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แนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015 ส าหรบัธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม กรณศีกึษา บรษิทั โปรดกัส ์เซน็เตอร ์เซอรว์สี จ ากดั   

An Implementation of Environmental Management System (ISO14001:2015) for Small and Medium Enterprise (SME)  

A case study of Product Center Service Limited.  

 ธนกร กนันยัa, จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุb 

aนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
bผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

บทคัดย่อ 

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีภาคอุตสาหกรรมประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม คือ ระบบมาตรฐาน
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เพ่ือปกป้องส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการขององคก์ร ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษา
น้ี  1)  เพื่อศึกษาแนวทางการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 2)  เพื่อประเมินสมรรถนะขององค์กรและ
เปรียบเทียบขอ้แตกต่างกบัขอ้ก าหนด  และ 3) น าเสนอแนวทางในการประยกุตใ์ชร้ะบบอยา่งมีประสิทธิภาพในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO14001) ส าหรับกลุ่มธุรกิจ SMEs การวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูน้ าองคก์ร พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดย บริษทั โปรดกัซ์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั เป็น
ตวัแทนในการศึกษา ผลการศึกษาองค์กรตอ้ง 1) พิจารณาบริบทขององค์กรให้ครอบคลุมทุกดา้นทั้งบริบทภายใน และ
ภายนอก 2) พิจารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3) พิจารณา
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากบริบทขององค์กร ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4) ประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจกรรมขององคก์ร 5) ช้ีบ่งขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รรวมถึงการประเมินความสอดคลอ้ง
ของขอ้ตกลง 6) การจดัการระบบเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 7) ด าเนินการการตรวจติดตามและ 8) 
ทบทวนฝ่ายบริหาร ผลการประเมิน TOWS matrix ท่ีน าเสนอคือ กลยทุธ์เชิงรุก (SO strategy; Attack) ส าหรับการด าเนินงาน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) 
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ABSTRACT 

 

One of economics, social and environment development tools is Environmental Management 
System (ISO14001) to protect environment from organization’s activities. The aims of this study were 1) 
to study on implementation for Environmental Management System   2) to evaluate the performance of 
organization status and compare with standard requirement and 3) to recommend a proper approach for 
implementing the Environmental Management System (ISO14001) for SMEs effectively. The data of 
qualitative research were collected by interviewed with key informants-both executives, staff and 
interested parties who concern with organization and operation. Product Center Service Limited (PCS) was 
selected as a case study. 

Results of this study found that the organization should 1)  determine external and internal issues 
that are relevant to the performance of environmental management system, 2)  Understanding the needs 
and expectations of interested parties that are relevant to Environmental Management System, 3) 
determine the risk and opportunities that related to context, needs and expectation of interested parties, 4) 
determine the environmental aspect that relevant to organization’s activities,   5) determine the compliance 
obligation including the evaluation of compliance which related to needs and expectations of interested 
parties, 6)  manage the documented information, related to environmental Management System, 7) 
implement and conduct the internal audit for environmental Management System. and the last 8) review 
the organization’s Environmental Management System. 

“So strategy: Attack”; result of TOWS matrix is recommend for implementation of Environmental 
Management System (ISO14001:2015). 

Key word: Environmental Management System, ISO14001:2015, Small and Medium Enterprise.  
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บทน ำ 

การประกอบธุรกิจ ยอ่มมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตและพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้น ตอ้งเป็นการ
พฒันาในองค์รวม ทั้ งในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม การพฒันาอุตสาหกรรมโดยขาดการควบคุมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาหลายดา้น เช่น มลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพ้ืนท่ีโดยรอบ ท าให้ส่ิงมีชีวิตไดรั้บผลกระทบ 
รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง ทั้งดา้นสุขภาพท่ีทรุดโทรม และไม่สามารถประกอบอาชีพตามวิถีชีวิต
เดิม ดังนั้นเพ่ือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิมและการป้องกันผลกระทบท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมใหม่ จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนให้ความส าคญัและตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วน เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม
แบบยัง่ยนืท่ีมุ่งเนน้ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการลดผลิตภณัฑท่ี์ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัการใช้
ทรัพยากรในการผลิตอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด และเกิดความยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานใหช้นรุ่นหลงัสืบต่อไป 

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในโลก เร่ิมตระหนักถึงปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และได้ออกกฎหมายทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือบงัคบัใช ้ควบคุมการก่อมลพิษในประเทศของตน มีการจดัประชุมนานาชาติ เพ่ือหาวิธีแกไ้ข รับมือกับ
สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว และนอกจากมาตรการภาคบงัคบั ยงัมีมาตรการภาคสมคัรใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) ในการด าเนินการของผูป้ระกอบการท่ีมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องส่ิงแวดล้อม ซ่ึงประกาศโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) เพ่ือเป็นแนวทางให้องคก์ารต่างๆ เลือกท่ีจะน าไปปฏิบติัในการควบคุมและป้องกนัการ
เกิดมลพิษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงนบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยสมคัรใจ นอกเหนือจาก
กฎหมายหรือมาตรการบงัคบัอ่ืนๆ 

วธีิกำรศึกษำวจัิยและกำรรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการประยกุต์ด าเนินการตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001  2015 เป็นการศึกษาและ
ออกแบบการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Approach) เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ์ผูแ้ทนหน่วยงาน พนักงานขององค์กร ชุมชน ชาวบา้นและผูแ้ทนภาครัฐ รวมถึงคู่คา้ขององคก์รและผูใ้ห้บริการ
องค์กรท่ีท าการศึกษา  นอกจากน้ีมีการพิจารณาในกลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญและผูต้รวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ือความน่าเช่ือถือของงานวิจยั (Reliability) และขอ้มูลตรงกับความเป็นจริง  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอ
วธีิการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิสามเสา้ (Methodological Triangulation)  เพ่ือทวนสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลและพิสูจน์วา่
ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัเก็บรวมรวมมานั้นถูกตอ้งหรือไม่  จากนั้นน าเสนอขอ้มูลดว้ยการพรรณนาหรือบรรยายถึงผลการศึกษา โดยยึด
หลกัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
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กรอบแนวคิด 

 

 

วิเคราะหบ์ริบท (Context Analysis) 

 ขอ้มลูบรบิทองคก์ร  
 ปัจจยัภายใน (Internal Issue) ไดแ้ก่ โครงสรา้งการบรหิาร นโยบายการด าเนินงาน บุคลากร 

งบประมาณ เทคโนโลย ีความรูข้ององคก์ร 
 ปัจจยัภายนอก (External Issue) ไดแ้ก่ นโยบายรฐับาล/การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

เทคโนโลย ีกฎหมาย  
 ขอ้มลูการด าเนินงานระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร 

 
แนวทางการประยุกตข์อ้ก าหนดของระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม แต่ละขอ้ก าหนด 
ขอ้ก าหนดที ่ 4 ความเขา้ใจบรบิทขององคก์ร  ขอ้ก าหนดที ่ 5 ภาวะผูน้ า 

ขอ้ก าหนดที ่ 6 การวางแผน                      ขอ้ก าหนดที ่ 7 การสนบัสนุน 

ขอ้ก าหนดที ่ 8 การควบคุมกระบวนการ        ขอ้ก าหนดที ่ 9 การประเมนิสมรรถนะของระบบการจดัการ 

ขอ้ก าหนดที ่ 10 การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

รวบรวม วเิคราะหผ์ลจากแบบสอบถาม และสรุปผลการวเิคราะหผ์ลจากแบบสอบถาม 

 

วเิคราะหผ์ลความแตกต่างของการด าเนินการปัจจุบนัขององคจ์ากขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม (GAP Analysis) 

 
การประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม (SWOT Analysis) 

- การวเิคราะหจ์ุดแขง็ขององคก์รในการด าเนินการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

- การวเิคราะหจ์ุดอ่อนขององคก์รในการด าเนินการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

- การวเิคราะหโ์อกาสขององคก์รในการด าเนินการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

- การวเิคราะหภ์ยัคุกคาม ขององคก์รในการด าเนินการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 
วเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอแนวทางในการด าเนินการการประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการ

สิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ (TOWS Matrix) 

แนวทางแกไ้ขขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
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ผลการวิจยั 
จากการวจิยัและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทัง้จากเอกสารทางวชิาการ ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากการ
สมัภาษณ์ น ามาสรุปเปรยีบเทยีบประเดน็ทีส่ าคญั โดยการตรวจสอบขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และขอ้มูลดา้นอื่นๆดว้ย
การตรวจสอบแบบสามเสา้ สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งัรายละเอยีด 
ข้อมูลทัว่ไปองคก์ร 

 บรษิัทตวัอย่างที่ศกึษาเป็นบรษิทัขนาดกลาง ลกัษณะการด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการบรกิาร ออกแบบ ติดตัง้
และจ าหน่าย อุปกรณ์ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูป ให้แก่สถานประกอบการ ที่พกัอาศยั สถานพยาบาล และ หน่วยงาน
ราชการ เปิดด าเนินการเมื่อวนัที่  1 กนัยายน พ.ศ. 2555 มพีนักงานทัง้หมดราว 30 คน ระดบัการศกึษาเฉลีย่ของ
พนกังานอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีลกัษณะการประกอบกจิการ จ าหน่ายและใหบ้รกิารใหแ้ก่สถานประกอบการ หน่วยงาน
ราชการ สถานพยาบาล ทัง้ภาครฐัและเอกชน บรษิทัตัง้อยู่ที ่เลขที ่699/26 ซอยกาญจนาภเิษก 008 แขวงบางแค เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ซึง่อยู่ในขอบขา่ยของ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยองคก์รนี้ไม่
เคยด าเนินการและจดัท าระบบใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นระบบการจดัการคุณภาพหรอืการจดัการดา้นอื่นๆ  แต่มรีะบบ
การจดัการจดัการดา้นการขาย และ 5ส มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินกจิการ และในปัจจุบนัดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม
บางเรื่อง องคก์รไดด้ าเนินการควบคุมตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ ซึง่องคก์รมนีโยบายและความต้องการทีจ่ะประยุกต์ใช้
ระบบการจดัการคุณภาพและการจดัการสิง่แวดลอ้มควบคู่กนัไป โดยจะเริม่ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการทัง้ 2 
ระบบไปพร้อมกนั เนื่องด้วย กลุ่มลูกค้าขององคก์รได้มคีวามคาดหวงัให้องค์กรด าเนินการและประยุกต์ใชร้ะบบการ
จดัการดา้นคุณภาพและสิง่แวดลอ้ม ควบคู่กนั ทัง้นี้องคก์รมนีโยบายทีจ่ะประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้และพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

หลกัการด าเนินการการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO14001:2015) 

จากการศกึษาพบว่าผลการด าเนินงานการจดัการสิง่แวดล้อมของบรษิัท โปรดกัส ์เซน็เตอร์ เซอร์วสี สมรรถนะของ
องคก์รในปัจจุบนัโดยเทยีบกบัขอ้ก าหนด สามารถสรุปขอ้ก าหนดทีส่ าคญั ไดด้งันี้ 

ขอ้ก าหนดทีอ่งคก์รด าเนินการอย่างครบถว้น เช่น ขอ้ก าหนดที ่4.3 การก าหนดขอบข่ายของระบบการบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม และ ขอ้ก าหนดที ่4.4 ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม  องคก์รไดด้ าเนินการระบุขอบเขตของการจดัการระบบ
มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ซึง่การก าหนดขอบเขตและ การก าหนดวธิกีารการประยุกต์ใช้ทีช่ดัเจนจะท าใหอ้งคก์ร
สามารถด าเนินการ ภายใตข้อบขา่ยทีช่ดัเจนในการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธผิล 
ขอ้ก าหนดที ่5.1  ภาวะผูน้ าและความมุ่งมัน่ ผูบ้รหิารสงูสุดไดส้นับสนุนทรพัยากร ในการจดัท าระบบและเตรยีมความ
พรอ้มเพื่อการประยุกตใ์ชร้ะบบการจดัการสิง่แวดลอ้มในอนาคต และการสนับสนุนดา้นทรพัยากรอย่างเตม็ทีเ่ป็นปัจจยั
หนึ่งต่อความส าเรจ็ของการด าเนินงานการจดัการระบบสิง่แวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อลงกรณ์ อนิทรทูต 
และ จุฑารตัน์ ชมพนัธุ์ (2558) พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานการจดัการระบบมาตรฐาน
สิง่แวดล้อม ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผู้น าที่มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงาน เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเป็น
จุดเริม่ตน้ของการจดัท าระบบ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ จุฑารตัน์ หงษ์จนิดาและจุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์(2557) พบว่า 
ปัจจยัทีส่ง่ผลส าเรจ็ต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม พบว่าผูน้ าองคก์รเป็นผูม้บีทบาทส าคญัใน
การด าเนินการระบบ หรอืด าเนินโครงการใด ๆ เช่นเดยีวกบั จ าลอง โพธิบ์ุญ (2554) พบว่าผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์และมี
ความมุ่งมัน่เป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการจดัการองคก์รทีด่ ี 

 
ขอ้ก าหนดที่องค์กรด าเนินการบางส่วน เช่น ขอ้ก าหนดที่ 4.1 การก าหนดขอบข่ายของระบบการบรหิาร

สิง่แวดล้อม สมาชิกขององค์กร รวมถึงผู้บริหารและคณะกรรมการผู้จดัท าระบบจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดและ
ความหมายของค าศพัท์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนดการจดัการสิง่แวดล้อม รวมถึงการศกึษาและระบุถึงบริบท
ภายนอกขององคก์รใหค้รอบคลุมในทุก ๆ ดา้น เพื่อใหก้ารการจดัการระบบมาตรฐานมปีระสทิธผิลมากขึน้ องคก์รควร
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พจิารณาบริบทขององค์กรเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมบริบทขององค์กร เช่น ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อการ
ด าเนินการการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ ขอ้ก าหนดที่ 4.2 การท าความเขา้
ใจความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยี องค์กรมีการด าเนินการด้านการระบุและรบัรู้เกี่ยวกบัความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่ทางองคก์รไดศ้กึษาและเกบ็ขอ้มลูมาเพื่อการด าเนินการตามแผนทีว่าง
ไว ้การศกึษาเกี่ยวความต้องการของผู้มสี่วนได้เสยี รวมถึงการรบัรูเ้กี่ยวกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มจะเกดิ ความเขา้ใจ
และใหค้วามร่วมมอืโดยการมสีว่นร่วมจะเป็นปัจจยัหนึ่งในความส าเรจ็ของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ  จุฑารตัน์ หงษ์จนิดาและจุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์(2557) พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลส าเรจ็ต่อการด าเนินงานระบบ
มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม พบว่า  การมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยี พนักงาน มผีลต่อการประสบความส าเรจ็ใน
การด าเนินงานการจดัการสิง่แวดลอ้ม และขอ้ก าหนดที ่6.1.1 การระบุความเสีย่งและโอกาส  องคก์รไดม้กีารระบุความ
เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ซึง่ความเสีย่งไดม้าจากการระดมความคดิและแลกเปลีย่นความคดิในการประชุมประจ าเดอืน 
ซึง่ประกอบดว้ยพนกังาน หวัหน้างานฝ่ายต่างๆ รวมถงึผูบ้รหิารสงูสดุ ซึง่องคก์รสามารถระบุออกมาไดค้่อนขา้งสมบรูณ์ 
โดยการมสีว่นร่วมและการแลกเปลีย่นความคดิต่างๆ รวมถงึความเขา้ใจในการด าเนินงานเป็นปัจจยัของความส าเรจ็ใน
การจดัท าระบบ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  จุฑารตัน์ หงษ์จนิดาและจุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์(2557) พบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผล
ส าเรจ็ต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม พบว่า  การมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยี พนักงาน มผีล
ต่อการประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานการจดัการสิง่แวดลอ้ม และนอกจากนี้ องคก์รควรพจิารณาเพิม่เตมิในดา้น
การระบุความเสีย่งให ้เช่นการประเมนิลกัษณะปัญหาสิง่แวดลอ้มทีท่างองคก์รยงัไม่ไดด้ าเนินการและน ามาระบุในความ
เสีย่ง รวมถงึเรื่อง ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่าจากราชการส่วนทอ้งถิน่ เป็นต้น ซึง่ ตรงกบั
การศกึษาเรื่องความเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มทีก่ล่าวใน เสาวนีย ์เป่ียมคุม้และ
จุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์(2558) และขอ้ก าหนดที ่6.1.3 ขอ้ตกลงทีต่อ้งปฏบิตั ิ องคก์รไดพ้จิารณาเรื่องกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการสิง่แวดลอ้ม แต่การด าเนินการเรื่องการตดิตามผลการด าเนินการตามกฎหมายยงัคงช่วยกนั
ด าเนินการ เพราะยงัไม่มกีารด าเนินการอย่างเป็นรปูแบบของการจดัเกบ็เอกสารขอ้มลู  แต่ผลการตดิตามผลการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายจะมกีารสรุปผลและสื่อสารในการประชุมแต่ละเดอืน ตวัอย่างเช่นความต้องการของผูม้สี่วนไดเ้สยี ความ
ตอ้งการของลกูคา้แต่ละโครงการทีม่กีารเปลีย่นตามลกัษณะของโครงการต่างๆ  แต่องคก์รยงัขาดผูม้คีวามสามารถและรู้
เรื่องเกีย่วกบัดา้นกฎหมายเฉพาะทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มจงึท าใหก้ฎหมายและขอ้ก าหนดบางอย่างยงัไม่ครบถว้น องคก์ร
ตอ้งศกึษาขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มเพื่อป้องกนัการขาดหายไปของกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
ได้กล่าวไว้ในการศกึษาของ จุฑารตัน์ หงษ์จนิดาและจุฑารตัน์ ชมพนัธุ์  (2557) พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลส าเรจ็ต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม พบว่า การชีบ้่งความเสีย่งทีม่ผีลต่อองคก์รต้องพจิารณา ในดา้นการ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ รวมถึงขอ้บงัคบัท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง และด าเนินการตาม
กระบวนการตามขอ้ก าหนดการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001:2015) 

ขอ้ก าหนดทีอ่งค์กรยงัไม่ด าเนินการ เช่น  ขอ้ก าหนดที่ 6.1.2 การประเมนิปัจจยัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
องคก์รยงัไม่ไดด้ าเนินการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากยงัไม่ได้จดัท าระบบอย่างจรงิจงั มีการควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ลูกค้าก าหนด ซึ่งเป็นการควบคุมตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย แต่ยังไม่
ครอบคลุมตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะงานที่องค์กรด าเนินการ รวมทัง้การค านึงถึงวัฏจักรชีวิตของ
ผลติภณัฑ์ที่องค์กรสามารถควบคุมได้และมคีวามสามารถมอีิทธพิลในการควบคุม ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ
อลงกรณ์ อินทรทูตและจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO14001) พบว่า การด าเนินการควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และ
ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001:2015) ความเสีย่งขององคก์รต้องพจิารณาจาก ผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มในกจิกรรมที่ด าเนินการขององค์กร และความส าเรจ็ของการด าเนินการต้องมกีารชีบ้่งประเดน็ปัญหา
สิง่แวดล้อม จากการศกึษาของจุฑารตัน์ หงษ์จนิดาและจุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์ (2557) พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลส าเรจ็ต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม และพบว่าการศกึษาของแกว้ตา นนัทจวิากรชยั (2543) พบว่า ปัญหา
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ทีส่ าคญัอย่างยิง่ในการจดัท าระบบ ISO 14001 คอื การบ่งชีป้ระเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มนี้ถูก
ระบุในขอ้ ก าหนดที ่4.3.1 ของมาตรฐาน ISO 14001 ขอ้ก าหนดที ่7.5 การจดัการเอกสารขอ้มลู องคก์รไดม้กีารยงัไม่มี
การจัดการระบบเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม หรือระบบมาตรฐานอื่นใด เพื่อความ
สอดคล้องของข้อก าหนดมาตรฐานองค์กรต้องด าเนินการและประยุกต์ใช้ข้อก าหนดดังกล่าวมาข้างต้นเพื่อการ
ด าเนินงานการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ กล่าวไว้ในการศกึษาของ เสาวนีย ์
เป่ียมคุม้ และจุฑารตัน์  ชมพนัธุ ์(2558) องคก์รจดัท าระบบการควบคุมเอกสาร และด าเนินการจดัท าเอกสารใหเ้ป็น
ฉบบัปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด รวมทัง้การจดัท าเอกสารดงักล่าวต้องมคีวามเหมาะสมของแต่ละองคก์ร เช่น
การควบคุมแบบอเิลคทรอนิกส ์การแจกจ่ายแบบอเิลคทรอนิกส ์ซึง่สรา้งความยดืหยุ่นของระบบเอกสารไดเ้ป็นอย่างด ี
ท าให้ง่ายต่อการน าไปประยุกต์ในระบบมากยิง่ขึน้ การควบคุมการจดัเก็บกส็ามารถปรบัใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาที่
ตอ้งการจดัเกบ็  ระบบการควบคุมเอกสาร การเขา้ถงึ การแจกจ่ายเอกสารขอ้มูล ตามความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร 
เช่น การควบคุมแบบอเิลคทรอนิกส ์การแจกจ่ายแบบอเิลคทรอนิกส ์ซึง่สร้างความยดืหยุ่นของระบบเอกสารได้ เป็น
อย่างด ีท าใหง้่ายต่อการน าไปประยุกตใ์นระบบมากยิง่ขึน้ ขอ้ก าหนดที ่9.1.2 การประเมนิความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
องคก์รมกีารด าเนินการประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงทีต่อ้งปฏบิตัติาม ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ตกลงทีม่าจาก
ความต้องการและความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี ซึ่งองค์กรต้องพจิารณาก าหนดความถี่ที่ใช้ในการประเมนิการ
สอดคลอ้ง และด าเนินกจิกรรมต่างๆถ้าจ าเป็น องคก์รต้องพจิารณาเกีย่วกบัการจดัการเอกสารขอ้มูลเพื่อให้สอดคลอ้ง
ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา จุฑารตัน์ หงษ์จนิดาและจุฑารตัน์ ชมพันธุ ์
(2557) กล่าวไวว้่าการจดัท าแผนงานด าเนินงานเป้าหมายในการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และขอ้ก าหนด
ต่างๆ และต้องมกีารติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ เป็นปัจจยัทีส่่งผลส าเรจ็ต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม และอลงกรณ์ อนิทรทูต และจุฑารตัน์ ชมพนัธุ์ (2558) ทีก่ล่าวว่า การด าเนินการโครงการควบคู่ไปกบัการ
ตดิตามตรวจสอบ จะช่วยใหท้ราบถึงความคบืหน้าและปัญหาทีเ่กดิขึน้ท าใหส้ามารถด าเนินการควบคุมเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามแผนทีว่างไวไ้ด ้ ขอ้ก าหนดที ่9.2 การตรวจตดิตามภายใน  ขอ้ก าหนดในสว่นของโปรแกรมการตรวจตดิตาม
ภายใน ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์กรพบว่า การก าหนดความถี่ของการตรวจติดตามภายในด าเนินการได้ตามที่องค์กรเห็น
เหมาะสมโดยบรษิทัตวัอย่างไดก้ าหนดใหด้ าเนินการปีละ 1 ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม และการด าเนินการโครงการ
ตอ้งมกีารประเมนิผลการด าเนินการ ซึง่ทางองคก์รตอ้งด าเนินการจดัวางแผนการตรวจตดิตามภายใน ตามเงื่อนไขของ
ระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO14001 การตรวจตดิตามผลการด าเนินงานเป็นระยะและขณะด าเนินการเป็น
ปัจจยัสูค่วามส าเรจ็อย่างหนึ่ง ตามที ่อ านาจ คล่องแคล่ว และคณะ (2549) อา้งถงึใน เสาวนีย ์เป่ียมคุม้และจุฑารตัน์ ชม
พนัธุ ์(2558)  กล่าวว่า การตดิตามและการประเมนิผลทางดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางการรกัษาระบบ 
ISO14001 และปัจจยัทีท่ าใหก้ารด าเนินการระบบมาตรฐานประสบความส าเรจ็ และ ขอ้ก าหนดที ่9.3 การทบทวนของ
ฝ่ายบรหิาร องคก์รยงัไม่มกีารประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดอย่างครบถว้นสมบรูณ์ แต่มกีารประชุมทบทวนจากฝ่ายบรหิาร การ
เตรียมความพร้อม และรวมถึงการติดตามผล แต่ไม่มหีลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร(เอกสารข้อมูล) ซึ่งผลของการ
ทบทวนทัง้หมด องคก์รตอ้งมกีารด าเนินทบทวนฝ่ายบรหิารและเกบ็รกัษาผลการด าเนินการหลกัฐานเป็นเอกสารขอ้มูล  
โดยจากการศกึษา ของ อลงกรณ์ อนิทรทตู และจุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์(2558) ทีก่ล่าวว่า การทบทวนการปรบัปรุงแกไ้ขท า
ให้ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มขององค์กรเกดิการพฒันาอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกบั จ าลอง โพธิบ์ุญ (2554) กล่าวว่า 
การทบทวนการด าเนินการและการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องจะท าใหก้ารจดัการปัญหาสิง่แวดลอ้มขององคก์รไดร้บัการ
ปรบัปรุงใหด้อียู่เสมอ  
การวิเคราะห์ข้อแตกต่างของการด าเนินงานปัจจุบนัขององคก์รเปรียบเทียบกบัข้อก าหนดมาตรฐาน (GAP 
Analysis) 
จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างสมรรถนะการด าเนินการขององคก์รเทยีบกบัขอ้ก าหนดมาตรฐาน สามารถสรุป
ความแตกต่าง (GAP Analysis) ที่องค์กรต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามขอ้ก าหนด ISO14001:2015  ได้แก่ 1) 
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พจิารณาบรบิทขององค์กรใหค้รอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบรบิทภายใน และบรบิทภายนอก 2) พจิารณาและการ
ได้มาของความต้องการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี ที่มผีลกระทบต่อการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม 3) พจิารณาความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จาก บรบิทขององคก์ร ความต้องการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
4) ด าเนินการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกระบวนการ กจิกรรมขององคก์ร ทัง้ทีเ่ป็นเหตุการณ์ปกต ิไม่
ปกตแิละสภาวะฉุกเฉิน กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 5) การประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงร่วมกนัทีม่า
จากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ตกลงทีม่าจากความต้องการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี 6) การจดัการระบบ
เอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มทัง้หมด 7) การด าเนินการการตรวจตดิตามภายในให้ครบถ้วนตาม
ขอ้ก าหนด และ 8) การทบทวนฝ่ายบรหิารที่ครอบคลุมทุกด้านที่เป็นความต้องการของขอ้ก าหนด หากองค์กร
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนแล้วองค์กรจะสามารถปฏิบัติตามความต้องการของข้อก าหนดระบบ
มาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO14001:2015) องค์กรจะเขา้สู่องค์กรที่มกีารประกอบธุรกจิที่ สามารถปกป้อง
สิง่แวดลอ้ม สอดคลอ้งตามกฎหมาย และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องรวมถงึการกา้วเขา้สูอ่งคก์รแห่งกรพฒันาอย่างยัง่ยนื
ในอนาคตอนัใกล ้
 
การประเมินจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม (SWOT Analysis) ขององคก์รในการประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO14001) 

จากการศกึษา แนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม  (ISO14001:2015) ส าหรบัธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม กรณีศกึษา บรษิทั โปรดกัส ์เซน็เตอร ์เซอรว์สี จ ากดั พบว่า ขอ้มลูทีไ่ด ้สามารถวเิคราะหส์ภาพ
ภายในและภายนอกขององคก์รเกีย่วกบัการด าเนินงานการจดัการระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นประเดน็ จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคามและสามารถก าหนดเป็นประเดน็กลยุทธโ์ดยการวเิคราะห ์SWOT Matrix ไดด้งัตารางที ่1 
และ 2 
ตารางที ่1 แสดงการประเมนิประเดน็ทีเ่ป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม โดยใช ้SWOT Analysis 

ประเดน็ทีเ่ป็นจุดแขง็ ประเดน็ทีเ่ป็นจุดอ่อน 
S1: ผูบ้รหิารมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม 
S2: ความซบัซอ้นของโครงสรา้งขององคก์รไม่ซบัซอ้น 
เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการตดิต่อสือ่สารและการด าเนินการ
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
S3: จากกระบวนการการด าเนินงานขององคก์รมกีาร
ปลดปล่อยมลพษิน้อย 
S4: การด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานไดง้่าย
เน่ืองจากโครงสรา้งไม่ซบัซอ้น การพฒันาบุคลากรเป็นได้
อย่างถัว่ถงึ 

W1: พนกังานไม่มปีระสบการณ์ในการท าระบบมาตรฐาน
มาก่อน 
W2: ความเพยีงพอของทรพัยากรบุคคลทมีงานรบัผดิชอบ
ต่อการด าเนินการจดัท าระบบไมเ่พยีงพอ 

 
 
 
ตารางที ่2 การประเมนิประเดน็ทีเ่ป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม โดยใช ้SWOT Analysis 

ประเดน็ทีเ่ป็นโอกาส ประเดน็ทีเ่ป็นภยัคุกคาม 
O1: นโยบายการ สนบัสนุนดา้นการลงทุนและการจดัซือ้สี
เขยีว (Green purchasing) จากภาครฐั 

T1: กฎหมายสิง่แวดลอ้มมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
T2: สถานทีต่ัง้ส านักงานเป็นแหล่งพกัอาศยัจงึมโีอกาสสงู
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O2: ขอ้ก าหนดลกูคา้มเีรื่องการจดัการสิง่แวดลอ้มท าให้
ตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนด 
O3: กระแสสงัคมในการสนบัสนุนและใหค้วามส าคญั
เกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ในการไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
T3: สภาวะเศรษฐกจิผนัผวน 

 
ตารางที ่3 การวเิคราะหป์ระเดน็กลยุทธด์ว้ย SWOT Matrix 

SWOT Matrix        ประเดน็ทีเ่ป็นจุดแขง็ ประเดน็ทีเ่ป็นจุดอ่อน 
ประเดน็ทีเ่ป็นโอกาส SO Strategy(Attack): กลยทุธเ์ชงิ

รุก 

1.การขอรบัรองระบบมาตรฐาน 
IS14001:2015 (S1O1, S1O2, 
S1O3) 
2.การควบคมุผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มไม่ยุ่งยาก  
(S2O1, S3O1, S3O2, S3O3) 

WO Strategy (Stabilization): กล
ยทุธเ์ชงิพัฒนา 

1. พฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
(W1O1, W1O2, W1O3) 
2.เพิม่จ านวนพนกังานเพื่อเพิม่
ศกัยภาพในการจดัการระบบ
มาตรฐาน (W2O1,W2O2,W2O3) 

ประเดน็ทีเ่ป็นภยัคุกคาม ST Strategy(Maintain): กลยุทธเ์ชงิ
รบั 
1. ตดิตามประเดน็กฎหมายทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง (S1T1) 

WT Strategy(retrenchment): กล
ยุทธเ์ชงิถอย 
1.ศกึษาและตดิตามกฏหมายที่
เปลีย่นแปลงและมผีลกระทบต่อ
องคก์ร (W2T1) 

 

ตารางที ่4 แนวทางการจดัการและการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001:2015) 
กลยุทธ ์ ประเดน็กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม 
 SO 1.การขอรบัรองระบบมาตรฐาน 

IS14001:2015 
1.จดัตัง้ทมีงานเพื่อด าเนินการจดัการขบัเคลื่อนระบบมาตรฐานการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม 
2.จดัอบรมความรูเ้กีย่วกบัขอ้ก าหนดใหแ้ก่ทมีงาน และพนกังานที่
เกีย่วขอ้ง 
3.ด าเนินการประยุกตใ์ชเ้อกสารและการด าเนินการทีม่อียู่ปัจจบุนัให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

2.การควบคมุผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มไม่ยุ่งยาก  
 

4.ประเมนิผลประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้ม ใหค้รบทุกกจิกรรม เพื่อหา 
ลกัษณะประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นียัส าคญั 
5. ศกึษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอมจากประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม
เพื่อด าเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งและสรรหาโอกาสในการพฒันา
องคก์ร 

  WO 1. พฒันาศกัยภาพของพนกังาน 6. จดัอบรมความรูเ้กีย่วกบัขอ้ก าหนดใหแ้ก่ทมีงาน และพนกังานที่
เกีย่วขอ้ง 
7. เสนอต่อรฐับาลใหก้ารสนบัสนุนดา้นการจดัการระบบมาตรฐานเพื่อ 

2.เพิม่จ านวนพนกังานเพื่อเพิม่ 8.จดัตัง้ทมีงานเพื่อด าเนินการจดัการขบัเคลื่อนระบบมาตรฐานการ
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ศกัยภาพในการจดัการระบบ
มาตรฐาน  

จดัการสิง่แวดลอ้ม 
 

  ST 1. ตดิตามประเดน็กฎหมายทีม่ี
การเปลีย่นแปลง 

9.สรรหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถและเหมาะสม ดา้นกฎหมายเพื่อ
ศกึษารายละเอยีดกฎหมาย 

  WT 1.ศกึษาและตดิตามกฏหมายที่
เปลีย่นแปลงและมผีลกระทบต่อ
องคก์ร  

10.สรรหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถและเหมาะสม ดา้นกฎหมายเพื่อ
ศกึษารายละเอยีดกฎหมาย 

2.สรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบั
ชุมชนรอบขา้งเกีย่วกบัการด าเนิน
กจิการและผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ขององคก์ร 

11. เสรมิสรา้งและด าเนินการการบัรูข้องชมุชน และด าเนินการสือ่สาร
เพื่อใหชุ้มชนโดยรอบเกดิการรบัรูเ้กีย่วกบัการด าเนินการขององคก์ร 

 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ส าหรบักลุ่มธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป็นการศกึษา องค์กรตวัอย่างที่ไม่เคยมกีารจดัการระบบมาตรฐานใดๆ มาก่อน เปรยีบเสมอืนกลุ่มธุรกจิ 
SMEs ทีเ่ป็นธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ทีไ่ม่มคีวามรูด้า้นระบบการจดัการเช่นกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารหรอืเจา้ของ
ธุรกจิที่จะให้ความส าคญัและใส่ใจเรื่องสิง่แวดล้อม พร้อมจะปกป้องสิง่แวดล้อมหรอืไม่ หากผู้บริหารให้ความส าคญั
เกี่ยวกบัการจดัการสิง่แวดล้อม การประยุกต์ใช้และความส าเรจ็ของการจดัการมแีนวโน้มในการจดัการที่จะประสบ
ความส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นการลงทุนทีไ่ม่สามารถคดิเป็นผลประโยชน์ในทาง
บญัช ีกล่าวคอืเป็นการลงทุนทีไ่ม่มผีลตอบแทนเป็นตวัเงนิ ซึง่หากผูบ้รหิารเขา้ใจในจุดน้ีการประยุกต์ใชร้ะบบมาตรฐาน
จะประสบความส าเรจ็ จะเป็นได้จากบรษิัทตวัอย่างผู้บรหิารให้ความส าคญักบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยเป็น
ความมุ่งมัน่เพื่อองค์กรเกิดความยัง่ยืน หรืออาจเป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยีขององค์กรก็ตาม  ซึ่งผลการ
วเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ ภยัคุกคาม (SWOT Analysis)  พบว่าองคก์รมคีวามแขง็แกร่งในดา้นความพรอ้ม
ในการด าเนินการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากขอ้ไดเ้ปรยีบและความพรอ้มหลายประการ 
เช่น ผู้บรหิารมคีวามมุ่งมัน่ในการทีจ่ะพฒันาองค์กรเพื่อสู่ระดบัสากล จงึมนีโยบายในการด าเนินการจดัท าระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001) หากผูน้ าหรอืผูบ้รหิารทีม่คีวามมุ่งมัน่ถอืเป็นปัจจยัต่อความส าเรจ็ของการจดัการระบบ
ไม่ว่าจะเป็นระบบมาตรฐานหรือโครงการใด ซึ่งสามารถสนับสนุนข้อนี้โดยการศึกษาของอลงกรณ์ อินทรทูต และ
จุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์(2558) นอกจากนี้ขอ้ไดเ้ปรยีบในการประยุกตใ์ชร้ะบบเนื่องจากจ านวนบุคลากรไม่มากนักท าใหก้าร
สือ่สารสามารถด าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามซบัซอ้นน้อย  ซึง่จะส่งผลใหก้ารด าเนินโครงการส าเรจ็ไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล สอดคลอ้งกบั จ าลอง โพธิบ์ุญ (2554) การตดิตามผลการด าเนินงานไดอ้ย่างใกลช้ดิท าใหม้กีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องของโครงการและการศึกษาเรื่องนี้ด้วยเช่นกนั และจากขอ้มูลดงักล่าว ทางผู้ศึกษามคีวามเห็นว่ากลยุทธ์ที่
เหมาะสมกบัองค์กรที่ได้จากการประเมนิโดยใช้ TOWS matrix เพื่อหาจุดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในยุค
ปัจจุบนั คือ กลยุทธ์แบบเชิงรุก(SO strategy; Attack) (ตามตารางที่ 3) กล่าวคือ ผลการพิจารณาปัจจยัทัง้
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในด้านจุดแขง็ (S) และโอกาส (O) ที่ส่งผลใหป้ระสบความความส าเรจ็เป็น
ยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ เมื่อผู้ด าเนินการมีจุดแขง็และโอกาสเอื้ออ านวย  อาจสรุปได้ว่าการ
ด าเนินการกลยุทธเ์ชงิรุก โดยทีอ่งคก์รตอ้งน าขอ้ไดเ้ปรยีบจาก 1) การดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้รหิารเป็นแรงขบัใหม้กีาร
เริม่การประยุกตร์ะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มและ การด าเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพ ต้องไดร้บัการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนดา้นทรพัยากร 2) ประสทิธผิลของการสือ่สารเนื่องจากเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบขององคก์รทีเ่ป็นองคก์รทีม่ลี ักษณะไม่
ซบัซอ้นจงึสามารถด าเนินการตดิตามผลและประเมนิผลการด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องและมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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3) การไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัในการด าเนินการธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแรงผลกัจากคู่คา้ทีเ่ริม่มี
ความใส่ใจเกีย่วกบัการปกป้องสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ 4) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของกจิกรรมขององคก์รมน้ีอยมาก 
ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นค่าใชจ้่ายในการบ าบดัมลพษิทีเ่กดิจากกระบวนการด าเนินการธุรกจิขององคก์ร  5) การ
ไดเ้ปรยีบในเรื่องการปฏบิตักิาร ดา้นค่าใชจ้่ายท าใหไ้ดเ้ปรยีบในเชงิของธุรกจิ (competitive advantage) ทีส่่งผลให้
องคก์รสามารถปรบัปรุงการด าเนินการและกา้วสูอ่งคก์รแห่งการพฒันาอย่างยัง่ยนืในอนาคตอนัใกลด้งันัน้ผูศ้กึษาจงึเหน็
ควรว่าองคก์รตอ้งใชก้ลยุทธแ์บบเชงิรุก เพื่อประสทิธภิาพและความส าเรจ็ของการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม (ISO14001:2015) และจากการศกึษารวมถงึการวเิคราะหข์อ้แตกต่างจากการด าเนินการระบบมาตรฐาน
การจดัการสิง่แวดลอ้มเทยีบกบัขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO14001:2015 หรอื  GAP analysis ซึง่ องคก์รต้องด าเนินการ
ใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ISO14001:2015  ไดแ้ก่ 1) พจิารณาบรบิทขององคก์รใหค้รอบคลุมทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็น
บรบิทภายใน และบรบิทภายนอก 2) พจิารณาและการไดม้าของความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี ทีม่ี
ผลกระทบต่อการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3) พจิารณาความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จาก บรบิทขององคก์ร 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสยี 4) ด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่เกิดจาก
กระบวนการ กจิกรรมขององค์กร ทัง้ที่เป็นเหตุการณ์ปกติ ไม่ปกติและสภาวะฉุกเฉิน กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 5) การประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงร่วมกนัทีม่าจากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ตกลงทีม่าจากความ
ต้องการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี 6) การจดัการระบบเอกสารขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม
ทัง้หมด และ7) การด าเนินการการตรวจติดตามภายในใหค้รอบตามขอ้ก าหนด และ 8) การทบทวนฝ่ายบรหิารที่
ครอบคลุมทุกด้านที่เป็นความต้องการของขอ้ก าหนด  เพื่อการปรบัปรุงและพฒันาเขา้สู่องค์กรแห่งการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการจดัการระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 
ขอ้ก าหนดที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงจากฉบับ 2004 ไปสู่ 2015 มี พบว่าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กรณีศกึษา บรษิทั โปรดกัส ์เซน็เตอร ์เซอรว์สี จ ากดั   การเปลีย่นแปลงของขอ้ก าหนดมาตรฐานจากฉบบัปี 2004 เป็น 
ฉบบัปี 2015 มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัคอื การเน้นดา้นการน าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มประยุกต์เขา้กบัการบรหิาร
กลยุทธท์างธุรกจิ ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิจากปัจจยัภายในและภายนอก รวมถงึความเสีย่งที่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการระบบมาตรฐาน ISO14001 นอกจาก
ความเสีย่งแลว้โอกาสในการเพิม่ศกัยภาพการด าเนินงานและบรหิารการจดัการเพื่อเอือ้ประโยชน์ใหแ้กอ้งคก์รยงัมกีาร
ค านึงถึงในขอ้ก าหนดนี้อกีด้วย ซึง่องค์กรต้องด าเนินการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืซึ่งผ่านการประเมนิความเสีย่งและ
ด าเนินการเรื่องก าหนดนโยบาย รวมถึงการวางแผนเพื่อลดความเสีย่งและเพิม่โอกาสที่เป็นการพฒันาและปรบัปรุง
ระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม และนอกจากนี้ ขอ้ก าหนดยงัมกีารเพิม่การด าเนินธุรกจิโดยการค านึงถงึวฏัจกัรชวีติของ
ผลติภณัฑ์ที่ส่งเสรมิให้เกดิการจดัการสิง่แวดล้อมให้ครอบคลุมตัง้แต่การได้มาซึ่งวตัถุดบิ ไป เพิม่บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร เพื่อน าไปประเมินในส่วนของการจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการด าเนินการจัดการสิงแวดล้อม
(ISO14001:2015) ซึ่งเป็นข้อก าหนดใหม่ที่เพิ่มมาจากฉบบัที่แล้ว เนื่องจากจุดมุ่งหวงัของการด าเนินการจดัการ
สิง่แวดลอ้มตอ้งพจิารณาทีเ่ป็นสว่นของกลยุทธท์างธุรกจิ ตอบสนองดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื อย่างแทจ้รงิ โดยองคก์ร
ตอ้งมกีารพจิารณาเรื่องการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ควบคู่ไปกบัดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1) บางองคก์รขาดความเขา้ใจในการพจิารณาดา้นบรบิท รวมถงึความต้องการและความคาดหวงัของผูม้สี่วน
ไดเ้สยี ซึง่มผีลต่อพจิารณาความเสีย่งขององคก์ร ดงันัน้ต้องมแีนวทางหรอืความชดัเจนเพื่อขยายผลไปยงัผูเ้ริม่ต้นท า
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ระบบ และเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นส าหรับข้อก าหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ซึ่งหากมีการด าเนินการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001) เขา้กบัระบบการจดัการมาตรฐานระบบอื่น ๆ เช่นระบบ
มาตรฐานการจดัการคุณภาพ (ISO9001)  และระบบมาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (OHSAS18001)  สามารถด าเนินการได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความมุ่งมัน่ของผู้บริหารและ
บุคลากรภายในองคก์รในการใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาระบบการจดัการเพื่อความยัง่ยนืต่อไป  

2) เน่ืองจากการวจิยันี้เป็นการศกึษา ตวัแทนของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ซึง่เป็นองคก์รมกีารน า
แนวทางในการปฏบิตัเิพื่อประยุกต์ จงึจ าเป็นต้องค านึงถงึเงื่อนไขเพิม่เตมิอื่นๆ ตามบรบิทขององคก์รดว้ย เช่น ขนาด
ขององค์กร ลกัษณะการบริหารงาน วฒันธรรมองค์กร ความซบัซ้อนของระบบการท างาน รวมถึงกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นต้น เพื่อประสทิธผิลของการประยุกต์ใชร้ะบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001:2015) ใน
อนาคต  

3) ส าหรบัระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015 เป็นการปรบัมาตรฐานในเชงิกลยุทธม์าก
ขึน้โดยเน้นวเิคราะหบ์รบิท ผูม้สีว่นไดเ้สยี และความเสีย่ง ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจเพิม่เตมิในประเดน็ขา้งตน้องคก์ร
อาจจ าเป็นตอ้งศกึษาขอ้มูลอื่นๆ เพิม่เตมิเช่น ขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการจดัการความเสีย่ง ISO30001 ซึง่สามารถ
ช่วยใหเ้กดิมุมมองในการพจิารณาไดค้รอบคลุมรอบดา้นมากยิง่ขึน้  

4) จากการรายละเอยีดทีเ่พิม่ขึน้ของขอ้ก าหนด ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในดา้นของมุมมองวฏัจกัร
ชวีติผลติภณัฑ์ เพื่อให้เกดิความตระหนักถึงผลกระทบสิง่แวดล้อมในระดบัมหภาค หรอืต่อภาพรวมของการจดัการ
สิง่แวดลอ้มในมุมกวา้ง อาจเพิม่หรอืเน้นใหค้วามรูค้วามเข้าใจต่อผูบ้รหิาร ทมีงานผูด้ าเนินระบบและพนักงานในเรื่อง
เกีย่วกบัระบบนิเวศน์สิง่แวดลอ้ม ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ปัญหาผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชวีภาพ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสิง่ทีอ่งค์กรก าลงัปฏบิตัิไปสู่สิง่แวดล้อมที่เกี่ยวพนักนัทัง้ระบบและก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัไิดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้  

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัองค์กรท่ีมีความสนใจในการวางแผนการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการและการ
ส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 น าไปใช้ 

 จากการศกึษา  แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO14001:2015) ส าหรบัธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม กรณีศกึษา บริษัท โปรดกัส ์เซน็เตอร์ เซอร์วสี จ ากดั    ในกลุ่มธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs  ) มคีวามหลากหลายของลกัษณะธุรกจิและพืน้ฐานของการด าเนินการ การจดัการระบบทีแ่ตกต่างกนัมาก  ซึง่
การจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม(ISO14001:2015) เป็นปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อการด าเนินการ
เพื่อใหก้ารผลติทีม่คีุณภาพและไม่สรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่องคก์รตอ้งด าเนินการพจิารณาถงึบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง
กบัองคก์รและมผีลกระทบต่อระบบการจดัการ ISO14001:2015 รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีเช่นกนั เพื่อด าเนินการจดัการเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในการด าเนินงานจดัการระบบ ดงันัน้สิง่แรกทีอ่งคก์รทีต่้องการประยุกต์ระบบมาตรฐาน
การจดัการสิง่แวดลอ้มต้องรบัรูส้มรรถนะและสถานการณ์ปัจจุบนัขององค์กรก่อน และศกึษาบรบิทขององค์กร ความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความคาดหวงันัน้ โดยการประยุกตใ์ช ้SWOT Analysis และเปรยีบเทยีบความเป็นไปไดใ้นการประยุกต์ใช้
ในการจดัการระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม (GAP Analysis) เพื่อใหท้ราบสมรรถนะขององค์กรปัจจุบนัที่
ด าเนินการอยู่ในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาคือหัวใจหลักของการจัดการระบบ 
ISO14001:2015 คอื เรื่องการระบุลกัษณะปัญหาและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการด าเนินกจิกรรมขององคก์ร
ซึ่งองค์กรต้องด าเนินการให้สมบูรณ์ และด าเนินการควบคุมเพื่อปกป้องสิง่แวดล้อมที่มผีลกระทบมาจากการด าเนิน
กจิกรรม กฎหมาย และทีส่ าคญัองค์กรต้องก าหนดการวางแผนงานทีเ่หมาะสมกบัขนาดของธุรกจิ  ซึง่การวางแผนนัน้
ตอ้งค านึงถงึกระบวนการ กจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่างๆภายใต้ขอบเขตทีไ่ดก้ าหนดไว้ (ครอบคลุมวฏัจกัรชวีติ) 
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ซึง่จะน าไปสู่ข ัน้ตอนต่างๆของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม และการจดัการความเสีย่งทีม่ผีลต่อการอยู่รอดขององคก์ร
ตอ้งมกีารด าเนินการอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นตอ้งวางแผนการจดัการงบประมาณเพื่อใชใ้นการจดัท าระบบการจดัการ
สิง่แวดล้อม ตลอดจน การวางแผนที่มุ่งเน้นการขยายตลาดโดยใช้การวางแผนด้านทรพัยากร และการด าเนินการ
ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารจดัการระบบมาตรฐานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสบความส าเรจ็  รวมถงึการปรบัปรุงและพฒันา ขึน้อยู่กบัประสทิธผิลและประสทิธภิาพการจดัการสิง่แวดล้อมของ
องคก์ร และนอกจากนี้การเพิม่รายละเอยีดจากฉบบัเดมิจากการป้องกนัสิง่แวดลอ้มมาเป็นการปกป้องสิง่แวดลอ้ม ตอ้งมี
การด าเนินการเพื่อเป็นการพจิารณาตัง้แต่ความเสีย่งทีไ่ด้มาจากการพจิารณาบรบิทขององคก์ร  ให้ครอบคลุมทุกดา้น 
การได้มาซึง่ความคาดหวงัและความต้องการของผู้มสี่วนไดเ้สยีทีม่ผีลกระทบต่อการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อน าความ
เสีย่งที่ได้มาด าเนินการวางแผนเพื่อลดความเสีย่งแผนที่วางไว้ต้องมกีารด าเนินการควบคุม  การติดตามผลและการ
ประเมนิผลอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสู่องคก์รแห่งการพฒันาอย่างต่อเนื่องและอย่างยัง่ยนืซึง่สอดคลอ้งกบั  จ าลอง โพธิบ์ุญ 
(2554) พบว่าการประเมนิและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นการพฒันาอย่างต่อเนื่องและสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงท ี 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ในปัจจุบนัมอีงคก์รต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ รวมถงึองคก์รทีเ่ป็นธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม ทัง้ทีเ่ป็นผูผ้ลติ ผูใ้หบ้รกิาร มคีวามสนใจในการด าเนินระบบบรหิารการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO14001 จ านวนเพิม่มากขึน้
เรื่อย ๆ และจากความนิยมและความค านึงถึงสิง่แวดล้อมเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผู้บรโิภคและกลุ่มลูกค้าของแต่ละองค์กร ให้
ความส าคญัในการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืหรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ระบบ
มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO14001 ฉบบันี้ จะตอ้งถูกด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่เวน้แมแ้ต่กลุ่มธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ตอ้งด าเนินการเกีย่วกบัมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มในเรว็วนันี้  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป  การ
ด าเนินระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ ควรพจิารณาด าเนินการ
และปรบัใหส้อดคลอ้งต่อบรบิทและวฒันธรรมต่าง ๆ ขององคก์ร รวมถงึความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีของ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของแต่ละองคก์ร นอกจากนี้  หากองคก์รสามารถด าเนินการจดัการระบบมาตรฐานสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัระบบ
มาตรฐานอื่น ๆ  เช่น การจดัการระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO9001) ระบบมาตรฐานการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (OHSAS18001) ทีก่ าลงัจะเปลีย่นเป็น ISO45001 ในเรว็วนันี้  ซึง่สามารถด าเนินการไปในทศิทาง
เดยีวกนัและควบคู่กนัได้ พร้อมทัง้จะส่งผลดต่ีอการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง เพื่อความยัง่ยนืไดม้ากยิง่ขึน้ ดงันัน้หากสามารถ
พจิารณาถึงการรวมระบบกนัของมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัิจะสามารถน าสู่ระบบที่มปีระสทิธภิาพให้กบั
องคก์รต่าง ๆ ส าหรบัองคก์รทีม่คีวามตอ้งการจะจดัท าระบบหรอืก าลงัด าเนินงานจดัการระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม สามารถ
ใชผ้ลการศกึษานี้เป็นแนวทางในการประยุกตร์ะบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยสามารถวางแผนการจดัการด าเนินงานระบบแบบ
ควบรวมกบัระบบมาตรฐานอื่นได ้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอองคก์รดา้นการประหยดัเวลาในการด าเนินการ ใชบุ้คลากรน้อยกว่าการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบแบบแยกระบบการจดัการ รวมถงึเป็นการพฒันาบุคลากรในเชงิการประยุกตใ์ชแ้บบควบรวมเชงิระบบอกีดว้ย  
เพราะนอกจากองคก์รจะด าเนินการเพยีงครัง้เดยีวแลว้ ระบบมาตรฐานทัง้สามระบบสามารถตอบสนองและด าเนินการเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืโดยมุ่งเน้น เรื่อง เศรษฐกจิ สงัคม/ความเสมอภาค และระบบนิเวศ/สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะเป็นเครื่องมอืทีส่ามารถ
ช่วยองคก์รด าเนินการตามระบบทีว่างไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เสรมิสรา้งศกัยภาพใหอ้งคก์รปรบัปรุงพฒันาและ
มุ่งสูก่ารเป็นองคก์รทีย่งัยนืต่อไปในอนาคต  
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