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กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบ

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด และเสนอแนวทำงท่ี
เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) ให้กบัองค์กรอ่ืน ๆ 
โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั  2) เพื่อแนะแนวทำงในกำรพฒันำท่ีกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ให้กบัองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีควำมสนใจในกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ประยุกต์ใช้กับองค์กรสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพงำนวิจยัน้ีเป็นงำนวิจยัเชิงคุณภำพ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบมี
โครงสร้ำงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั กลุ่ม
ตวัอยำ่งกำรวิจยัเป็นแบบเฉพำะเจำะจง โดยกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ร่วมกบักำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
และกำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง กำรวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยกุตห์ลกักำรของ Balanced Scorecard ซ่ึงมี
กำรพิจำรณำประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดำ้นประสิทธิผล มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มิติดำ้นกำร
บริกำรจดักำร และมิติดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ ผลกำรศึกษำ พบว่ำ มิติดำ้นประสิทธิผลของ
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด พบว่ำวิสัยทศัน์และควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรในกำรจดัท ำระบบ
มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ส่งผลใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยขององคก์ร 
มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พบว่ำ พนกังำนมีควำมพึ่งพอใจมำกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) มิติด้ำนกำรบริกำรจดักำร พบว่ำ 
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บริษทัมีกำรจดัท ำนโยบำยมีระบบกำรบริหำรงำนท่ีชดัเจน และมิติดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ 
พบว่ำมีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน มีกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง 
แนวทำงและขอ้เสนอแนะส ำหรับองคก์รอ่ืน ๆ สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มใหป้ระสบผลส ำเร็จ  
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The main objective of this study was to study the factors affecting the implementation of 

the Environmental Management System (ISO 14001) of Sila Sakol Pattana Co., Ltd. and to propose 
an appropriate approach for the implementation of the Environmental Management System (ISO 
14001). with other organizations with objectives 1) to study the factors affecting the 
implementation of the environmental management system (ISO 14001) of Sila Sakol Pattana Co., 
Ltd. 2) to suggest guidelines for the development of the implementation of the environmental 
management system Environmental Management System (ISO 14001) to other organizations 
interested in implementing the Environmental Management System (ISO 14001) implementation 
of the organization can be effectively implemented. This research is qualitative research. Data 
collection through semi-structured interviews with stakeholders in the company's environmental 
management. Sila Sakol Pattana Co., Ltd. research sample is a specific subject. By interviewing 
executives and staff involved in the implementation of the Environmental Management System 
(ISO 14001), along with non-participant observation and study of relevant documents. This 
research has applied the principles of Balanced Scorecard, which are considered in 4 dimensions, 
namely the effectiveness dimension. Stakeholder Dimension Management dimensions and the 
learning and development dimension. Sila Sakol Pattana Co., Ltd. found that the vision and 
determination of the executives in establishing an environmental management standard system 
(ISO14001) resulted in the achievement of the objectives and goals of the organization. In the 
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stakeholder dimension, it was found that employees were very satisfied that they were part of the 
success of the EMS operation. (ISO14001:2015) dimension of management services, it was found 
that the company has established a policy There is a very good management system. There is a 
clear policy. and learning and development dimensions It was found that employee participation 
was encouraged. There is continuous training and development of personnel. Guidelines and 
recommendations for other organizations can be applied to the successful implementation of the 
EMS. 
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และใหก้ำรสนบัสนุนกำรศึกษำคร้ังน้ีใหส้ ำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
             กำรพฒันำทำงเศรษฐกิจและควำมมัง่คัง่ของสังคมโลก เป็นปัจจยัอย่ำงหน่ึงท่ีท ำให้เกิด
ปัญหำส่ิงแวดล้อมและมลภำวะ ปัญหำกำรลดลงของทรัพยำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม ปัญหำกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็นปัญหำส ำคญัท่ีประเทศต่ำง ๆทัว่โลก ใหค้วำมส ำคญัและเร่งแกไ้ข 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจและควำมมัง่คัง่ ท่ีเกิด
จำกรัฐบำลของประเทศต่ำง ๆ ก ำลงัมุ่งเนน้พฒันำเศรษฐกิจโดยกำรพฒันำภำคอุตสำหกรรม มีกำร
ท ำอุตสำหกรรมเพิ่มมำกข้ึน กำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติในกระบวนกำรผลิตจ ำนวนมำกก่อให้เกิด
ปัญหำส่ิงแวดลอ้มตำมมำหำกไม่มีกำรจดักำรท่ีดีอำจะเกิดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต มลพิษต่ำง 
ๆ เช่น มลพิษทำงน ้ ำ อำกำศ เสียง หำกไม่มีกำรจดักำรของเสียอยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมอำจก่อให้เกิด
ผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้มในระยะสั้นและระยะยำว (อ ำนำจ วงศบ์ณัฑิต,2562) 
             อุตสำหกรรมเหมืองแร่เป็นอุตสำหกรรมตน้น ้ำส ำคญัต่ออุตสำหกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรสร้ำง
ถนนถือเป็นส่วนส ำคญัในเร่ืองควำมมัน่คงของประเทศ ควำมพยำยำมในกำรพฒันำประเทศใหเ้กิด
ควำมมัน่คงและมัง่คัง่ อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรไดม้ำซ่ึงวตัถุดิบใน
กำรก่อสร้ำงถนน กำรท ำเหมืองแร่และโรงบดยอ่ยหินปูน หินคลุกจดัเป็นวตัถุดิบส ำคญัในกำร
ก่อสร้ำงถนน ไดจ้ำกมำจำกกำรระเบิดภูเขำหินปูน บริเวณพื้นท่ีกำรระเบิดมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฝุ่ นละออง เสียงระเบิด แรงสัน่สะเทือน เป็นตน้ กำรท ำเหมืองหินแต่ละขั้นตอนอำจ
ก่อใหเ้กิดปัญหำมลพิษ มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน ้ำ มลพิษทำงเสียงหรือกำรสัน่สะเทือนจำกแรง 
ระเบิด เป็นตน้ สำเหตุมำจำกมวลสำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งกระบวนกำรผลิตสำมำรถส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในหลำยรูปแบบ เช่น ระบบนิเวศน์ แหล่งน ้ำใตดิ้น กำร
ปนเป้ือนของสำรอนัตรำยในดิน นอกจำกส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มยงัสำมำรถส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพของประชำชนในบริเวณพื้นท่ีโครงกำร เช่น โรคระบบทำงเดินหำยใจ โรคพิษจำกสำรตะกัว่ 
เป็นตน้ (Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and. 
Environment, 2010 pp. 10) 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
ปัจจยัใดบำ้งท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015): 

กรณีศึกษำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO 14001 : 2015): กรณีศึกษำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 
2) เพื่อแนะแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ให้กบัองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีควำมสนใจในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) ใหส้ำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รของตนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
ขอบเขตในกำรศึกษำประกอบดว้ย ขอบเขตดำ้นพื้นท่ีและประชำกร ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ และ 

ขอบเขตดำ้นระยะเวลำและประชำกร ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

เป็นกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001)  กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 
ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำเป็นผูท่ี้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร กรณีศึกษำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ซ่ึงในกำรศึกษำคร้ังน้ีจะใชว้ิธีกำร
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง และวิธีกำรลงพื้นท่ีศึกษำสงัเกตกำรณ์ภำยในบริษทั 
ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ (1) ดำ้นประสิทธิผล (2) ดำ้นผูมี้ส่วนได้
เสีย (3) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร และ (4) ดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ทรำบว่ำมีปัจจัยใดท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 

14001) กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั  
2) ทรำบแนวทำงท่ีเหมำะสมให้ส ำหรับองคก์ร ท่ีมีควำมสนใจในกำรด ำเนินงำนตำมระบบ

กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กบัองค์กรของตนได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (Environmental Management) หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมภำยใน

ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ภำยใตข้อ้จ ำกดัของทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้ม 
ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 หมำยถึง ระบบกำรปฏิบติังำนภำยใตม้ำตรฐำนกำร 

จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ของของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั  ท่ีผ่ำนกำรรับรอง
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเป็นกรอบกำรท ำงำนท่ีองคก์รตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งไม่มีขอ้ต่อรองและ
กำรตรวจติดตำม เพื่อผำ่นกำรรับรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMS Certification)  

ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) หมำยถึงกำร 
ท่ีของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั สำมำรถด ำเนินงำนตำมระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001:2015) และไดรั้บกำรรับรองอยำ่ง เป็นทำงกำร ตลอดจนกำรพฒันำและปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 
 



 

บทที่ 2 
 

แนวคดิทฤษฎแีละงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ในกำรศึกษำวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีหวัขอ้ในกำรทบทวน วรรณกรรมดงัต่อไปน้ี 

2.1 ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  
2.3 ระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
2.5 งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ปัญหำส่ิงแวดล้อม 
จำกกำรศึกษำเอกสำรวิชำกำรเพื่ อศึกษำควำมหมำยของปัญหำส่ิงแวดล้อม พบว่ำ

นกัวิชำกำรแต่ละท่ำนไดใ้หค้วำมหมำยไวใ้นแง่มุมท่ีคลำ้ยคลึงกนัและแตกต่ำงกนัดงัต่อไปน้ี 
สยำม อรุณศรีมรกต (2549: 11) ไดใ้หค้วำมหมำยไวว้ำ่ “ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม” หมำยถึง เป็น

องคป์ระกอบส่วนหน่ึงขององคก์รท่ีเกิดจำกสินคำ้และบริกำร ท่ีอำจมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ชยัรัตน์ ไกรฤกษ ์(2547: 40) ไดใ้ห้ควำมหมำยไวว้ำ “ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม” หมำยถึง ปัญหำ

ควำมเส่ือมโทรมของสภำพแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ ดินเสีย อำกำศเสีย น ้ ำเสีย เสียงรบกวน สำรพิษและ
กำรลดลงของทรัพยำกรธรรมชำติ แร่ธำตุ ป่ำไม ้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอนัเกิดจำกกำรกระท ำ
ของมนุษยท่ี์ใชท้รัพยำกรอยำ่งขำดควำมรับผิดชอบ 

2.2 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  
สยำม อรุณศรีมรกต (2549:12) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ เม่ือ ปีพ.ศ. 2538 ไดมี้กำรก่อตั้งองคก์ำรคำ้โลก 

หรือ WTO โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้ำงระบบกำรคำ้ให้เป็นระบบเสรี และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ 
ตลอดจนกระตุน้ให้มีกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก ท ำให้เกิดกำรคำ้ไร้พรมแดนส่งผลให้มีกำร
แข่งขนัสูงข้ึนก่อให้เกิดขอ้ตกลงต่ำง ๆ เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรผลิตสินคำ้ โดยให้ยึดมำตรฐำนสำกล
เป็นกฎเกณฑ ์โดยมีประเทศสมำชิกต่ำง ๆ ยดึปฏิบติัตำมมำตรฐำนเหล่ำน้ี ยกตวัอยำ่งเช่น มำตรฐำน
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ดำ้นคุณภำพ (ISO9000) มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) โดยประเทศไทยในฐำนะ
ประเทศสมำชิก มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO) ให้ส ำนกังำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินงำนเขำ้ร่วมกิจกรรม ก ำหนด
ขอ้ตกลงเก่ียวกบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มขององคก์ำรระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยกำรมำตรฐำน (ISO)  

ระบบกำรคำ้เสรีเป็นแรงผลกัดนัท่ีท ำให้กำรด ำเนินงำนกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งในภำคเอกชน ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม แนวคิดกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืและแนวคิดธุรกิจ
สีเขียว กำรแข่งขนัทำงธุรกิจกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี ต่อองคก์ร ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ส่ิงกระตุน้
และผลกัดนัดงักล่ำว ก่อใหเ้กิดกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มในประเดน็ต่ำง ๆ สรุปไดด้งัน้ี (Barrow, 2006; 
จ ำลอง โพธ์ิบุญ, 2559; สุภำพ ธีรศำสตร์,2540, อำ้งถึงใน สยำม อรุณศรีมรกต และ จ ำลอง โพธ์ิบุญ, 
2562) 

1. ควำมเคล่ือนไหวเพื่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืและแนวควำมคิดกำรเติบโตสีเขียว ผลกระทบท่ีเกิด
จำกกำรพฒันำเศรษฐกิจ กระบวนกำรผลิตสินคำ้ของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ท ำใหเ้กิด
ควำมเคล่ือนไหวท่ีเรียกร้องต่อภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม ในกำรรับผดิชอบต่อปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบักำรสร้ำงผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ท ำใหป้ระเทศต่ำง ๆ ท่ีเป็น
สมำชิกสหประชำชำติ ไดต้กลงเปล่ียนแนวทำงกำรพฒันำของประเทศตนเอง รวมทั้ง
ภำพรวมของโลกในกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) ท่ีธุรกิจจะตอ้งค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. ลูกคำ้ เป็นแรงกดดนัท่ีส ำคญั ผูบ้ริโภคท่ีมีควำมตระหนกัดำ้นส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งกำรเลือก
บริโภคสินคำ้และบริกำรท่ีส่งผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

3. ธนำคำรและสถำบนักำรเงิน เป็นแหล่งเงินกูท่ี้สร้ำงแรงกดดนัใหแ้ก่ผูกู้ใ้นดำ้นควำมเช่ือถือ
และควำมเส่ียง ผูล้งทุนท่ีด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหำ
ต่ำงๆดำ้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกน้ีท ำใหธ้นำคำรมีควำมมัน่ใจวำ่ผูกู้เ้งินจะมีควำมสำมำรถใน
กำรช ำระเงินกูไ้ด ้

4. องคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) องคก์รภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมตอ้งใหค้วำมส ำคญัในกำร
ป้องกนัแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกสินคำ้และบริกำรของบริษทั เพื่อช่วยลดขอ้
ร้องเรียนและกำรตรวจสอบจำกองคก์รพฒันำเอกชน ช่วยลดปัญหำท่ีอำจก่อใหเ้กิด เช่น 
กำรต่อตำ้น กำรประทว้ง เป็นตน้ 

5. ผูล้งทุนและตลำดหลกัทรัพย ์กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจะช่วยสร้ำงควำม
มัน่ใจใหก้บันกัลงทุนเน่ืองจำกนกัลงทุนจะพิจำรณำเง่ือนไขกำรพฒันำเศรษฐกิจสีเขียวหรือ
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กำรพฒันำแบบยัง่ยนื กำรด ำเนินกำรดว้ยตน้ทุนท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และกำร
จดักำรควำมเส่ียง 

6. ประกนัภยั องคก์รท่ีมีกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดควำมเส่ียงและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีผลต่อกำรลดอตัรำดอกเบ้ียประกนัภยั 

7. สุขภำพและควำมปลอดภยั กำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มจะช่วยลดอุบติัเหตุและผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มของกำรท ำด ำเนินกิจกำรขององคก์รต่อทั้งชุมชนรอบขำ้งและพนกังำน 
นอกจำกน้ีช่วยลดขอ้ร้องเรียน และสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 

8. ประสิทธิภำพกำรผลิต กำรด ำเนินงำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจะช่วยใหป้ระสิทธิภำพของ
กำรผลิตดีข้ึน ของเสียในกระบวนกำรผลิตลดลงส่งผลใหต้น้ทุนกำรผลิตลดลงนอกจำกน้ี 
ช่วยใหมี้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ อยำ่งชดัเจน 

9. ขอ้กีดกนัทำงกำรคำ้ กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มใชเ้ป็นเง่ือนไขในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ ผูซ้ื้อ
จะเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกน้ียงัช่วยสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์ร 

10. จิตส ำนึก ควำมตระหนกัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหำรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตส ำนึก และควำม
รับผดิชอบต่อสินคำ้และบริกำรท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

ปัญหำส่ิงแวดล้อมมีสำเหตุท่ีส ำคัญท่ีสุดมำจำกกิจกรรมของมนุษย ์นอกจำกจะส่งผล
กระทบระดบัประเทศแลว้ยงัส่งผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มระดบัโลกอีกดว้ย องค์กำรมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศ (International Organization for Standardization) จึงไดจ้ดัท ำมำตรฐำนกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน
องค์กรต่ำง ๆ ทัว่โลก ให้มีมำตรฐำนสำกล ประกอบด้วยมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น มำตรฐำนฉลำก
ส่ิงแวดลอ้ม มำตรฐำนกำรประเมินวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม แนว
ทำงกำรวิเครำะห์องค์กรในภำพรวมมำประยุกต์ในกำรจัดท ำระบบมำตรฐำนน้ี รวมทั้ งมีกำร
วิเครำะห์ควำมเส่ียงและกำรประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์มำพิจำรณำประเด็นปัญหำส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อใหมี้ควำมครอบคลุมประเด็นปัญหำต่ำง ๆ นอกจำกน้ีปัจจุบนัไดข้ยำยใหค้รอบคลุมถึงเร่ืองกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  (สยำม อรุณศรีมรกต
และจ ำลอง โพธ์ิบุญ, 2562) 

2.3 ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001:2015) 

มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมตน้คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1996 ฉบบัแรกมีแนวคิดในกำร
บริหำรจัดกำรปัญหำส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก ำหนด และสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย 
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นอกจำกน้ีมีกำรปรับปรุงพฒันำมำตรฐำนคร้ังท่ีสอง ในปี ค.ศ. 2004 มีแนวคิดในกำรปรับปรุงอยำ่ง
ต่อเน่ือง และมีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มคร้ังท่ีสำม ในปี ค.ศ. 2015 หัวขอ้กำร
ประเมินควำมเส่ียงและโอกำสท่ีจะท ำให้องค์กรไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็น
มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มล่ำสุดท่ีออกมำมีเกณฑ์ในกำรก ำหนดมำตรฐำน (สยำม อรุณศรี
มรกต และจ ำลอง โพธ์ิ บุญ, 2562) ดงัต่อไปน้ี  

1) บริบทองคก์ร องคก์รจะตอ้งรู้ตนเองวำ่แต่ละหน่วยงำนขององคก์ร ท ำหนำ้ท่ีอะไร
มีบทบำทในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มอยำ่งไร 

2) ควำมเป็นผูน้ ำ กำรจดักำรระบบส่ิงแวดลอ้มผูบ้ริหำรมีควำมส ำคญักบัมำตรฐำน
ฉบับน้ีเป็นอย่ำงมำก โดยผูบ้ริหำรจะต้องแสดงบทบำทท่ีส ำคัญกับระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม และกำรดูแลทรัพยำกรให้เพียงพอเพื่อให้ระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภำพ 

3) กำรวำงแผน เป็นส่วนของนโยบำยกำรระบุและกำรประเมินปัญหำส่ิงแวดลอ้ม
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) กำรสนับสนุน องค์กรต้องมีกำรเสริมสร้ำงให้ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมมี
ประสิทธิภำพ เช่น กำรฝึกอบรมและพฒันำ กำรส่ือสำรภำยในภำยนอกองคก์ร กำร
ควบคุมเอกสำร เป็นตน้ 

5) กำรปฏิบติักำร องคก์รตอ้งมีกำรควบคุมปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัยะส ำคญั ทั้งหมด
รวมไปถึงกำรใชท้รัพยำกร และกำรจดักำรมลพิษท่ีเกิดข้ึน 

6) กำรประเมินผล เม่ือมีกำรปฏิบติักำรแลว้ผลกำรด ำเนินกำรเป็นอยำ่งไรจะตอ้งมีกำร
ประเมินซ่ึงมีเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

7) กำรปรับปรุง เป็นส่วนของกำรปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและกำรแกไ้ขปัญหำ
ท่ีเกิดข้ึน 

2.3.1 ขอ้ก ำหนดระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) 
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ประกอบดว้ยขอ้ก ำหนด 10 ขอ้ ท่ีเรียกวำ่  

High Level Structure ตำม ANNEX SL ดงัน้ี 
1) ขอบเขต (Scope) 
2) กำรอำ้งอิง (Normative References) 
3) ค ำศพัทแ์ละนิยำม (Terms and Definitions) 
4) บริบทขององคก์ร (Context of the Organization) 
5) ควำมเป็นผูน้ ำ (Leadership) 
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6) กำรวำงแผน (Planning) 
7) สนบัสนุน (Support) 
8) กำรด ำเนินกำร (Operation) 
9) กำรประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 
10) กำรปรับปรุง (Improvement) 
 

 

ภำพที่ 2.1 ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง PDCA และกรอบกำรท ำงำนของมำตรฐำนนำนำชำติ ISO 45001: 
2018 
แหล่งที่มำ: ISO, 2020  

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
ส ำหรับงำนวิจัยเร่ือง  ปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) กรณีศึกษำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดน้ ำทฤษฎีกำรประเมิน
ดัชนีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard มำเป็นแบบประเมินผล โดยจะขอ
น ำเสนอควำมหมำยของดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 ควำมหมำยของกำรบริหำร Balanced Scorecard 
จำกกำรศึกษำเอกสำรวิชำกำรเพื่อศึกษำควำมหมำยของกำรบริหำร Balanced Scorecard พบวำ่

นักวิชำกำรและองค์กรต่ำง ๆ แต่ละท่ำนได้ให้ควำมหมำยไวใ้นแง่มุมท่ีแตกต่ำงกัน แต่ส่ิงท่ี
เหมือนกนัคือกำรน ำเคร่ืองมือมำช่วยในกำรตดัสินใจทั้งในระดบักลยุทธ์และระดบัปฏิบติักำร ใช้
เป็นดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จ และยงัสำมำรถน ำไปเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ  
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Kaplan and Norton (1996: 7-9) ไดก้ล่ำวไวว้ำ Balanced Scorecard จะท ำใหเ้รำไดเ้ห็นภำพของ
องคก์รใน 4 มุมมอง และน ำไปสู่กำรพฒันำเคร่ืองมือวดัผล โดยวิธีกำรรวบรวมขอ้มูลและน ำผลท่ี
ไดม้ำวิเครำะห์มุมมองทั้ง 4 ดำ้น ประกอบดว้ย 

1) มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต (The Learning and Growth Perspective) เช่น กำร
อบรมและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน กำรประเมินควำมพึงพอใจของพนกังำน กำร
พฒันำกระบวนกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพ เป็นตน้ 

2) มุมมองด้ำนกระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กร  (The Business Process Perspective) กำร
พฒันำนวตักรรมใหม่ ๆ กำรจดัโครงสร้ำงองคก์รท่ีมีประสิทธิภำพ กำรประสำนงำนภำยในองคก์ร 
กำรผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพ  

3) มุมมองดำ้นลูกคำ้ (The Customer Perspective) ภำพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร ควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้ กำรจดักำรลูกคำ้สัมพนัธ์ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร เช่น ประชำชน 
ภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) มุมมองดำ้นกำรเงิน (The Financial Perspective) กำรเพิ่มรำยได ้กำรหำแหล่งเงินทุน กำร
ผลิตท่ีมีประสิทธิภำพท่ีมีตน้ทุนต ่ำและของเสียนอ้ย 

 
ภำพที่ 2.2 ระบบกำรวดั Strategy into Action ควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
แหล่งที่มำ: Kaplan and Norton, 1996: 9 อำ้งถึงใน จ ำลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 190. 

2.4.2 ประโยชน์ในกำรบริหำรโดยใช ้หลกักำร Balanced Scorecard  
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หลกักำร Balanced Scorecard องคก์รมีควำมชดัเจนในกำรก ำหนดทิศทำงขององคก์ร และ
มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีชดัเจน ซ่ึงจะท ำใหอ้งคก์รมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง โดย
ประโยชน์ท่ีไดส้รุปได ้ดงัน้ี 

1) สร้ำงควำมตะหนกั ปลูกจิตส ำนึกในกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน 
2) องคก์รพฒันำในแนวทำงท่ีถูกตอ้งเหมำะสม 
3) บุคลำกรมีขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำน 
4) สร้ำงรำยไดใ้หก้บัองคก์ร 
5) เพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ 
6) สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือแก่นกัลงทุน 
7) เป็นกลยทุธ์ทำงกำรตลำด 
กล่ำวโดยสรุปวำ่ดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นเคร่ืองมือช่วย

ให้องค์กรสำมำรถน ำปัจจยัหลกัทำงกลยุทธ์ขององค์กร แปรไปสู่กำรปฏิบติั และเป็นเคร่ืองมือ
ส ำหรับองค์กรในกำรพิจำรณำประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโดยผ่ำนมุมมองด้ำน
กำรเงิน มุมมองลูกคำ้ มุมมองกระบวนกำรภำยใน และมุมมองกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ ซ่ึงนบัเป็น
กำรเช่ือมโยงกำรวำงแผนในระดบับนหรือระดบัผูบ้ริหำรซ่ึงเน้นกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ลงมำสู่
ระดบัปฏิบติักำร สำมำรถปรับใชไ้ดท้ั้งภำคเอกชน ภำครัฐบำล สถำบนักำรศึกษำ ในกำรเทียบเคียง 
(Benchmark) เพื่อพฒันำกำรท ำงำนขององคก์ร 

 

2.5 งำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 

งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั พบวำ่มีกำรศึกษำวจิยัท่ี เก่ียวขอ้งและกำรศึกษำน้ี
จะตอ้งอำศยัวจิยัดงักล่ำวมำเป็นแนวทำง ซ่ึงสำมำรถสรุปผลงำนวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งได ้ดงัน้ี  

จุฑำรัตน์ หงส์จินดำ (2555) ศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง กำรศึกษำเร่ืองน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) ของบริษทัในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง และเพื่อแนะแนวทำงท่ีเหมำะสม 
ในกำรดำ เนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับหน่วยงำน/องค์กรอ่ืน ๆ เก็บ
รวบรวม ขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interview) โดยกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร
และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ร่วมกบักำร
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สังเกตกำรณ์ในพื้นท่ีและศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ขอบเขตท่ีศึกษำไดแ้ก่ บริษทั บีแอลซีพีเพำเวอร์ 
จ ำกดั บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั สยำมแผ่นเหล็กวิลำส จ ำกดั กำร
วิจัยคร้ังน้ีได้ประยุกต์ หลกักำรของ Balanced Scorecard ซ่ึงมีกำรพิจำรณำประเด็นหลกั 4 ด้ำน 
ประกอบดว้ย ดำ้นประสิทธิผล ดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดำ้นกำรบริหำรจดักำร และดำ้นกำรเรียนรู้
และกำรพฒันำ ผลกำรศึกษำพบวำ่ในดำ้นประสิทธิผล บริษทั บีแอลซีพีเพำเวอร์ จ ำกดั บริษทั พีทีที 
โกลบอลเคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั สยำมแผ่นเหล็กวิลำส จ ำกดั บรรลุตำมวตัถุประสงค ์
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พนกงัำนทั้ง 3 บริษทั มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั 
ขั้นตอนกำรดำ เนินงำนระบบกำรจดกัำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอย่ำงดีอีกทั้งพนักงำนยงัมี 
ควำมพึ่งพอใจมำกท่ีเป็นส่วนหน่ึงในควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ในด้ำนกำรบริหำรจดักำร จำกศึกษำกรณีทั้ง 3 บริษทัมีกำรจัดท ำนโยบำยไวอ้ย่ำง
ชัดเจน กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลและ 
งบประมำณอยำ่งเพียงพอ และมีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
และในดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ จำกศึกษำกรณีทั้ง 3 บริษทั มีกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรด ำเนินงำน และมีกำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
อย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) แนวทำงและขอ้เสนอแนะส ำหรับหน่วยงำน/องคก์รอ่ืน ๆ สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรดำ เนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มให้ประสบผลส ำเร็จ ได้แก่1) กำรมี
วิสัยทัศน์และมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำร 2) ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 3) กำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 4) กำรพฒันำและปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเน่ือง 5) กำร 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 6) กำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่พนักงำน 7) กำรพฒันำบุคลำกร 
อยำ่งต่อเน่ือง 8) กำรน ำเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขำ้มำประยกุตใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน 

จุฑำรัตน์ หงส์จินดำ และจุฑำรัตน์ ชมพนัธ์ุ  (2557) ได้ศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำร
ด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): กรณีศึกษำบริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนมำตรฐำน
กำร จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และเพื่อแนะแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินมำตรฐำนกำร 
จดกัำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)ใหก้บัหน่วยงำน/องคก์รอ่ืนๆ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์ 
เชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยกำรสมัภำษณ์ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนกำรจดกัำรส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) ร่วมกบักำรสังเกตกำรณ์ในพื้นท่ีและศึกษำเอกสำรท่ี 
เก่ียวข้อง กำรวิจัยคร้ังน้ีได้ประยุกต์หลักกำรของดัชนี ช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) ซ่ึงมีกำรพิจำรณำประเด็นหลกั 4 ดำ้น ประกอบดว้ย ดำ้นประสิทธิผล ดำ้นผูมี้ส่วนได ้
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ส่วนเสีย ด้ำนกำรบริหำรจดักำร และด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในดำ้น 
ประสิทธิผล บรรลุตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำย ท่ีก ำหนดไวใ้นดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พนกังำนมี 
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรดำ เนินงำนระบบกำรจดกัำรส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) เป็น 
อย่ำงดีอีกทั้งพนักงำนยงัมีควำมพึงพอใจมำกท่ีเป็นส่วนหน่ึงในควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนกำรจดกัำรส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) ในดำ้นกำรบริหำรจดักำร มีกำรจดัท ำนโยบำยไว  ้
อย่ำงชัดเจน กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไวมี้กำรจดัสรรทรัพยำกรบุคคลและ 
งบประมำณอยำ่งเพียงพอ และมีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
และในดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ มีกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน 
ในกำรด ำเนินงำน และมีกำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งกำรน ำ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอม้ (ISO 14001) 

ทกัษพร จูพลำย (2562) ไดศึ้กษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำระบบมำตรฐำนกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม กำรวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษำปัจจยัใดบำ้งท่ีส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001 : 2015) ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 
อย่ำงย ัง่ยืน เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มในกำรด ำเนินระบบมำตรฐำนกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) อย่ำงย ัง่ยืน 
ผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้หลกั CIPPL Model มำประยุกต์ใช้ในกำรกำหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำร
ประเมินงำนอยำ่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย 5 ดำ้น ไดแ้ก่ (1) ดำ้นบริบท (2) ดำ้นปัจจยัน ำเขำ้ (3) ดำ้น
กระบวนกำร (4) ดำ้นผลผลิต (5) ดำ้นผลกระทบ โดยงำนวิจยัน้ีเป็นงำนวิจยัเชิงคุณภำพมีวิธีกำรเกบ็ 
รวบรวมขอ้มูลคือกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interview) โดยแบ่งเป็นกลุ่มประชำกรผู ้
มีส่วนได้ เสียประกอบด้วย (1) ภำครัฐ พนักงำนเขตห้วยขวำง (2)พนังำนและคณะท ำงำนท่ี
ปฏิบติังำน เก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มตำมมำรมำตรฐำน (ISO 14001 : 2015) ของ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) (3) ภำคประชำชน ชุมชนและสังคม แม่คำ้ตลำดละลำย
ทรัพย ์รัชดำ ซ.4 ร่วมกับกำรศึกษำเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จตำมกรอบแนวคิด CIPPL Model 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ดำ้นบริบท ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ำหนดปัจจยั
ภำยนอกคือ ดำ้นกำรเมือง บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) มีกำรตรวจสอบและด ำเนินงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งตำมกฎหมำย ในปัจจุบนัอยำงสม ่ำเสมอ ดำ้นเศรษฐกิจ 
สภำวะเศรษฐกิจไม่มีผลต่อกำรด ำเนินระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015 ) 
ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) เน่ืองจำกเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีควำมตระหนกัและมีกำร
ด ำเนินกำรอยู่แลว้เพื่อให้เกิดกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและสภำพแวดลอ้มท่ีดีกบัพนักงำนและผูอ้ยู่
อำศยัโดยรอบ ดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมีกำรจดักำรระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีกำรสร้ำง



13 

กำรมีส่วนร่วมของ พนกังำน สร้ำงควำมตระหนกัและให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
(2) ดำ้นปัจจยัน ำเขำ้ ประกอบไปดว้ยจ ำนวนพนกังำนในดำ้นทรัพยำกรบุคคลดำ้นงบประมำณและ
ดำ้นเทคโนโลย ีดำ้นทรัพยำกรบุคคล บริษทัมีกำรจดัฝึกอบรมเก่ียวกบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและมี
กำรจดัฝึกอบรมบุคลำกรท่ีผูต้รวจภำยในอย่ำงทัว่ถึงครอบคลุมบุคลำกร ทุกคนและ ทุกฝ่ำยอย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อให้บุคลำกรท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001 : 2015 ) ทุกท่ำน
ไดรั้บทรำบและปฏิบติัตำมไดอ้ยำงถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ ดำ้นงบประมำณ บริษทัมีกำรจดัสรร
งบประมำณในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015 ) เพียงพอต่อกำร
ด ำเนินงำนโดยมีกำรวำงแผนกำรใชง้บประมำณ ล่วงหนำ้ ดำ้นเทคโนโลยี บริษทัมีกำรพิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสมของเทคโนโลยใีนกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยำงรำบร่ืนมีประสิทธิภำพ 
(3) ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ได้ให้
ควำมส ำคญักบัคุณภำพควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มภำยใตแ้นวคิดกำร พฒันำอยำงย ัง่ยืน มีกำร
ควบคุมกิจกรรมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ (4) ด้ำนผลผลิต ด้ำน
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ท ำให้สภำพแวดลอ้มบริเวณ 
อำคำรทรูทำวเวอร์ ท ำให้สภำพแวดล้อม และระบบกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมดีข้ึน (5) ด้ำน
ผลกระทบ บริษทัไดรั้บควำมเช่ือมัน่จำกคู่คำ้และผูมี้ส่วนไดเ้สียและท ำให้บริษทัไดรั้บกำรยอมรับ
จำกคนทัว่โลก 

ชำญเกียรติ รัตนบุรี และประมำณ เทพสงเครำะห์ (2564) ไดศึ้กษำกำรจดักำรเหมืองหินปูนตำม
ระบบมำตรฐำน ISO 14001 กับผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม จังหวดันครศรีธรรมรำช 
งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำผลจำกกำรน ำระบบมำตรฐำน ISO 14001 มำใช้กบับริษทั
เหมือง เหมืองหินปูน ผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดันครศรีธรรมรำช และ 2) ศึกษำ
ผลกระทบต่อชุมชนและ ส่ิงแวดลอ้มของกำรท ำเหมืองหินปูน จงัหวดันครศรีธรรมรำช ซ่ึงเป็นกำร
วิจยัเชิงส ำรวจ และวิจยัเชิงปฏิบติักำร ดว้ย  กำรศึกษำจำกเหมืองหินปูนท่ีได้รับกำรรับรอง ISO 
14001 จ ำนวน 2 บริษทั คือ 1) บริษทัศิลำอำรี จ ำกดั และ 2) บริษทัผำทองทุ่งสง จ ำกดั กลุ่มตวัอยำ่ง
คือ พนกังำนและผูบ้ริหำร จ ำนวน 52 คน โดยใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งกำรสุ่มแบบ เจำะจง และบริษทั
เหมืองหินปูนท่ีไม่ไดรั้บ ISO 14001 จ ำนวน 5 บริษทั คือ 1) บริษทั เพิ่มผลกำรโยธำ จ ำกดั 2) บริษทั 
มำนะศิลำ 2537 จ ำกดั 3) บริษทั วงัศิลำ จ ำกดั 4) บริษทัศิลำทอง จ ำกดั และ 5) บริษทัสิชลศิลำทอง 
จ ำกดั กลุ่มตวัอยำ่ง คือ พนกังำนและผูบ้ริหำร จ ำนวน 102 คน โดยใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งกำรสุ่มแบบ
เจำะจง และศึกษำ  ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมของกำรท ำเหมืองหินปูน จังหวัด
นครศรีธรรมรำช คือผูน้ ำชุมชน ส่วนงำนรำชกำร หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ ำนวน 10 คน เคร่ืองมือ
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กำรวิจยั คือ แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงแบบ  ประชุมเชิงปฏิบติักำร และแบบ
ประเมินผล วิเครำะห์ขอ้มูลเชิงปริมำณโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปค ำนวณค่ำทำงสถิติ ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน รวมทั้งกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ เชิงพรรณนำ ผลกำรวิจยั 
พบว่ำ 1) ผลจำกกำรน ำระบบมำตรฐำน ISO 14001 มำใชก้บัเหมืองหินปูนกบัผลกระทบต่อ ชุมชน
และส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันครศรีธรรมรำช มำใชข้องบริษทัเหมืองหินปูนท่ีไดรั้บรองดว้ยระบบ 
ISO 14001 ช่วยลดกบัผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ส่วน
บริษทัเหมืองหินปูนท่ีไม่ได  ้รับรองด้วยระบบ ISO 14001 ช่วยลดกับผลกระทบต่อชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซ่ึงมีควำม แตกต่ำงกันด้ำนนโยบำยส่ิงแวดล้อมของ
องค์กำรอย่ำงเห็นไดช้ดั และ 2) ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มของกำร ท ำเหมืองหินปูนท่ี
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO14001 และเหมืองหินปูนท่ีไม่ได้รับรองมำตรฐำน ISO 14001 
จงัหวดันครศรีธรรมรำช พบว่ำ ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มจำกกำรท ำเหมืองหินปูนท่ี
ได้รับกำรรับรอง มำตรฐำน ISO 14001 กับเหมืองหินปูนท่ีไม่ได้รับรอง มำตรฐำน ISO 14001 
ไดรั้บผลกระทบเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีต่ำงกนั 

นงนุช อักษรพิมพ์ และจุฑำรัตน์ ชมพันธ์ุ  (2563) ได้ศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำร
ด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำร
จดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ ำหน่ำยรถยกแห่งหน่ึงใน
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี กำรศึกษำเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อ
กำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำร
จดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ ำหน่ำยรถยกแห่งหน่ึงใน
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี และเพื่อแนะแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนระบบ
มำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยั
และควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ให้กบัหน่วยงำน/องคก์รอ่ืน ๆ งำนวิจยัน้ีเป็นกำรศึกษำวิจยั
เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) มีวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
(structure interview) กบัผูบ้ริหำรและเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภยั (ISO 45001: 2018) รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทักรณีศึกษำ ร่วมกบักำร
สังเกตกำรณ์ในพื้นท่ีและศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกำรวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยกุตห์ลกักำรของดชันีช้ี
วดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) มีกำรพิจำรณำประเด็นหลกั 4 ดำ้น ประกอบดว้ย 
ดำ้นประสิทธิผล ดำ้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดำ้นกำรบริหำรจดักำร และดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ ผล
กำรศึกษำพบว่ำ ในดำ้นประสิทธิผล บริษทัมีกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวตัถุประสงค์เป้ำหมำยท่ี
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ก ำหนดไว ้ในดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงประกอบดว้ย ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
พบว่ำพนักงำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 
(ISO 45001: 2018) เป็นอยำ่งดี อีกทั้งพนกังำนยงัมีควำมพึงพอใจมำกท่ีเป็นส่วนหน่ึงในควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำร
จดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
กำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ผูรั้บเหมำ ลูกคำ้ ท่ีปรึกษำระบบ และชุมชนใกลเ้คียง มีควำม
พึงพอใจมำกท่ีบริษทัมีกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และ
ระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีว อนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) ในดำ้นกำรบริหำร
จดักำร บริษทัมีกำรจดัท ำนโยบำยไวอ้ย่ำงชดัเจน กำรปฏิบติังำนดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001: 2015) และกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั ( ISO 45001: 2018) เป็นไปตำม
แผนงำนท่ีก ำหนดไว ้องคก์รมีกำรจดัสรรทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณอยำ่งเพียงพอ และมีกำร
ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง และในดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ 
บริษทัมีกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรด ำเนินงำน และมีกำร
พฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง แนวทำงและขอ้เสนอแนะส ำหรับหน่วยงำน/
องคก์รอ่ืน ๆ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใชใ้นกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำร อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั ( ISO 45001: 
2018) ให้ประสบผลส ำเร็จ ไดแ้ก่ 1) กำรมีวิสัยทศัน์และควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรในกำรจดัท ำและ
สนบัสนุนให้กำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบ
มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ISO 45001: 2018) บรรลุวตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 2) ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มีกำรก ำหนดนโยบำยท่ีชดัเจน 3) กำรติดตำมตรวจสอบ
และประเมินผลกำรปฏิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 4) กำรพฒันำและปรับปรุงระบบอยำ่งต่อเน่ือง 5) กำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 6) กำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่พนักงำน 7) กำรพฒันำบุคลำกร
อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ีควรมีกำรตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนให้ชดัเจน และ
ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีจิตส ำนึก ตระหนักถึงอนัตรำยและควำมเส่ียงในกิจกรรมท่ีตนเอง
รับผดิชอบเพื่อใหก้ำรจดักำรระบบควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัมีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน 

ในบทน้ี ผูว้ิจยัไดก้ล่ำวถึงแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกล
พัฒนำ จ ำกัด จึงได้แนวคิดว่ำ กำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) มี
หลำกหลำยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่ำเป็นปัจจยัภำยในองค์กร ปัจจยัภำยนอกองคก์ร เช่น วิสัยทศัน์ 
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พนัธกิจ นโยบำย วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยขององคก์ร กำรส่ือสำรภำยในและภำยนอกองคก์ร 
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) งบประมำณในกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ควำมตะหนักดำ้นส่ิงแวดลอ้มและกำรมีส่วนร่วมของ
พนกังำน และอีกปัจจยัท่ีส ำคญัคือวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหำร โดยมุ่งมัน่และจริงจงั ให้ควำมสนบัสนุน 
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจแก่พนกังำนในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ให้
ประสบควำมส ำเร็จ ซ่ึงปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ีสำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดตวัแปรใน
กำรศึกษำวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ในบทถดัไป ผูว้ิจยัจะกล่ำวถึงวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ
เร่ืองน้ี 
 



 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคดิและกำรด ำเนินกำรวจิัย 

กำรศึกษำคร้ังน้ีมุ่งจะศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001:2015): กรณีศึกษำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั เป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative 
Research) มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยท่่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษำ: บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ซ่ึงมีวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interview) ผูบ้ริหำรระดบัสูงและพนกังำนท่ีปฏิบติังำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบักำรสังเกตกำรณ์ และน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำวิเครำะห์
และประมวลผลของงำนวิจยัโดยใชด้ชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงใน
กำรศึกษำน้ีไดป้ระยกุต ์4 มิติ ของดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) มำใชโ้ดย 
ไดแ้ก่ 1) มิติดำ้นกำรเงิน 2) มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3) มิติดำ้นกำรบริหำรจดักำร และ 4) มิติดำ้นกำร
เรียนรู้และกำรพฒันำ ซ่ึงมีกรอบแนวคิด และซ่ึงในกำรศึกษำน้ีมีกรอบแนวคิด และวิธีกำรศึกษำมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
3.2 กรอบแนวคิด 
3.3 วิธีกำรศึกษำ 
3.4 วิธีกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5 ผูใ้หข้อ้มูลส ำคญั 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 
3.7 กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 
3.8 กำรประมวลผลขอ้มูลและกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
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3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ศึกษำและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดกัำรส่ิงแวดลอม้ (ISO 14001) และ 
หลกักำรกำรใช ้Balanced Scorecard และ ทบทวนวรรณกรรมงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก ำหนดกรอบแนวคิดในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) กรณีศึกษำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั โดยประยกุต ์Balanced Scorecard 

คดัเลือกประชำกรกลุ่มตวัอยำ่งท่ีจะท ำกำรศึกษำ 

จดัท ำแบบสมัภำษณ์ในกำรเกบ็ขอ้มูล 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวิธิกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interview) กบัตวัแทนของบริษทั
กลุ่มตวัอยำ่ง 

วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ 



 

3.2 กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.2 กรอบแนวคิดงำนวิจยั

มิติด้ำนประสิทธิผล  
- บรรลุตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้
มิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย  
- กำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
- ควำมรู้ควำมเขำ้ใจขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำร 
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
-  ควำมพึงพอใจในควำมส ำเร็จของระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ควำมพึ่งพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

มิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
กำรบริหำรจดักำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม   
-นโยบำย  
-กำรปฏิบติัตำมแผนงำน  
-จ ำนวนบุคลำกร  
-งบประมำณ  
-กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
มิติด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ  
-กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน  
-กำรใชเ้ทคโนโลยต่ีำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน  
-กำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

วิเครำะห์ผลปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกักำรจดัท ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001:2015) ของบบริษทัฯ 

หลกักำรประยกุตใ์ชด้ชันีตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ
แบบสมดุล (Balanced  

Scorecard) 
มิติดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
มิติดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ 
มิติดำ้นประสิทธิผล 
มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ของ
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 



 

3.3 วธีิกำรศึกษำ 

กำรศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
กรณีศึกษำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั  เป็นกำรศึกษำวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) มี
วิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interview) กบัผูบ้ริหำรและ
เจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และกำรส ำรวจ
พื้นท่ี (Site Survey) ร่วมกบักำรวิจยัเอกสำร (Documentary Research) เพื่อน ำขอ้มูลมำท ำกำรเรียบ
เรียง  วิเครำะห์ สังเครำะห์ และเรียบเรียงเน้ือหำเพื่อหำข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทำงส ำคญัในกำร
จดัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของภำคธุรกิจเอกชน ไดอ้ยำ่งเหมำะสมและก่อใหเ้กิด
กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื  

กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structure interview) 
เป็นกำรเกบ็ขอ้มูลท่ีมีควำมเฉพำะเจำะจง โดยท่ีผูส้มัภำษณ์สำมำรถช้ีแจงขอ้มูลไดโ้ดยตรง และ

ตอ้งกำรขอ้มูลจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งในประเด็นท่ีจะศึกษำนั้น ๆ ได้อย่ำงชัดเจน และผูถู้กสัมภำษณ์ 
สำมำรถมีส่วนร่วมได้อย่ำงอิสระโดยท่ีผู ้สัมภำษณ์จะใช้แบบสัมภำษณ์ท่ีก ำหนดข้ึนตำม 
วตัถุประสงค ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีรำยละเอียด และครอบคลุมประเดน็ส ำคญั 
มำกท่ีสุด โดยกำรสมัภำษณ์แต่คร้ังใชเ้วลำประมำณ 2 ชัว่โมง 

3.4 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในกำรศึกษำคร้ังน้ีมีวิธีกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแหล่งขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภทหลกั 
ไดแ้ก่  

3.4.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ไดจ้ำกกำรรวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำร ต ำรำ งำนวิจยั และจำกขอ้มูลท่ีไดจ้ำกหน่วยงำนต่ำง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจำกหอ้งสมุดสถำบนักำรศึกษำ หอ้งสมุด หน่วยงำนรำชกำร และอินเตอร์เน็ต เพือ่
เป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรวจิยั ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำ มี ดงัต่อไปน้ี  

1. ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั  
2. ขอ้มูลดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  
3. งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เก็บรวบรวมโดยใช้วิ ธีกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structure interview)กับผู ้ถูก

สัมภำษณ์ ร่วมกับกำรลงพื้นท่ีภำคสนำม และน ำหลักกำรของตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบสมดุล 
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(Balanced Scorecard) มำใชเ้ป็นแนวค ำถำมประกอบกำรสัมภำษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีรำยละเอียด 
และครอบคลุมประเดน็ส ำคญัมำกท่ีสุด   
 

3.5 ผู้ให้ข้อมูลส ำคญั  

 ผูใ้ห้ขอ้มูลส ำคญัในกำรวิจยัคร้ังน้ี มีเฉพำะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) ประกอบดว้ยกลุ่มท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants)
โดยใช้วิธีกำรเลือกตวัอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Selection) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัท ำระบบกำรจดักำร ของบริษัท ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั รวมถึงเป็นผูท่ี้สะดวกในกำรให้ควำม
อนุเครำะห์กำรสัมภำษณ์และเอกสำร ซ่ึงเช่ือว่ำสำมำรถเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีควำมครอบคลุมและ
น่ำเช่ือถือ มีดงัน้ี 
ตำรำง 3.1 จ ำนวนผูใ้หข้อ้มูลส ำคญั 

ผู้ให้ข้อมูลส ำคญั จ ำนวน (คน) 
ผูบ้ริหำรระดบัสูง (Top Management) 
ตวัแทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) 
คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีปรึกษำระบบกำรจดักำร (Consult) 
พนกังำน 
ชุมชนใกลเ้คียง 

1 
1 
3 
1 
3 
1 

รวม 10 
 

3.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  

ในกำรศึกษำคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือวิธีกำร
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interview) เป็นเคร่ืองมือหลกัใน
กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสมัภำษณ์ ประกอบไปดว้ยค ำถำมปลำยปิด (Close - Ended Question) 
และค ำถำมปลำยเปิด (Opened - Ended Question) แต่จะใช้ค  ำถำมปลำยเปิด (Open - Ended 
Question) เป็นหลกั โดยสร้ำงแนวค ำถำมประกอบกำรสัมภำษณ์จำกดัชนีช้ีวดัควำมส ำเร็จแบบ
สมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดำ้นประสิทธิผล 2) ดำ้นกลุ่มเป้ำหมำย 
3) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร และ 4) ดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ ร่วมกบักำรสังเกตกำรณ์ภำคสนำม 
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(Observation) และกำรส ำรวจพื้นท่ี (Site Survey) และใช้เคร่ืองบันทึกเสียง (Recorder) บันทึก
ในขณะท ำกำรสัมภำษณ์ เพื่อเก็บรำยละเอียดของขอ้มูลของผูท่ี้ถูกสัมภำษณ์ให้มำกท่ีสุด และเพื่อ
เป็นกำรทบทวนขอ้มูล ตรวจสอบควำมถูกตอ้งในกำรจดบนัทึกอีกคร้ัง  

แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interview) ส ำหรับตัวแทนของผูบ้ริหำรในกำร
ปฏิบติังำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Representative: EMR) และผูท่ี้มี
ควำมรับผดิชอบโดยตรงกบักำรด ำเนินระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยตรง 
ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นค ำถำมสัมภำษณ์ปลำยเปิด (Open - Ended Question) ผูใ้ห้ขอ้มูลสำมำรถตอบ
ค ำถำมและมีส่วนร่วมไดอ้ย่ำงอิสระตำมควำมคิดเห็น และควำมเป็นจริงท่ีปฏิบติัอยู่ และสำมำรถ
ช้ีแจงประเด็นท่ีส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) กรณีศึกษำ: บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั โดยลกัษณะของแบบสัมภำษณ์จะเป็นประเด็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ในหนำ้ท่ีท่ีผูใ้หส้ัมภำษณ์ปฏิบติั 

3.7 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  

กำรตรวจสอบข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยสรุปใช้วิธีกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ 
(Triangulation Method) ซ่ึงกระท ำได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

3.7.1 กำรตรวจสอบขอ้มูลสำมเส้ำดำ้นขอ้มูล เป็นกำรตรวจสอบแหล่งท่ีมำของขอ้มูลในดำ้น 
เวลำ สถำนท่ี และบุคคล เพื่อพิจำรณำวำ่ ถำ้เกบ็ขอ้มูลต่ำงเวลำ ต่ำงสถำนท่ี และผูใ้หข้อ้มูลต่ำงคนจะ
ยงัไดข้อ้มูลเหมือนเดิมหรือไม่  

3.7.2 กำรตรวจสอบขอ้มูลสำมเส้ำด้ำนผูศึ้กษำ   เป็นกำรตรวจสอบขอ้มูลว่ำถำ้เปล่ียนผูเ้ก็บ
ขอ้มูลเป็นผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ผูศึ้กษำ ขอ้มูลท่ีไดค้วรจะตรงกนั  

3.7.3 กำรตรวจสอบขอ้มูลสำมเส้ำดำ้นวิธีกำร เป็นกำรตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ำกวิธีกำรเก็บ
ขอ้มูล 3 วิธีท่ีต่ำงกนัแลว้จะไดผ้ลเหมือนเดิม เช่น ใชว้ิธีกำรสงัเกต กำรสมัภำษณ์ และกำรใชเ้อกสำร 
เป็นตน้ ซ่ึงกำรตรวจสอบขอ้มูลจะท ำให้เกิดควำมเช่ือถือได ้(Reliability) ของขอ้มูล ท ำให้ขอ้มูลท่ี
ได้มำนั้นสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีจะท ำกำรศึกษำให้มำกท่ีสุด โดยมีกำรน ำข้อมูลท่ีได้มำ
ทั้งหมด ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลจำกทุติยภูมิ มำประมวลเขำ้กบัแนวควำมคิดของผูศึ้กษำโดย
ปรำศจำกอคติในสถำนกำรณ์ และระยะเวลำช่วงเวลำท่ีท ำกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมเท่ียงตรงของ
ขอ้มูลใหม้ำกท่ีสุด  
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งำนวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้วิธีกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และกำรใช้เอกสำร เป็นต้น ซ่ึงกำร 
ตรวจสอบข้อมูลจะท ำให้เกิดควำมเช่ือถือได้ (Reliability) ของข้อมูล ท ำให้ข้อมูลท่ีได้มำนั้น
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์จะท ำกำรศึกษำใหม้ำกท่ีสุด 

3.8 กำรประมวลผลข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล  

กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพท่ีไดจ้ำกกำรรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์จำกดชันีช้ีวดั 
ควำมส ำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้ำนประสิทธิผล 
ไดแ้ก่ กำรบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้2) ดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กำรมีส่วน
ร่วมของพนกังำนและควำมพึงพอใจในควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 3) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร ไดแ้ก่ กำรบริหำรจดักำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
ประกอบได้ด้วย นโยบำย กำรปฏิบัติตำมแผนงำน จ ำนวนบุคลำกร งบประมำณกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผล และ 4) ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนกังำน กำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน กำรใชเ้ทคโนโลยีต่ำง ๆ 
ในกำรด ำเนินงำน จำกกำรใชเ้ทคนิคท่ีไดก้ล่ำว มำนั้น จะท ำกำรวิเครำะห์โดยกำรรวบรวมขอ้มูลท่ี
ไดน้ ำมำจดัหมวดหมู่ จ ำแนกประเด็นและท ำกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์รำยละเอียดและหวัขอ้ต่ำง 
ๆ ในแต่ละประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001:2015) กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั เพื่อศึกษำว่ำปัจจยัใดบำ้งท่ีส่งผลให้
บริษทัประสบผลส ำเร็จ รวมถึงปัญหำอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรด ำเนินระบบมำตรฐำน
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เพื่อน ำมำสรุปให้สอดคลอ้งตำมวตัถุประสงค์ของงำนวิจยั
ต่อไป 

 
 



 

บทที่ 4 
 

ผลกำรศึกษำ 

ในบทน้ีกล่ำวถึงผลกำรศึกษำของปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษำ: บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำ
คร้ังน้ี นอกเน่ืองจำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกบริษทั ศิลำสำกล
พฒันำ จ ำกดั และขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งขององคก์รในกำรด ำเนินงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ประสบผลส ำเร็จ 

4.1 ข้อมูลทั่วไป บริษัท ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 

4.1.1 ขอ้มูลพื้นฐำน 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โรงโม่หินสำกลพฒันำ จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2512 จึงเร่ิมตน้กำร

ด ำเนินงำนดว้ยท ำกำรเจำะ/ระเบิดหิน ท ำกำรโม่หินและจ ำหน่ำยหิน เน่ืองจำกเป็นวตัถุดิบท่ีส ำคญั
ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรก่อสร้ำงถนน สะพำน อำคำรพำณิชย ์อำคำรท่ีอยู่อำศยั 
และสนำมบิน เป็นตน้ ซ่ึงมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อรองรับกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ และ
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงของจงัหวดันครรำชสีมำและจงัหวดัใกลเ้คียง แต่ด้วยควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วในช่วงหลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำ ท ำให้พฒันำกำรอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงอย่ำงเห็นไดช้ดั ภำรกิจของ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โรงโม่หินสำกลพฒันำ จึงไดมี้กำรปรับตวั
ตำมกำรเปล่ียนแปลง เป็น บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2531 โดยกำร
แปลงสภำพ จำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงโม่หินสำกลพฒันำ แต่คือกำรเป็นบริษทัท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ี
กวำ้งไกล มีควำมกำ้วหนำ้ สำมำรถผลกัดนัธุรกิจดำ้นอุตสำหกรรมก่อสร้ำงใหเ้ติบโต รวมถึงมีส่วน
ในกำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อไปในอนำคต ในขณะท่ีโลกก ำลงัหมุนไปอยำ่งรวดเร็ว  

ขอ้มูลบริษทั: ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2512 
ทุนจดทะเบียน: 60 ลำ้นบำท 
ท่ีตั้ง: 49 หมู่ท่ี 1 ต ำบลหนองน ้ำแดง อ ำเภอปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130 
ไดรั้บอนุญำตประทำนบตัร: เม่ือวนัท่ี 5 มกรำคม พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ.2573 
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พื้นท่ี: มำกกวำ่ 257 ไร่ 
ประเภทธุรกิจ: เหมืองผลิตและจ ำหน่ำยหินปูนเพื่ออุตสำหกรรมปูนซีเมนตแ์ละก่อสร้ำง 

4.1.2 นโยบำยและวิสยัทศัน ์
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดก้ ำหนดวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์คือ “มุ่งมัน่พฒันำองคก์ร สู่

มำตรฐำนสำกล โดยตระหนกัในหนำ้ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
ไปพร้อมกบักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรมโปร่งใส เคำรพต่อกฎหมำย แนวปฏิบติัสำกลและหลกั
สิทธิมนุษยชน  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยระยะยำวท่ีแน่ชดัในกำรด ำเนินธุรกิจควบคู่กบักำรด ำเนินงำน
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส และค ำนึงถึง
ผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย  

วิสัยทัศน์: มุ่งมัน่พฒันำองคก์ร สู่มำตรฐำนสำกล โดยตระหนกัในหนำ้ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไปพร้อมกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมโปร่งใส 
เคำรพต่อกฎหมำย แนวปฏิบติัสำกลและหลกัสิทธิมนุษยชน  

พันธกิจ: ด ำเนินกำรเหมืองแร่ และโรงบดยอ่ยหินปูนโดยยดึหลกักำรน ำทรัพยำกรแร่มำใชใ้ห้
เกิดประโยชน์อย่ำงรู้คุณค่ำและค ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน ส่ืงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัของ
พนกังำนตลอดจนกำรพฒันำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนของ
ประเทศต่อไป 

4.1.3 ผลิตภณัฑ ์
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ประกอบธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ

อุตสำหกรรมปูนซีเมนต ์เพื่อท ำปูนขำว ส ำหรับอุตสำหกรรมฟอกหนงั หรืออุตสำหกรรมน ้ำตำล 
และเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง ไดแ้ก่ 

1) หิน 1” พิเศษ ขนำด 1” -3/4” 
2) หิน 3/4” คดั ขนำด 3/4”-1/2” 
3) หิน ½” คดั ขนำด ½”-3/8” 
4) หิน 3/8” คดั ขนำด 3/8-1/4” 
5) หิน 3/4”ขนำด 
6) หิน 2”ขนำด 
7) หิน 3”ขนำด 
8) หินฝุ่ น ขนำด #4-0 
9) หินฝุ่ นพิเศษ (ท ำบลอ็ค) 
10) หินเกลด็ ขนำด 3/8”-#8 
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11) หินใหญ่คดั ขนำด6”-12” 
12) หินใหญ่ธรรมดำ 
13) หินคลุกสเปค-บี ขนำด ¼”-0 
14) หินคลุกดิน ขนำด ¾”-0 
15) หินฝุ่ นแป้ง ขนำด #100-0 

4.2 กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 

4.2.1 มำตรกำรลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มยนืยนัวำ่มีกำร

จดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มมำนำนกวำ่ 50ปี บริษทัผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม พร้อมท ำตำม
กฎเกณฑข์องภำครัฐ เพื่อช่วยลดปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

4.2.1.1 ระบบควบคุมฝุ่ นละออง 
- ติดตั้งเคร่ืองฉีดสเปรยน์ ้ำ ไดแ้ก่ บริเวณปำกยุง้ เคร่ืองบดชุดท่ี1 เคร่ืองบดชุดท่ี2 เคร่ืองบดชุด

ท่ี3 ระบบสำยพำนล ำเลียงหิน ยุง้รับหินใหญ่ และตะแกรงร่อนคดัเศษหิน ดิน ทรำย 
- สร้ำงอำคำรและอุปกรณ์ปิดคลุมสำยพำนล ำเลียงหินอยำ่งมิดชิดทุกบริเวณท่ีเกิดฝุ่ น 
- กำรฉีดพรมน ้ำบริเวณลำนกองหิน เส้นทำงขนส่งล ำเลียงหิน 
- ติดตำม ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษ อำคำร อุปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งสม ่ำเสมอ 
- ตรวจติดตำมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง น ้ำ ดิน โลหะปนเป้ือน 

4.2.1.2 กำรบรรทุกขนส่งหิน 
- เส้นทำงขนส่งล ำเลียงหินภำยในโรงโม่มีกำรลำดยำง นอกจำกน้ีพื้นท่ีกองหินเป็นลำน

คอนกรีต 
- ระบบลำ้งลอ้รถยนตบ์รรทุกหินก่อนออกนอกโรงโม่ 
- มีกำรตรวจสภำพรถบรรทุกหินพร้อมใชง้ำนไม่มีรอยร่ัวท ำใหหิ้นร่วงหล่นไดแ้ละมีผำ้ใบปิด

คลุมมิดชิด 
4.2.1.3 สภำพภูมิทศัน์ 

- กำรกนัเขตและใชพ้ื้นท่ีตำมมำตรกำรป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
- ปลุกตน้ไมท้รงสูงหนำแน่นทึบบริเวณรอบโครงกำร  
- ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญำ้แฝก บริเวณพื้นท่ีส้ินสุดกำรใชป้ระโยชนเ์หมืองหิน เพื่อช่วยยดึ

หนำ้ดิน ลดกำรชะลำ้งพงัทลำยของหนำ้ดิน 
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4.3 นโยบำยส่ิงแวดล้อม 
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ให้ควำมส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั

โดยมุ่งมัน่ ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงำนในองคก์รถือปฏิบติัอยำ่งจริงจงัและปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง โดย
มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) มุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำร ปรับปรุง ลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ไม่ใหก่้อเกิดมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2) มุ่งมัน่ในกำรบริหำรจดักำร ควบคุม ป้องกนั ควำมเส่ียง ท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั
ฯ เพื่อไม่ให้ เ กิดอุบัติ เหตุ  อันเ น่ืองมำจำกกำรท ำงำน และเน้นกำรส่งเสริมดูแล
สภำพแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั ของพนกังำนและผูป้ฏิบติังำนในนำมของ
บริษทัฯ 

3) มุ่งเน้นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ และพนัธสัญญำท่ีเก่ียวข้องทั้ งด้ำน
ส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั 

4) จดัสรรทรัพยำกรใหเ้พียงพอ และเหมำะสมต่อกำรด ำเนินกำรของบริษทัฯ 
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ภำพที่ 4.1 นโยบำยส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 
แหล่งที่มำ: บริษทัศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 2563ก. 
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4.4 หลกักำรจัดท ำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001:2015) 
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม น ำไปปฏิบติั 

และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุวตุัประสงค์เป้ำหมำยขององค์กร ในกำรจัดกำร
ป้องกนัและผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มต่อ
พนกังำน ผูรั้บเหมำท่ีมำปฏิบติังำนใหบ้ริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็น
พนัธกิจส ำคญั โดยมีกำรทบทวนปรับปรุงพฒันำกระบวนกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง และเนน้กำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกร ท ำใหบ้ริษทัมีภำพลกัษณ์ท่ีดี และบริษทัฯมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

กำรจัดท ำระบบกำรจจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด  ได้เร่ิม
ด ำเนินกำรนบัจำกวนัท่ีลงนำมแสดงเจตจ ำนง ซ่ึงจ ำแนกงำนออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) จดัท ำนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
2) วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
3) กำรน ำไปปฏิบติัและด ำเนินกำร 
4) กำรตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุง 
5) กำรทบทวนโดยผูบ้ริหำร 

ซ่ึงมีรำยละเอียดด ำเนินกำร ดงัน้ี 

4.4.1 จดัท ำนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
กำรจดัท ำนโยบำยส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้มีควำมเหมำะสมกบัขนำดและลกัษณะกำรด ำเนินงำน 

และผลกระทบจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั โดย
ก ำหนดโครงสร้ำงหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ กำรจดัท ำ ทบทวน วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยโดยจดัท ำ
เป็นประกำศเร่ืองนโยบำยส่ิงแวดลอ้มได้รับกำรลงนำมไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรเม่ือวนัท่ี7 กนัยำยน พ.ศ.2563 และด ำเนินกำรถ่ำยทอดนโยบำยใหพ้นกังำน ไดท้รำบและถือ
ปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ซ่ึงสำระส ำคญัของนโยบำยส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีสำระดงัน้ี 
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ภำพที่ 4.2 นโยบำยกำรจดักำรพลงังำน 

แหล่งที่มำ: บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั (2563ข) 
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ซ่ึงคณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม อธิบำยรำยละเอียด เพิ่มเติมวำ่ 
“มีกำรประกำศนโยบำยในกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มใน พ.ศ.2563 กำรด ำเนินกำรดำ้น

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ มีกำรด ำเนินกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหำรมีตะหนกัต่อผลกระทบทำงดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้มีกำรน ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) เขำ้มำเสริมกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ มีกำรประกำศนโยบำยกำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ใน พ.ศ.2563 มีกำร
ส่ือสำรนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เป้ำหมำย และวตัถุประสงคใ์นกำรท ำงำนนงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ผำ่นบอร์ดประชำสมัพนัธ์ กำรประชุมเป็นประจ ำทุก 6 เดือน” 

จำกกำรจดัท ำนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของบริษทั ศิลำสำกล
พฒันำ จ ำกดั มีนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและมีกำรปฏิบติั
ตำมแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรด ำเนินธุรกิจของผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเหมืองแร่ ท่ีเป็น
อุตสำหกรรมท่ีส ำคญัในกำรพฒันำประเทศ โดยเนน้กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มภำยใตน้โยบำย กำรถือ
ปฏิบติัอย่ำงจริงจงัและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งตำมกฎหมำยควำมปลอดภยัอำชีวอนำ
มยัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่ำนนโยบำยและป้ำยรณรงคด์ำ้น
ส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภยั นอกจำกน้ี ผูบ้ริหำรทุกระดับในบริษทัจะรับผิดชอบและเป็น
แบบอย่ำง ในกำรพัฒนำและธ ำรงไว้ซ่ึงระบบ กำรจัดกำร อำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยสนบัสนุน กำรลดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้พนกังำนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั รวมถึงส่ือสำรให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงทัว่ถึง ผ่ำน
บอร์ดประชำสัมพนัธ์ เวบ็ไซตบ์ริษทั และกำรประชุมประจ ำปี 

4.4.2 กำรวำงแผน 
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดน้ ำนโยบำย ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม มำวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

โดยจัดท ำลกัษณะปัญหำส่ิงแวดล้อม กำรจัดกำรควำมเส่ียง จัดท ำกฎหมำยและข้อก ำหนดนั้น
ส่ิงแวดลอ้ม และจดัท ำวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยและแผนงำนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1) ลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้ม  
ในกำรประเมินลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้ม (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.3.1) บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 

ไดก้ ำหนดใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และบริกำร โดยครอบคลุมตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และ
แผนกำรในอนำคต จำกนั้นก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำในกำรประเมินเพื่อหำลกัษณะปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส ำคญัโดยดูจำกนยัส ำคญั และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในดำ้น ผลกระทบทำงดำ้น
มลภำวะ (ควำมรุนแรงและโอกำสในกำรเกิด) และทบทวนประเด็นปัญหำส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจำก
กิจกรรมใหม่ในปัจจุบนั และในอนำคต เพื่อพิจำรณำแนวทำงป้องกนัปัญหำส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจำก
กิจกรรมใหม่ โดยตวัแทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (MR) ไดใ้ห ้สมัภำษณ์วำ่ 
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“ทำงบริษทัฯ ปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรช้ีบ่งประเด็นส่ิงแวดลอ้มและกำรช้ีบ่ง
อนัตรำยและกำรประเมินควำมเส่ียง โดยมีกำรพิจำรณำควำมเส่ียงทั้งหมดท่ีมีผลต่อระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีประเมินควำม
เส่ียง องคก์รของเรำเปิดด ำเนินกำรเหมืองมำเป็นระยะเวลำ 50 ปี โครงกำรทุกอยำ่งดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
นั้นเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีกฎหมำยก ำหนด เรำไดเ้ร่ิมท ำเหมือง ใน พ.ศ. 2511 องค์กรไดรั้บผลิตหิน
อุตสำหกรรมและใบอนุญำตระเบิดหิน ยอ่ยหิน ใน พ.ศ.2525 หลงัจำกนั้น ด ำเนินกิจกำรเร่ือยมำได้
ต่ออำยุประธำนบตัร คร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ.2548 ซ่ึงกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม ป่ำไม ้และอุตสำหกรรม พึ่ง
ประกำศใชเ้ม่ือ 30 ปีท่ีผำ่นมำ เพรำะฉะนั้นกิจกรรมทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ เกิดจำกจิตส ำนึกดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มของท่ำนผูบ้ริหำรรุ่นก่อน ๆ โครงกำรต่ำง ๆ ส่งผลกระทบเชิงบวก ท ำให้โครงกำรเห็น
ผลในหลำยดำ้น เช่น 1. ชุมชนแข็งแรง 2.สภำพแวดลอ้มบริเวณรอบโครงกำรมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงำม 
ตน้ไมท่ี้ปลูกรอบแปลงประทำนบตัรเม่ือ 50 ปีท่ีแลว้ ปัจจุบนัโตข้ึนมำในทุกระดบั เป็นแนวก ำแพง
ธรรมชำติ ในกำรป้องกนัฝุ่ นให้กบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงกำร ซ่ึงฝุ่ นเป็นผลกระทบหลกัของ
ส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโครงกำร โครงกำรต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำรรุ่นก่อน ๆ นั้นไดด้ ำเนินกำรมำเป็น
อย่ำงดี ปัจจุบนั ผูบ้ริหำรในองค์กรตอ้งกำรให้เกิดควำมย ัง่ยืนสืบไปในองค์กร ควรมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูล โครงกำรต่ำงๆ รำงวลัควำมส ำเร็จในอดีต มำจดัท ำเป็นระบบเพื่อท่ีไดฟ้ื้นฟู พฒันำ สืบสำน
อยำ่งย ัง่ยนื ซ่ึงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) เป็นระบบท่ีตอบโจทยก์บัองคก์รของ
เรำ เพื่อพฒันำองคก์รสู่ควำมย ัง่ยืนขององคก์รและเป็นกำรรวบรวมกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ 
ในอดีตจนถึงปัจจุบนัและแผนในอนำคต” 

2) กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ 
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.3.2)ไดท้ ำกำร

รวบรวมขอ้ก ำหนดกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
ผลิตภณัฑ ์และบริกำรของบริษทัฯ รวมทั้งกำรทบทวนขอ้เรียกร้องต่ำง ๆ จำกชุมชนใกลเ้คียงแลว้ 
น ำมำบ่งช้ีและประเด็นส ำคญัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด ำเนินให้เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนท่ี
กฎหมำยก ำหนด และจดัท ำเป็นทะเบียนกฎหมำย ซ่ึงสะดวกและง่ำยต่อกำรตรวจสอบคน้หำ ซ่ึง 
คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 

“บริษัทฯ ได้จัดท ำทะเบียนกฎหมำย จัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน จัดกำรกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ เพื่อให้มีกำรติดตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด รวมถึง ขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
รวบรวมไวใ้นทะเบียนกฎหมำยในรูปซอฟแวร์ พร้อมปรับปรุงใหท้นัสมยัและส่ือสำรใหห้น่วยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง ตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ พร้อมทั้งอธิบำยถึงวิธีประยกุตใ์ช้
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กฎหมำยและขอ้ก ำหนดดงักล่ำว นอกจำกน้ีด ำเนินกำรดงักล่ำวยงัช่วยให้กระบวนกำรท ำงำนง่ำย
และสะดวกมำกยิง่ข้ึน" 

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) ช่วยเก็บรำยละเอียด สำมำรถอพัเดทส่ิงต่ำง ๆ เกิด

ข้ึนมำใหม่ทุกปี ทนัสถำนกำรณ์เหตุกำรณ์ เน่ืองจำกมีกำรติดตำม แนวทำงโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีจะเร่ิม
ดว้ยท่ีปรึกษำ รัฐบำลหรือวำ่ผูป้ระกอบกำรเองมีควำมชดัเจน เม่ือด ำเนินกำรติดต่อกนัไปเร่ือย ๆ ทุก
คนสำมำรถปรับตวักบัส่ิงใหม่ๆท่ีเขำ้มำไดโ้ดยปรับเปล่ียนแปลงจำกอนุรักษ์นิยมในองค์กรก็จะ
ลดลงและท ำให้คนมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะปรับโดยมีเป้ำหมำยเดียวกันท่ีจะรักษำคุณภำพ
มำตรฐำน สร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ีดีท ำใหเ้ป็นกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 

ผลกระทบทำงออ้ม กำรใชง้บประมำณเร่ืองของลงทุนในกำรปรับปรุงโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อท่ีจะ
ท ำใหส้อดคลอ้งกบัตวัระบบแต่ผลกต่็ำง ๆ ท่ีเรำจะตอ้งเตรียมเพื่อท่ีจะรองรับระบบไม่วำ่จะเป็น กำร
ลงทุนพื้นท่ีหนำ้งำน กำรลงทุนประมำณภำยใน กำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร ส่วนดำ้นเศรษฐกิจ
ภำยนอกไม่มีผลกระทบ” 

3) วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และแผนงำน (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.3.3) 
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดก้ ำหนดวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

โดยมีแนวทำงให้ สอดคลอ้งกบันโยบำยกฎหมำยและขอ้ก ำหนด ลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
นัยส ำคญั และจดัท ำเป็นเอกสำร ส ำหรับกำรจดัท ำแผนกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มนั้น บริษทัฯ ได้
จดัท ำโครงกำร โดยก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร และจดัท ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร โดยแต่ละโครงกำรจะต้องก ำหนดผูรั้บผิดชอบด ำเนินกำรให้ชัดเจน ส ำหรับกำร
ติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในโครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มแต่ละโครงกำร ซ่ึงคณะท ำงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 

“วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
ปัจจุบนัมีโครงกำรปลูกป่ำ โครงกำรอนุรักษพ์ลงังำน โครงกำรลอกคลอง ปรับปรุงพื้นท่ีให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์ป้ำหมำย” 

โดยตวัแทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“องค์กรของเรำ เปิดด ำเนินกำรเหมืองมำเป็นระยะเวลำ 50 ปี โครงกำรทุกอย่ำงด้ำน

ส่ิงแวดลอ้มนั้นเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีกฎหมำยก ำหนด เรำไดเ้ร่ิมท ำเหมือง ใน พ.ศ. 2511 องคก์รไดรั้บ
ผลิตหินอุตสำหกรรมและใบอนุญำตระเบิดหิน ย่อยหิน ใน พ.ศ.2525 หลงัจำกนั้น ด ำเนินกิจกำร
เร่ือยมำได้ต่ออำยุประธำนบัตร คร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ.2548 ซ่ึงกฎหมำยส่ิงแวดล้อม ป่ำไม้ และ
อุตสำหกรรม พึ่งประกำศใชเ้ม่ือ 30 ปีท่ีผ่ำนมำ เพรำะฉนั้นกิจกรรมทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ เกิด
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จำกจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้มของท่ำนผูบ้ริหำรรุ่นก่อน ๆ โครงกำรต่ำง ๆ ส่งผลกระทบเชิงบวก ท ำ
ใหโ้ครงกำร เห็นผลในหลำยดำ้น เช่น 1. ชุมชนแขง็แรง 2.สภำพแวดลอ้มบริเวณรอบโครงกำรมีภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงำม ตน้ไมท่ี้ปลูกรอบแปลงประทำนบตัรเม่ือ 50 ปีท่ีแลว้ ปัจจุบนัโตข้ึนมำในทุกระดบั 
เป็นแนวก ำแพงธรรมชำติ ในกำรป้องกันฝุ่ นให้กับชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงกำร ซ่ึงฝุ่ นเป็น
ผลกระทบหลกัของส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโครงกำร โครงกำรต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำรรุ่นก่อน ๆ นั้นได้
ด ำเนินกำรมำเป็นอยำ่งดี ปัจจุบนั ผูบ้ริหำรในองคก์รตอ้งกำรใหเ้กิดควำมย ัง่ยนืสืบไปในองคก์ร ควร
มีกำรเปิดเผยขอ้มูล โครงกำรต่ำงๆ รำงวลัควำมส ำเร็จในอดีต มำจดัท ำเป็นระบบเพื่อท่ีไดฟ้ื้นฟู 
พฒันำ สืบสำนอย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) เป็นระบบท่ีตอบ
โจทย์กับองค์กรของเรำ เพื่อพฒันำองค์กรสู่ควำมย ัง่ยืนขององค์กรและเป็นกำรรวบรวมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั และแผนในอนำคต 

จำกควำมตั้งใจของผูบ้ริหำรในกำรดูแลรักษำและสร้ำงจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ภำยในปี 
พ.ศ. 2565โครงกำรของบริษทัฯเรำ มีโครงกำรมำกมำยท่ียงัคงด ำเนินต่อเน่ืองมำตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ยกตวัอยำ่งเช่น   

- โครงกำรฟ้ืนฟูพื้นท่ีเหมือง ท่ีผำ่นกำรท ำเหมือง โดยมีเป้ำหมำยปลูกตน้ไมจ้ ำนวน 1,000ตน้
ภำยในปี 2565 ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรแลว้ พนกังำนและประชำชน ร่วมกนัฟ้ืนฟูป่ำ
ไมใ้ห้อุดมสมบูรณ์ และปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรช่วยกนัรักษำทรัพยำกรป่ำไม ้
รู้จกักำรใชท้รัพยำกรป่ำไมใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและตระหนกัถึงผลเสียของกำรท่ีป่ำไม้
ถูกท ำลำยลงอยำ่งมำกในปัจจุบนั เพื่อสร้ำงควำมชุ่มช้ืนเพิ่มออกซิเจนในอำกำศ ลดสภำวะ
โลกร้อน และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณเหมือง 

- โครงกำรปิดคลุมโรงโม่ บริเวณสำยพำยล ำเลียง 
- โครงกำรส่งเสริมกำรคดัแยกขยะและกำรก ำจดัขยะอยำ่งถูกวิธี 
- ระบบกำรลำ้งลอ้ กำรท ำควำมสะอำดถนน ลดฝุ่ นท่ีแหล่งก ำเนิด  
- โครงกำรปลูกป่ำรอบเหมือง 
- กำรตรวจวดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนประจ ำปี” 
จำกกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเห็นไดว้ำ่บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดมี้กำรท ำกำรประเมิน

ลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้มครบทุกกิจกรรมและทุกพื้นท่่ี รวมถึงกระบวนกำรผลิตของบริษทัฯ 
ประกอบไปดว้ย กำรระเบิดภูเขำหิน กำรโม่หิน กำรขนส่งผลิตภณัฑใ์ห้ลูกคำ้ กำรจดักำรของเสียท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนกำรผลิต มีกำรรวบรวมและทบทวนกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรผลิต และกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยได ้มอบหมำยให้หน่วยงำนนโยบำยและ
ก ำกบัดูแล จดัท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด รวมถึงขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินท่ี
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เก่ียวขอ้ง จำกกำรประเมินลกัษณะปัญหำท่ีส ำคญัไดก้ ำหนด เป็นวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร และจดัท ำเป็นแผนกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัท ำโครงกำรส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
โครงกำรฟ้ืนฟูพื้นท่ีเหมือง โครงกำรปลูกป่ำรอบเหมือง โครงกำรลดกำรใชพ้ลงังำน เป็นตน้” 

 
ภำพที่ 4.3 โครงกำรส่งเสริมกำรคดัแยกขยะและกำรก ำจดัขยะอยำ่งถูกวิธี 

 
ภำพที่ 4.4 โครงกำรปิดคลุมโรงโม่ บริเวณสำยพำยล ำเลียง 
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ภำพที่ 4.5 โครงกำรปลูกป่ำรอบเหมือง 



 

 
ภำพที่ 4.6 โครงงำนส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 

แหล่งที่มำ : บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั (2564)



 

4.4.3 กำรน ำไปปฏิบติัและด ำเนินกำร  
กำรน ำแผนกำรด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบติั ในกำรจดัท ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 

14001 ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ประกอบดว้ย ทรัพยำกร บทบำท ควำมรับผิดชอบ และ
อ ำนำจหน้ำท่ี กำรฝึกอบรม กำรส่ือสำร กำรจัดท ำเอกสำร กำรควบคุมเอกสำร กำรควบคุมกำร
ปฏิบติังำน รวมทั้งกำรเตรียมพร้อมและตอบสนองสภำวะฉุกเฉิน ซ่ึงผลกำรศึกษำสำมำรถแสดงได ้
ดงัต่อไปน้ี   

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดอ้ธิบำยวำ่ 
“วิธีกำรท่ีจะให้พนักงำนน ำไปปฏิบติั คือ มีกำรติดตำม ส่ือสำร ใกลชิ้ดและวตัถุประสงค ์

เป้ำหมำยชดัเจน  ผูบ้ริหำรท่ีจะร่วมมือกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) ยกตวัอยำ่ง
โรงงำนของเรำ บริเวณโครงกำรจะเป็นบุคลำกรในโครงกำรของเรำ ประชำกรทอ้งถ่ิน ซ่ึงคนใน
ชุมชนเหล่ำน้ี ไดเ้ขำ้มำเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั ไดเ้ขำ้มำท ำงำนร่วมกบัเรำ เรำก็จะมีคนในหมู่บำ้น
ในชุมชนเดียวกันมีญำติพี่น้อง เรำเลยสำมำรถท่ีจะส่ือสำร ให้คนในเผยแพร่ให้ส่ือสำรกับคน
ภำยนอกแต่อยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึนเพรำะฉะนั้น นอกจำกนั้นมีกำรส่ือผำ่นแอฟพลิเคชัน่มือถือ 
กำรประชุมประชำพิจำรณ์ปีละสองคร้ัง ส่วนผูบ้ริหำรก็มีควำมใกลชิ้ดกบัชุมชนเช่นกนัเน่ืองจำกท่ี
พกัอำศยัอยูภ่ำยในบริเวณโครงกำรถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงในชุมชน มีกิจกรรมต่ำงๆ เก่ียวกบัองคก์รเช่น 
ว ัด บ้ำนโรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำรำม เป็นแรงขับเคล่ือนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 
(ISO14001:2015) ซ่ึงเรำสำมำรถใช้โอกำสตรงน้ีในกำรส่ือสำรในกำร ประกำศแลว้ก็ในกำรขอ
ควำมร่วมมือในกำรเปล่ียนแปลงสงัคมชุมชน” 

คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“ผูบ้ริหำรระดบัสูง แสดงควำมเป็นผูน้ ำในกำรเป็นแบบอย่ำง ส่งเสริมสนับสนุน กำรลด

ผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองทุกสัปดำห์และทุกวำระกำร
ประชุม มีกำรปรับปรุงพฒันำอยำ่งสม ่ำเสมอ ส่งผลใหเ้กิดกำรน ำแผนกำรด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบติั
ในเจำ้หนำ้ท่ีระดบัปฏิบติักำร พนกังำนทุกคนมีควำมสำมคัคีใหค้วำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรระบบ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) เป็นอย่ำงดีรวมถึงผูรั้บเหมำและผูม้ำติดต่อจะมีขอ้ปฏิบติัดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นเดียวกนั” 

4.4.4 ควำมสำมำรถ กำรฝึกอบรม และจิตส ำนึก 
ขอ้ก ำหนดท่ี 4.4.2 กำรฝึกอบรมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นแนวทำงใน

กำรบ่งช้ีควำมตอ้งกำรในกำรฝึกอบรม และวำงแผนกำรฝึกอบรม กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้
ควำมสำมำรถใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังำน และเก่ียวขอ้งบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดแ้จกแจงประเภท
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ของกำรฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งเก่ียวกบัลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีส ำคญั ซ่ึงคณะท ำงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565)  
ยงัอธิบำยเพิ่มเติมวำ่ 

“วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหำรมีควำมมุ่งมัน่ ดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมำตั้งแต่แรกเร่ิม ด ำเนินธุรกิจ
ธุรกิจ ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 มีกำรวำงแผนกำรฝึกอบรมท่ีจ ำเป็นให้กบัพนกังำน 
โดยพนกังำนทุกคนไดรั้บควำมร่วมมือในกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมเป็นอยำ่งดี ซ่ึงกำรฝึกอบรมจะท ำ
ให้พนักงำนเกิดควำม ตระหนักถึงระเบียบปฏิบติัในกำรท ำงำน กระบวนกำรท ำงำนขององค์กร 
บทบำทและควำม รับผิดชอบของพนักงำนในกำรด ำเนินปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยท่ี ก ำหนดไว ้รวมทั้งปัญหำผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น กำร
คดั แยกขยะก่อนท้ิงตำมสีถงัขยะ ประเภทขยะอนัตรำย กำรประหยดัพลงังำน ควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน เป็นตน้” 

 

 
ภำพที่ 4.7 ฝึกอบรมควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัในกำรท ำงำน ของพนกังำนบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ 
จ ำกดั 

4.4.5 กำรส่ือสำร 
กำรส่ือสำร (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.4.3) บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำวิธีกำรปฏิบติังำน

ในกระบวนกำรส่ือสำรเก่ียวกบัลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งพนกังำน
ในบริษทัฯ และบุคคลภำยนอกบริษทัฯ ดงัน้ี  



40 

(1) กำรส่ือสำรภำยใน เพื่อกระจำยนโยบำยส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำย ลกัษณะปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้ม แผนงำน ข่ำวสำรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหพ้นกังำนทุกระดบัไดเ้ขำ้ใจและมีส่วนร่วม 
รวมถึงระบบกำรส่ือสำรและกำรน ำเสนอจำกพนักงำนระดับล่ำงสู่ ระดับผูบ้ริหำร โดยผ่ำน
กระบวนกำรและส่ือต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมทบทวนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (Management 
Review) กำรประชุม BSC Monitoring / Strategy Review บอร์ดประชำสัมพนัธ์/Web Board กำร
ประชุมภำยในสำยงำนต่ำง ๆ กำรประชุมกลุ่มของ พนกังำน กำรรับส่งขอ้มูลปฏิบติังำนระหวำ่งกะ 
Intranet และ จดหมำย /Memo/Electronic mail  
(2) กำรส่ือสำรภำยนอก ซ่ึงเป็นกำรจดัท ำเอกสำรระเบียบปฏิบติัส ำหรับ บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำ
ติดต่อหรือด ำเนินธุรกิจกบับริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูรั้บจำ้งเหมำ ผูส่้งมอบ ผูป้ระกอบกำร ชุมชน ส่ือมวลชน 
เป็นตน้ ไดรั้บทรำบเก่ียวกบันโยบำยส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะปัญหำ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส ำคญั กำร
ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 รวมทั้งกำรจดั
ใหมี้กำรด ำเนินกำรชุมชนสมัพนัธ์เพื่อสะทอ้นควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็นจำกชุมชน และองคก์รท่ีอยู่
โดยรอบ โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บน ำมำใชเ้พือ่กำรปรับปรุงต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสมัภำษณ์ของ 
คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำววำ่  

“กำรส่ือสำรภำยในองคก์รจะเป็นวิธีกำรประชุมประจ ำสัปดำห์ ติดประกำศท่ีบอร์ด กำรท ำ
แบบประเมินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ส่วนกำรส่ือสำรภำยนอกองคก์รจะมีกำรแสดงขอ้มูลต่ำง 
ๆ บนเวบ็บริษทัฯ ส่วนชุมชนใกลเ้คียงบริษทัมีควำมใกลชิ้ดกบัชุมชนระดบัสูง เน่ืองจำกพนกังำน
ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีเหมือง อีกทั้งยงัมีกำรท ำ CSR กบัชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้บริษทัฯ
สำมำรถรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชนรอบเหมือง และด ำเนินกำรตำมค ำขอ มีกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติกำร แก้ไข และแจ้งผลสรุปกำรด ำเนินกำรแก้ไขให้ปัญหำ รวมทั้งน ำเสนอให้ผูบ้ริหำร 
ระดบัสูงทรำบเป็นระยะ ซ่ึงปัจจุบนัทำงบริษทัฯ ไม่มีขอร้องเรียนจำกชุมชนและมีควำมสัมพนัธ์อนั
ดี” 

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“มีกำรติดตำม ส่ือสำร อย่ำงใกล้ชิดกับพนักงำนและวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยชัดเจน  

ผูบ้ริหำรท่ีจะร่วมมือกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) ยกตวัอยำ่งโรงงำนของเรำ 
บริเวณโครงกำรจะเป็นบุคลำกรในโครงกำรของเรำ ประชำกรทอ้งถ่ิน ซ่ึงคนในชุมชนเหล่ำน้ี ไดเ้ขำ้
มำเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั ไดเ้ขำ้มำท ำงำนร่วมกบัเรำ เรำก็จะมีคนในหมู่บำ้นในชุมชนเดียวกนัมี
ญำติพี่น้อง เรำเลยสำมำรถท่ีจะส่ือสำร ให้คนในเผยแพร่ให้ส่ือสำรกับคนภำยนอกแต่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนเพรำะฉะนั้น นอกจำกนั้นมีกำรส่ือผำ่นแอฟพลิเคชัน่มือถือ กำรประชุมประชำ
พิจำรณ์ปีละสองคร้ัง ส่วนผูบ้ริหำรก็มีควำมใกลชิ้ดกบัชุมชนเช่นกนัเน่ืองจำกท่ีพกัอำศยัอยูภ่ำยใน
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บริเวณโครงกำรถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงในชุมชน มีกิจกรรมต่ำงๆ เก่ียวกบัองคก์รเช่น วดั บำ้นโรงเรียน
วดัวชิรำลงกรณวรำรำม เป็นแรงขบัเคล่ือนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) ซ่ึงเรำ
สำมำรถใช้โอกำสตรงน้ีในกำรส่ือสำรในกำร ประกำศแล้วก็ในกำรขอควำมร่วมมือในกำร
เปล่ียนแปลงสงัคมชุมชน” 

4.4.6 กำรจดัท ำเอกสำร 
เอกสำรดำ้นระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 4 
ประเภท คือ  
ก คู่มือส่ิงแวดลอ้ม  
ข ระเบียบปฏิบติักำร  
ค วิธีกำรปฏิบติังำน  
ง บนัทึกดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้ก ำหนดกฎหมำยท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  

เอกสำรแต่ละประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำมำตรฐำนกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 
ตอ้งไดก้ำรตรวจสอบและอนุมติัโดยผูท่ี้มีอ  ำนำจหนำ้ท่ีรับผิดชอบ 

4.4.7 กำรควบคุมเอกสำร 
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั กำรควบคุมเอกสำร (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.4.5) ไดจ้ดัหำระบบกำร

จดักำรส่ิงแวดลอ้ม ตำมหัวขอ้ก ำหนดของระบบมำตรฐำน ISO 14001 และก ำหนดให้หน่วยงำน
OHS รับผิดชอบควบคุมเอกสำรดำ้นระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยรับผิดชอบในกำรแจกจ่ำย 
เอกสำร กำรจดัเก็บและกำรตรวจสอบเอกสำร กำรจดัท ำรำยงำน ตลอดจนกำรแกไ้ขปรับปรุง กำร
เรียกคืน และกำรท ำลำยเอกสำร ทั้งน้ี เพื่อใหเ้อกสำรในระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมีควำมทนัสมยั 
อยู่เสมอ และเป็นกำรป้องกนัมิให้มีกำรใชเ้อกสำรท่ียกเลิกแลว้ โดยคณะท ำงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำววำ่  

“กำรน ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001) มำใช้ในกำรจัดกำรเอกสำรช่วยให้กำร
ท ำงำนสะดวกยิง่ข้ึน รวบรวมเอกสำร แนวทำงในกำรเก็บบนัทึก รวบรวมเอกสำร และระยะเวลำใน
กำรจดัเกบ็ประมำณ 2 ปี” 

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“ปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) 
1.ควำมแขง็แรงของวฒันธรรมองคก์ร 
2.ควำมร่วมมือของบุคลำกรมีควำมพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน 
3.ควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำร  
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4.ขอ้มูเอกสำรต่ำง ๆ จำกรำชกำรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน บริษทัเน่ืองจำกใน
อดีตท่ีผ่ำนมำก่อนท่ียงัไม่ไดท้ ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) มีโครงกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ต่ำง ๆ โดยท่ีอำจจะเก็บไวเ้ฉพำะรูปภำพ ไม่มีเอกสำรหลกัฐำนอ่ืน ๆ ซ่ึง
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) น้ีกจ็ะช่วยใหเ้รำกำรรวบรวม หลกัฐำนและมีควำม
ชดัเจนในโครงกำรท่ีบริษทัส่งเสริมฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและชุมชน กิจกรรมต่ำง ๆ” 

4.4.8 กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน  
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ในกำรควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.4.6)  ซ่ึงมีควำม

เส่ียง หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสูง โดยท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย 
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำย ก ำหนดเง่ือนไขกำร เดินเคร่ืองรวมถึงในเร่ืองของสินคำ้ บริกำร ผู ้
จ  ำหน่ำยปัจจัยในกำรด ำเนินกิจกำร และผูรั้บเหมำ ซ่ึง สอดคล้องกับข้อมูลขององค์กร โดย
คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ท่ีไดอ้ธิบำยวำ่  

“มีกำรส่ือสำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและวิธีปฏิบัติงำนท่ีบริเวณบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
นอกจำกนั้นยงัมีกำรฝึกอบรมกำรปฏิบัติให้กับพนักงำน เช่น ฝึกอบรม ชนิด สถำนะของวตัถุ
อนัตรำย รวมทั้งสถำนภำพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และสถำนท่ีท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
ในดำ้นอำชีวอนำมยั และควำม ปลอดภยั ควบคุมกำรปฏิบติัในแต่ละ กิจกรรมจำกกำรช้ีบ่งลกัษณะ
ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส ำคญั และกำรช้ีบ่งอนัตรำยท่ีมี ควำมเส่ียงสูง ไม่เฉพำะพนักงำน
บริษทัฯ แต่รวมถึง ผูรั้บเหมำท่ีปฏิบติังำน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยท่ีไดต้ั้งไว”้ 

4.4.9 กำรเตรียมพร้อมและตอบสนองสภำวะฉุกเฉิน  
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั  มีกำรจดัท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน(ขอ้ก ำหนดท่ี 4.4.7)  เพื่อ

บ่งช้ีภำวะฉุกเฉินและอุบติัเหตุท่ีอำจจะเกิดข้ึน ซ่ึงสำมำรถเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และวิธีกำรตอบสนอ ต่อเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น โดยคณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(2565) ท่ีไดอ้ธิบำยวำ่ 

“เน่ืองจำกผูบ้ริหำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรจดัท ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเป็นอยำ่งมำก ท ำให้
พนักงำนเขำ้ใจว่ำกำรจดักำรควำมเส่ียงคืออะไร และด ำเนินกำรเพื่ออะไร พนักงำนจึงให้ควำม
ร่วมมือในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรลดควำมเส่ียงผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั อำชีวอ
นำมยั โดยมีกำรพนักงำนมีกำรตรวจเช็คบริเวณพื้นท่ีท ำงำนเป็นประจ ำทุกวนั มีกำรบนัทึกขอ้มูล
เป็นเอกสำรเก็บไวเ้พื่อทบทวนควำมปลอดภยั นอกจำกน้ีบริษทัฯ แผนรองรับควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดข้ึนปัจจุบนั บริษทัฯ มี 2 แผน ไดแ้ก่ 

1. แผนระเบิด ไฟไหม ้ 
2. แผนสำรเคมีหกร่ัวไหล 
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อีกทั้ งยงัมีกำรด ำเนินกำรซ้อมแผนควบคุมภำวะฉุกเฉินประจ ำปี ช่วงเดือนพฤศจิกำยน - 
ธนัวำคม โดยอำศยักำรก ำหนดสถำนกำรณ์ย่อยข้ึนมำเพื่อแกไ้ขให้ทนัท่วงที และสรุปผลกำรซ้อม 
แผนควบคุมภำวะฉุกเฉินเป็นบนัทึก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำก” 

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“องค์กรมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

พนกังำนหรือวำ่ผูบ้ริหำรบำงทีอำจจะมองเห็นภำพไดช้ดัเจนเป็นส่ิงท่ีเรำคำดกำรณ์ไวเ้ป็นควำมเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึนได้ แต่ส่ิงเหล่ำน้ีใช้งบประมำณสูง และท ำให้และยงัเห็นภำพไม่ชัดเจนในกำรในกำร
ปฏิบติังำน ดงันั้นอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเส่ียงคือในกำรเตรียมควำมเส่ียงหลงัเน่ียท่ี
อยูไ่กลตวัแต่สำมำรถเกิดข้ึนไดน้ั้นใชง้บประมำณสูง” 

จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปไดว้ำ่ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงหนำ้ท่ี
และควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชดัเจน เพื่อเอ้ืออ ำนวยให้กำรด ำเนินกำรดำ้นกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อมสำมำรถด ำเนินกำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีได้ก ำหนดไวอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส ำหรับกำรฝึกอบรม จะฝึกอบรมให้แก่ผูป้ฏิบติังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยไดแ้จกแจง
ประเภทของกำรฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีส ำคญั ในส่วนของกำร
ส่ือสำรนั้น มีกำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ์ทั้ งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร โดยองค์กรมี
ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนรอบขำ้ง เน่ืองจำกผูบ้ริหำรอำศยัอยูใ่นบริเวณโครงกำร มีควำมเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชน โดยจะครอบคลุมในเร่ืองของ นโยบำยส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) โดยใช้แอฟพลิเคชั่นมือถือในกำร
ส่ือสำร  

เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ บริษทั แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ คู่มือส่ิงแวดลอ้ม ระเบียบปฏิบติั วิธีกำรปฏิบติังำน บนัทึกดำ้น ส่ิงแวดลอ้ม ในกำร
ควบคุมเอกสำร ได้แบ่งตำมกำรควบคุมได้ 3 ประเภท ได้แก่ เอกสำรด้ำนวิศวกรรม เอกสำร
มำตรฐำนจำกแหล่งภำยนอก และเอกสำรควบคุม ซ่ึงแต่ะละประเภทจะมีกำรควบคุมให้เหมำะสม
กบัสภำพใชง้ำนแตกต่ำงกนัไป อีกทั้งผูค้วบคุมตอ้งด ำเนินกำรประกำศใช ้ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนนั้น บริษทัฯ ไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนปฏิบติักำรผลิตหน่วยงำน
บ ำรุงรักษำ และหน่วยงำนวิศวกรรมและบ ำรุงรักษำเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรควบคุมกำรเดิน
เคร่ืองจกัรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงมีควำมเส่ียงหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง  

จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปไดว้ำ่ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงหนำ้ท่ี
และควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชดัเจน เพื่อเอ้ืออ ำนวยให้กำรด ำเนินกำรดำ้นกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อมสำมำรถด ำเนินกำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีได้ก ำหนดไวอ้ย่ำงมี
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ประสิทธิภำพส ำหรับกำรฝึกอบรม จะฝึกอบรมให้แก่ผูป้ฏิบติังำน และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยไดแ้จกแจง
ประเภทของกำรฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส ำคญัในส่วนของกำร
ส่ือสำรนั้น มีกำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ์ทั้งภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร โดยจะครอบคลุมใน
เร่ืองของ นโยบำยส่ิงแวดล้อม ลกัษณะปัญหำส่ิงแวดล้อม รวมถึงกำร จัดท ำระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยใชแ้อฟพลิเคชัน่มือถือในกำรส่ือสำร  

เอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษทั ได้แก่ คู่มือ
ส่ิงแวดลอ้ม ระเบียบปฏิบติั วิธีกำรปฏิบติังำน บนัทึกดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแต่ะละประเภทจะมีกำร 
ควบคุมให้เหมำะสมกบัสภำพใช้งำนแตกต่ำงกนัไป อีกทั้งผูค้วบคุมตอ้งด ำเนินกำรประกำศใช้ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ส ำหรับกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนนั้น บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้หน่วยงำน 
ปฏิบติักำรผลิตหน่วยงำนบ ำรุงรักษำ และหน่วยงำนวิศวกรรมและบ ำรุงรักษำ เป็นผูรั้บผิดชอบใน 
กำรควบคุมกำรเดินเคร่ืองจกัรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงมีควำมเส่ียงหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง  

นอกจำกน้ีมีกำรเตรียมพร้อมในกำรรับมือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน จัดให้มีกำรฝึกอบรมควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยัในกำรท ำงำนหนำ้เหมืองเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรท ำงำนและกำรรับมือกบั
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ โดยทำงบริษทั ฯ จะมีแผนควบคุมภำวะฉุกเฉิน 1. แผนระเบิด ไฟไหม ้2. 
แผนสำรเคมีหกร่ัวไหล ด ำเนินกำรซอ้มแผนควบคุมภำวะฉุกเฉินรำยประจ ำปี ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 
โดยอำศัยกำรก ำหนดสถำนกำรณ์ย่อยข้ึนมำ เพื่อแก้ไขให้ทันท่วงที และสรุปผลกำรซ้อมแผน
ควบคุมภำวะฉุกเฉินเป็นบนัทึก 

4.4.10 กำรตรวจสอบ   
หลังจำกได้ด ำเนินกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 แล้ว บริษทั มีกำร

ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ข กำรตรวจสอบ (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.5) ประกอบดว้ย กำรเฝ้ำระวงัและ
ตรวจสอบระบบ กำรประเมิน ควำมสอดคลอ้ง ขอ้บกพร่อง กำรแกไ้ข และป้องกนั กำรควบคุมกำร
บนัทึก กำรตรวจประเมิน ภำยใน ซ่ึงแสดงรำยละเอียดตำมล ำดบั ดงัน้ี  

   1) กำรเฝ้ำระวงัและตรวจสอบระบบ (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.5.1)  
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด ก ำหนดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบผลกระทบคุณภำพ

ส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปอย่ำง ถูกตอ้งและไดม้ำตรฐำน 
จัดสรรให้มีเคร่ืองมือเฝ้ำระวงัและตรวจวดัตำมควำมจ ำเป็น ก ำหนด กระบวนกำรท่ีเหมำะสม 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำผลกำรวดัมีควำมเช่ือถือสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำร ป้องก ัและลดมลภำวะท่ี
อำจจะมีผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม  

2) กำรประเมินควำมสอดคลอ้ง (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.5.2)  
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บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดมี้กำรประเมินควำมสอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้ก ำหนด 
เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมท่ีปฏิบัติอยู่มีควำมสอดคล้องกับกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดไดอ้ยำ่งครบถว้นตำมนโยบำยท่ีวำงไว ้ 

3) ขอ้บกพร่อง กำรแกไ้ข และกำรป้องกนั (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.5.3)  
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีกำรก ำำหนดกำรด ำเนินกำร กำรตรวจพบ กำรหำสำเหตุ 

กำรแกไ้ข และกำรป้องกนั หำกพบขอ้บกพร่องจำกกำรด ำเนินกำรท่ีขดัต่อกฎหมำย และขอ้บงัคบั 
เป็นขอ้ขดัแยง้หรือไม่ปฏิบติัตำมระเบียบหรือวิธีกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นขอ้ร้องเรียน 
หรือขอ้เสนอแนะจำกภำยในหรือภำยนอกบริษทัฯ โดยรวมถึงขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ ขอ้ร้องเรียน
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม รำยงำนอุบติัเหตุและบนัทึกกำรยินยอมของลูกคำ้ โดยให้บนัทึกลงในแบบฟอร์ม
กำรพบขอ้บกพร่องและยืน่ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อพิจำรณำหำสำเหตุขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งทำงดำ้นผลิตภณัฑ ์กระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรในระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้ง
สำมำรถตรวจสอบภำยหลงัได ้

4.4.11 กำรควบคุมกำรบนัทึก  
บริษัท ศิลำสำกลพัฒนำ จ ำกัด ได้ก ำหนดกำรควบคุมกำรบันทึก (ข้อก ำหนดท่ี 4.5.4) 

ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำ ระเบียบปฏิบติั กำรบนัทึกขอ้มูลและผลกำรปฏิบติังำน โดยลกัษณะบนัทึก
ต่ำง ๆ ตอ้งชัดเจน อ่ำน ง่ำยสำมำรถตรวจสอบถึงกิจกรรม กำรบริกำรยอ้นหลงัได ้ตอ้งก ำหนด
วิธีกำรจดัเก็บบนัทึก ระยะเวลำในกำรจดัเก็บ และกำรท ำลำย เป็นตน้ โดยคณะท ำงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดอ้ธิบำยเพิ่มเติมวำ่  

“กำรน ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) มำใช้ในกำรจดักำรเอกสำรช่วยให้กำร
ท ำงำนสะดวกยิ่งข้ึน บริษทัฯ ได้จัดท ำทะเบียนกฎหมำย จัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน จัดกำร
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ เพื่อให้มีกำรติดตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด รวมถึงขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยรวบรวมไวใ้นทะเบียนกฎหมำยในรูปซอฟแวร์ พร้อมปรับปรุงใหท้นัสมยัและส่ือสำร
ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง ตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ พร้อมทั้งอธิบำยถึง
วิธีประยกุตใ์ชก้ฎหมำยและขอ้ก ำหนดดงักล่ำว นอกจำกน้ีด ำเนินกำรดงักล่ำวยงัช่วยใหก้ระบวนกำร
ท ำงำนง่ำยและสะดวกมำกยิง่ข้ึน ประกำศใชข้ั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมบนัทึก เพื่อ ควบคุม
บนัทึก (Record) โดยหัวหน้ำหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นผูจ้ดัท ำบนัทึก ตอ้งเป็นผูก้  ำหนด ว่ำเอกสำร
ใดบำ้งเป็นบนัทึกและจดัท ำวิธีกำรจดัเกบ็บนัทึก แต่ละเร่ืองท่ีอยูใ่นควำม รับผดิชอบโดยตอ้งระบุถึง
ผูรั้บผิดชอบในกำรจดัเก็บ สถำนท่ีจดัเก็บ รำยละเอียดในกำรจดัเก็บ ระยะเวลำในกำรจดัเก็บ ผู ้
ทบทวนและกำรก ำจดัของบนัทึก วิธีกำรจดัเก็บ โดยสำมำรถแสดงเป็นหลกัฐำนในกำรปฏิบติัท่ี
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สอดคล้องกับ ข้อก ำหนด ตำมระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและเพื่อแสดงว่ำระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บกำรน ำไปปฏิบติัใชอ้ยำ่งมีประสิทธิผล”  

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“ขอ้มูลเอกสำรต่ำง ๆ จำกรำชกำรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน บริษทัเน่ืองจำก

ในอดีตท่ีผำ่นมำก่อนท่ียงัไม่ไดท้ ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) มีโครงกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ต่ำง ๆ โดยท่ีอำจจะเก็บไวเ้ฉพำะรูปภำพ ไม่มีเอกสำรหลกัฐำนอ่ืน ๆ ซ่ึง
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) น้ีก็จะช่วยให้เรำกำรรวบรวม หลกัฐำนและมีควำม
ชดัเจนในโครงกำรท่ีบริษทัส่งเสริมฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและชุมชน กิจกรรมต่ำง ๆ” 

4.4.12 กำรตรวจประเมินภำยใน 
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดมี้กำรตรวจประเมินภำยใน (ขอ้ก ำหนดท่ี 4.5.5) กำรจดัท ำ

ระเบียบ ปฏิบติัในกำรตรวจประเมินภำยในกิจกรรมตำมระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพิจำรณำ
ว่ำกำรด ำเนินกำรสอดคลอ้งกบัแผนและขอ้ก ำหนด ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งมีกำรจดัเตรียมผูต้รวจประเมิน 
จดัท ำ แผนกำรตรวจประเมิน รำยงำนกำรตรวจติดตำม และท ำกำรสรุปเพื่อทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 

จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปไดว้่ำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดัมีกำรก ำำหนดกำรเฝ้ำติดตำม
และตรวจวดัใน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ เฝ้ำติดตำมวดัและวิเครำะห์ คุณภำพของผลิตภณัฑ ์ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดกฎหมำยหรือขอ้เรียกร้องท่ี
เก่ียวขอ้ง อย่ำงถูกตอ้งและไดม้ำตรฐำน หำกพบควำมไม่เป็นไปตำมขอ้กฎหมำย ขอ้ก ำหนดหรือ
ข้อบกพร่อง บริษทัฯ จะประเมินควำมเส่ียงก่อนด ำเนินกำร แก้ไข ป้องกัน เพื่อก ำจัดควำมไม่
สอดคลอ้งตำมกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรับกำร บนัทึกขอ้มูล มีกำรจดัท ำระเบียบ
ปฏิบติั กำรบนัทึกขอ้มูลและผลกำรปฏิบติังำน โดยใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ เป็นผูจ้ดัเกบ็บนัทึก ส่วนกำร
ตรวจประเมินภำยในของบริษทัฯ จะท ำกำรประเมินอย่ำงน้อยปี ละ 1 คร้ัง โดยหน่วยงำนระบบ
คุณภำพ และหน่วยงำนคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรตรวจประเมินภำยใน  

4.4.13 กำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร  
กำรทบทวนกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม กำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร (ขอ้ก ำหนดท่ี 

4.6)  เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัในกำร ทบทวนกำรด ำเนินงำนของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้
เกิดควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีด ำเนินกำรอยู่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ ในกำรตอบสนองต่อ นโยบำยและวตัถุประสงค์ของบริษทั ควำมสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยคณะท ำงำนระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดอ้ธิบำยเพิ่มเติมวำ่  
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“ผูบ้ริหำรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยูส่ม ่ำเสมอ โดยล่ำสุดมี
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัขยะอนัตรำย โดยบริษทัฯไดจ้ดัท ำโรงขยะเพื่อแยกขยะป้องกนัขยะอนัตรำย
ปนเป้ือนออกไป มีกำรตรวจสอบทุกและบันทึกข้อมูลทุกสัปดำห์ กำรทบทวนเร่ืองฝุ่ นมีกำร
ตรวจวดัทุกปี ทบทวนภำยกำรประชุม เพื่อทบทวนวำ่โครงงำนใดประสบผลส ำเร็จและโครงกำรใด
ตอ้งไดรั้บกำรปรับปรุงหลกั ๆ จะเป็นกำรส่ือสำรภำยในองคก์รทุกสัปดำห์และมีกำรสรุปผลในส้ิน
ปี” 

จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปไดว้ำ่ กำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร โดยทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
ซ่ึงกำรทบทวนเพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของ บริษทัฯ ท่ีด ำเนินกำรอยูมี่
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ในกำรตอบสนองต่อนโยบำยและวตัถุประสงค์ของบริษทั ควำม
สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกน้ีผลจำกกำรประชุม
ทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร ตอ้งจดัท ำในรูปของรำยงำนและแจกจ่ำยใหผู้ร่้วมประชุมทรำบ  
 

4.5 ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001)  
กำรสัมภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองควำม คิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001):  กรณีศึกษำ
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดัมีผลกำรศึกษำแบ่งไดเ้ป็นดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี  

4.5.1 ดำ้นประสิทธิผล  
1) กำรบรรลุตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ของนโยบำยควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม ในภำพรวมบรรลุดำ้นวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และดำ้นด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข ผล
จำกกำรสมัภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินงำน มีดงัน้ี  

(1) ภำพรวมกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ศิลำสำกล
พฒันำ จ ำกดั จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดัมีควำมสอดคลอ้งกนัว่ำ 
ภำพรวมกำรด ำำเนินระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) นั้ นบรรลุตำมวตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย และแผนงำนท่ีไดก้ ำหนดไว ้คือ กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
ของบริษทัฯ นั้นบรรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และแผนงำนท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งมำกและชดัเจนเป็น 
รูปธรรม โดยดูจำกกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนถึงปัจจุบนั 
ซ่ึงเกิดจำกควำมมุ่งมัน่ตั้งใจของผูบ้ริหำรและกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน 

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
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“ปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015 
1.ควำมแขง็แรงของวฒันธรรมองคก์ร 
2.ควำมร่วมมือของบุคลำกรมีควำมพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน 
3.ควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำร  
4.ขอ้มูเอกสำรต่ำง ๆ จำกรำชกำรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน บริษทัเน่ืองจำกใน

อดีตท่ีผ่ำนมำก่อนท่ียงัไม่ไดท้ ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) มีโครงกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ต่ำง ๆ โดยท่ีอำจจะเก็บไวเ้ฉพำะรูปภำพ ไม่มีเอกสำรหลกัฐำนอ่ืน ๆ ซ่ึง
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) น้ีก็จะช่วยให้เรำกำรรวบรวม หลกัฐำนและมีควำม
ชดัเจนในโครงกำรท่ีบริษทัส่งเสริมฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและชุมชน กิจกรรมต่ำง ๆ” 

ดงันั้นจึงสรุปไดด้งัน้ี ภำพรวมกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของ
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั นั้นบรรลุตำม วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และแผนงำนท่ีไดก้ ำหนดไว ้
โดยดูจำกกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบนั  

(2) ควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษทั ศิลำสำกล
พฒันำ จ ำกดั มีควำมสอดคลอ้งกนัวำ่ ในดำ้นกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
ฯ นั้นบรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยนั้น กำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมแผนทุกสัปดำห์
และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองของระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) วิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ริหำรควำมตะหนกัถึงผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้มและกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน ส่งผลใหบ้รรลุ
ตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีไดก้ ำหนดไว ้อยำ่งชดัเจน 

ดงันั้นสำมำรถสรุปไดว้ำ่ กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั
ฯ ได้มีกำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยท่ี ก ำหนดไวอ้ย่ำงชัดเจน 
เน่ืองจำกมีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนทุกสัปดำห์ และกำร
ตรวจประเมินภำยในของบริษทั กำรทบทวนจำกผูบ้ริหำรในกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง  

2) ปัญหำและอุปสรรค  
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัดในกำรด ำเนินงำนระบบกำร

จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มีปัญหำและอุปสรรคเล็กน้อยในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงคณะท ำงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำววำ่  

“ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในช่วงแรกท่ีน ำ
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมมำใช้พบว่ำงำนเอกสำรเพรำะเอกสำรของระบบมีจ ำนวนมำกทั้ง
แบบฟอร์มต่ำง ๆ อีกทั้งมีปัญหำเร่ืองตำมเอกสำรในเร่ืองกำรซ่อมบ ำรุง ท ำให้เกิดควำมสับสนมำก
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ให้กบัพนักงำนในกำรควบคุมเอกสำร พนักงำนทุกคนเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัในกำรบนัทึกเอกสำร 
เพรำะช่วยในกำรทบทวนลดควำมเส่ียงในกำรท ำงำน ท ำใหข้องเสียจำกกระบวนกำรท ำงำนลดลง”  

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“กฎหมำยหรือบริบทมำตรกำรต่ำง ๆ จำกทำงภำครัฐ กระทรวงทบวงกรมออกมำไม่สอดคลอ้ง

กัน แต่ทั้ งหมดแต่องค์กรต้องปฏิบัติทั้ งหมด เกิดควำมยุ่งยำก เสียงบประมำณไปโดยใช่เหตุ 
ยกตวัอย่ำงเช่น มำตรฐำนของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงมำตรฐำน
มำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรมหรือกระทรวงกระทรวงแรงงำนอีกหน่ึงมำตรฐำนท่ีซ ้ ำซ้อน
กนั เพรำะฉะนั้นจึงเกิดเป็นกำรท ำงำนซ ้ำซอ้นท่ีบริษทัตอ้งเสียเวลำและงบประมำณ” 

3) กำรจดักำรควำมเส่ียง 
องค์กรมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

พนักงำนหรือว่ำผูบ้ริหำรบำงทีอำจจะมองเห็นภำพไดช้ดัเจน เป็นส่ิงท่ีเรำคำดกำรณ์ไวเ้ป็นควำม
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนได ้แต่ส่ิงเหล่ำน้ีใชง้บประมำณสูง และท ำให้และยงัเห็นภำพไม่ชดัเจนในกำรในกำร
ปฏิบติังำน ดงันั้นอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเส่ียงคือในกำรเตรียมควำมเส่ียงหลงัเน่ียท่ี
อยูไ่กลตวัแต่สำมำรถเกิดข้ึนไดน้ั้นใชง้บประมำณสูง” 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) นั้นมกัมี
ปัญหำและอุปสรรคเลก็นอ้ยในดำ้นกำรจดัท ำเอกสำร (ISO 14001) มีจ ำนวนมำกทั้งแบบฟอร์มต่ำง 
ๆ ท ำให้เกิดควำมสับสนมำกให้กบัพนักงำนในกำรควบคุมเอกสำรทำงบริษทั พนักงำนเขำ้ใจถึง
ควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรในกำรท ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มใหส้ ำเร็จ  

จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปดำ้นประสิทธิผลไดว้ำ่ กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดัไดมี้กำร ด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงชัดเจน โดยดูจำกกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนั
เน่ืองจำกมีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ กำรติดตำม  

4.5.2 ดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
1) ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดัทั้งหมดไดมี้ควำมเห็นสอดคลอ้ง

กนัวำ่ พนกังำนทรำบถึงขั้นตอนกำรด ำเนินระบบกำร จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) วำ่มีขั้นตอน
หรือกระบวนกำรอยำ่งไร 

คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดใ้หส้มัภำษณ์ไวว้ำ่  
“พนกังำนของบริษทัไดท้รำบถึงขั้นตอนกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

เป็นอย่ำงดีมีกำรส่ือสำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและวิธีปฏิบติังำนท่ีบริเวณบอร์ดประชำสัมพนัธ์ 
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นอกจำกนั้นยงัมีกำรฝึกอบรมกำรปฏิบัติให้กับพนักงำน เช่น ฝึกอบรม ชนิด สถำนะของวตัถุ
อนัตรำย รวมทั้งสถำนภำพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และสถำนท่ีท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
ในดำ้นอำชีวอนำมยั และควำม ปลอดภยั ควบคุมกำรปฏิบติัในแต่ละ กิจกรรมจำกกำรช้ีบ่งลกัษณะ
ปัญหำด้ำนส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส ำคญั และกำรช้ีบ่งอนัตรำยท่ีมีควำมเส่ียงสูง ไม่เฉพำะพนักงำน
บริษัทฯ แต่รวมถึงผูรั้บเหมำท่ีปฏิบัติงำน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เป้ำหมำยท่ีได้ตั้ งไวแ้ละ
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำต่อไปอยำ่งต่อเน่ือง” 

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“กำรจดัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ใหป้ระสบผลส ำเร็จจะตอ้งมีกำรมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กำรร่วมมือกนัของทุกคนไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน หน่วยงำนรำชกำร ลูกคำ้ 
และองคก์รอิสระต่ำง ๆ ซ่ึงในโครงกำรของเรำไดป้ระสำนงำนและท ำงำนของโครงกำรท ำรำยงำน
เหล่ำน้ีมำตั้งแต่เร่ิมโครงกำร ท ำใหเ้รำมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่ำน้ี” 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ำ พนกังำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอย่ำงดี ส่งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ไดเ้ป็นอยำ่งดี  

2) กำรมีส่วนร่วมของพนกังำน  
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษัท ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด มีควำมเห็นสอดคล้องกับ 

คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) วำ่  
“มีกำรส่ือสำรภำยในองค์กร ท่ีบอร์ดประชำสัมพนัธ์ จะมีนโยบำยส่ิงแวดลอ้ม นโยบำยกำร

ประหยดัพลงังำน ก่อนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) จะมีกำรประชุม 
เพื่อให้พนกังำนทุกคนเขำ้ใจถึงวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนระบบ พร้อม ทั้งเปิด
โอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเก่ียวกับกำรแผนงำน นโยบำย กำรประเมินผล และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน กำรปรับปรุงแกไ้ขกำรด ำเนินงำน ซ่ึงพนกังำนทุกคนให ้ควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี ส่งผล
ท ำใหป้ระสบผลส ำเร็จ”  

ดังนั้ นสำมำรถสรุปได้ว่ำ พนักงำนบริษัท ศิลำสำกลพัฒนำ จ ำกัดได้มีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึงพนกังำนทุกคนใหค้วำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี 
ส่งผลท ำใหป้ระสบผลส ำเร็จลุล่วง  

3) ควำมพึงพอใจในควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  
จำกกำรสมัภำษณ์บุคลำกรของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดัมีควำมเห็นสอดคลอ้งกนัวำ่  
“ทุกคนในบริษทัมีควำมพึงใจมำก ในกำรมีส่วนร่วมกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ภำพรวม

ของกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งดี 
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มีกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงย ัง่ยืน กำรส่ือสำรท่ีดีทั้ง
ภำยในและภำยนอก ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของพนักงำน กำรมีส่วนร่วมของพนักงำน ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ออกมำบรรลุผลส ำเร็จเป็นไปตำม เป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด บริษทัมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในกำรพฒันำประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนดำ้น
คุณภำพ ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง”  

ดงันั้นสำมำรถสรุปไดว้่ำ มีควำมพึงพอใจมำก ในภำพรวมซ่ึงถือว่ำ ประสบควำมส ำเร็จเป็น
อย่ำงดี มีกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นระบบมีกำรส่ือสำรท่ีดีทั้งภำยในและภำยนอก ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ของพนกังำน เน่ืองจำกสำมำรถเห็นไดจ้ำกผลกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงชดัเจน และมีประสิทธิผล มี
ควำมย ัง่ยนื  

3) ควำมพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
จำกกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ 

จ ำกดั จนสำมำรถประสบผลส ำเร็จไดรั้บกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) และ ไดมี้กำรพฒันำและปรับปรุงระบบอยำ่งต่อเน่ือง จำกกำรสัมภำษณ์พนกังำนบริษทั ศิลำ
สำกลพฒันำ จ ำกดั และ ประชำชนในพื้นท่ี มีควำมพึ่งพอใจกบับริษทัฯ เน่ืองจำกด ำเนินกำรไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีกำรท ำ CSR กบัชุมชนรอบขำ้งอยำ่งต่อเน่ือง 

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“กำรติดตำม ส่ือสำร ใกลชิ้ดและวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยชดัเจน  ผูบ้ริหำรท่ีจะร่วมมือกบัระบบ

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001:2015) ยกตัวอย่ำงโรงงำนของเรำ บริเวณโครงกำรจะเป็น
บุคลำกรในโครงกำรของเรำ ประชำกรทอ้งถ่ิน ซ่ึงคนในชุมชนเหล่ำน้ี ไดเ้ขำ้มำเป็นส่วนหน่ึงของ
บริษทั ไดเ้ขำ้มำท ำงำนร่วมกบัเรำ เรำก็จะมีคนในหมู่บำ้นในชุมชนเดียวกนัมีญำติพี่น้อง เรำเลย
สำมำรถท่ีจะส่ือสำร ให้คนในเผยแพร่ให้ส่ือสำรกบัคนภำยนอกแต่อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน
เพรำะฉะนั้น นอกจำกนั้นมีกำรส่ือผำ่นแอฟพลิเคชัน่มือถือ กำรประชุมประชำพิจำรณ์ปีละสองคร้ัง 
ส่วนผูบ้ริหำรก็มีควำมใกลชิ้ดกบัชุมชนเช่นกนัเน่ืองจำกท่ีพกัอำศยัอยูภ่ำยในบริเวณโครงกำรถือวำ่
เป็นส่วนหน่ึงในชุมชน มีกิจกรรมต่ำงๆ เก่ียวกบัองคก์รเช่น วดั บำ้นโรงเรียนวดัวชิรำลงกรณวรำ
รำม เป็นแรงขบัเคล่ือนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) ซ่ึงเรำสำมำรถใชโ้อกำสตรง
น้ีในกำรส่ือสำรในกำร ประกำศแลว้กใ็นกำรขอควำมร่วมมือในกำรเปล่ียนแปลงสงัคมชุมชน” 

สำมำรถสรุปด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้ว่ำ พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอยำ่งดี เน่ืองจำกมีกำร ฝึกอบรมพนกังำน
ก่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อท่ีจะให้พนักงำนมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนอย่ำง ถูกตอ้งและตรงกนั 
บริษทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเก่ียวกับกำรแผนงำน นโยบำย กำรประเมินผลและ
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ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน กำรปรับปรุงแกไ้ขกำรด ำเนินงำน ซ่ึงพนกังำนทุกคนใหค้วำมร่วมมือเป็น
อย่ำงดี ส่งผลท ำให้ประสบผลส ำเร็จลุล่วง ส่งผลให้พนกังำนมี ควำมพึงพอใจมำกในกำรเป็นส่วน
หน่ึงในกำรบริหำรจดักำรดำ้นระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ประชำชนในพื้นท่ีมีควำม
พึ่งพอใจกบับริษทัฯ เน่ืองจำกด ำเนินกำรไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีกำรท ำ CSR กบั
ชุมชนรอบขำ้งอยำ่งต่อเน่ือง 

4.5.3 ดำ้นกำรบริหำรจดักำร  
4.5.3.1 กำรบริหำรจดักำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  

(1) นโยบำย  
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีควำมสอดคลอ้งกนัวำ่นโยบำย

ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีควำมชดัเจน
หรือไม่อยำ่งไร นั้น ซ่ึง คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่  

1) ปฏิบติัตำมกฎหมำย ดำ้นควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
มำตรฐำนและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) บริหำรคุณภำพทัว่ทั้งองคก์รดว้ยเคร่ืองมือกำรบริหำรคุณภำพ กำรจดักำรควำมรู้ และกำร
เพิ่มผลผลิต เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

“มีกำรส่ือสำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและวิธีปฏิบัติงำนท่ีบริเวณบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
นอกจำกนั้นยงัมีกำรฝึกอบรมกำรปฏิบัติให้กับพนักงำน เช่น ฝึกอบรม ชนิด สถำนะของวตัถุ
อนัตรำย รวมทั้งสถำนภำพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และสถำนท่ีท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
ในดำ้นอำชีวอนำมยั และควำม ปลอดภยั ควบคุมกำรปฏิบติัในแต่ละ กิจกรรมจำกกำรช้ีบ่งลกัษณะ
ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส ำคญั และกำรช้ีบ่งอนัตรำยท่ีมี ควำมเส่ียงสูง ไม่เฉพำะพนักงำน
บริษทัฯ แต่รวมถึง ผูรั้บเหมำท่ีปฏิบติังำน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยท่ีไดต้ั้งไว”้ 

3) บริหำรควำมเส่ียง เพื่อป้องกันอนัตรำย ควำมเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ควำมสูญเสียจำก
อุบติัเหตุ กำรบำดเจบ็ ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น และสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยั  

นอกจำกน้ีในทุกวนัเจ้ำหน้ำควำมปลอดภัย จะมีหน้ำท่ีเดินตรวจและพิจำรณำเร่ืองควำม
ปลอดภยัในสถำนประกอบกำรในระหว่ำงท่ีเดินตรวจอีกดว้ย นอกจำกน้ียงัดูเร่ืองพลงังำน และ
ส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหำรจะมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มทุกไตรมำส 

4) ดูแลในเร่ืองอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี และส่งเสริมให้ทุกคนมี
สุขภำพดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน  
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5) ประเมินและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้กำรปรับปรุงและป้องกนัท่ีแหล่งก ำเนิด 
รวมทั้งใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำว
ไวว้ำ่ 

“ผูบ้ริหำรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยูส่ม ่ำเสมอ โดยล่ำสุดมี
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัขยะอนัตรำย โดยบริษทัฯไดจ้ดัท ำโรงขยะเพื่อแยกขยะป้องกนัขยะอนัตรำย
ปนเป้ือนออกไป มีกำรตรวจสอบทุกและบันทึกข้อมูลทุกสัปดำห์ กำรทบทวนเร่ืองฝุ่ นมีกำร
ตรวจวดัทุกปี ทบทวนภำยกำรประชุม เพื่อทบทวนวำ่โครงงำนใดประสบผลส ำเร็จและโครงกำรใด
ตอ้งไดรั้บกำรปรับปรุง หลกั ๆ จะเป็นกำรส่ือสำรภำยในองคก์รทุกสัปดำห์และมีกำรสรุปผลในส้ิน
ปี ผูบ้ริหำรทุกระดับในบริษทัมีควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบและเป็นแบบอย่ำง โดยวิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงสุดเป็นส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดเพรำะกำรวำงระบบหรือส่ิงต่ำงๆ ท่ีท ำโดยมีวตัถุประสงค์
เกิดข้ึนจำกวิสยัทศัน์และพนัธกิจ”  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้ำ่ จำกกำรสมัภำษณ์บุคลำกรของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั  
(2) กำรปฏิบติัตำมแผนงำน  
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษทั มีควำมเห็นสอดคลอ้งกบั ตวัแทนผูบ้ริหำรระบบกำร

จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (MR) ไวว้ำ่ ในเร่ืองของกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมแผนงำนกำรด ำเนินงำน ระบบ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัท่ีวำงไว ้ 

“โดยทำงบริษัทได้ก ำหนดโครงสร้ำงควำมรับผิดชอบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กำร
ด ำเนินกำรดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีได ้ก ำหนดไวอ้ยำ่ง
ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ียงัมีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร ได้แก่ ทรัพยำกรบุคคล 
งบประมำณ เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นดำ้นส่ิงแวดลอ้ม”  

ดงันั้นจึงสำมำรถสรุปไดว้่ำ ในเร่ืองของกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำม แผนงำนกำรด ำำเนินงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัท่ีวำงไว ้โครงสร้ำงควำมรับผิดชอบเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยท่ีได ้ก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจนและมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ียงัมีควำมพร้อมดำ้นทรัพยำกร 
ไดแ้ก่ ทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

(3) จ ำนวนบุคลำกร  
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษทั มีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัคณะท ำงำนระบบกำรจดักำร

ส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไวว้่ำ ในเร่ืองจ ำนวนบุคลำกรมี เพียงพอเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  
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“เน่ืองจำกจ ำนวนพนักงำนมีเพียงพอ เพียงพอเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยพนักงำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดส่้งเสริมให้มี
กำรอบรม และกำรศึกษำเรียนรู้ดว้ยตนเอง จนท ำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ”  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ำ ในเร่ืองจ ำนวนบุคลำกรมีเพียงพอเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เน่ืองจำกพนักงำนท่ีเขำ้ร่วมในกำรด ำเนินงำน ระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวตวัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอยำ่งดี  

(4) งบประมำณ  
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษทั มีควำมเห็นสอดคลอ้งกบั ตวัแทนผูบ้ริหำรระบบกำร

จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) ไวว้ำ่  
ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มีงบประมำณท่ีเพียงพอส ำหรับ

ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท ำให ้กำรด ำเนินงำนระบบส ำเร็จลุล่วง
ไดเ้ป็นอยำ่งดี จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชดัเจน 

 “ผูบ้ริหำรใหค้วำมส ำคญักบักำรจดักำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม จึงท ำใหง้บประมำณเพื่อ
พอต่อกำรด ำเนินกำร โดยส่วนใหญ่จดัสรรในกำรสนับสนุนกิจกรรมในกระบวนกำรผลิต ติดตั้ง 
ระบบมลพิษท่ีแหล่งก ำเนิด หนำ้โรงโม่หิน กำรจดักำรของเสีย และกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบั
กำร จดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลดีต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)"  

ดงันั้นจึงสำมำรถสรุปไดว้่ำในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มี
ปริมำณงบประมำณท่ีเพียงพอ โดยส่วนใหญ่จัดสรรในกำรสนับสนุน กิจกรรมในจัดกำรด้ำน
ส่ิงแวดลอ้ม ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ส ำเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยำ่ง
ดี จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชดัเจน  

(5) กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล  
กำรติดตำมตรวจสอบ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน ระบบกำรจัดกำร

ส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) หลังจำกด ำเนินงำนระบบ เพื่อทรำบถึงข้อบกพร่องต่ำง ๆ ในกำร
ด ำเนินงำน เพื่อน ำไปแกไ้ข และป้องกนั จำกกำรสัมภำษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินงำน มี
ดงัน้ี  

จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของบริษัท มีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ บริษัทมีกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำ เนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ดังท่ี 
คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่  



55 

“ผูบ้ริหำรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยู่สม ่ำเสมอ เพื่อให้
มัน่ใจว่ำผลกำรติดตำมตรวจสอบและผลกำรประเมินมีควำม เช่ือถือสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงใน
กำรป้องกนั และลดมลภำวะท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อ คุณภำพส่ิงแวดลอ้มโดยล่ำสุดมีกำรด ำเนินกำร
เก่ียวกับขยะอนัตรำย โดยบริษทัฯได้จัดท ำโรงขยะเพื่อแยกขยะป้องกันขยะอนัตรำยปนเป้ือน
ออกไป มีกำรตรวจสอบทุกและบนัทึกขอ้มูลทุกสัปดำห์ กำรทบทวนเร่ืองฝุ่ นมีกำรตรวจวดัทุกปี 
ทบทวนภำยกำรประชุม เพื่อทบทวนวำ่โครงงำนใดประสบผลส ำเร็จและโครงกำรใดตอ้งไดรั้บกำร
ปรับปรุง หลกั ๆ จะเป็นกำรส่ือสำรภำยในองคก์รทุกสปัดำห์และมีกำรสรุปผลในส้ินปี” 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้ำ่ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดัมี กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดย มีกำรจดัท ำแผนกำรติดตำมตรวจสอบ 
และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในทุก ๆ 1 เดือน และรำยงำนผลต่อผูบ้ริหำรทุกไตรมำศ  

สำมำรถสรุปดำ้นกำรบริหำรจดักำรไดว้่ำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีนโยบำยท่ีชดัเจน
ภำยใตมุ่้งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนใกลเ้คียง ปฏิบติัตำมกฎหมำย ดำ้น
ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหำรทุกระดบัในบริษทั จะรับผดิชอบและเป็นแบบอยำ่งในกำรพฒันำและธ ำรงไว้
ซ่ึงระบบกำรจดักำรคุณภำพอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยสนบัสนุนทรัพยำกร
อย่ำงเพียงพอ เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั รวมถึงส่ือสำรให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ เช่น ผูม้ำติดต่อ ผูรั้บเหมำ ประชำชนบริเวณบริษทัฯ ซ่ึงกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำม
แผนงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษทัท่ีวำงไว ้มีกำร
ฝึกอบรมและพฒันำพนักงำนในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวตวัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และ มีกำรจดัสรรงบประมำณ โดยส่วนใหญ่
จดัสรรในกำรสนับสนุนกิจกรรมในจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัมีกำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) โดยมีกำรจดัท ำแผนกำร
ติดตำมตรวจสอบและมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในทุก ๆ 1 เดือน และรำยงำนผลต่อผูบ้ริหำร
ทุกไตรมำศ  

4.5.4 กำรเรียนรู้และกำรพฒันำ  
4.5.4.1 กำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำน  

จำกกำรสัมภำษณ์ คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) มี ควำมเห็นสอดคลอ้งกนั
วำ่ พนกังำนในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั  

“วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหำรมีควำมมุ่งมัน่ ดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมำตั้งแต่แรกเร่ิมด ำเนินธุรกิจ
ธุรกิจ ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 มีกำรวำงแผนกำรฝึกอบรมท่ีจ ำเป็นให้กบัพนกังำน 
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เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักและจิตส ำนึกในกำรด ำเนินงำน โดยพนักงำนทุกคนไดรั้บควำม
ร่วมมือในกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมเป็นอยำ่งดี ซ่ึงกำรฝึกอบรมจะท ำให้พนกังำนเกิดควำมตระหนกั
ถึงส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัในกำรท ำงำน กระบวนกำรท ำงำนขององคก์ร บทบำท
และควำมรับผิดชอบของพนกังำนในกำรด ำเนินปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ี 
ก ำหนดไว ้รวมทั้งปัญหำผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น กำรคดัแยกขยะ
ก่อนท้ิงตำมสีถงัขยะ ประเภทขยะอนัตรำย กำรประหยดัพลงังำน ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เป็น
ตน้” 

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่ำ พนักงำนบริษัท ศิลำสำกลพัฒนำ จ ำกัดได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ โดยกำรฝึกอบรมเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักและจิตส ำนึกในกำรด ำเนินงำน 
และท ำให้เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ส่งผลให้กำร
บริหำรงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

4.5.4.2 กำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน  
บริษทัมีกำรทบทวนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนกำรด ำเนินงำนของ

ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ในกำรตอบสนองต่อนโยบำยและ วตัถุประสงค์ของบริษทั ควำม
สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีด ำเนินกำรอยูมี่ประสิทธิผล และประสิทธิภำพ  

4.5.4.3 กำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรด ำเนินงำน  
กำรน ำเทคโนโลยต่ีำง ๆ วิทยำกำรท่ีเป็นกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มำใชใ้ห้เกิดประโยชน์

กบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) จำกกำรสัมภำษณ์คณะท ำงำนระบบ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่  

“ทำงบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั เรำมีกำรน ำเทคโนโลยีท่ีใหม่และ ทนัสมยั โดยใชร้ะบบ
จดักำรฝุ่ น เทคโนโลยีป้องกนัและแกไ้ขปัญหำฝุ่ นละอองโดยไดอ้อกแบบกระบวนกำรบดยอ่ยเป็น
ระบบโรงโม่แบบปิด นอกจำกน้ียงัมีกำรกำรรดถนน สเปรยน์ ้ ำ ลำ้งล่อรถยนตก์ำรออกส่งผลิตภณัฑ์
ใหลู้กคำ้ โดยไดน้ ำเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีเหมำะสมมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรท ำงำนให้
ดียิง่ข้ึนและช่วยลดผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้ม” 

จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำไดว้ำ่ พนกังำนของบริษทัฯ จะไดรั้บ
กำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยกำรฝึกอบรมเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำม ตระหนกัและจิตส ำนึกใน
กำรด ำเนินงำน และท ำใหเ้กิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
มำกยิง่ข้ึน ส่งผลใหก้ำรบริหำรงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และในดำ้นกำรพฒันำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนบริษทัมีกำรทบทวนของฝ่ำยบริหำรอยำ่ง นอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวน
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กำรด ำเนินงำนของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ในกำรตอบสนองต่อ นโยบำยและวตัถุประสงค์
ของบริษทั ควำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ท่ีด ำเนินกำรอยู่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ กำรน ำเทคโนโลยท่ีีใหม่และทนัสมยั โดยใชร้ะบบจดักำรฝุ่ น เทคโนโลยป้ีองกนัและ
แกไ้ขปัญหำฝุ่ นละอองโดยไดอ้อกแบบกระบวนกำรบดยอ่ยเป็นระบบโรงโม่แบบปิด นอกจำกน้ียงั
มีกำรกำรรดถนน สเปรยน์ ้ ำ ลำ้งล่อรถยนต์กำรออกส่งผลิตภณัฑ์ให้ลูกคำ้ โดยได้น ำเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ท่ีเหมำะสมมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรท ำงำนให้ดียิ่งข้ึนและช่วยลด
ผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้ม 

4.5.5 ควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
จำกกำรให้สัมภำษณ์คณะท ำงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (2565) ไดใ้ห้ค ำแนะน ำ และ

ขอ้เสนอแนะไวว้ำ่  
“วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหำรเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุด หำกผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจแน่วแน่ในกำรเป็น

ผูน้ ำกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มก็สำมำรถสร้ำงควำมตะหนกัและจิตส ำนึกในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มใหก้บั
องคก์ร โดยกำรส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจำกกำรท่ีน ำมำตรฐำนมำใช้ สร้ำงกำรมีส่วนรวมของพนักงำนก็จะส่งผลให้ระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ประสบผลส ำเร็จได”้ 

ผูแ้ทนผูบ้ริหำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (EMR) (2565) ไดก้ล่ำววำ่ 
“ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001:2015) ระบบจัดกำรส่ิงแวดล้อมค่อนข้ำงมี

ประสิทธิภำพและครอบคลุมในเร่ืองของกฎหมำย กิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงงำน ขอ้เสนอแนะส ำหรับ
ผมคิดว่ำ ระบบค่อนขำ้งครบถว้นอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่สำมำรถท่ีจะน ำตวัมำตรกำรต่ำง ๆ ของประเทศ
ไทยให้มีควำมสอดคล้อง กับระบบท่ีเป็นสำกลได้เท่ำไรเน่ืองจำกระเบียบต่ำง ๆ ในส่วนของ
กฎหมำยยงัอยู่ในหมวดหมู่ท่ีซ ้ ำซ้อนกันหลำยอย่ำง ท ำให้เกิดควำมสับสนซ่ึงถ้ำจะถ้ำจะท ำให้
ถูกต้องทุกอย่ำงนั้นสำมำรถท ำได้แต่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรอีกทั้ งเร่ืองท่ีต้องใช้
งบประมำณค่อนขำ้งสูง ส่วนน้ีอำจจะเป็นขอ้เสียของระบบและมำตรกำรต่ำง ๆ ของกฎหมำยไทยท่ี
อำจจะไม่ส่งผลใหร้องรับกบัระบบของนำนำชำติ สรุปคือใชเ้วลำและใชง้บประมำณสูง กำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) ช่วยเก็บรำยละเอียด สำมำรถอพัเดทส่ิงต่ำง ๆ เกิดข้ึนมำใหม่ทุกปี 
ทนัสถำนกำรณ์เหตุกำรณ์ เน่ืองจำกมีกำรติดตำม แนวทำงโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีจะเร่ิมดว้ยท่ีปรึกษำ 
รัฐบำลหรือว่ำผูป้ระกอบกำรเองมีควำมชดัเจน เม่ือด ำเนินกำรติดต่อกนัไปเร่ือย ๆ ทุกคนสำมำรถ
ปรับตวักบัส่ิงใหม่ๆท่ีเขำ้มำไดโ้ดยปรับเปล่ียนแปลงจำกอนุรักษนิ์ยมในองคก์รกจ็ะลดลงและท ำให้
คนมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะปรับโดยมีเป้ำหมำยเดียวกันท่ีจะรักษำคุณภำพมำตรฐำน สร้ำง
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วฒันธรรมองคก์รท่ีดีท ำให้เป็นกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน ผลกระทบทำงออ้มคือกำรใชง้บประมำณ  เร่ือง
ของกำรลงทุนในกำรปรับปรุงโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อท่ีจะท ำให้สอดคลอ้งกบัตวัระบบ มีกำรเตรียม
เพื่อท่ีจะรองรับระบบไม่วำ่จะเป็น กำรลงทุนพื้นท่ีหนำ้งำน กำรลงทุนประมำณภำยใน กำรฝึกอบรม
และพฒันำบุคลำกร ส่วนดำ้นเศรษฐกิจภำยนอกไม่มีผลกระทบ 

ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) จะเป็นระบบมำตรฐำนท่ีบริษทัองคก์รตอ้งมี
ควำมพร้อมในระดบันึง ทำงดำ้นขอ้มูล ดำ้นบุคลำกร ดำ้นกำรมีส่วนร่วม เป็นส่ิงส ำคญัอยำ่งยิง่ หำก
สำมำรถด ำเนินกำรระบบระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) ไดอ้ย่ำงเป็นธรรมชำติ
เหมือนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร จะสำมำรถสร้ำงวฒันธรรมองคก์รสำมำรถท่ีจะปรับตวัและสร้ำง
ควำมกระตือรือร้นใหก้บัพนกังำน เป็นส่ิงท่ีดี ทั้งน้ีทั้งนั้นปัจจยัหลกัอยูท่ี่ควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรท่ี
มีติดตำมตรวจสอบและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง และคิดว่ำสำมำรถสร้ำงกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนให้กบั
องคก์รได”้ 

 



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 

กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั และเสนอแนวทำงท่ีเหมำะสม
ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ใหก้บัองคก์รอ่ืน ๆ โดยมีวตัถุประสงค์
1) เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
กรณีศึกษำ : บริษทั ศิลำสำกล จ ำกดั 2) เพื่อแนะแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ให้กบัองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีควำมสนใจในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใชก้บัองคก์รของตนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประยุกต์ใช้กับองค์กรสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    งำนวิจยัน้ีเป็นงำนวิจยัเชิง
คุณภำพ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั กลุ่มตวัอยำ่งกำรวิจยัเป็นกำรเร่ืองแบบเฉพำะเจำะจง 
โดยกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ร่วมกบักำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและกำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง กำรวิจยั
คร้ังน้ีไดป้ระยกุตห์ลกักำรของ Balanced Scorecard ซ่ึงมีกำรพิจำรณำประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติ
ดำ้นประสิทธิผล มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มิติดำ้นกำรบริกำรจดักำร และมิติดำ้นกำรเรียนรู้และ
กำรพฒันำ 

5.1.1 สรุปขอ้มูลทัว่ไป 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โรงโม่หินสำกลพฒันำ จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2512 โดยเร่ิมตน้กำร

ด ำเนินงำนดว้ยท ำกำรเจำะ/ระเบิดหิน ท ำกำรโม่หินและจ ำหน่ำยหิน เน่ืองจำกเป็นวตัถุดิบท่ีส ำคญั
ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรก่อสร้ำงถนน สะพำน อำคำรพำณิชย ์อำคำรท่ีอยู่อำศยั 
และสนำมบิน เป็นตน้ ซ่ึงมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อรองรับกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ และ
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงของจงัหวดันครรำชสีมำและจงัหวดัใกลเ้คียง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โรงโม่หิน
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สำกลพฒันำ จึงไดมี้กำรปรับตวัตำมกำรเปล่ียนแปลงเป็น บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั จดทะเบียน
จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2531 โดยกำรแปลงสภำพ จำกหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โรงโม่หินสำกลพฒันำ มีวิสัยทศัน์
ท่ีกวำ้งไกล มีควำมกำ้วหน้ำ สำมำรถผลกัดนัธุรกิจดำ้นอุตสำหกรรมก่อสร้ำงให้เติบโต รวมถึงมี
ส่วนในกำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อไปในอนำคต  

5.1.2 สรุปหลกักำรจดัท ำระบบมำตรฐำนจดักกำรส่ิงแวดลอ้ม  
จำกกำรศึกษำพบวำ่ กำรจดัหำระบบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ 

จ ำกดั ซ่ึงจ ำแนกงำนออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) จดัท ำนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรจดัท ำนโยบำยส่ิงแวดลอ้มมีควำมชดัเจนให้ เหมำะสมกบัขนำด

และลกัษณะกำรด ำเนินงำน และผลกระทบจำกกิจกรรมกำรด ำำเนินงำน และกำรบริหำรของบริษทั 
ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั โดยจดัท ำเป็นประกำศเร่ืองนโยบำยส่ิงแวดลอ้มไดรั้บกำรลงนำมไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรเม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน 2563 แสดงใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มภำยใตน้โยบำย “บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 
มุ่งมัน่ส่งเสริม ให้ทุกหน่วยงำนในองคก์รถือปฏิบติัอย่ำงจริงจงัและมุ่งมัน่ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
อยำ่งต่อเน่ือง” ซ่ึงสอดคลอ้งตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดมำตรฐำน ISO 14001 รวมทั้งขอ้ปฏิบติัอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนภำยในโครงกำรอยำ่งเคร่งครัด และถ่ำยทอดใหพ้นกังำน และผูมี้ส่วน 
เก่ียวขอ้งไดท้รำบและถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด 

2) กำรวำงแผน  
บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั วำงแผนกำรด ำเนินงำน ไดมี้กำรท ำกำรประเมินลกัษณะ

ปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตอยำ่งเป็นระบบ หลงัจำกนั้นจึงรวบรวมและทบทวน
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้องกับกำรผลิต และกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยน ำลกัษณะปัญหำท่ีส ำคญัมำก ำหนดเป็นวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และ 
กำรวำงโครงกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะครอบคลุมใน 
เร่ืองของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท ำงำนหรือควำมเส่ียงจำกส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกำร 
ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และควำมเส่ียง เง่ือนไขทำงด้ำนเทคโนโลยี และ
งบประมำณ กำรปฏิบัติงำน รวมถึงควำมสนใจของผู ้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจำกก ำหนด
วตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยแล้ว จึงก ำหนดโครงกำร มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรลด
ผลกระทบทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กำรปิดคลุมโรงโม่ กำรลดฝุ่ นท่ีแหล่งก ำเนิด ติดตั้งอุปกรณ์ดกั
ฝุ่ นบริเวณรถเจำะระเบิด ระบบลำ้งลอ้รถยนต ์กำรปรับปรุงทศันียภำพ เป็นตน้ 
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3) กำรน ำไปปฏิบติัและด ำเนินกำร 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ บริษัท ศิลำสำกลพัฒนำ จ ำกัด ก ำหนดโครงสร้ำงหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบของพนกังำนอย่ำงชดัเจน ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัข้ึนเพื่อตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรฝึกอบรมและพัฒนำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พนกังำนทุกคนไดรั้บกำรฝึกอบรมรวมถึงผูรั้บเหมำ กำรฝึกอบรมจะฝึกอบรมเก่ียวกบั
ขอ้ก ำหนดกำรปฏิบติังำน เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและควำมมุ่งมัน่สูงสุดท่ี
บริษทัมีต่อสังคม และเน้ือหำของกำรอบรมแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะและควำมรับผิดชอบในกำร
ท ำงำนด้ำนส่ิงแวดลอ้ม กำรส่ือสำรมีกำรประชำสัมพนัธ์ทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร 
ครอบคลุมกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและกำรลดควำมเส่ียง เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั (ISO 14001) แบ่งออกเป็น 4ระดบั ไดแ้ก่ นโยบำย ขั้นตอน ค ำแนะน ำ และ
เอกสำรอ่ืนๆ กำรควบคุมเอกสำรมีประสิทธิภำพมำก มีกำรจดัระเบียบเอกสำรเพื่อใหเ้รียกคน้ไดง่้ำย 
ตรวจสอบหรือใช้กำรเรียงล ำดบัจดัล ำดบัควำมส ำคญั เวลำหรือตำมระเบียบและขอ้ตกลงภำยใน
องค์กร ส ำหรับกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ ได้ก ำหนดขั้นตอนและค ำแนะน ำในกำร
ปฏิบติังำนใหก้บัพนกังำน ผูรั้บเหมำหรือนำยจำ้งใหด้ ำเนินกำรตำมควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกน้ีมีกำรเตรียมพร้อมในกำรรับมือ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 2 แผน ไดแ้ก่ 1) แผนระเบิด ไฟไหม ้2) แผนสำรเคมีหกร่ัวไหล โดยทำงบริษทั ๆ 
จะมีแผนรับมืออุบติัเหตุหรืออุบติัภยั พร้อมทั้งซ้อมแผนกำรท ำงำนในช่วงเดือนพฤศจิกำยนมีกำร
กำรฝึกซอ้มแบบรำยปีจะเป็นกำรฝึกซอ้มใหญ่ 

4) กำรตรวจสอบ  
จำกผลศึกษำพบว่ำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีกำรติดตำมและวดัผลกำรปฏิบติังำน

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรติดตำมและกำรวดัผลยงัคงเป็นแผนปฏิบติักำรท่ีก ำหนดตวัช้ีวดัหรือปัจจยั
ควำมส ำเร็จใชใ้นกำรตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำน ไม่วำ่จะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดหรือขอ้เรียกร้อง
ทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมนโยบำยขององคก์รหรือไม่ หำกพบว่ำมี
ขอ้บกพร่องขดัต่อกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือลกัษณะส ำคญัของปัญหำหรือเกิดขอ้ร้องเรียน 
เจำ้หน้ำท่ีจะพยำยำมตอ้งแกไ้ขปัญหำแต่ละอย่ำงให้เร็วท่ีสุดเพื่อลดควำมเส่ียงและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม บนัทึกเอกสำรจะตอ้งถูกกฎหมำย เอกสำรจะตอ้งมีควำมเท่ียงตรง ตรวจสอบได ้มี
กระบวนกำรจดัเก็บและควบคุมท่ีมีประสิทธิภำพ เอกสำรประกอบและควำมสะดวกในกำรคน้หำ
ตรวจสอบขอ้มูล กำรประเมินภำยในจะด ำเนินกำรทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้มัน่ใจถึงกระบวนกำร กำร
ประเมินประสิทธิภำพและกำรปฏิบติัตำมขอ้ร้องเรียนหรือขอ้ก ำหนดและขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

5) กำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร  



62 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ผูบ้ริหำรมีกำรทบทวนทุกไตรมำส ซ่ึง
ไดรั้บกำรประเมินและสอบทำนโดยผูบ้ริหำรหรือผูจ้ดักำรในระดบัสูง เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กระบวนกำร
ท ำงำนและกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมระบบจดักำรส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเพื่อ
พิจำรณำปรับปรุงแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงโดยมีรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เอกสำร
จะตอ้งจดัท ำทั้งในรูปแบบระบบอิเลก็ทรอนิกส์และเอกสำรจริง เพื่อใชง้ำนในกรณีควบคุมเอกสำร 

5.2 สรุปปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
ส ำหรับกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินระบบกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): 
กรณีศึกษำบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั โดยใชเ้ทคนิค Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ พบวำ่ 

1) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร  
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดก้ ำหนดนโยบำย มีกำรระบุไว้

อยำ่งชดัเจนในนโยบำยกำรจดักำรดำ้นนโยบำย ส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั วำ่มุ่งมัน่ท่ี
จะท ำงำนเก่ียวกบักำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร โดย
มุ่งมัน่ในกำรบริหำรจดักำร ปรับปรุง และลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควบคุม ป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีเกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน มุ่งเนน้ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบติักำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของบริษทั (ISO 14001) ซ่ึง จะ
เก่ียวขอ้งกบัทุกภำคส่วนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ก ำหนดควำมรับผิดชอบและหนำ้ท่ีในแต่ละงำน มี
กำรก ำหนดงำนอย่ำงชัดเจนตำมควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ดำ้นพนกังำนเพียงพอทั้งในแง่ของควำมเช่ียวชำญและเวลำท่ีจะอุทิศให้กบักำรด ำเนินกำร
ตำมระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) จัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้ในระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม (ISO 14001)  เพื่อใช้งำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมได้รับกำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และไดจ้ดัสรรงบประมำณท่ีเพียงพอเพือ่น ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
ไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกระบวนกำรผลิตและกำรฝึกอบรมกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม มีกำร
ติดตำมผลระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
และรำยงำนใหผู้บ้ริหำรทรำบถึงขอ้แกไ้ขปรับปรุงในกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ ท่ีตอ้งแกไ้ข เพื่อป้องกนั
และรักษำส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจมีผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

2) ดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ พนักงำนของบริษทั ศิลำสกลพฒันำ จ ำกดั มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

เก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอยำ่งดีเน่ืองจำก
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บริษทัได้ส่ือสำรและอบรมให้แก่พนักงำน บริษทัเปิดโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรตำมระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในเร่ืองต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินกำรตำม
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในกำรจดัท ำแผนงำน กำรด ำเนินกำร กำรประเมิน และ
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงกำรใชง้ำนระบบเพื่อให้บรรลุนโยบำยท่ีก ำหนด 
เหมำะส ำหรับกำรน ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมำใช ้(ISO 14001) ให้ประสบผลส ำเร็จไดง่้ำย
ยิ่งข้ึน นอกจำกน้ี พนกังำนในองคก์รมีควำมยินดีเป็นอยำ่งยิง่ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำน
ของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) อีกทั้งบริษทัยงัมีส่วนร่วมในกำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม
บริเวณรอบโครงกำร ไดแ้ก่ วดั ชุมชน โรงเรียนวดัวชิรำลงกรณวรำรำม ไดรั้บกำรพิสูจน์แลว้ว่ำมี
ประสิทธิภำพ สร้ำงภำพลกัษณ์และควำมสมัพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชนรอบขำ้ง 

3) ดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ 
จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ไดเ้พิ่มพูนควำมรู้และควำมสำมำรถ

ของพนกังำน กระบวนกำรฝึกอบรมจะรวมถึงทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติั เพื่อพฒันำทกัษะและ
ควำมช ำนำญในกำรปฏิบติังำน ในขณะเดียวกนักเ็พิ่มควำมตระหนกัและจิตส ำนึกในกำรปฏิบติังำน 
ยงัส่งผลถึงควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีดีข้ึนเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ตลอดจน
กำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ทุกไตรมำส ฝ่ำยบริหำรจะจดัประชุมทบทวน เพื่อ
ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนกระบวนกำรท ำงำนทั้งระบบท่ีมีขอ้ผิดพลำดหรือปัญหำ 
ขดัแยง้หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบหรือขั้นตอนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันำและปรับปรุงระบบ
อย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งสนับสนุนกำรเรียนรู้ดำ้นเหมืองแร่หินให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ชุมชน 
หน่วยงำน ภำครัฐและบุคคลท่ีสนใจทัว่ไปอีกดว้ย 

4) ดำ้นประสิทธิผล  
จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจมำระยะเวลำ 50 ปี และ

ไดน้ ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มำใชใ้น พ.ศ.2563 บริษทัไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั เพื่อ
ติดตำมผลกำรปฏิบติังำน มีแผนกำรท ำงำนเพื่อให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมนโยบำย กำร
ด ำเนินกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและแผนงำน และได้สร้ำงและปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) อย่ำงต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำนของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) มกัเป็นปัญหำและอุปสรรคดำ้นเอกสำร (ISO 14001) กำรควบคุมเอกสำรนั้นค่อนขำ้งยำก
เน่ืองจำกมีขอ้มูลจ ำนวนมำก กำรมีส่วนร่วมของพนกังำนท ำให้สำมำรถแกไ้ขปัญหำดำ้นเอกสำรท่ี
เกิดข้ึนได ้
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จำกกำรศึกษำในคร้ังน้ีไดปั้จจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) นั้น 
ได้มำจำกผูบ้ริหำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและให้ควำมส ำคญัในสร้ำงควำม
ตระหนกัและจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงั มีควำมมุ่งมัน่ใส่ใจ และใหก้ำรสนบัสนุนทั้งดำ้น
บุคลำกรและงบประมำณในกำรด ำเนินงำน มีระบบกำรจดักำรท่ีดี ส่งผลให้พนักงำนเกิดควำม
ตระหนกัถึงปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภำยในบริษทั ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัในกำรขบัเคล่ือนให้
เกิดกำรมีส่วนร่วมของพนกังำนในระดบัต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) ไดด้งัภำพท่ี 5.1 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5.1 สรุปผลกรณีศึกษำ: บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั  

มิติด้ำนประสิทธิผล  
ควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย  
- มีกำรบรรลุตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีตั้งไวอ้ยำ่ง 
ชดัเจน โดยมีกำรตั้งคณะกรรมกำในกำรติดตำม ผลกำร
ปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย วตัถุประสงค ์
เป้ำหมำย และแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้ 
มิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย  
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำร 
จัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
-มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำร 
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นอยำ่งดี เน่ืองจำก
ทำงบริษทั มีกำรแจง้ใหพ้นกังำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทรำบ
ถึงขั้นตอนกำร ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
กำรมีส่วนร่วม  
-พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
ควำมพงึพอใจในควำมส ำเร็จของระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม 
-พนกังำนทุกคนมีควำมพึงพอใจมำกในกำรเป็นส่วน
หน่ึงใน กำรบริหำรจดักำรดำ้นระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) 

มิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
กำรบริหำรจดักำรระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม   
นโยบำย  
- มีนโยบำยท่ีชดัเจนภำยใต ้นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
กำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนอยำ่งมี ประสิทธิภำพ ใชท้รัพยำกรและพลงังำน
อยำ่งมีคุณค่ำ 
กำรปฏิบัติตำมแผนงำน  
-กำรปฏิบติัตำมแผนงำนเป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้โดยมีกำรก ำำหนด
หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบและหนำ้ท่ีไวอ้ยำ่งชดัเจนตำมในแต่ละงำน 
ควำมสำมำรถของพนกังำน 
จ ำนวนบุคลำกร  
- จ ำนวนพนกังำนมีเพียงพอเหมำะสม ทั้งดำ้นควำมช ำนำญและเวลำต่อกำร
ด ำเนินงำน ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 
งบประมำณ  
- มีกำรจดัสรรงบประมำณ ในกำรสนบัสนุนกิจกรรมในกระบวนกำรผลิต 
และกำร ฝึกอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
มิติด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ  
กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน  
- มีกำรฝึกอบรบภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติั เพิ่มทกัษะและควำมช ำนำญใน
กำรปฏิบติังำน สร้ำงควำมตระหนกัและจิตส ำนึกในกำรด ำเนินงำน ให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  
กำรใช้เทคโนโลยต่ีำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน  
-มีกำรน ำเทคโนโลยลีดผลกระททบส่ิงแวดลอ้มมำใช ้ 
กำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
มีกำรติดตำมผลปฏิบติังำน ทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรทุก 1 เดือน เพื่อปรับปรุง
และพฒันำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  

(ISO 14001:2015)  
 
-ผูบ้ริหำรมีควำมมุ่งมัน่ให้กำรสนบัสนุน
และใหค้วำมส ำคญัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
- กำรมีส่วนร่วมของพนกังำนกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001)  
-จิตส ำนึกและควำมตะหนกัดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม 



 

 จำกตำรำงพิจำรณำตำมมิติ 4 ด้ำน คือ ด้ำนประสิทธิผล ด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำน
บริหำรจดักำร และดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ ปัจจยัส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั สำมำรถสรุปไดว้ำ้ 
ปัจจยัส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษำ บริษทั 
ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด นั้นมำจำกผูบ้ริหำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและให้
ควำมส ำคญัในสร้ำงควำมตระหนกัและจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงั มีควำมมุ่งมัน่ ใส่ใจ
และให้กำรสนับสนุนทั้งดำ้นบุคลำกรและงบประมำณในกำรด ำเนินงำน มีระบบกำรจดักำรท่ีดี 
ส่งผลให้พนักงำนเกิดควำมตระหนักถึงปัญหำด้ำนส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภำยในบริษทั ซ่ึงเป็น
แรงผลกัดนัในกำรขบัเคล่ือนใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมของพนกังำนในระดบัต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ใหป้ระสบผลส ำเร็จ 

5.3 อภิปรำยผล 
5.3.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จ 

5.3.1.1 ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
จำกกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

(ISO14001:2015) ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ในดำ้นกำรบริหำรจดักำร ไดแ้ก่ ดำ้นนโยบำย 
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมแผนงำน จ ำนวนบุคลำกร งบประมำณ และกำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผล ซ่ึงสำมำรถอภิปรำยผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ดำ้นกำรบริหำรจดักำรของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั จำกกำรศึกษำพบว่ำมีจ ำนวน
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญเพียงพอเหมำะสม อีกทั้งบริษทัยงัมีกำรฝึกอมรบและใหค้วำมดำ้น
กำรจัดกำรระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001)กับพนักงำนเพื่อให้พนักงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001) ได้ถูกต้องตำม
มำตรฐำนสำกลและมีประสิทธิภำพและดำ้นงบประมำณของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั จำก
กำรศึกษำพบว่ำบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั งบประมำณส่วนใหญ่ถูกจดัสรรในกำรจดักำรดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม และกำรฝึกอบรมพฒันำดำ้นควำมรู้เก่ียวกบัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) 
ซ่ึงส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม(ISO14001) ประสบผลส ำเร็จ 

นอกจำกน้ีดำ้นกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล บริษทัไดมี้กำรด ำเนินงำนอยูเ่สมอ มี
กำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลในทุก ๆ 3 เดือน และรำยงำนต่อผูบ้ริหำรทรำบ เพื่อน ำผล
กำรด ำเนินกำรและผลกำรประเมินเป็นแนวทำงในกำรป้องกนั และลดมลภำวะท่ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของสุภำพร เรือนเงิน ไดศึ้กษำเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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กำรยอมรับระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลม้อ ISO 14001 ของพนกังำนบริษทั ออโตลิฟ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั พบวำ่ กำรตรวจสอบและประเมินผล กำรเฝ้ำระวงัและติดตำมวดัผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
มีกำรร่วมแกไ้ขปัญหำและป้องกนัปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรติดตำมกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
จำกภำยในและภำยนอกองคก์ร 

จำกผลกำรศึกษำขำ้งตน้สำมำรถสรุปไดว้่ำ กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด มีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี นโยบำยมีกำร
ก ำหนดชดัเจน กำรปฏิบติัตำมแผนงำนท่ีก ำหนด กำรจดัสรรทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณท่ี
เพียงพอดหมำะสม และมีกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง ดงันั้น
จึงท ำใหร้ะบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ประสบผลส ำเร็จ 

5.3.1.2 ดำ้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
จำกกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO14001:2015) ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด ในด้ำนผูมี้ส่วนได้เสีย ได้แก่ ด้ำนควำมรู้
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ดำ้นกำรมี
ส่วนร่วมของพนกังำน และดำ้นควำมพึงพอใจในควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึงสำมำรถอภิปรำยผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ดำ้นกำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO14001) มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และฝึกอบรมให้กบัพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อให้
พนกังำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ได้
อย่ำงถูกตอ้ง ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ของบริษทั ศิลำ
สำกลพฒันำ จ ำกดั ประสบควำมส ำเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ วำทิต ส่องศิริ ไดศึ้กษำ
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคม: กรณีศึกษำ บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั 
(มหำชน) ผลกำรศึกษำพบว่ำบริษทัฯ มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนดำ้น
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจให้กบัชุมชนให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำร
ป้องกนัตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินให้สำมำรถ
ป้องกนัตนเองได ้พบวำ่ชุมชนมีควำมพึงพอใจในกำรมีส่วนร่วม 

ดงันั้นสรุปไดว้่ำพนักงำนของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001) พนักงำนมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001)  เป็นอยำ่งดีส่งผลใหบ้ริษทัประสบผลส ำเร็จ 

5.3.1.3 ดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ 
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จำกกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001:2015) กรณีศึกษำบริษัท ศิลำสำกลพัฒนำ จ ำกัด ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนกังำน ดำ้นกำรพฒันำปรับรุงกระบวนกำรท ำงำน และดำ้นกำรใชเ้ทคโนโลยี
ต่ำง ๆ ซ่ึงสำมำรถอภิปรำยได้ดังต่อไปน้ี เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  

ดำ้นกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน จดัใหมี้กำรฝึกอบรมแก่พนกังำน
ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติัเพื่อเพิ่มทกัษะและเสริมสร้ำงควำมช ำนำญในกำรปฏิบติังำนสร้ำง
จิตส ำนึกและควำมตะหนกัดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ นงนุช 
อักษรพิมพ์ ได้ศึกษำเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001: 2015) และระบบมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 
(ISO 45001: 2018) ของบริษทัจ ำหน่ำยรถยกแห่งหน่ึงในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี พบวำ่ 
ในดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ ฝึกอบรมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนกังำนทุก
คน จดัท ำระเบียบปฏิบติักำรฝึกอบรมท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติังำนท่ีอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ประเมินผลเพื่อให้มัน่ใจว่ำพนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  

และดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ พบว่ำ บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีกำรทบทวน
โดยฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน และกระบวนกำร
ท ำงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยและ
วตัถุประสงคข์องบริษทั 

นอกจำกน้ีในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกัด พบว่ำ 
บริษทัมีกำรน ำเทคโนโลยีเขำ้มำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำงำนมำกยิ่ง ข้ึน โดยใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ในกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ เช่น บอร์ด
ประชำสัมพนัธ์ เว็บบอร์ด มีกำรติดตั้งเคร่ืองมือก ำจดัฝุ่ นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจดักำร
มลภำวะจำกฝุ่ น  ซ่ึงสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ชำญเกียรติ รัตนบุรี และประมำณ เทพ
สงเครำะห์ ไดศึ้กษำเร่ือง กำรจดักำรเหมืองหินปูนตำมระบบมำตรฐำน ISO14001 กบัผลกระทบ
ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม จังหวดันครศรีธรรมรำช พบว่ำ กำรน ำระบบมำตรฐำนกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มำใชเ้หมืองหินปูน กบัผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม
ของจงัหวดันครศรีธรรมรำชช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยภำพรวมอยูใ่นระดบั
มำกท่ีสุด ส่วนบริษัทท่ีไม่ได้รับรองด้วยระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ช่วยลด
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ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกันด้ำน
นโยบำยส่ิงแวดลอ้มของบริษทัอยำ่งเห็นไดช้ดั 

5.3.1.4 ดำ้นประสิทธิผล 
จำกกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

(ISO14001:2015) ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั ในดำ้นประสิทธิผลไดศึ้กษำควำมส ำเร็จตำม
วตัถุประสงคเ์ป้ำหมำย ซ่ึงสำมำรถอภิปรำยผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 กำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001:2015) ของบริษทั ศิลำสำกล
พฒันำ จ ำกดั บรรลุตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีไดก้  ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน จำกกำรด ำเนินงำน
ต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนั ในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด มีกำร
ติดตำมผลกำรปฏิบติังำน ให้สอดคลอ้งตำมนโยบำยส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย และ
แผนงำน ท่ีก ำหนดไว ้มีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนอย่ำงชัดเจน และ
ไดรั้บควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจำกทุกหน่วยงำน
ภำยในบริษทั เน่ียและมีกำรปรับปรุงพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองของระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของอลงกรณ์ อินทรฑูตไดศึ้กษำเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษำ บริษทั ไออำร์
พีซี จ ำกดั (มหำชน) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในดำ้นประสิทธิผลบรรลุตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยและ
แผนงำนท่ีไดก้ ำหนดไว ้
 ดงันั้นจึงกล่ำวไดว้่ำ ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) 
ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั   สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวไ้ดอ้ยำ่ง
ชัดเจน เ น่ืองจำกมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องตำมนโยบำยส่ิงแวดล้อม 
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และแผนงำน ท่ีก ำหนดไวไ้ด ้

จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 
กรณีศึกษำบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั มีกำรน ำเทคโนโลยมีำช่วยประยกุตใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มใหง่้ำยต่อกำรด ำเนินงำน และยงัมีกำรพฒันำดำ้นทรัพยำกรบุคคลใหมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทกัษะในกำรด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
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5.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับองค์กรอ่ืน ๆ 
1. กำรบริหำรงำนดว้ยระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) ในองคก์รท่ีประสบ

ผลส ำเร็จ ช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย  ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนบริเวณโครงกำร 

2. กำรบริหำรงำนดว้ยระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) จะช่วยใหไ้ดรั้บกำร
สนับสนุนจำกองค์กรต่ำง ๆ เช่น หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กำรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และชุมชนใกลเ้คียง โดยกำรมีส่วนร่วมพฒันำส่ิงแวดลอ้มและลดข้อพิพำท
ระหวำ่งชุมชนบริเวณโครงกำร 

5.5 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำในอนำคต 
1.   ควรมุ่งศึกษำเชิงลึกมำกยิง่ข้ึนโดยกำรขยำยขอบเขตกำรวิจยัใหค้รอบคลุมประเดน็กำร

จดักำรส่ิงแวดลอ้ม ระบบมำตรฐำนกำรจดักำรแบบบูรณำกำรกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มใน
เร่ืองอ่ืน ๆ เช่น กำรศึกษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินกำรตำมระบบมำตรฐำนกำร
จดักำรแบบบูรณำกำรกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลส ำเร็จต่อกำร
ด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนกำรจดักำรแบบบูรณำกำรมำตรฐำนบริหำรงำนคุณภำพ ISO  
9001 

2.   ควรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลให้ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO14001) ใน
อุตสำหกรรมประเภทอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดควำมตะหนักและจิตส ำนึกด้ำน
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้กำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนโดยกำรพฒันำส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบักำร
พฒันำธุรกิจ ท่ีมุ่งเน้นกำรป้องกันและรักษำส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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________________________________________________________________________ 
ผูใ้หส้ัมภำษณ์...................................................................................................................................... 

ต ำแหน่ง.............................................................................................................................................. 

วนัและเวลำท่ีสัมภำษณ์...................................................................................................................... 

ผูท้  ำกำรสัมภำษณ์................................................................................................................................ 

ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

1.ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรในกำรน ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มำใชใ้นบริษทัฯ 
............................................................................................................................................................. 

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

2.ท่ำนมีควำมคำดหวงัถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและกำรท ำงำนอยำ่งไรในกำรน ำระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มำใช ้
............................................................................................................................................................. 

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

3.ชุมชนโดยรอบและสงัคม ไดมี้อิทธิพลต่อกำรด ำเนินงำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) หรือไม่ อยำ่งไร 
............................................................................................................................................................. 

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

4.ท่ำนมีกำรเสริมสร้ำงและพฒันำใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรจดักำร ส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ใหแ้ก่พนกังำน ผูรั้บเหมำ และบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งไร 
............................................................................................................................................................. 

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

5.. ผูบ้ริหำรของบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) หรือไม่เพียงใด 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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6.ประโยชน์ในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัมีอะไรบำ้ง 
............................................................................................................................................................. 

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

7.บริษทัของท่ำนมีกำรจดัโครงสร้ำงกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) อยำ่งไร 
............................................................................................................................................................. 

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

8.บริษทัของท่ำนมีบุคลำกรเพียงพอในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

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

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

9.งบประมำณในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ของบริษทัมีควำมเพียงพอ 
หรือไม่ 
............................................................................................................................................................. 

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

10.แนวทำงในกำรด ำเนินระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำย 
ท่ีตั้งไวอ้ยำ่งไร 
............................................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในควำมอนุเครำะห์ของท่ำนเป็นอยำ่งสูง 
 



 

 
ภำพที่ 5.2 ใบรับรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของบริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 

แหล่งที่มำ: บริษทั ศิลำสำกลพฒันำ จ ำกดั 
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