งด้านบวกและด้านลบและเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 
          จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  

ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางโดยการออกนโยบาย เป้าหมายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
การจัดสรรทรัพยากร การพิจารณาอนุมัติการจัดท าคู่มือสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นให้เป็นไปตามระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ซึ่งได้ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT มาร่วมก าหนดวิธีการ  

โดยองค์กรได้น าข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องมาก าหนด วัตถุประสงค์  ขอบเขต  นิยามค าศัพท์/ค าจ ากัด
ความ  บริบทองค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  นโยบาย
สิ่งแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  การควบคุมสารเคมี  การจัดการสารเคมี  เป้าหมายและแผนงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  การควบคุมเอกสารและบันทึก  การสื่อสาร  การฝึกอบรม  การตรวจติดตามภายในระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม บันทึกท่ีต้องควบคุม  เอกสารแนบ 

 จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ไดใ้ห้ข้อมูลว่า 
 บริษัทได้มีการประยุกต์ใช้ตั้งแต่การจัดตั้งทีมงานและมีการให้ความรู้โดยการอบรม เพ่ือให้เข้าใจระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนและค้นหาความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมี
การจัดท าเอกสารต่างๆ 
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             5. ภาวะผู้น า   

5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งม่ัน  
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและความมุ่งมั่นมีเนื้อหาโดยสรุปว่า ผู้บริหารสูงสุดมี

บทบาทส าคัญในการน าทีมเพ่ือให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารต้องเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ทั้งการก าหนดแนวทาง เช่น การจัดตั้งนโยบายสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกัน
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจและบริบทขององค์กร  มีการออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยรวมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเข้ากับเข้าระบบอ่ืนๆที่มี เช่น ระบบบริหารคุณภาพและระบบงานประจ าวันของแต่ละกระบวนการ 
ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นรวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าที่บริหารในระดับต่างๆ 
ขององค์กรได้แสดงความเป็นภาวะผู้น าในการร่วมมือและผลักดันให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่ต้องการและมีการสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเข้าใจถึงความส าคัญของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001:2015  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้เข้ามามีส่วนผลักดันตั้งแต่เริ่มต้น โดยได้รับทราบความต้องการของลูกค้าด้าน

สิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้องค์กรมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ผู้บริหารเห็นว่าเพ่ือให้ระบบเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดเป็นเป้าหมายว่าจะต้องจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และมีผลส าเร็จตามเป้าหมายเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
                    5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม  

          ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมมีเนื้อหาโดยสรุปว่า ผู้บริหารสูงสุดต้องเป็นผู้
ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมต้อง
อยู่ในขอบเขตที่ก าหนดในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรและบริบทขององค์กร รวมถึงลักษณะขององค์กร ขนาดขององค์กร ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องสามารถแสดงให้เห็นรวมถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การป้องกันมลพิษและความมุ่งมั่นเฉพาะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในบริบทองค์กร เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบรรเทาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการปกป้องรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องตามพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบส าหรับการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์
สิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมรรถนะ
ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการจัดท าเป็นเอกสารสารสนเทศ มีการสื่อสารในองค์กรและ
พร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
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          จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมลูว่า 
บริษัทได้จัดตั้งนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวนนโยบายในที่ประชุมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

ในเรื่องของการควบคุมนโยบายบริษัททั้งหมดมีการควบคุมโดยใช้วันที่ประกาศใช้และก าหนดเป็นครั้งที่แก้ไข  
เพ่ือแสดงความเป็นปัจจุบันของนโยบาย  นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้ระบุถึง การให้ความส าคัญในการ
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การปฏิบัติตามพันธสัญญาที่องค์กรเกี่ยวข้องรวมถึงการป้องกันมลพิษ  การ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบรรเทาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยได้มีเนื้อหาของนโยบายสิ่งแวดล้อมดังนี้  “ปกป้องสิ่งแวดล้อมป้องกันมลพิษ มุ่งมั่นประหยัด
ทรัพยากร ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย วัตถุดิบทั้งหมดเป็นไปตามข้อก าหนดของลูกค้า 
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” 

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ไดใ้ห้ข้อมูลว่า 
ได้รับทราบถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดป้ายตามจุดที่ส าคัญของ

บริษัท บอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การประชุมหน้าแถวในตอนเช้า  
5.3 บทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ขององค์กร  
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ขององค์กรมีเนื้อหาโดย

สรุปว่า ผู้บริหารสูงสุดต้องก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ส าหรับบทบาทหน้าที่ต่างๆ  ได้มีการ
มอบหมายและสื่อสารเป็นที่เข้าใจในองค์กร ผู้บริหารสูงสุดต้องมอบหมายความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่เพ่ือให้
เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการรายงานสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด โดยข้อก าหนดนี้เน้นการสร้างความชัดเจนของการมอบหมายงานในการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการจัดการ เนื่องจากระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมถือเป็นระบบที่เพ่ิมเข้ามานอกเหนือจากระบบงานประจ าวันหรือระบบบริหารคุณภาพ อ่ืนๆ 
จึงท าให้เกิดรายละเอียดและขั้นตอนในการท างานอยู่มาก มีโอกาสให้เกิดช่องว่างในการด าเนินการหรือเกิดการ
ทับซ้อนและความไม่ชัดเจนต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ก าหนดอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า                          
บริษัทได้มีการก าหนดคณะท างาน ซึ่งจะเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน ส่วนการแต่งตั้งตัวแทนฝ่าย

บริหารข้อก าหนดไม่ได้ก าหนดให้ต้องจัดตั้ง แต่เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามรายงานความคืบหน้าของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องจึงยังก าหนดให้มีตัวแทนฝ่ายบริหารอยู่ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงานของบริษัทและมีการก าหนดไว้ในใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) ซึ่งจะก าหนดขอบเขต
กว้าง ๆ ในเรื่องของความรับผิดชอบด้านระบบการบริหารต่างๆ 

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีในเรื่องการจัดการขยะ โดยต้องทิ้งขยะให้

ถูกต้องตามประเภทที่ก าหนด โดยเฉพาะขยะอันตรายที่ปนเปื้อนสารเคมี ต้องทิ้งในถังขยะอันตรายสีแดงและ
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จัดให้มีการตรวจสอบการทิ้งโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับถังขยะใน
หน่วยงานที่เต็มแล้วจะมีการน าออกไปเก็บรวบรวมที่พ้ืนที่เก็บขยะโดยแม่บ้านของบริษัท 

6. การวางแผน  
            6.1 ปฏิบัติการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาส  
                      6.1.1 ทั่วไป  
                               ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาสมีเนื้อหาโดยสรุปว่า 
องค์กรต้องค้นหาและวิเคราะห์ ถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น  ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2015 ซึ่งจะต้องพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทขององค์กร ความต้องการและคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและขอบข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยประเมินให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ทั้งที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีความจ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการรับประกันว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ  เพ่ือ
ป้องกันหรือลดผลกระทบด้านลบรวมถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งสถานการณ์ที่
เป็นปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยองค์กรต้องรักษาเอกสารในการค้นหาความเสี่ยงและ
โอกาสที่จ าเป็นต้องได้รับการด าเนินการส าหรับกระบวนการต่างๆ และแผนการจัดการความเสี่ยง  ภายใต้
ขอบเขตที่ก าหนดเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้มีการด าเนินการตามที่ก าหนดและยังคงประสิทธิภาพในการ
ควบคุม  โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้เกิดการป้องกันปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถป้องกันได้โดย
เริ่มต้นด้วยการค้นหาความเสี่ยงต่างๆ และเพ่ือให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงต้องอาศัยข้อมูลที่ได้ท า
การวิเคราะห์ในส่วนของบริบททั้งภายในและภายนอกและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมา
พิจารณาซึ่งจะท าให้ทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ในคราวเดียวกัน  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

 จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 
 บริษัทมีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนการเริ่มด าเนินงาน

และได้แบ่งระดับความเสี่ยงเป็น 2  ระดับโดยพิจารณาจากบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดกฎหมายและพันธสัญญาต่างๆ ที่จะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรและพิจารณาโอกาสในการน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยระดับความเสี่ยง 2  ระดับดังนี้ 

ความเสี่ยงในระดับองค์กร   ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายหรือสิ่งที่องค์กรคาดหวัง 
มีผลต่อผลก าไร ต่อต้นทุน ลูกค้าและภาพลักษณ์องค์กร  

ความเสี่ยงในระดับการบริหารงานในแต่ละกระบวนการ  ซึ่งมีผลให้ประสิทธิภาพแต่ละกระบวนการ
ในการท างานลดลง หรือเกิดผลเสียกระทบต่อกระบวนการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับความเสี่ยง
ในระดับการบริหารงาน ระบุรวมในคู่มือการบริหารงานของแต่ละกระบวนการ  

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้องได้ ให้ข้อมูลว่า  
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           ในเรื่องความเสี่ยงในการควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จะมีการประชุมกันในตอนเริ่มต้นท า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และมีการช่วยกันคิดและได้แบ่งตามบริบทในกระบวนการ
ท างาน ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.1 บริบทภายในและความเสี่ยงในกระบวนการท างาน 

บริบทภายใน ความเสี่ยง 
พนักงาน -พนักงานเข้าใหม่ไม่ทราบการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมปญัหาสิ่งแวดล้อม 

-ในป้องกันและควบคุมปัญหาสิง่แวดล้อมพนักงานปฏบิัติไมต่่อเนื่อง เนื่องจากขาดจิตส านึกใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง -มีการใช้สารเคมีท าความสะอาดผลิตภัณฑ์จ านวนมาก 
-วัสดุสิ้นเปลือง เศษผ้า อปุกรณ์ PPE ปนเปื้อนท าให้ขยะอันตรายมีปริมาณมาก 

อุปกรณ์/เครื่องจักร เครื่องจักรเสีย ท าให้เกิดการผลิตชิ้นงานทดแทนท าให้เกิดของเสียและสิน้เปลืองวตัถุดิบ  
 
ตารางที่ 4.2 บริบทภายนอกและความเสี่ยงในกระบวนการท างาน 

บริบทภายนอก ความเสี่ยง 
ฤดูกาล ในช่วงฤดูฝนจะท าให้เกิดการชะล้างของน้ าฝนที่จุดพักขยะทัว่ไปท าให้ส่งกลิ่นเหม็น  
เขตอุตสาหกรรม เกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากเขตอุตสาหกรรม ที่เกิดจากผลการตรวจวัดค่ามลภาวะใน

องค์กร เช่น น้ าทิ้ง ที่เกินกฎหมายก าหนด  
โรงงานใกล้เคียง เกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น  หรือเร่ืองอื่นๆ 
ผู้ติดต่อ / ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาไม่ไดป้ฏิบัตติามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น การทิ้งขยะผิดประเภท  

 
ซึ่งเมื่อได้ความเสี่ยงก็เอาไปใช้ในการก าหนดเป็นแนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงในแผนงานด้าน

สิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การก าหนดในแผนงานในการจัดการความเสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อมจากเขตอุตสาหกรรม ที่ เกิดจากผลการตรวจวัดค่ามลภาวะในองค์กร เช่น น้ าทิ้ง ที่เกินกฎหมาย
ก าหนด 
ตารางท่ี 4.3 ตัวอย่าง แผนงานในหัวข้อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
                               6.1.2 ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  
                            ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีเนื้อหาโดยสรุปว่า การค้นหาประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในขอบข่ายที่ระบุไว้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  จะต้องพิจารณาก าหนดประเด็น

4.2 การตรวจสอบคุณภาพปล่องระบาย เอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพปล่องระบาย จป.วิชาชีพ มิถุยายน ,ธนัวาคม

4.3 การตรวจวดั วิเคราะห์ คุณภาพน ้าทิง้ เอกสารการตรวจวดัวิเคราะห์น ้าทิง้ประจ าเดือน จป.วิชาชีพ เดือนละ 2 คร้ัง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค.งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา

 เอกสารการตรวจวดั วิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มในการท างาน

ล าดับ

4 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
จป.วิชาชีพ , ฝ่ายบคุคล4.1 การตรวจวดั วิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ธนัวาคม

แผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี  2564
แผนงานและกจิกรรม เม.ย.
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ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งที่สามารถควบคุมได้เองและสามารถมี
อิทธิพลโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กรอื่นๆ ด าเนินการแทนได้ รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณามุมมองวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย นอกจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมนั้นต้องค านึงถึง การเปลี่ยนแปลง รวมถึงแผน หรือการพัฒนาใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในสภาวะผิดปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินและเห็นล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล  ซึ่งต้อง
ค้นหาให้ได้ว่าอะไรคือประเด็นปัญหาที่มีหรือสามารถมีผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพบ
แล้วต้องมีการสื่อสารประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ ระหว่างระดับและฟังชั่นขององค์กร ตามวิธีการที่
เหมาะสมโดยจัดท าเป็นเอกสารสารสนเทศให้ชัดเจนโดยต้องระบุถึง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  เกณฑ์ที่ใช้เพ่ือการพิจารณาประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญและ
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้มีการค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากทุก
กิจกรรม ทุกกระบวนการ ทุกพ้ืนที่ขององค์กรและระบุให้ชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ
ขององค์กร เพ่ือจัดล าดับการด าเนินการควบคุม บรรเทา ลด ป้องกัน  หรือเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นส าคัญที่จะท าให้องค์กรทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตนเป็นผู้ก่อก าเนิดขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

 จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 
   บริษัทมีการก าหนดวิธีการเพ่ือค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญจากกิจกรรมของแต่ละกระบวนการ   
ตลอดจนพื้นที่ต่างๆ ภายใต้ขอบข่ายที่ก าหนด  

- ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการส ารวจพ้ืนที่เช่นพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ พ้ืนที่เก็บสารเคมี พ้ืนที่จัดเก็บขยะ
ทั้งอันตรายและไม่อันตรายและข้ันตอนการผลิตในทุกข้ันตอน เป็นต้น 

- ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางตรง ทางอ้อม เหตุการณ์ปกติ ผิดปกติและฉุกเฉิน 
ปัจจุบัน อดีต อนาคตและแบ่งการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมออกเป็น 2 กลุ่ม คือปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน
มลภาวะและด้านการใช้ทรัพยากร 

- เมื่อประเมินความเสี่ยงมีนัยส าคัญแล้วล าดับคะแนนความส าคัญโดยแบ่งเป็น  
                     - H (สูง) High , M (ปานกลาง) Medium , L (ต่ า)  Low   

H : จัดตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนงานและก าหนดวิธีการควบคุมและเฝ้าติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

M: รณรงค์ให้เกิดการควบคุม หรือก าหนดวิธีการควบคุมและเฝ้าติดตาม ตามความ
เห็นชอบขององค์กร 

L: ไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพียงแต่เฝ้าระวังไม่ให้ระดับความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะและทรัพยากรอย่างชัดเจน เพ่ือผลการ

ประเมินที่แม่นย าใกล้เคียงต่อสถานการณ์การท างานในปัจจุบันให้มากที่สุด มีการวางแผนว่าจะทบทวน ปัญหา
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งคือ 

- กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลง 
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- กฎหมาย/ข้อก าหนดมีการเปลี่ยนแปลง 
- สังคม/ชุมชน/โรงงาน รอบข้างมีการเปลี่ยนแปลง  
- นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลง 

                     6.1.3 พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติ  
                     ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องค้นหาและ
เข้าถึงพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการในการ
ประยุกต์ใช้พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามกับองค์กรเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ชัดเจนและน าเอาพันธสัญญาที่ต้อง
ปฏิบัติตามมารวบรวมและเฝ้าติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท าเป็นเอกสารสารสนเทศซึ่งพันธ
สัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรได้ศึกษาและรวบรวมกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด โดยต้องมีการรวบรวมเพ่ือน ามาพิจารณา
ถึงการด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆเหล่านั้นให้ครบถ้วน ซึ่งในส่วนนี้ได้รวมถึงความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการ จึงเรียกรวมๆว่าพันธ
สัญญาทั้งที่บังคับและสมัครใจปฏิบัติขององค์กร 
 ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 
          จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 
   บริษัทได้ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ของบริษัทรับผิดชอบดูแลเรื่องกฏหมายสิ่งแวดล้อม 
ส่วนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายมีการประชุมรายงานแต่ละเดือนและยังรวมถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานข้างเคียง ด้านขวาอยู่ติดกัน ส่วนด้านซ้ายและด้านหลังไม่มี ส่วน
ด้านหน้ามีถนนคั้นไม่มีอะไร ซึ่งไม่มีข้อร้องเรียนเนื่องจากไม่ค่อยมีปัญหาที่จะส่งผลกระทบไปด้านนอก 
            จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
            เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานดูแล จะน ากฎหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพ่ือให้พนักงานได้อ่านและได้รับทราบและจะมาแจ้งอีกครั้ง
ตอนประชุมหน้าแถวในช่วงเช้า ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรและให้ท าอะไรบ้าง หัวหน้างานและพนักงานมีหน้าที่
ท าตามที่แจ้งมา ซึ่งที่ผ่านมาส่วนมากจะเป็นเรื่องการคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ภาพที่ 4.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทกรณีศึกษา 
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6.1.4 ปฏิบัติการวางแผน  

                               ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการวางแผนมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องมีการ
วางแผนเพ่ือด าเนินการกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม ความเสี่ยงและ
โอกาส ซึ่งต้องก าหนดถึงวิธีการในการจัดการและบูรณาการโดยน าไปปฏิบัติในกระบวนการของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หรือกระบวนการทางธุรกิจอ่ืนๆ มีการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไป
แล้วซึ่งในการวางแผนจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามความเสี่ยงและ
โอกาส  ควรพิจารณาถึงทางเลือกของเทคโนโลยีและการเงิน  ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานและข้อก าหนด
ทางด้านธุรกิจต่างๆและด าเนินการให้เหมาะสม โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้เกิดการวางแผนในการป้องกัน บรรเทา 
ลด หรือก าจัด ประเด็นที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญขององค์กร วางแผนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้อย่างครบถ้วน
และการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและพิจารณาถึงโอกาสในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยการวางแผนดังกล่าวพิจารณาเป็นแผนงานในภาพรวมเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบต่อไป 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 
  บริษัทมีการจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือจัดการความเสี่ยงไว้ในแผน ซึ่งผล
ของการด าเนินการจะมีการติดตามในการประชุมประจ าเดือนของบริษัท  

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า 
  ในแผนงานสิ่งแวดล้อมจะมีแนวทางจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจะระบุว่ามีอะไร ใครคือผู้รับผิดชอบ 
และด าเนินการตอนไหนและก าหนดเสร็จเมื่อใด และมีการติดตามในการประชุมประจ าเดือนและมีการติด
บอร์ดให้ทราบ 

6.2 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผนเพ่ือให้บรรลุผล  
             6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
                               ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กร
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมตามสายงาน โดยค านึงถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญของ
องค์กรและพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามและการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาส  โดยวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม สามารถวัดได้ (หากเป็นไปได้)  มีระบบการเฝ้าระวัง 
มีการรับการสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสม  ซึ่งองค์กรต้องจัดท า
เป็นเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมี
ระบบในการจัดการกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญและพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามเป็นหลักซึ่งให้
จัดท าเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยบางองค์กรเรียกว่า “เป้าหมาย” หรือ “ตัวชี้วัดผลส าเร็จ” 
เพ่ือให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและสามารถติดตามผลได้อย่างใกล้ชิด ในส่วนของวัตถุประสงค์
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ด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเป็นปัญหาในการบริหารจัดการต่างๆ และค้นหาโอกาสเพ่ือ
การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งข้ึน 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

  จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
            บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อมคือ 1. การประหยัดไฟฟ้า 2) การประหยัดการใช้สารเคมี และ 
3) คัดแยกขยะให้ถูกต้อง 100%  ซึ่งเป้าหมายทั้ง 3 ข้อมาจากการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นรายการที่มีผล
คะแนนสูงสุด ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ   

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
บริษัทมีการก าหนดเป้าหมาย 3 เรื่องคือ 1) การประหยัดไฟฟ้า  2) การประหยัดการใช้สารเคมี และ 

3) คัดแยกขยะให้ถูกต้อง 100%  ส าหรับพนักงานมีการปฏิบัติ ดังนี้   
1) การประหยัดไฟฟ้า เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน  ปิดแอร์ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน  ปิดพัดลมทุกครั้ง

ที่ไม่ได้ใช้งาน  เปิดพัดลมความเร็วเบอร์ 1  
2) การประหยัดการใช้สารเคมี เช่น มีการเบิก-จ่าย สารเคมีก่อนน าออกมาใช้งานทุกครั้ง  ปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนการท างานเพ่ือประหยัดการใช้สารเคมี  สารเคมีเสื่อมสภาพที่จะน าไปท้ิงและมีการบันทึกทุกครั้ง  
3) คัดแยกขยะให้ถูกต้อง 100%   

ขยะอันตราย เช่น ผ้าปนเปื้อนสารเคม ีกากกาว กระป๋องสเปรย์  ภาชนะปนเปื้อน  
ขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติก  กระดาษ  บรรจุภัณฑ์พลาสติก   
ขยะทั่วไป เช่น เศษใบไม ้ เศษอาหาร   

6.2.2 ปฏิบัติการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
                               ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม                      
มีเนื้อหาโดยสรุปว่า เมื่อองค์กรได้มีการวางแผนวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องก าหนดให้
ชัดเจนว่าจะท าอะไรบ้าง ทรัพยากรอะไรที่บ้างที่ต้องการ  ผู้รับผิดชอบเป็นใคร  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
และวิธีการประเมินผล รวมถึงดัชนีชี้วัดส าหรับการเฝ้าระวัง ความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่วัดได้ ซึ่งต้องพิจารณาวิธีการในการท าให้กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้
สามารถควบรวมในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร  โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้มีการจัดท าแผนงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถบรรลุถึงการจัดการกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญขององค์กรและพันธ -
สัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม โดยให้มีการค้นหาความเสี่ยงและก าหนดวิธีการเพื่อให้สามารถด าเนินการป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวและก าหนดวิธีการในการควบคุมให้ชัดเจน ซึ่งแผนงานจะส าเร็จได้จะต้องมีความชัดเจนมาก
เพียงพอ ได้แก่ สิ่งที่จะด าเนินการ ทรัพยากรที่ต้องการใช้ เช่น งบประมาณต่างๆ ผู้รับผิดชอบหลักและก าหนด
ช่วงเวลาด าเนินการและแล้วเสร็จ รวมถึงวิธีการประเมินผลและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
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จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
บริษัทแบ่งแผนงานออกเป็น 3 แผนตามเป้าหมาย แต่ละแผนงานก็จะมีการประเมินความเสี่ยงตาม

ปัจจัยที่จะท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายไว้แล้วมีการก าหนดแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติไว้เลยและได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและเวลาด าเนินการในด้านการติดตามประเมินผล ถ้าไม่บรรลุตามเป้าหมายผู้รับผิดชอบต้องหา
สาเหตุและก าหนดแนวทางแก้ไขและรายงานในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมก็จะหาข้อสรุปอีกครั้งเพ่ือก าหนดแนว
ทางแก้ไขท่ีดีที่สุด 

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
ส่วนใหญ่แผนงานจะมาติดไว้ให้ที่บอร์ดและให้เราท าตามนั้น แต่ละส่วนก็ไปด าเนินการตามที่ตกลงกัน

ในที่ประชุม ก่อนจะออกมาเป็นแผนงานและรับทราบแล้วว่าใครต้องท าอะไร เสร็จเมื่อไหร่ แล้วก็รอฟังอีกที
ตอนประชุมประจ าเดือนว่าสามารถท าให้เป้าหมายส าเร็จหรือไม่และถ้าไม่ส าเร็จผู้บริหาร จะให้ผู้ที่รับผิดชอบ
แก้ไข 
 

7. การสนับสนุน  
7.1 ทรัพยากร  

                     ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องพิจารณาและก าหนดให้มี
การใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและเกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมีการเตรียมพร้อมทรัพยากรที่จ าเป็นให้
ครบถ้วน เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงงบประมาณต่างๆเพ่ือช่วย
สนับสนุนให้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
           บริษัทได้มีการวางแผนและสนับสนุนงบประมาณ เช่น การฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้กับทีมงาน เรื่องอ่ืนๆ 
ถ้าพบปัญหาหรือมีการร้องขอให้แก้ไขบริษัทก็สนับสนุนเต็มที่  ซึ่งผ่านมามีการร้องขอให้ปรับปรุงแก้ไข เช่น 
เรื่องห้องเก็บสารเคมีและเรื่องระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ มีการขออนุมัติงบประมาณ ใน
การปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย  บริษัทมีการพิจารณาและเห็นว่ามีความส าคัญ จึงท าการ
อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเก็บสารเคมีและเพ่ือความ
ปลอดภัยกับพนักงาน เป็นต้น 

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
มีการก าหนดตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน แต่เรื่องทรัพยากรอ่ืนๆ ตัวแทนฝ่ายบริหารจะเป็นคน

รับผิดชอบ เรื่องขาดทรัพยากรที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นปัญหา 
7.2 ความสามารถ 

                     ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องก าหนดความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุม ที่ซึ่งมีผลต่อสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและความสามารถ
บรรลุพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามโดยสมบูรณ์ โดยท าให้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถตามลักษณะ
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งาน บนพ้ืนฐานการศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ มีการก าหนดการอบรมที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างให้เกิดความสามารถโดยด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสามารถที่จ าเป็นและมีการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
ซึ่งการสร้างให้เกิดความสามารถ สามารถด าเนินการได้หลากหลาย เช่น การให้ฝึกอบรม การเป็นพ่ีเลี้ยง หรือ
การมอบหมายงานกับพนักงานปัจจุบัน หรือการว่าจ้าง หรือท าสัญญากับผู้ที่มีความสามารถและต้องเก็บรักษา
เอกสารสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือเป็นหลักฐานของความสามารถนั้น โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้มีการสร้างและ
พัฒนาความรู้และความสามารถส าหรับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยวิธีการใดๆ และมีการประเมินผลความสามารถที่เหมาะสม ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดความสามารถที่จ าเป็นและหาวิธีการให้ได้มาซึ่งความสามารถนั้นอย่างสม่ าเสมอ หรือหากบุคลากร
ภายในองค์กรไม่มีความสามารถด าเนินการได้ให้มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญอ่ืนมาช่วยด าเนินการได้ 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
           ในส่วนของการดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังได้รับการรับรองแล้ว ก็จะมีการจัดอบรมเรื่อง
สิ่งแวดล้อมตามระบบการฝึกอบรมของบริษัท ตั้งแต่ปฐมนิเทศและอบรมซ้ าประจ าปี ให้กับพนักงานใหม่และ
พนักงานปัจจุบัน จะเน้นเรื่องขยะ สารเคมี การประหยัดไฟฟ้า เป็นหลักเพราะเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความส าคัญ  
         จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
         มีการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เข้ามาเริ่มงานในเรื่องการคัดแยกขยะ การใช้สารเคมีและการปฏิบัติ
ในการช่วยประหยัดไฟฟ้าและจะมีการอบรมซ้ าทุกปีและให้หัวหน้าช่วยแนะน าอีกครั้งหลังเข้าท างานใน
กระบวนการผลิต 

7.3 ความตระหนัก  
                     ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับความตระหนักมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องท าให้มั่นใจว่าบุคลากร
ที่ท างานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความตระหนักถึง นโยบายสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญและผลกระทบที่มีอยู่หรือที่อาจจะเกิดที่เกี่ยวข้องกับงาน การมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ของการได้มาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของการไม่สอดคล้อง
กับข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่บรรลุผลส าเร็จต่อพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม 
โดยข้อก าหนดนี้เน้นสร้างให้พนักงานเกิดความตะหนักถึงการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เข้าใจและ
รับทราบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา หากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องและสร้างความสมัครใจในการ
ปฏิบัติ เพื่อความยั่งยืนมากกว่าการถูกบังคับให้ปฏิบัติ 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
บริษัทมีการอบรมและประชุมก่อนเริ่มงานในตอนเช้ามีการพูดถึงผลกระทบหากพนักงานไม่ได้ปฏิบัติ

ให้ถูกต้องจะเกิดผลกระทบอย่างไร เช่น หากมีการน าขยะปนเปื้อนสารเคมีทิ้งปนกับขยะทั่วไป จะส่งผลต่อ
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สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท าให้เกิดการปนเปื้อนในน้ า ในดินและสุดท้ายแล้วผลเสียจะตกมาอยู่ที่มนุษย์เอง เป็นต้น เพ่ือให้
พนักงานเกิดความตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา  

จากผลการสัมภาษณ์หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้องได้ให้ข้อมูลว่า  
มีการประชุมก่อนเริ่มงานในตอนเช้า ถ้าหากปฏิบัติไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง เช่น การทิ้ง

ขยะถ้าหากคัดแยกไม่ดีก็จะเกิดการปนเปื้อนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ท าให้ปนเปื้อนในน้ า ปนเปื้อนในดิน 
และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และผลเสียก็จะตกมาอยู่ที่มนุษย์ เป็นต้น 
                     7.4 การติดต่อสื่อสาร 

7.4.1 ทั่วไป  
                               ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องมีการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติและก าหนดกระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งควรก าหนดว่า อะไรที่จะสื่อสาร สื่อสารเมื่อไหร่ สื่อสารกับใครและสื่อสาร
อย่างไร โดยค านึงถึงพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามและท าให้มั่นใจว่าสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่สื่อสารมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและเชื่อถือได้  รวมถึงการตอบสนองต่อการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องในระบบการ-จัดการสิ่งแวดล้อมและเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลักฐานของการสื่อสารตาม
ความเหมาะสม โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรก าหนดแนวทางในการสื่อสารให้ชัดเจน ทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆและเกิดการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 
           เรื่องการสื่อสารให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน เป็น
ตัวแทนรับด าเนินการในการสื่อสานทั้งภายในและภายนอก หลักๆจะเน้นสื่อสารกับเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 
หน่วยงานราชการต่างๆ และพนักงานเป็นหลัก บริษัทจัดท าระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว มีการเน้นที่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ดูแลเรื่อง
ข้อร้องเรียนจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเป็นหลัก ส่วนในด้านกิจกรรมที่ให้พนักงานเข้ามามี
ส่วนร่วมจะด าเนินการโดยใช้หลายวิธีการร่วมกัน เช่น กิจกรรมข้อเสนอแนะ จัดบอร์ด เป็นต้น 

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
 ในส่วนการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานจะเป็นการประชุมหน้าแถวในตอนเช้าและอ่านตาม
เอกสารที่มีติดไว้ในแต่ละจุด เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานของบริษัท เป็นต้น 
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           ภาพที่ 4.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  

7.4.2 การติดต่อสื่อสารภายใน  
                               ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภายในมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องท า
การสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระดับและหน้าที่ต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสื่อสารท าให้บุคลากร
ที่ท างานภายใต้องค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อก าหนดนี้ เน้นให้เกิดการสื่อสาร
ตามล าดับ-ชั้น ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการสื่อสารจะเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงไม่เพียงเฉพาะ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 

 
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
เรื่องที่สื่อสารกันภายในองค์กร จะมีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม เป้าหมายสิ่งแวดล้อม 

กฎระเบียบวิธีการควบคุมต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ การใช้สารเคมี การเปิด-ปิดไฟฟ้า เป็นต้น 
           ผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
           มีการประชุมหน้าแถวเพ่ือเน้นให้ท าตามวิธีการตามที่ได้อบรมมา มีการพูดถึงวิธีการคัดแยกขยะ 
วิธีการลดของเสียอันตรายจากการใช้สารเคมีในขั้นตอนการท างาน เวลาที่ต้องเปิด -ปิดไฟฟ้า เพ่ือให้ได้ตาม
เป้าหมายสิ่งแวดล้อม  
                               7.4.3 การติดต่อสื่อสารภายนอก  
                               ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภายนอกมีเนื้อหาโดยสรุปว่าองค์กรต้อง
สื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับภายนอกตามกระบวนการสื่อสารขององค์กร
ที่ได้สร้างขึ้นและตามการก าหนดตามพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้เกิดการ
สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมไปยังภายนอกองค์กรตามความจ าเป็นขององค์กรและมีช่องทาง แนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
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จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
เรื่องที่สื่อสารภายนอกก็จะมีเรื่องการด าเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับเขตอุตสาหกรรมกบินทร์-

บุรีและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การจัดการขยะ การขออนุญาตส่งก าจัด เพราะต้องส่งรายงานประจ าปี 
พร้อมกับรายงานการตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ ในโรงงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนลูกค้ามีการส่งข้อมูล
ความคืบหน้าของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็ได้ขอรับรองแล้วและลูกค้ารับทราบ 
 

7.5  สารสนเทศท่ีจัดท าเป็นเอกสาร  
              7.5.1 ทั่วไป 

                     ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่จัดท าเป็นเอกสารมีเนื้อหาโดยสรุปว่า ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรต้องรวมถึงเอกสารสารสนเทศที่มาตรฐานก าหนดและเอกสารสารสนเทศที่
พิจารณาโดยองค์กรว่าจ าเป็นส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผล ซึ่งแต่ละองค์กรมีความ
แตกต่างกันเนื่องจากขอบเขตของเอกสารสารสนเทศส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขนาดของ
องค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ ความจ าเป็นในการแสดงการ
สอดคล้องกับพันธสัญญา ความซับซ้อนของกระบวนการและปฏิสัมพันธ์  ความสามารถของบุคลากรที่ท างาน
ภายใต้องค์กร โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรก าหนด ประเภท ชนิด จ านวนเอกสารสารสนเทศตามความ
เหมาะสมขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กร เพ่ือให้สามารถออกแบบระบบและสร้างให้เกิดความยั่ง ยืนของการน า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติส าหรับบุคลากรรุ่นต่อๆ ไปขององค์กร 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
บริษัทมีการจัดท าเอกสารสารสนเทศที่จ าเป็นขององค์กร เช่น คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบาย

สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและ
โอกาส การประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  การประเมินความสอดคล้อง แผนป้องกันและรับมือกรณี
ฉุกเฉิน เป็นต้น 
                               7.5.2 การจัดท าและการท าให้เป็นปัจจุบัน  
                               ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและการท าให้เป็นปัจจุบันมีเนื้อหาโดยสรุปว่า เมื่อ
องค์กรได้ด าเนินการจัดท าและท าการปรับปรุงข้อมูลเอกสาร ต้องมั่นใจถึงความเหมาะสมของการชี้บ่งและ
ค าอธิบาย (เช่น ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้ก าหนด หรือหมายเลขอ้างอิง)  รูปแบบ (เช่น ภาษา รุ่นซอฟท์แวร์ กราฟิก) 
และสื่อ (เช่น กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์) ทบทวน อนุมัติตามความเหมาะสมและเพียงพอ โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้
การจัดท าเอกสารสารสนเทศมีระบบที่สามารถควบคุมการใช้เอกสารสารสนเทศที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการใช้เอกสารที่ไม่ล่าสุดหรือใช้เอกสารผิดฉบับ 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
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          จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
บริษัทมีการมีการก าหนดรหัสเอกสาร  การเปลี่ยนแปลง การยกเลิกเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การ

ท าให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน ไม่มีการน าเอกสารฉบับเก่ามาใช้ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้
ครอบครองเอกสารแต่ละประเภท โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคอยดูแลและควบคุมเอกสารในระบบ
สารสนเทศ  
                               7.5.3 การควบคุมเอกสารสนเทศท่ีท าไว้เป็นเอกสาร  
                               ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศที่ท าไว้เป็นเอกสารมีเนื้อหา
โดยสรุปว่า เอกสารสารสนเทศท่ีจ าเป็น โดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและต้องได้รับการควบคุมเพ่ือให้มั่นใจ
ว่ามีพร้อมและเหมาะส าหรับการใช้งาน ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่  เมื่อจ าเป็นและต้องได้รับการป้องกันอย่าง
พอเพียง (เช่น การสูญเสียความลับ น าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือขาดความสมบูรณ์ ) ส าหรับการควบคุม
เอกสารสารสนเทศ ต้องด าเนินการควบคุมเอกสารสารสนเทศ โดยการแจกจ่าย การเข้าถึง การเรียกหาและการ
ใช้  การจัดเก็บและการเก็บรักษารวมถึงการเก็บรักษาให้อ่านออกได้ชัดเจน  โดยให้มีการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ควบคุมเวอร์ชั่น ระยะเวลาจัดเก็บและการก าจัด ส าหรับเอกสารสารสนเทศจากภายนอกที่
ก าหนดโดยองค์กรว่าจ าเป็นส าหรับการวางแผนและการด าเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับ
การชี้บ่งตามความเหมาะสมและควบคุม  โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมีการควบคุมการใช้งานของเอกสาร
สารสนเทศเพ่ือให้สามารถเข้าถึง มีไว้ใช้งานได้โดยง่าย เพ่ือป้องกันการปฏิบัติที่ผิดพลาดในการเข้าใจถึงข้อ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและเกิดจากการคาดคะเน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารสารสนเทศที่ต้องการใช้เป็นเครื่องยืนยัน
ถึงการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือการท าให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และถูกต้อง ซึ่งองค์กรต้องก าหนดการจัดเก็บนั้นให้ชัดเจน  
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 
          จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณ ีได้ให้ข้อมูลว่า  
          บริษัทมีระเบียบการปฏิบัติงานในการควบคุมเอกสารสารสนเทศ เช่น การควบคุมเอกสาร วิธีการ
ปฏิบัติงานการจัดท าเอกสารควบคุม จัดท าระเบียบการปฏิบัติงาน การควบคุมบันทึกสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย
จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารท าการควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและระเบียบปฏิบัติ 
 

8. การปฏิบัติงาน  
8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน 

   ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานมีเนื้อหาโดยสรุปว่า 
องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ ควบคุมและธ ารงรักษากระบวนการที่จ าเป็นให้บรรลุข้อก าหนดระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการน ากิจกรรมตามที่ได้ระบุในการจัดการความเสี่ยง การจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญ การปฏิบัติตามพันธสัญญาและแผนงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติ โดย
ให้มีการจัดท าเกณฑ์การปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการและท าการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน ในการควบคุมนั้นอาจรวมถึงการควบคุมทางวิศวกรรมและขั้นตอนปฏิบัติ  การควบคุมสามารถ
น ามาใช้ตามล าดับชั้น เช่น ก าจัด การทดแทน การบริหารจัดการและสามารถใช้อย่างเอกเทศหรือใช้ร่วมกัน 
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องค์กรต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงตามแผนและการทบทวนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ตั้งใจ  
กระท ากิจกรรมเพ่ือลดผลข้างเคียงด้านลบใดๆ  ตามความจ าเป็นและท าให้แน่ใจว่าการให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการแทน ได้รับการควบคุมหรือมีอิทธิพล ชนิดและระดับของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลที่จะใช้กับ
กระบวนการเหล่านี้ ต้องได้รับการระบุไว้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม    

ส าหรับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับมุมมองวงจรวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นองค์กรต้องมีการจัดการ
ควบคุมตามความเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อก าหนดสิ่งแวดล้อมได้ถูกระบุในการออกแบบและพัฒนา
กระบวนการพัฒนาส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยค านึงถึงแต่ละขั้นตอนของวงจรวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการและมีการสื่อสารข้อก าหนดสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องให้กับผู้ให้บริการ
ภายนอกรวมถึงผู้รับเหมาเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
หรือส่งมอบ การใช้ การบ าบัดเมื่อสิ้นสุดชีวิตและการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยข้อก าหนดนี้
เน้นให้องค์กรมีระบบการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือพันธ -
สัญญาได้ก าหนด ทั้งนี้องค์กรต้องพิจารณาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้สามารถควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ครบวงจร หรือช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
อ่ืนๆ ต่อไป 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 

 
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 

           มีการก าหนดวิธีการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยจัดท าเป็นเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน ไว้หลักๆ ตอนนี้
มี 5 เรื่องคือ 1) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2) วิธีการใช้สารเคมี 3) วิธีการคัดแยกและการทิ้งขยะให้ถูกต้อง 4) 
วิธีการควบคุมผู้ติดต่องาน ผู้รับเหมาภายนอก และ 5) วิธีการควบคุมจัดการน้ าทิ้ง โดยข้อ 1-3 เป็นวิธีการ
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามเป้าหมายของบริษัท  ในส่วนของการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมตามวงจรวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ มีการประชุมกันว่าจะต้องท าอย่างไรได้บ้าง ซึ่งพิจารณาตามวงจรวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์แล้ว 
มี 5 ด้านหลักๆ คือ ด้านการใช้วัตถุดิบ ด้านการผลิต ด้านการขนส่ง ด้านการใช้งานและด้านการก าจัดเศษซาก 
ซึ่งทางบริษัทมองว่าที่สามารถท าได้คือ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตและด้านการขนส่ง เพราะด้านวัตถุดิบด้าน
การใช้งานและด้านการก าจัดเศษซาก  บริษัทไม่สามารถควบคุมเองได้ เป็นในส่วนของลูกค้าที่ต้องก าหนดและ
ด าเนินการต่อ บริษัทเป็นเพียงผู้ผลิตชิ้นส่วนให้เท่านั้น ดังนั้นจะเน้นการควบคุมปัญหาเฉพาะในกิจกรรมตาม
ขอบข่ายที่ก าหนดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว 

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า 
  การควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมเน้นหลักๆ อยู่ 3 เรื่อง คือเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  วิธีการใช้
สารเคมี และวิธีการคัดแยกและการทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตามที่ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายสิ่งแวดล้อมของปี 2564 นี้
และยังมีเรื่องอ่ืนๆที่บริษัทขอความร่วมมือช่วยด าเนินการอีก 2 เรื่อง คือ การควบคุมผู้ติดต่องาน ผู้รับเหมา
ภายนอกและการควบคุมเรื่องน้ าทิ้ง ส าหรับสองเรื่องนี้ก็ให้ความร่วมมือเวลามีผู้มาติดต่อก็จะแจ้งเรื่องขยะเน้น
ทิ้งให้ถูกประเภท ส่วนเรื่องน้ าทิ้งเน้นไม่ให้ทิ้งน้ าตามรางน้ าฝน 
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8.2 การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  
          ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินมีเนื้อหาโดย

สรุปว่า องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและธ ารงรักษา กระบวนการที่จ าเป็นในการเตรียมการและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิด โดยเตรียมการส าหรับการตอบสนองโดยการวางแผนกิจกรรมเพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ฉุกเฉิน  ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง
และด าเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เหมาะสมกับขนาด
ของเหตุฉุกเฉินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิด มีการทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะๆ หากเป็นไป
ได้ โดยเฉพาะหลังการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการทดสอบ  เพ่ือการเตรียมความพร้อมและตอบสนองตามความ
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุม  โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมีการ
เตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของมลภาวะต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อมในกรณีที่เกิด
เหตุขัดข้องของการปฏิบัติ 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
กรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมี 2 ประเด็นคือ เหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้และสารเคมีหกรั่วไหล ซึ่งก็

ได้จัดท าระเบียบการปฏิบัติงานในเรื่องแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 เรื่อง บริษัทมีการจัดท าแผนผัง
ผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ก าหนดวิธีการปฏิบัติและรายการหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น สถานี
ดับเพลิง สถานพยาบาล เขตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ต่างๆและเบอร์ติดต่อโทรศัพท์มือถือของผู้เกี่ยวข้องหลักๆ 
เช่น ผู้จัดการและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และมีการซ้อมแผนฉุกเฉินของทั้ง 2 เรื่อง เรียบร้อยไปแล้วในช่วง
เดือน สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
           เรื่องของเหตุการณ์ฉุกเฉินมีการก าหนดไว้ 2 เรื่องคือ ไฟไหม้และสารเคมีหกรั่วไหล มีการก าหนดจุด
รวมพลไว้ที่ด้านหน้าของบริษัท ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้รับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภายนอกและมีฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ในส่วนการ
ฝึกอบรมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน มีการ
เตรียมอุปกรณ์ดูดซับไว้ให้และมีการซ้อมในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเช่นกัน 
 

9. การประเมินสมรรถนะ  
9.1 การเฝ้าติดตามและการวัด การวิเคราะห์และการประเมิน  

            9.1.1 ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องการเฝ้าติดตามและการวัด การวิเคราะห์และการ
ประเมินมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องเฝ้าระวัง วัด วิเคราะห์และประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดสิ่งที่จ าเป็นต้องวัดและเฝ้าระวัง วิธีการส าหรับการเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์และการประเมินที่
สามารถปฏิบัติได้ เพ่ือให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์  เกณฑ์ที่ซึ่งองค์กรใช้ในการประเมินสมรรถนะด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ตัวชี้บ่งที่เหมาะสม โดยพิจารณาว่าเมื่อใดที่ต้องด าเนินการวัดและเฝ้าระวังประสิทธิผล  
เมื่อใดที่ผลการเฝ้าระวังและการวัดต้องได้รับการวิเคราะห์และการประเมินผล ซึ่งต้องมั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์
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ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจวัดเป็นเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบหรือได้รับการทวนสอบและได้รับการธ ารง
รักษาตามความเหมาะสมและประเมินสมรรถนะการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิผลของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก ตามที่ระบุในกระบวนการสื่อสารและตามความจ าเป็นจากพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม 
โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมีระบบการตรวจตรา ตรวจวัด วิเคราะห์ผลและประเมินถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่ ระบบการแก้ไข
และปรับปรุงต่อไป 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

 จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
           เรื่องที่ต้องเฝ้าระวังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 3 เรื่องได้แก่ การลดใช้ไฟฟ้า การลดปริมาณขยะ
อันตรายที่เป็นทินเนอร์ใช้แล้ว การคัดแยกทิ้งขยะให้ถูกต้อง 100 % โดยให้มีการตรวจสอบเป็นระยะๆหน้าที่
และความรับผิดชอบที่แบ่งกันออกไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องการตรวจวัดค่ามลภาวะตามกฎหมาย เช่น ค่าน้ าทิ้ง 
ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จะมาเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบทุกเดือน แสงสว่าง ความร้อน เสียง คุณภาพ
อากาศภายในพ้ืนที่ท างานพวกสารเคมีต่างๆ ซึ่งจะให้หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบให้ทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง 
และมลพิษจากปลายปล่องระบายห้องชุปจะตรวจ 2 ครั้ง/ปี โดยความถี่จะเป็นไปตามกฎหมายก าหนด เมื่อ
ตรวจวัดค่ามลภาวะแล้วเสร็จจะมีการรายงานให้ทราบโดยติดไว้ที่พ้ืนที่การท างาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างานจะเป็นผู้ตรวจรายงานผลการตรวจวัดและจะรายงานให้ผู้บริหารทราบ ถ้ามีรายงานค่าไหนไม่ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมก็จะสั่งให้ด าเนินการแก้ไขทันที   

จากผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า  
           เรื่องที่บริษัทก าหนดให้ช่วยตรวจสอบเฝ้าระวังที่ได้รับมอบหมายคือ การลดใช้ไฟฟ้า โดยให้มีการเดิน
ตรวจพื้นที่ในแต่ละหน่วยงาน พักเที่ยงและหลังเลิกงานสัปดาห์ละวัน ส าหรับการลดปริมาณขยะอันตรายที่เป็น
ทินเนอร์ใช้แล้ว จะมีการลงบันทึกปริมาณขยะอันตรายที่เป็นทินเนอร์ใช้แล้วทุกครั้งและมีการจัดเก็บตามจุดที่
ก าหนดเอาไว้ในพ้ืนที่จัดเก็บขยะอันตราย  ส าหรับการคัดแยกการทิ้งขยะจะมีเอกสารให้ตรวจสอบทุกสัปดาห์ 

9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง  
                     ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสอดคล้องกับข้อก าหนดมีเนื้อหาโดย

สรุปว่า องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและธ ารงรักษา กระบวนการที่จ าเป็นเพ่ือประเมินการให้บรรลุผลตาม
พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม โดยการพิจารณาก าหนดความถี่ที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้องและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ถ้าจ าเป็น เพ่ือธ ารงรักษาความรู้และความเข้าใจในสถานการณ์และความสอดคล้อง โดย
ข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมีวิธีการประเมินถึงสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามที่กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม หรือพันธสัญญาต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมีระบบ
การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
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           จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
           บริษัทก าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกเดือนและรายงานผลให้ทราบในที่ประชุมประจ าเดือน โดยที่ผ่านมาก็ยังปฏิบัติได้
สอดคล้องครบตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
   9.2 การตรวจติดตามภายใน  

                     9.2.1 ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องทั่วไปการตรวจติดตามภายในมีเนื้อหาโดยสรุปว่า 
องค์กรต้องด าเนินการตรวจสอบภายในตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้  เพ่ือให้สารสนเทศของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องต่อข้อก าหนดขององค์กรส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดมาตรฐาน
นานาชาติฉบับนี้เพื่อการน าไปปฏิบัติและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิผล 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

 จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
           บริษัทก าหนดให้มีการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งวางแผนไว้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการ
ก าหนดทีมผู้ตรวจติดตามภายในและมีการอบรมให้ความรู้ก่อนเริ่มตรวจด าเนินการ ในการตรวจติดตามก็มีการ
วางแผนจัดกลุ่มตามหน่วยงานและก าหนดให้ตรวจงานตามแผนและมีการจัดท ารายการตรวจติดตาม (Internal 
audit check list) ไว้ให้ชัดเจนและได้จัดท าระเบียบปฏิบัติงานในการตรวจประเมินภายในไว้แล้ว  

จากผลสัมภาษณ์ หัวหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมลูว่า  
           มีการวางแผนการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อมปีละครั้ง ซึ่งในการตรวจแต่ละครั้งจะมีการ
ประชุมกันก่อนและก าหนดว่าใครมีหน้าที่ตรวจติดตามภายในที่หน่วยงานใดซึ่งผู้ที่ตรวจติดตามภายในจะต้อง
ผ่านการอบรมก่อน  มีการก าหนดวันและเวลาในการตรวจในที่ประชุม เมื่อตรวจเสร็จมีการประชุมสรุปผลอีก
ครั้ง 

9.2.2 โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน  
                     ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการตรวจติดตามภายในมีเนื้อหาโดยสรุปว่า 

องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและธ ารงรักษา โปรแกรมการตรวจติดตามภายในรวมถึงความถี่ วิธีการ ความ
รับผิดชอบ ข้อก าหนดการวางแผนและการรายงานการตรวจประเมินภายใน  เมื่อจัดท าโปรแกรมการตรวจ
ประเมินภายใน องค์กรต้องค านึงถึงความส าคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อองค์กรและผลของการตรวจประเมินก่อนหน้านี้ โดยต้องระบุหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบข่าย
การตรวจประเมินแต่ละครั้ง  มีการเลือกผู้ตรวจประเมินและท าการตรวจประเมินเพ่ือให้แน่ใจกระบวนการ
ตรวจประเมินมีความความเที่ยงธรรมและท าให้แน่ใจว่าผลการตรวจประเมินได้รายงานสู่ระดับผู้บริหาร โดย
ข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมีระบบในการตรวจติดตามภายใน เพ่ือค้นหาจุดอ่อนของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม น าไปสู่การแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพและยกระดับระบบการจัดการขององค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้น 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
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จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 
การวางแผนการตรวจติดตามภายในจะวางแผนร่วมกับการตรวจติดตามภายใน ซึ่งจะแบ่งตาม

หน่วยงานเป็นหลัก จัดท าปีละ 1 ครั้ง การก าหนดผู้ตรวจติดตามจะจัดท าเป็นแผนการตรวจติดตามภายใน
ประจ าปีและสื่อสารให้กับทุกหน่วยงานทราบเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการตรวจสอบ 

9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review) 
          ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการทบทวนของฝ่ายบริหารมีเนื้อหาโดยสรุปว่า ผู้บริหารระดับสูงต้อง

ท าการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือให้มั่นใจถึงความเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง ความเพียงพอและการมีประสิทธิผล การทบทวนฝ่ายบริหาร ต้องพิจารณาถึง สถานะของการ
ด าเนินการจากทบทวนก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงทั้งประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  ความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม  
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ  ความเสี่ยงและโอกาส  ขอบเขตที่วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้
บรรลุผลด้านสมรรถนะสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมทั้งแนวโน้มของ 1) สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและ
ด าเนินการแก้ไข 2) ผลการเฝ้าระวังและการวัดผล 3) การบรรลุผลกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม 4) ผลการ
ตรวจประเมิน นอกจากนี้ยังรวมถึง ความเพียงพอของทรัพยากร  การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ค า
ร้องเรียน  โอกาสส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารต้องรวมถึง ผลสรุป
ที่เก่ียวกับความเหมาะสม เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับความจ าเป็นใดๆในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากร การด าเนินกิจกรรมถ้าจ าเป็นเมื่อวัตถุประสงค์ไม่บรรลุ โอกาสในการ
ปรับปรุงการควบรวมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการทางธุรกิจอ่ืนๆ สิ่งที่เก่ียวข้องใด ๆ กับทิศทาง
กลยุทธ์ขององค์กร โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรได้มีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็น เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 
          บริษัทก าหนดให้มีการประชุมกันประจ าทุกเดือนโดยแต่ละหน่วยงานจะเตรียมเรื่องที่ต้องรายงานมาให้
พร้อม เช่น เรื่องเป้าหมายต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ความคืบหน้าของระบบ ข้อร้องเรียนต่างๆ (ถ้ามี) กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม หากมีปัญหาอะไรก็จะให้ด าเนินการแก้ไขทันที 
 

10. การปรับปรุง  
10.1 ทั่วไป  

          ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมีเนื้อหาโดยสรุปว่า องค์กรต้องพิจารณาก าหนดโอกาส
ส าหรับการปรับปรุงและด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 



60 
 

 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า 
           เรื่องที่ต้องปรับปรุง เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่ไม่บรรลุผล เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงในการเกิดปัญหา
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งก็มีการติดตามอยู่ตลอดในที่ประชุมประจ าเดือน เช่น เรื่องการทิ้งขยะในบางเดือนพบว่ายังมี
การทิง้ขยะผิดประเภท ถึงจะเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีการสั่งการปรับปรุงแก้ไขทันทีที่มีการรายงานปัญหาให้ทราบ  

10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการแก้ไข  
          ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการแก้ไขมีเนื้อหาโดยสรุปว่า เมื่อ

เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด องค์กรต้องตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเท่าที่สามารถท าได้ โดย
ท ากิจกรรมเพ่ือควบคุมและแก้ไข ด าเนินการกับผลที่ตามมารวมถึงการเยียวยาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบ 
ประเมินความจ าเป็นส าหรับกิจกรรมเพ่ือก าจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าหรือ
เกิดขึ้นที่อ่ืนๆ โดยมีการทบทวนสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  พิจารณาสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
พิจารณาว่ามีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่คล้ายคลึงกันอยู่หรืออาจมีโอกาสเกิด   ด าเนินการแก้ไขที่จ าเป็น  
ทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินการแก้ไขที่ได้กระท า  ท าการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมถ้า
จ าเป็น การด าเนินการแก้ไขต้องเหมาะสมกับความส าคัญของผลกระทบของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่
เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรมีกลไกในการแก้ไขเพ่ือให้สามารถ
จัดการกบัปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดปัญหาเดิมข้ึนซ้ าอีก 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 
          จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ข้อมูลว่า  
           การด าเนินการกับปัญหาที่พบในด้านสิ่งแวดล้อมก็จะด าเนินการในรูปแบบเดียวกันคือการประชุมและ
ออกเอกสารร้องขอด าเนินการแก้ไข หรือที่เรียกว่า Corrective Action Request (CAR) เพ่ือให้หาสาเหตุและ
ก าหนดแนวทางการแก้ไข โดยต้องส่งการแก้ไขมาที่ตัวแทนฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบเพ่ือ
แก้ปัญหาก่อนเสมอ แล้วรายงานเสนอในที่ประชุมประจ าเดือนเพื่อรับทราบปัญหาร่วมกัน 
                    10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

          ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีเนื้อหาโดยสรุปว่าองค์กรต้องปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องของความเหมาะสม เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยข้อก าหนดนี้เน้นให้องค์กรเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
ได้เพ่ิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ที่มา : (บริษัทกรณีศึกษา, 2561) 
 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทกรณีศึกษา ได้ให้ขอ้มูลว่า 
           กิจกรรมการปรับปรุงจะมีการให้น าเสนอหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ให้พนักงานน าเสนอวิธีการท างานอย่างไรให้มีคุณภาพและลดของเสียได้และมีการประกวดให้รางวัลเพ่ือจูงใจให้
น าเสนอ  
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            จากผลการสัมภาษณ์ หวัหน้างานและพนักงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ข้อมูลว่า 
            ทุกปีมีกิจกรรมให้พนักงานประกวดหัวข้อที่จะน ามาพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและมีรางวัลให้กับ
พนักงานที่ชนะการประกวด 
 

   สรุป แนวทางปฏิบัติของบริษัทจากผลการสัมภาษณ์บริษัทกรณีศึกษา เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ขององค์กรสรุปได้ว่า บริษัทกรณีศึกษา
มีแผนการด าเนินงานตั้งแต่การจัดตั้งทีมงานที่จะต้องมาช่วยกันจัดท า แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารและช่วยหาทีม
ที่ปรึกษามาช่วยให้ความรู้และติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต้องเน้นให้เกิดสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าได้  การน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัท
กรณีศึกษา  มีการจัดท าโครงสร้างองค์กร ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ การวิเคราะห์
บริบทขององค์กร  การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ การก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิธีด าเนินการในแต่ละกิจกรรม  การปรับปรุงกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร การตรวจติดตามและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  การสื่อสารให้ข้อมูล
ข่าวสาร การฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเป็นประจ าในทุกปีและจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือร่วมกันค้นหาและ
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
4.3 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
          จากการวิเคราะห์บริบทขององค์กร ผู้ศึกษาได้สรุปแนวทางการพัฒนาการด าเนินการตามระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ
บริษัทกรณีศึกษา  ( SWOT Analysis ) 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ท าเลที่ตั้งขององค์กร -อยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรจีึงไม่ต้องกังวล

เรื่องข้อร้องเรียนของชุมชน 
 

เทคโนโลยทีี่ใช้ในการผลิต -มีเทคโนโลยี ในการจัดการกับมลภาวะจาก
กระบวนการชุปผลิตภัณฑ์ เช่น มีระบบบ าบัด
อากาศก่อนปล่อยออกทางปล่องระบาย 

 

ระบบการผลิต -กระบวนการผลิตไม่มีจดุที่มีเสยีงดังจึงไม่มี
ปัญหามลภาวะทางเสียง 

-ขั้นตอนการชุปผลิตภัณฑ์มีการใช้สารเคมี
จ านวนหลายชนิด มีการใช้ความร้อนในการ
ละลายสารท าให้มี ไอระเหยของสารเคมี
ตลอดเวลาที่ท างานแต่ห้องชุปมีระบบดูดควัน
จากแหล่งก าเนิดและเครื่องจักรมีการ์ด
ป้องกันการกระเด็นของสารเคมีที่จะมาสัมผัส
กับตัวพนักงานจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
มากนัก 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ผู้บริหาร -ผู้บริหารให้ความส าคัญและใส่ใจเรื่องความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท างานและ
ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 

พนักงาน -พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเป็น
อย่างดี 
-ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
-พนักงานทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ 

-พนักงานเข้าใหม่ยังไม่ทราบวิธกีารปฏิบัติ
ด้านสิง่แวดล้อมอย่างถูกต้อง 

โครงสร้างองค์กรและ
ระบบการบริหาร 

-ผู้บ ริหารมี เพี ยงคน เดียวท า ให้ ง่ายต่อการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 

วัตถุดิบ -วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (ผ่าน ROSH REACH ) 

-ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมี ท าให้มี
ขยะอันตรายจ านวนมาก 

พนักงาน -พนักงานทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ -พนักงานเข้าใหม่ยังไม่ทราบวิธกีารปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง 

วิธีการจัดการขยะ -มีการก าหนดวิธีการทิ้งขยะแต่ละประเภทไว้
อย่างชัดเจน 
 

 

วัฒนธรรมองค์กร -ทุกคนพร้อมจะปฏิบัติตามหากเป็นนโยบายของ
ทางบริษัท 
 

 

มลพิษทางน้ า -บริษัทไม่มีน้ าเสียจากกระบวนการผลิตมีเพียง
น้ าทิ้งจากกิจกรรมโรงอาหารและมีถังดักไขมัน
และน้ าทิ้งจากห้องน้ าจึงไม่มีปัญหาด้านมลพิษ
ทางน้ า 
 

-ในบางครั้งท่อน้ ามีการอุดตนัส่งผลให้ส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนการท างานของพนกังาน 

มลพิษทางอากาศ -บริษัทติดตั้งระบบบ าบัดอากาศจากห้องชุป
ผลิตภัณฑ์ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ 
 

 

ขยะมีพิษและกาก
อุตสาหกรรมทั่วไป 

-บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทรับก าจัดขยะและกาก
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
จึงไม่มีปัญหาการทิ้งขยะผิดกฎหมาย 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 
นโยบายภาครัฐ -โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวของภาครัฐ  เป็น

โค ร ง ก า ร ข อ งภ า ค รั ฐ ที่ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถขององค์กรในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร 

 

ลูกค้า -ข้อก าหนดด้านการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มีสาร
โลหะต้องห้าม ( RoHs , REACH ) 
เช่น ตะกั่ว โครเมี่ยม ปรอท แคดเมี่ยม องค์กรจึง
มีการทดสอบและส่งผลให้ลูกค้าเพื่อความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์ 

-การทดสอบ RoHs โดยห้อง lab ภายนอก
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย จึงท าให้องค์กรเกิดต้นทุนเพิ่ม
มากข้ึน 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ข้อก าหนดอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 -กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็น
ระยะๆ ซึ่งหากต้องการ update ให้ทันต้อง
เป็นสมาชิกของ website ต่างๆ ท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
 

โรงงานข้างเคียง -ผลกระทบ เช่น กลิ่นขยะต่างๆ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทข้างเคียงและไม่เคยได้รับข้อร้องเรียน 
 

 

สภาพอากาศ/ฤดูกาล  -ในช่วงหนา้ฝนบริเวณเก็บขยะน้ าฝนเข้าถึงได้
ท าให้มีกลิ่นเล็กน้อย 
 

หน่วยงานราชการ -มีการแจ้งกับพนักงานทุกครั้งที่ มีกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 
 

 

ผู้ติดต่อ/ผู้รับเหมา/
พนักงาน 

 -ผู้ติดต่อ/ผู้รับเหมาเข้ามาในพื้นที่แล้วไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ที่ได้มีการ 
แจ้งให้ทราบแล้ว 
 

ชุมชน -บริษัทมีระบบการจัดการมลพิษทางอากาศและ
มีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี   
จึงไม่มีปัญหาด้านข้อร้องเรียนจากชุมชน 
 

 

สภาพเศรษฐกิจ  -หากมีการผลิตมากข้ึนจะท าให้มีขยะและ
มลพิษเพิ่มขึ้น 
 



64 
 

 
 

 
 

สรุป การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ
บริษัทกรณีศึกษา  ( SWOT Analysis ) การพิจารณาถึงผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งตรง
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพ่ือก าหนดแนวทางในการรับมือและบริหารความเสี่ยงที่
มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ผู้บริหารตัวแทนฝ่ายบริหารและหัวหน้างานมีการท าความเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค แล้วน ามาวางแผนในการด าเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
ให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ท าให้มีความเข้าใจและส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติได้ 

 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเนื้อหาในคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทกรณีศึกษา  พบว่าแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
  1. ผู้บริหาร - ภาพลักษณ์ของธุรกิจ 

- การใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
- สร้างความเชื่อมัน่ให้กับลูกค้า 
- พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ด ี

  2. หน่วยงานราชการ - ปฏิบัติตามที่หน่วยงานราชการก าหนดไว้ 
- ไม่ส่งผลกระทบกบัชุมชน 

  3. พนักงาน - สภาพแวดล้อมในการท างานทีด่ี 
- ความปลอดภัยต่อสุขภาพรา่งกาย 

  4. ลูกค้า -Control สารต้องห้ามมาตรฐาน RoHS,REACH หรือตามที่
ลูกค้าก าหนด 
- ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานและมคีวามปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 
- ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม 
 

 
สรุป การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเนื้อหาในคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

บริษัทกรณีศึกษา กระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการท างานในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มีการระบุหรือวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไว้อย่าง
ครอบคลุม 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่เก่ียวข้องได้น ามาจัดท าตาราง TOWS Matrix ได้ดังนี ้
ตารางท่ี 4.6 ตาราง TOWS Matrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
S1:อยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีจึงไม่ต้อง
กังวลเรื่องข้อร้องเรียนของชุมชน 
S2:มีเทคโนโลยีในการจัดการกับมลภาวะจาก
กระบวนการชุปผลิตภัณฑ์ เช่น มีระบบบ าบัด
อากาศก่อนปล่อยออกจากปล่องระบาย 
S3:กระบวนการผลิตไม่มีจุดที่มีเสียงดังจึงไม่มี
ปัญหามลภาวะทางเสียง 
S4:ผู้บริหารให้ความส าคัญและใส่ใจเรื่องความ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในการท างานและ
ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 
S5:พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เป็นอย่างดี 
S6:ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่นที่จะ
จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
S7:พนักงานทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ 
S8:ผู้บริหารมี เพียงคนเดียวท าให้ ง่ายต่อการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
S9:วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ( ผ่าน ROSH , REACH ) 
S10:พนักงานทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ 
S11:มีการก าหนดวิธีการทิ้งขยะแต่ละประเภทไว้
อย่างชัดเจน 
S12:ทุกคนพร้อมจะปฏิบัติตามหากเป็นนโยบาย
ของทางบริษัท 
S13:บริษัทไม่มีน้ าเสียจากกระบวนการผลิตมี
เพียงน้ าทิ้งจากกิจกรรมโรงอาหารและมีถังดัก
ไขมันและน้ าทิ้งจากห้องน้ าจึงไม่มีปัญหาด้าน
มลพิษทางน้ า 
S14:บริษัทติดตั้งระบบบ าบัดอากาศจากห้องชุป
ผลิตภัณฑ์ท าให้ไม่มีปัญหาเร่ืองมลพิษทางอากาศ 
S15:บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทรับก าจัดขยะและ
กากอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด จึงไม่มีปัญหาการทิ้งขยะผิดกฎหมาย 

W1:ขั้นตอนการชุปผลิตภัณฑ์มีการใช้สารเคมี
จ านวนหลายชนิด มีการใช้ความร้อนในการ
ละลายสารท า ให้ มี ไอ ระ เห ยขอ งสารเคมี
ตลอดเวลาที่ท างานแต่ห้องชุปมีระบบดูดควัน
จากแหล่งก าเนิดและเครื่องจักรมีการ์ดป้องกัน
การกระเด็นของสารเคมีที่จะมาสัมผัสกับตัว
พนักงานจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงานมากนัก 
W2:พนักงานเข้าใหม่ยังไม่ทราบวิธีการปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
W3:ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมี ท าให้มี
ขยะอันตรายจ านวนมาก 
W4:พนักงานเข้าใหม่ยังไม่ทราบวิธีการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง 
W5:ในบางครั้งท่อน้ ามีการอุดตันส่งผลให้ส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนการท างานของพนักงาน 

โอกาส (O) SO (เชิงรุก)           WO (เชิงแก้ไข) 
O1:โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวของภาครัฐ 
เป็นโครงการของภาครัฐที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถขององค์กรในการจัดการ
ด้ า น สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ยั ง ช่ ว ย ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
O2:ข้อก าหนดด้านการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่
มีสารโลหะต้องห้าม ( RoHs , REACH ) 
เช่น ตะกั่ว โครเมี่ยม ปรอท แคดเมี่ยม 
องค์กรจึงมีการทดสอบและส่งผลให้ลูกค้า  

1.การควบคุมการผลิตและการจัดการของเสีย
อย่างถูกต้องเพื่อขอการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว 
2.การปฏิ บั ติต ามข้อก าหนดที่ ถู กต้อ งและ
ครบถ้วน ท าให้องค์กรสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้
เพิ่มขึ้น 
  

1.การฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง
ในด้ านสิ่ งแวดล้อมและเพิ่ ม เติม ให้ ความรู้
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธ์กันกับการกระท าของมนุษย์ 
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โอกาส (O) SO (เชิงรุก)           WO (เชิงแก้ไข) 
เพื่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
O3:ผลกระทบ เช่น กลิ่นขยะต่างๆ ไม่ส่งผล
กระทบต่อบริษัทข้างเคียงและไม่เคยได้รับข้อ
ร้องเรียน 
O4:มีการแจ้งกับพนักงานทุกครั้งที่มีกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 
O5:บริษัทมีระบบการจัดการมลพิษทางอากาศ
และมีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่
ระบบบ าบัดน้ า เสียของเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี  จึงไม่มีปัญหาด้านข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน 

 

  

อุปสรรค (T) ST (เชิงป้องกัน) WT (เชิงรับ) 
T1:การทดสอบ RoHs โดยห้อง lab ภายนอก
ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย จึงท าให้องค์กรเกิดต้นทุนเพิ่ม
มากขึ้น 
T2:กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยน แปลง
เป็นระยะๆ ซ่ึงหากต้องการ update ให้ทัน
ต้องเป็นสมาชิกของ website ต่างๆ ท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
T3:ในช่วงหน้าฝนบริเวณเก็บขยะน้ าฝนเข้าถึง
ได้ท าให้มีกลิ่นเล็กน้อย 
T4:ผู้ติดต่อ/ผู้รับเหมาเข้ามาในพื้นที่แล้วไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ที่ได้มีการ 
แจ้งให้ทราบแล้ว 
T5:หากมีการผลิตมากขึ้นจะท าให้มีขยะและ
มลพิษเพิ่มขึ้น 
 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและส่งพนักงานเข้าอบรมเกี่ยวกับ
ข้อก าหนด (RoHs ,RECH ) 

1.มีการอบรมและออกกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติ  จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติ งานและ
ก าหนดบทลงโทษหากมีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

 
สรุป จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กรที่มีครอบคลุมทุกด้าน การ

พิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากทุกกิจกรรมใน
กระบวนการผลิต การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด การจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ
และมีการตรวจติดตามเพ่ือให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและที่ส าคัญ
องค์กรมีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือ ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้การจัดท า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประสบความส าเร็จ  
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                                                           บทท่ี  5 
 
   

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ   
 
 

การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง  ในจังหวัด
ปราจีนบุรี  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2015 ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม  ISO 14001:2015 ส าหรับบริษัทผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
5.1  สรุปผลข้อมูลบริษัทกรณีศึกษา 
 บริษัทกรณีศึกษาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทตั้งอยู่ที่  เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีอยู่ในขั้นตอนการผลิต จึงส่งผลท าให้ในกระบวนการผลิตมีขยะ
อันตราย การคัดแยกตั้งแต่ต้นทางจึงมีความส าคัญเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนออกสู่ภายนอก ซึ่งจากข้อมูลของ
บริษัทกรณีศึกษา มีขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตรวมตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 2 ตัน/ปี และขยะ
อันตรายที่เกิดจากทินเนอร์ที่ใช้แล้วอยู่ที่ประมาณ 0.8 ตัน/ปี  รวมทั้งสิ้นมีขยะอันตรายที่ต้องส่งก าจัดอยู่ที่
ประมาณ 2.80 ตัน/ปี การควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน บริษัทกรณีศึกษามีการด าเนินการตาม
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2015 โดยมีการอบรมการทิ้งขยะให้ถูก
ประเภท การจัดเตรียมถังขยะที่มีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจนให้เพียงพอและครบทุกจุดเพ่ือความสะดวกในการคัดแยก
และน าไปทิ้ง มีการก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการน าไปทิ้งและขยะอันตรายทั้งหมดจะถูกส่งก าจัดโดยบริษัท
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในด้านห้องชุปผลิตภัณฑ์ที่มีมลพิษทางอากาศบริษัทกรณีศึกษา ได้มีการติดตั้ง
ระบบดูดไอระเหยสารเคมีและกรองอากาศเพ่ือลดมลพิษในพ้ืนที่การท างานและป้องกันมลพิษที่จะออกไปสู่
ภายนอก โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในพ้ืนที่การท างาน 1 ครั้ง/ปี และตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปลายปล่องระบาย 2 ครั้ง/ป ี
 
5.2  สรุปผลแนวทางปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด 

สรุปผลตามแนวทางการประยุกต์การด าเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2015  
ได้ข้อสรุปในแต่ละข้อก าหนดดังนี้ดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1  ขอบข่าย    

  จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของขอบข่ายบริษัทกรณีศึกษาได้พิจารณาถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มีต่อองค์กรโดยเน้น 3 ส่วนส าคัญได้แก่  
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—  การเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
— การท าให้บรรลุผลตามพันธสัญญาที่ต้องท าให้สอดคล้องตามที่ก าหนด  
— การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
รวมไปถึงสามารถควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมตามวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เท่าที่องค์กรสามารถท าได้ 

การประยุกต์ใช้ข้อก าหนดนี้ต้องท าความเข้าใจถึงเป้าหมายความส าเร็จของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่
จะพิจารณาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมตามวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ จึงจะสามารถวางแผนด าเนินการให้สอดคล้อง
ตามข้อก าหนดได้ ในส่วนนี้ผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นหลักและต้อง
ผลักดันให้เกิดผลส าเร็จ  

 
5.2.2 เอกสารอ้างอิง  

  ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับเอกสารอ้างอิง ไม่มีเนื้อหาที่ถูกกล่าวถึงในมาตรฐานฉบับนี้  
 
5.2.3 บทนิยาม  

  จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของบทนิยามพบว่า การท าความเข้าใจเกี่ยวกับบท
นิยามในส่วนของค าศัพท์ที่ส าคัญๆ เช่น บริบท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงต่างๆ หากตีความหมายผิดอาจจะ
ท าให้การประยุกต์ใช้เกิดความผิดพลาด ส่งผลท าให้องค์กรไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ บริษัทกรณีศึกษาจึงมีการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเข้ามาฝึกอบรม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 
             5.2.4 บริบทขององค์กร  

5.2.4.1 การท าความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า การ

วิเคราะห์บริบท เพ่ือให้ครบถ้วนทั้งบริบทภายในและภายนอก สามารถศึกษาได้จากทฤษฎีการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคหรือ SWOT จะช่วยท าให้วิเคราะห์บริบทได้ตรงจุด เช่น ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น พนักงาน  ปัจจัยภายนอก ได้แก่  หน่วยงานราชการ ลูกค้า เป็นต้น 

ซึ่งจากข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษาสามารถน าประเด็นต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมา
วิเคราะห์เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ความส าคัญของผู้บริหารใน
การจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจกับทีมงาน  จึงส่งผลให้การปฏิบัติถูกต้องและตรงประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร  

5.2.4.2 การท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จากการศึกษาข้อก าหนดพบว่าการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการท าความเข้าใจความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า ส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บางส่วนได้จากการพิจารณาจากบริบทขององค์กร เช่นผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ พนักงาน ลูกค้า    
เป็นต้น ซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการและด าเนินการให้สอดคล้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
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และข้อผิดพลาดต่อการปฏิบัติซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นองค์กรจึงมีการฝึกอบรมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เช่น การอบรมการจัดการความเสี่ยง 
 

5.2.3 ก าหนดขอบขา่ยของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของขอบข่ายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า มีการก าหนดขอบข่ายภายใต้พ้ืนที่ตั้งขององค์กรและรวมถึงผลกระทบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมขององค์กรและสัมพันธ์กับข้อก าหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมและพันธสัญญาขององค์กรและได้มีการ
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดไว้ในคู่มือสิ่งแวดล้อม  

 
5.2.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

พบว่า การออกแบบระบบจัดการสิ่งแวดล้อมด าเนินการโดยผู้บริหารเป็นหลักโดยใช้แนวทางของการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ร่วมด้วย จึงท าให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี เนื่องจากข้อก าหนดต่างๆ มีความ
เชื่อมโยงกัน ดังนั้นเมื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกันจะท าให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดตั้ง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทีมงานและให้ความรู้กับทีมงานจึงท าให้การประยุกต์ใช้ระบบมีผลลัพธ์
ที่ด ี

5.2.5 ภาวะผู้น า  
5.2.5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งมั่น  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของภาวะผู้น าและความมุ่งมั่น ที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กรพบว่า ภาวะผู้น าและความมุ่งมั่นของผู้บริหารคือส่วนส าคัญในการประยุกต์ใช้ระบบและท าให้เกิดผล
ส าเร็จ บริษัทกรณีศึกษาผู้บริหารให้ความส าคัญเป็นอย่างมากโดยได้ติดตามผลอยู่ตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าเร็จและมีการให้การสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจโดยการจัดทีมที่
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และแนะน ากับทีมงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อก าหนดที่ผู้บริหารมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างจริงจัง 

5.2.5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดโดยผู้บริหารได้มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือพันธสัญญา การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมที่สื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
องค์กรได้ครอบคลุมครบทุกด้าน พร้อมที่จะสื่อสารให้พนักงานท าความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผล
ส าเร็จ โดยบริษัทกรณีศึกษาได้พิจารณาและด าเนินการได้สอดคล้องตามข้อก าหนดอย่างครบถ้วน  

 5.2.5.3 บทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ขององค์กร  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของบทบาท ความรับผิดชอบและอ านาจ

หน้าที่ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า บริษัทกรณีศึกษามีการก าหนดทีมงานที่ชัดเจน นอกจากตัวแทน
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ฝ่ายบริหารที่มีการแต่งตั้งให้มีการผลักดันระบบและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบแล้ว ข้อก าหนดระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ยังเน้นให้เกิดการสร้างความเป็นผู้น าในทุกระดับชั้น  

ดังนั้นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมทีมจึงเปรียบเสมือนผู้น าในแต่ละระดับ 
ที่จะช่วยกันผลักดันท าให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดความส าเร็จได้ 
 

5.2.6 การวางแผน 
5.2.6.1 ปฏิบัติการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาส 

5.2.6.1.1 ทั่วไป 
 จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการปฏิบัติเพ่ือระบุความเสี่ยง

และโอกาส ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า การค้นหาเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาส ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบริบทและความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพิจารณาถึงผลกระทบด้าน
ลบและด้านบวกที่องค์กรมีโอกาสพบ บริษัทกรณีศึกษาได้พิจารณาไว้ค่อนข้างครอบคลุมและได้มีการแบ่งระดับ
ความเสี่ยงตามการด าเนินการ ได้แก่ ความเสี่ยงในระดับองค์กรและความเสี่ยงในระดับบริหารงาน การจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีคือการรวมการจัดการเข้ากับระบบการท างานประจ าวันในองค์กร   

5.2.6.1.2 ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญมีกระบวนการค้นหาเป็นล าดับ มีเกณฑ์ในการ
พิจารณา ทราบถึงที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาทั้งประเด็นด้านการใช้ทรัพยากรและการเกิด
มลภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงถึงการ
ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดอ่ืนๆ เช่น การจัดตั้งนโยบาย เป้าหมายสิ่งแวดล้อม การค้นหาความเสี่ยงและโอกาส
รวมถึงการก าหนดแนวทางในการควบคุม ซึ่งบริษัทกรณีศึกษาสามารถเชื่อมโยงข้อก าหนดและประยุกต์ใช้ใน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยมีการพิจารณามุมมองวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตาม
ความสามารถขององค์กรที่สามารถด าเนินการได้และเกิดการประยุกต์ใช้  

5.2.6.1.3 พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติ  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติ ที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า บริษัทกรณีศึกษาได้มีการจัดท ารายการทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้องผ่านมาตรฐาน RoHs  ในส่วนของรายการกฎหมายที่องค์กรเกี่ยวข้อง
ได้จากการค้นหาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งด้านการใช้ทรัพยากรและการเกิดมลภาวะซึ่งมีความ
ครอบคลุมทุกประเด็น ในส่วนมาตรฐาน RoHs  เป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นความต้องการของลูกค้าที่องค์กรต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

5.2.6.1.4 ปฏิบัติการวางแผน  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของลักษณะการปฏิบัติการวางแผน 

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่าการวางแผนเพ่ือการด าเนินการส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับบริษัท
กรณีศึกษา ได้มีการวางแผนร่วมกันของผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหารและทีมงานในที่ประชุม และน ามาจัดท า
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละเรื่อง ส่วนแผนงานในเชิงกลยุทธ์ผู้บริหารเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
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ข้อก าหนดที่คาดหวังให้มีการวางแผนเพ่ือการด าเนินการก่อนเริ่มกิจกรรมใดๆ ถือว่าบริษัทกรณีศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างดี 

5.2.6.2  วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผนเพ่ือให้บรรลุผล  
 5.2.6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า มีการจัดตั้งเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือพันธสัญญาต่างๆ สัมพันธ์กับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร วัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมสามารถวัดผลได้มีกรอบเวลาชัดเจน เป็นต้น 

5.2.6.2.2 ปฏิบัติการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของปฏิบัติการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า บริษัทกรณีศึกษานั้นมีหลักเกณฑ์ในการตั้ง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่วัดได้ชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบายหลักของบริษัท  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนการติดตามความคืบหน้าเป็นการติดตามในที่
ประชุมเป็นระยะๆ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจะเน้นการจัดการความเสี่ยงและน าไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงานได ้

 
5.2.7 การสนับสนุน  

            5.2.7.1 ทรัพยากร  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า

ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเต็มที่ เช่น การสร้างทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจ สถานที่และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพ่ือทีมงานสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น  

5.2.7.2 ความสามารถ  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของความสามารถที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า

บริษัทกรณีศึกษาได้มีการสร้างความรู้ ความสามารถให้กับทีมงานและพนักงานทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องโดยการ
ฝึกอบรม มีการจัดหาทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาท าการอบรมให้กับทีมงาน เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในข้อก าหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จนทีมงานมีความสามารถ
ประยุกต์ใช้กับองค์กร จึงท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ  

5.2.7.3 ความตระหนัก  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของความตระหนัก ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

พบว่าได้มีการสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารรวมถึงหัวหน้างานมีส่วน
อย่างยิ่งในการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและน าไปสู่ความสมัครใจต่อการปฏิบัติตามที่
ก าหนดได้โดยไม่ต้องบังคับให้ปฏิบัติ  
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5.2.7.4 การติดต่อสื่อสาร  
5.2.7.4.1 ทั่วไป  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กรพบว่า องค์กรต้องก าหนดวิธีการและช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารไปยังแต่ละกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประชุม การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การพูดหน้าแถวในตอนเช้า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น โดยเรื่องส าคัญที่จะต้องสื่อสารกันเป็นหลัก ได้แก่ นโยบาย
สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ข้อร้องเรียนและวิธีการในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร   
                              5.2.7.4.2 การติดต่อสื่อสารภายใน  
                               จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการติดต่อสื่อสารภายใน ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า เรื่องที่ใช้ในการสื่อสารกันโดยมาก ได้แก่ นโยบายสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ข้อร้องเรียน
และวิธีการในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงความคืบหน้าของระบบ ซึ่งสื่อสารไปยังผู้บริหาร 
ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอ่ืนๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่ของ
องค์กร  

                     5.2.7.4.3 การติดต่อสื่อสารภายนอก  
                                 จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการติดต่อสื่อสารภายนอก ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่าเรื่องที่มักจะสื่อสาร จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวการด าเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
เช่น การจัดการขยะ การตรวจวัดค่ามลภาวะขององค์กร และข้อมูลการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม นโยบาย 
เป้าหมายต่างๆ เป็นต้น ผู้ที่จะรับสาร ได้แก่ ลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ หน่วยงานราชการ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์
บุรี เป็นต้น ส าหรับช่องทางในการสื่อสาร เช่น การจัดส่งเป็นรายงาน การส่งเป็นอีเมลล์ เป็นต้น  

5.2.7.5 สารสนเทศที่จัดท าเป็นเอกสาร  
5.2.7.5.1 ทั่วไป  

                     จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของสารสนเทศท่ีจัดท าเป็นเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่ามี คู่มือสิ่งแวดล้อม  ระเบียบปฏิบัติงาน  วิธีปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุน เช่น
แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น 

5.2.7.5.2 การจัดท าและการท าให้เป็นปัจจุบัน  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการจัดท าและการท าให้เป็น

ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ซึ่งจะท าหน้าที่ดูแลรักษาเอกสารให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร การควบคุมยังคงต้อง
มีตามความเหมาะสม เช่น มีการอนุมัติ การขึ้นทะเบียน ก าหนดรหัสเอกสาร ใส่ครั้งที่แก้ไขและวันที่แก้ไข เป็น
ต้น 

5.2.7.5.3 การควบคมุเอกสารสนเทศท่ีท าไว้เป็นเอกสาร  
จากการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการควบคุมเอกสารสนเทศ

ที่ท าไว้เป็นเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า  การเข้าถึงเอกสาร การแจกจ่ายท าได้โดยเจ้าหน้าที่ควบคุม
เอกสาร ซึ่งองค์กรมีความสะดวกในรูปแบบนี้ซึ่งง่ายต่อการปฏิบัติ การควบคุมการจัดเก็บก็สามารถปรับให้
เหมาะสมกับระยะเวลาที่ต้องการจัดเก็บได้อย่างดี  
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           5.2.8 การปฏิบัติงาน  
                    5.2.8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน  
                    จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการวางแผนและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานในองค์กร พบว่าการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกันและใช้ในการสื่อสาร อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ที่ควรต้องจัดท าเป็นแนวทางในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม เน้นก าหนดวิธีการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม
เป้าหมายขององค์กร จึงช่วยให้พนักงานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

           5.2.8.2 การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  
                    จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกบริษัทมีอยู่ 2 เรื่อง คือเหตุ
ฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่ก าหนดให้ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามและเหตุฉุกเฉินกรณี
สารเคมีหกรั่วไหล บริษัทกรณีศึกษาได้มีการจัดท าแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้ง 2 เรื่องและมีการ
ฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง 
 
          5.2.9  การประเมินสมรรถนะ  

                     5.2.9.1 การเฝ้าติดตามการตรวจวัด การวิเคราะห์และการประเมิน  
                      5.2.9.1.1 ทั่วไป  
                               จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการเฝ้าติดตามและการวัด การ
วิเคราะห์และการประเมินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบรายการเพ่ือเฝ้าติดตามตรวจวัดวิเคราะห์และประเมิน ได้แก่ 
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ค่าน้ าทิ้ง  แสงสว่าง ความร้อน เสียง 
คุณภาพอากาศภายในพ้ืนที่ท างาน มลพิษปลายปล่องระบายและอ่ืนๆตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่องค์กร
เกี่ยวข้อง  
                                 5.2.9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง  
                                 จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการประเมินความสอดคล้อง ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า การประเมินความสอดคล้องเป็นการตรวจสอบการด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ซึ่งก าหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยบริษัทกรณีศึกษาเลือกที่จะ
ประเมินผลเป็นประจ าทุกเดือน  

 5.2.9.2  การตรวจติดตามภายใน  
                                 5.2.9.2.1  ทั่วไป  
                                จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการตรวจติดตามภายใน ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่าการตรวจติดตามภายในมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการไว้ชัดเจน เช่น การ
ก าหนดความถี่ 1 ครั้งต่อปี การก าหนดผู้ตรวจติดตามภายใน รายการที่ต้องตรวจสอบ  
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                                  5.2.9.2.2  โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน  
                                  จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของโปรแกรมการตรวจติดตาม
ภายใน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า การก าหนดความถี่ของการตรวจติดตามภายใน โดยบริษัทกรณีศึกษาได้
ก าหนดให้ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง ส าหรับการวางแผนการตรวจมีก าหนดผู้ที่จะท าการตรวจติดตามภายใน ซึ่ง
ต้องให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาตรวจเท่านั้น ซึ่งหากองค์กรมีการด าเนินการตรวจติดตามภายในแล้ว ให้น าผลจาก
ครั้งก่อนมาร่วมในการวางแผนด้วย  

5.2.9.3  การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการทบทวนของฝ่ายบริหาร ที่เกี่ยวข้อง

กับองค์กรพบว่าการทบทวนโดยฝ่ายบริหารซึ่งบริษัทกรณีศึกษาได้ก าหนดให้มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารเป็น
ประจ าทุกเดือนโดยใช้ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนั้นๆ มารายงานผลและผู้บริหารจะเข้าร่วมประชุม
ด้วยทุกครั้ง ได้แก่ ความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ความเสี่ยง โอกาส  แนวโน้มของเรื่องที่จะไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการแก้ไข  ผล
การเฝ้าระวังและการบรรลุผลกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม ผลการตรวจประเมิน และยังรวมถึง ความ
เพียงพอของทรัพยากร  การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รวมถึงค าร้องเรียน  โอกาสส าหรับการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารต้องรวมถึง ผลสรุปที่เกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบบริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกด้านและเกิดผลดีต่อการตัดสินใจ
ด าเนินการต่างๆ 

 
5.2.10 การปรับปรุง 

5.2.10.1 ทั่วไป  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า 

การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ได้แก่ นโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานต่างๆ ตามความเหมาะสม บริษัท
กรณีศึกษาได้พิจารณาการปรับปรุงตามวาระการทบทวนของฝ่ายบริหารซึ่ งผู้บริหารจะติดตามผลการ
ด าเนินการและด าเนินการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ  

5.2.10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการแก้ไข  
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการ

แก้ไข ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า การแก้ไขเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  องค์กรต้องแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ โดยบริษัทกรณีศึกษาได้มีการแก้ไข โดยการออกเอกสารร้องขอด าเนินการแก้ไข หรือที่เรียกว่า 
Corrective Action Request (CAR) เพ่ือให้หาสาเหตุและก าหนดแนวทางการแก้ไขและอธิบายถึงสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อการแก้ไขอย่างเป็นระบบและรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 

5.2.10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
จากการศึกษาข้อก าหนดพบว่าการประยุกต์ใช้ข้อก าหนดในส่วนของการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพบว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่นมีการจัดเป็นกิจกรรม หรือด าเนินการใดๆก็
ได้เพ่ือให้ระบบได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทกรณีศึกษา ได้น ากิจกรรม เช่น การประกวดให้
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พนักงานเสนอแนวทางการท างานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือน าแนวทางมาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับองค์กรและง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ 
 
5.3 สรุปแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

จากการศึกษาการด าเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้สรุปแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดังนี ้

- มีระบบการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรมของกระบวนการผลิต ท าให้ของเสียในทุก
ขั้นตอนและทุกกิจกรรมของกระบวนการผลิตลดน้อยลง ซึ่งนอกจากของเสียจะลดน้อยลงแล้ว ยังมีการจัดการ
ของเสียอย่างถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการคัดแยก จัดเก็บและก าจัด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร 

- มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ท าให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของผล
การกระท าของตนเองว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมยังสร้างให้พนักงานมี
ความรับผิดชอบ รู้จักการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในงานของตนเอง จึงส่งผลให้พนักงานให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่ต้องควบคุมบังคับ  
 
5.4 สรุปผลข้อดีและปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาถึงข้อดีและปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษาพบว่า 

 
5.4.1 ข้อดีของการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา ได้แก่ 

                  - การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มด าเนินระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ผู้บริหารให้
ความส าคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจกับทีมงาน  
                  - การปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี  

     - การสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
                  - การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ติดตามและให้
การสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เป็นต้น ท าให้การด าเนินการตามระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมประสบความส าเร็จ 

-  การประยุกต์ใช้ข้อก าหนดมีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรเนื่องจากการวิเคราะห์บริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มีความเหมาะสมท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อรูปแบบการท างาน 

-  
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            5.4.2 ปัญหาอุปสรรค ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
ได้แก่ 

-   - ทีมงานยังไม่มีความเข้าใจในบางข้อก าหนดในช่วงแรกของการด าเนินงานตามระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความล่าช้า 

-   - กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับบริษัทกรณีศึกษามีหลายข้อซึ่งต้องใช้เวลาในการท าความ
เข้าใจขณะที่เริ่มท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความล่าช้า 

-   - การสื่อสารข้อปฏิบัติไปยังพนักงาน พนักงานบางส่วนไม่เข้าใจท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
ในช่วงแรก 
 
5.5 อภิปรายผลการศึกษา 
     จากผลการศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดปราจีนบุรี มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

  1. จากผลการศึกษาพบว่า การวางแผนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นเป็นกระบวนการที่ส าคัญมาก 
เป็นการปฏิบัติเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาส การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นขั้นตอน ตามความสามารถ
ขององค์กรที่จะกระท าได้ การวางแผนก่อนเริ่มท ากิจกรรมใดๆ มีทิศทางที่ชัดเจน มีการตั้งวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร การวางแผนที่ดีส่งผลท าให้ให้องค์กรประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงาน สอดคล้องกับ ( สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2544) อ้างถึงใน  (พินิจ มีทองค า และ โกวิทย์ แสนพงษ์, 
2562) ได้กล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์ว่า เป็นแนวทางการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่เป็นระบบและมีขั้นตอน
และเป็นการวางแผนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไปในตัว เป็นการวางแผนแบบมีทิศทาง แต่ก็มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า ความมุ่งม่ันและให้ความส าคัญของผู้บริหารต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญอย่างมาก ท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กับการรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ พงศะบุตร (2554:21) อ้างถึงใน เฉลิมเกียรติ แก้วหอม 
(2555) การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างดีเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้
ในระยะยาวและมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. จากการศึกษาพบว่า พนักงานทุกคนมีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องบังคับหรือสั่งการ ท าให้การด าเนินงานตามระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับ Good (1975) อ้างถึงใน ธิดาพร ราชวัตร (2560) กล่าวว่า 
ความตระหนัก หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงถึงการเกิดความรู้ของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรู้สึก
รับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

4. จากการศึกษาพบว่า การจัดให้มีฝึกอบรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพใน
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งองค์กรเห็นว่าการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้
และความเข้าใจกับพนักงานมีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะท าให้การด าเนินงานประผลส า เร็จและช่วยปรับทัศนะ
คติ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการไม่ให้ความร่วมมือของพนักงาน สอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2544) อ้างถึงใน 
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นภาวรรณ จ้อยชารัตน์ (2559) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาที่เป็นกลไกส าคัญการ
เพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะและความช านาญ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนะคติของบุคคลที่จะน าไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นผลท าให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นการพัฒนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง 

5. จากการศึกษาพบว่า การติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆ ในองค์กรไม่ว่าจะเป็น การติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ การพูดหน้าแถวในตอนเช้า การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ท าให้พนักงานทุกคนใน
องค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกัน การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จึงช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 1971) อ้างถึงใน ปิยธิดา วังศพ่าห์
(2560:36) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยน สัญญาณข่าวสารระหว่างบุคคล โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
 
5.6 ข้อเสนอแนะ 
 5.6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   5.6.1.1 ผู้บริหารควรมีกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชน 
   5.6.1.2 ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชน 
                     5.6.1.3 ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพ่ือจะได้น าความรู้มาถ่ายทอดให้กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
         
  5.6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   5.6.2.1 องค์กรควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถของ
พนักงานในองค์กรเพื่อให้ก้าวทันในสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
                     5.6.2.2 องค์กรควรจัดให้มีการฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได ้
   5.6.2.3 องค์กรควรเพ่ิมเติมการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหาร ทีมงานและพนักงาน ใน
เรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่องค์กรก าลังปฏิบัติว่ามีประโยชน์กับระบบสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบ
อย่างไรและจะน าไปสู่การพัฒนาในแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป 
                      
 5.6.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

           การศึกษาเป็นการศึกษาจากกลุ่มผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร หัวหน้างานและพนักงานที่
เกี่ยวข้อง ในส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการในกระบวนการผลิตควรมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกคน ซ่ึงพนักงานระดับปฏิบัติการเป็นผู้ที่มีส่วน
ส าคัญ หากขาดความร่วมมือและไม่เข้าใจในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมจากพนักงานระดับปฏิบัติการแม้เพียง
คนเดียวก็จะเป็นประเด็นปัญหาทันที  ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติและความร่วมมือของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมถือว่ามีความส าคัญมาก 
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https://www.sme.go.th/upload/mod_download/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%81.60-64.pdf
https://www.sme.go.th/upload/mod_download/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%81.60-64.pdf
https://www.sme.go.th/upload/mod_download/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%81.60-64.pdf
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Download/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20SWOT.pdf
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Download/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20SWOT.pdf
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Download/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20SWOT.pdf
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Download/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20SWOT.pdf
https://sukanrat.blogspot.com/2012/09/sustainable-.............development.html
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                                                      ภาคผนวก  

                                แบบสัมภาษณ์ 
 

แนวทางการประยุกต์การด าเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
  ตอนที่ 1 แนวทางการประยุกต์การด าเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
 

ล าดับ รายละเอียด ค าถาม รายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

1 ขอบข่าย  ทราบหรือไม่ว่าผลส าเร็จที่
คาดหวั งของระบบ  ISO-
14001 : 2015 คื อ อ ะ ไ ร 
และประยุ ก ต์ ใน องค์ ก ร
อย่างไร 

 

2 เอกสารอ้างอิง -  

3 บทนิยาม  -  
 

4 บริบทขององค์กร  -  

4.1 การท าความเข้าใจองค์กร 
และบริบทขององค์กร  

องค์กรมีจุดแข็งจุดอ่อนด้าน
ใดบ้างมีผลกับวัตถุประสงค์
ขององคก์รอย่างไร 

 

4.2 การท าความเข้าใจความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียที่เกี่ยว-
ข้องกับองค์กรมี ใครบ้ าง 
และเขาเหล่ านั้ นมีความ
ต้องการและความคาดหวัง
ต่อองคก์รอย่างไร  

 

4.3 การก าหนดขอบข่ายของระบบ
การบริหารสิ่งแวดล้อม  

-มีการก าหนดขอบเขต
อย่างไรให้ครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการ เช่น ลูกค้า พนักงาน 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน กิจกรรม
การผลิต การขนส่ง การ
ก าจัดและบ าบัด  
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ล าดับ รายละเอียด ค าถาม รายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

-มีการประยุกต์ใช้ระบบการ
บริหารสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรอย่างไร 

4.4 ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม  การน าระบบการบริหาร
สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้
กั บ ร ะ บ บ ง า น ปั จ จุ บั น
ด าเนินการอย่างไร 

 

5 ภาวะผู้น า  -  

5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งม่ัน ผู้บริหารแสดงถึงภาวะผู้น า
ในการบริหารจัดการรวม
ระบบการบริหารสิ่งแวด -
ล้อมในองค์กรอย่างไร 

 

5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม  ผู้บริหารก าหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อมอย่างไรให้
สอดคล้องกับ ISO14001 :  
2015 

 

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และ
อ านาจหน้าที่ขององค์กร  

ผู้บริหารก าหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร
สิ่งแวดล้อมอย่างไร 

 

6 การวางแผน  -  

6.1 ปฏิบัติการเพ่ือระบุความเสี่ยง
และโอกาส  

-  

6.1.1 ทั่วไป  องค์กรมีการค้นหาและระบุ
ถึงความเสี่ยงของระบบการ
บริหารสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

 

6.1.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  องค์กรค้นหาประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างไร อะไรคือ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ
ขององค์กร  

 

6.1.3 พันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติ  อ ง ค์ ก ร พิ จ า ร ณ า ถึ ง
ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติตาม
ในประเด็นใดบ้าง 
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ล าดับ รายละเอียด ค าถาม รายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

6.1.4 ปฏิบัติการวางแผน  องค์กรวางแผนปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร
สิ่ งแวดล้อมอย่างไร และ
น าไป ประยุ กต์ ใช้ ใน เชิ ง
ปฏิบัติอย่างไร 

 

6.1.5 ปฏิบัติการวางแผนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม  

อ ง ค์ ก ร มี ก า ร ว า ง แ ผ น
กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุต่ อ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวด -
ล้อมขององค์กรอย่างไร มี
แผนงานด าเนินงานและ
ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น้ า
อย่างไร 

 

6.2 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และการวางแผนเพ่ือให้
บรรลุผล 

-  

6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
มีเรื่องใดบ้างและด าเนินการ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างไร 

 

6.2.2 ปฏิบัติการวางแผนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม  

องค์กรมีการวางแผน
กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุต่อ
วัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร
อย่างไร  
มีก่ีแผนงาน  
ด าเนินงานและติดตาม
ความคืบหน้าอย่างไร 

 

7.2 ความสามารถ  -มีการก าหนดสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อบุคลากรที่ท างาน
ภายใต้การควบคุมขององค์-
กรอย่างไร  
-ท าอ ย่ า ง ไรจึ งจ ะท า ให้
บุ ค ล า ก ร เ ห ล่ า นั้ น มี
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ล าดับ รายละเอียด ค าถาม รายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

สมรรถนะตามท่ีก าหนด 

7.3 ความตระหนัก  องค์ กรมี การสร้ างความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
อ ย่ า ง ไร ต่ อ บุ ค ล า ก ร ที่
เกี่ยวข้อง 

 

7.4 การติดต่อสื่อสาร -  

7.4.1 ทั่วไป  ก าหนดวิธีการส าหรับสื่อ-
สารประเด็นด้านสิ่ งแวด -
ล้อมส าหรับภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างไร 

 

7.4.2 การติดต่อสื่อสารภายใน  ก าหนดหัวข้อและวิธีในการ
สื่อสารส าหรับภายในองค์-
กรอย่างไร 

 

7.4.3 การติดต่อสื่อสารภายนอก  ก าหนดหัวข้อและวิธีในการ
สื่ อสารส าหรับ ภายนอก
องค์กรอย่างไร 

 

7.5 สารสนเทศที่จัดท าเป็นเอกสาร  -  

7.5.1 ทั่วไป  องค์ ก รก าห น ด รู ป แบ บ
ระบบเอกสารสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างไร 

 

7.5.2 การจัดท าและการท าให้เป็น
ปัจจุบัน  

ก าหนดวิธีการจัดท าปรับ -
ปรุงความทันสมัยของข้อมูล
เอกสารอย่างไร 

 

7.5.3 การควบคุมเอกสารสนเทศท่ี
ท าไว้เป็นเอกสาร  

ก าหนดวิธีการระบบการ
ควบคุมเอกสารสารสนเทศ
อย่างไร 

 

8 การปฏิบัติงาน  -  

8.1 การวางแผนและการควบคุม
การปฏิบัติงาน  

ก าหนดรูปแบบระบบการ
ควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างไร มีเรื่องใดบ้างและมี
การควบคุม เพ่ือให้ สอด -
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ล าดับ รายละเอียด ค าถาม รายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

คล้องกับมุมมองวงจรวัฏ
จั ก รชี วิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์ และ
ประยุกต์ใช้อย่างไร (วัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์  หมายถึ ง 
การควบคุมการได้มาซึ่ ง
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
การขนส่งและการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่และ
การจัดการเศษซากขอ ง
ผลิตภัณฑ์ ) 

8.2 การเตรียมพร้อม และ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  

ก าหนดรูปแบบของการด า-
เนินการเตรียมพร้อม และ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
อย่างไร มีเรื่องใดบ้าง และ
ประยุกต์ใช้อย่างไร 

 

9 การประเมินสมรรถนะ  -  

9.1 การเฝ้าติดตามและการวัด 
การวิเคราะห์และการประเมิน  

องค์กรก าหนดรายการที่
ต้ อ ง เฝ้ าระวั งวั ดผลและ
วิเคราะห์อย่างไรด าเนินการ
เมื่อใดและประเมินสมรรถ-
นะและประสิทธิผลของระ-
บบด้ านสิ่ งแวดล้อมของ
องค์กรอย่างไร  

 

9.1.1 ทั่วไป -  

9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง
กับข้อก าหนด  

ก าหนดวิธีการ ความถี่ ของ
ประเมินความสอดคล้องที่
เกี่ยวข้องกับพันธกรณี ใน
เรื่ อ งใดบ้ างและผลการ
ประเมินความสอดคล้อง
เป็นอย่างไร 

 

9.2 การตรวจติดตามภายใน  -  

9.2.1 ทั่วไป  องค์ ก รก าห นด ให้ มี ก าร
ตรวจสอบภายในอย่างไร  
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วิธีการ ความถี่ เป็นอย่างไร 

9.2.2 โปรแกรมการตรวจติดตาม
ภายใน  

การประเมินภายในด าเนิน-
การอย่างไร ต้องพิจารณา
ในประเด็นใดบ้างและประ-
ยุกต์ใช้อย่างไร 

 

9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร  ก าหนดรายการเพ่ือทบทวน
ของฝ่ายบริหารในระบบการ
บริหารสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
มีรายการใดบ้างและประ-
ยุกต์ใช้อย่างไร 

 

10 การปรับปรุง  -  

10.1 ทั่วไป  องค์กรก าหนดประเด็นที่
ต้ อ ง ได้ รั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
อย่างไร 

 

10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
และการแก้ไช  

เมื่อพบประเด็นปัญหาใน
การบริหารจัดการสิ่งแวด-
ล้อมองค์กรก าหนดวิธีการ
ด าเนินการอย่างไร 

 

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมี
การประยุกต์ใช้อย่างไร 

 

ท่านมีส่วนร่วมอย่างไรในระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

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

ท่านคิดว่ามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 มีข้อดี ปัญหาและอุปสรรค ต่อการ
ประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านอย่างไร 
ข้อดี 
.........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 
.........................................................................................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2 การรักษามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
           2.1 ท่านคิดว่านโยบายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังเหมาะสมกับองค์กรอยู่หรือไม่ เพราะอะไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
          

.2.2  ท่านคิดว่าการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการได้รับรองมาตรฐานระบบการ-
......................จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  มีข้อดีอย่างไร 

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

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

2.3 ท่านคิดว่าอะไรบ้างเป็นปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015   

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

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

........................................................................................ .................................................................... .. 
2.4 ท่านคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่มีผลส าเร็จในการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

……      2.5 ท่านมีการติดตามผลการด าเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
............................................................................................................................. ................................... 
2.6 หากต้องการปรับปรุงในองค์กรควรปรับปรุงด้านใหนบ้าง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
...... มากขึ้น 

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

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

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

...... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

            ชื่อ-ชื่อสกุล          นางสาวภรภัทร เกียรตินอก 
 

ประวัติการศึกษา                          สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)         
............................................................................. .มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

.............................................................. ปีที่ส าเร็จการศึกษา 2553 
 
ประสบการณ์ท างาน                      พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน

.............................................................................. บริษัท ฟี-โทรนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
                                               เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 

 


