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บทคัดยอ
การศึ กษาเรื่ องนี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาป จจั ยที่ สงผลสํ าเร็ จต อการดํ าเนิ นงานมาตรฐานการจั ดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) และเพื่อแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
ใหกับหนวยงาน/องคกรอื่น ๆ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยการสัมภาษณ
ผูบริ หารและเจ าหนาที่ ที่ เกี่ยวข องกั บการดํ าเนินงานมาตรฐานการจั ดการสิ่ งแวดล อม (ISO 14001) ร วมกั บการ
สังเกตการณในพื้นที่และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การวิจัยครั้งนี้ไดประยุกตหลักการของดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล
(Balanced Scorecard) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ดาน ประกอบดวย ดานประสิทธิผล ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานการบริหารจัดการ และดานการเรียนรูและการพัฒนา ผลการศึกษาพบวา ในดานประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค
เปาหมาย ที่กําหนดไว ในดานผูมีสวนไดสวนเสีย พนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เปนอยางดี อีกทั้งพนักงานยังมีความพึงพอใจมากที่เปนสวนหนึ่งในความสําเร็จในการ
ดําเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ในดานการบริหารจัดการ มีการจัดทํานโยบายไวอยางชัดเจน
การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอยางเพียงพอ และมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และในดานการเรียนรูและการพัฒนา มีการสงเสริมและ
พัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานในการดําเนินงาน และมีการพั ฒนาและปรั บปรุงกระบวนการทํ างานอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)

คําสําคัญ: มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001); ดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล; ปจจัยที่สงผลสําเร็จ
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Abstract
The objectives of this case study were: 1) to investigate the factors affecting to the success
of implementing the Environmental Management Systems (ISO 14001), and 2) to recommend a
proper approach for implementing the Environmental Management Systems (ISO 14001) to industries
interested in applying this standard to their organizations effectively. The data of this qualitative
research were collected by in-depth interviews of key informants--both executives and staff
members who played an important role in implementing the ISO 14001 standard. The Balanced
Scorecard technique was applied for the data analysis. The evaluation indicators included the
effectiveness, stakeholder, management and learning and growth perspectives. With respect to
effectiveness, the company achieved its objectives. The stakeholders and employees in the
company understood and knew well the procedures for implementing the standard. The employees
were very satisfied to be a part of success in the ISO 14001 implementation. Regarding management,
it was found that the policies, plans and practices were in accordance with the management plans,
which encompassed human resource management, sufficient budget, and regular monitoring and
evaluating of the implementation. As for the learning and growth perspective, the company
supported the development of the employees’ knowledge and competency in their work, in
particular. In addition, the company adopted the Information Technology for effectively
implementing the ISO 14001 standard.

Keywords: Environmental Management Systems (ISO 14001); Balanced Scorecard;
Factors Affecting the Success
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บทนํา
ในปจจุบันสังคมโลกไดใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมลพิษตาง ๆ
ไมวาทางอากาศ ทางน้ํา การกําจัดของเสีย ซึ่งปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นไมไดถูกจํากัดเฉพาะประเทศใดประเทศ
หนึ่ ง ผลกระทบจากป ญหาสิ่ งแวดล อมได แผ ขยายไปจนทั่วจนกลายเปนป ญหาระดับโลก ประเทศไทยก็ เป น
ประเทศหนึ่ งที่ ได รั บผลกระทบจากป ญหาสิ่ งแวดล อมที่ เกิ ดขึ้ น โดยเฉพาะป ญหาสิ่ งแวดล อมที่ เกิ ดขึ้ นอั น
เนื่องมาจากอุตสาหกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายมุงเนนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ทํา
ใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึน้ มาก ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา เชน มลพิษในโรงงาน
อุตสาหกรรมนับวันยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของการอุปโภคบริโภคของมนุษยทั้งสิ้น (Chanphoka, 2005)
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล อม ISO 14001 เป นมาตรฐานสํ าหรับองค กรที่จะนํามาใช เป น
แนวทางในการจั ดการป ญหาด านสิ่ งแวดล อมอั นเกิ ดจากกิ จกรรมการผลิ ตสิ นค า/บริ การขององค กร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา สรางปญหากระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ในการศึกษา
ครัง้ นี้ มีความสนใจศึกษาเพื่อหาปจจัยที่มีผลสําเร็จตอระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) โดย
เลื อกศึ กษาที่ นิ คมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด ตั้ งอยู ในจั งหวั ดระยอง เนื่ องจากภายในนิ คมฯ ประกอบด วย
อุตสาหกรรมปโตรเคมี เคมีภัณฑ เหล็ก โรงกลั่นน้ํามัน โรงไฟฟา ซึ่งเปนแหลงสําคัญของการปลอยมลพิษ (วิสาขา
ภูจินดา, 2552) ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษากรณีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่
ประสบความเร็จในการจัดการสิ่งแวดลอมและไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และไดมีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบอยางตอเนื่อง จึงนํามาเปนกรณีศึกษา เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) และใชเปนแนวทางสําหรับบริษัทอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการดําเนินงานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ใหสามารถนําไปประยุกตใชกับองคกรของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการศึกษาวิจัย
วิธีการรวบรวมขอมูล
การศึ กษาเรื่ องป จจั ยที่ ส งผลสํ าเร็ จต อการดํ าเนิ นงานระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่ งแวดล อม
(ISO 14001) เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษานี้
คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) กับผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และการสํารวจพื้นที่ รวมกับการวิจัยเอกสาร และนําหลักการของ
Balanced Scorecard มาใช สร างแนวคํ าถามประกอบการสัมภาษณ เพื่อให ได ข อมูลที่ มีรายละเอี ยด และ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญมากที่สุด

ประชากรและกลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชในการศึกษาป จจัยที่ส งผลสําเร็จต อการดํ าเนิ นระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่งแวดลอม
(ISO 14001) ศึกษากรณี: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดแก ผูจัดการฝายหนวยงานนโยบาย
SHE องคกร ผูเชี่ยวชาญดาน TQA ผูแทนระดับบริหารดานสิ่งแวดลอมฝายความปลอดภัยและบริการ และผูแทน
ระดับบริหารด านสิ่ งแวดลอมของโรงโอเลฟ นส I1 และ I4 โดยใช วิธีการสุ มตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
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Sampling) ซึ่ งเป นการเลื อกโดยบริ ษั ทต องตั้ งอยู ในนิ คมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด ได รับ การรั บรองระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) อยางนอยไมต่ํากวา 5 ป และเปนบริษัทที่สะดวกในการให
ความอนุเคราะหการสัมภาษณและเอกสาร ซึ่งเชื่อวาสามารถเปนผูใหขอมูลที่มีความครอบคลุมและนาเชื่อถือ
ในการศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดแสดงไดดังภาพที่ 1
มิติดานประสิทธิผล
- การบรรลุตามวัถุประสงค และ
เปาหมายที่ตั้งไว
มิติดานผูมีสวนไดเสีย
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การดํ าเนิ นงานระบบการจั ดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001)
- การมีสวนรวมของพนักงาน
- ความพึงพอใจในความสําเร็จของ
การดําเนินงานระบบ ISO 14001
- ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสีย
- หนาที่กนอ.
- ผูนําชุมชนหนองแฟบ
- ประธาน สอม. จังหวัด
- เจาของรีสอรททรายแกว

หลั ก กา รกา รจั ด ทํ า ระ บ บกา รจั ด กา ร
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ของบริษัทฯ
วิเ คราะหผ ลของปจ จัย ที่ส งผลสํ าเร็จ ต อ
กา ร ดํ า เ นิ น ง า น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ที่เกี่ยวของ

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล
(Balanced Scorecard)
- มิติดา นประสิทธิผล
- มิติดา นผูมีสวนไดเสีย
- มิติดา นการบริหารจัดการ
- มิติดา นการเรียนรูและการพัฒนา

มิติดานการบริหารจัดการ
การบริ หารจั ดการระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม
- นโยบาย
- การปฏิบัติตามแผนงาน
- จํานวนบุคลากร
- งบประมาณ
- การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล
มิติด านการเรียนรูและการ
พัฒนา
- การพัฒนาความรูความสามารถ
ของพนักงาน
- การพั ฒนาและปรั บปรุ ง
กระบวนการทํางาน
- การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการf
ดําเนินงาน

ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001): กรณีศึกษา
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบบริษัทระหวาง บริษัท ปตท.เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) ดวยกําลังการ
ผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีสายโอเลฟนสและอะโรเมติกส นับเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นครบ
วงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ทั้งนี้บริษัท ฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจ ที่มุงเนนการเติบโต
อยางมั่นคงและตอเนื่อง ดวยการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และการสรางมูล คาเพิ่มในธุรกิจและผลิตภัณฑใหมี
ความครบถวนและหลากหลายยิ่งขึ้น ปจจุบันบริษัทฯ มีการขยายกําลังผลิตในธุรกิจเดิมและมีการขยายตัวไปสู
ธุรกิจตอเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวของตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
ว า ร ส า ร ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ป ที่ 10 ฉ บั บ ที่ 1/2557
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หลักการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
จากการศึ กษาพบวา การจั ดทํ าระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่ งแวดลอม (ISO 14001) ของบริ ษัทฯ
สามารถแบงได 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1. จัดทํานโยบายดานสิ่งแวดลอม
จากการจัดทํานโยบายความคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทฯ มีความชัดเจน โดยจัดทําไวเปนลายลักษณอักษร ไดรับการลงนามโดยประธานเจาหนาที่บริหารเมื่อวันที่
24 มกราคม 2555 และมีการประชาสัมพันธใหกับพนักงานรับทราบ และเผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจเปนผูนําในอุตสาหกรรมเคมี เปนองคกรแหงนวัตกรรม โดยเนนการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมภายใตนโยบาย “รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน (CSR) และมีพันธะสัญญาในการพัฒนาประสิทธิผล
การดําเนินงาน ดานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (QSHE) อยางตอเนื่อง
สอดคล องตามกฎหมาย ด านความมั่นคง ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย สิ่ งแวดล อม รวมถึ งมาตรฐานและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ผูบริหารทุกระดั บในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเปนแบบอย าง ในการ
พัฒนาและธํารงไวซึ่งระบบการจั ดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล อม โดยสนับสนุ น
ทรัพยากรอยางเพียงพอ เพื่อใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารใหผูเกี่ยวของ
ทราบผลการดําเนินการดาน QSHE อยางทั่วถึง”
2.. การวางแผน
จากการวางแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดมีการทําการประเมินลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมครบ
ทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ “โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานการชี้บงประเด็นสิ่งแวดลอมและ
การชี้บ งอั นตรายและการประเมินความเสี่ย ง โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ย งต องดํ าเนินการทุ กทุ ก
กิจกรรมและทุกสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจางและผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง” บริษัทฯ มี
การรวบรวมขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของกับลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม “ โดยไดมอบหมายใหหนวยงานนโยบาย
และกํากับดูแล การติดตามกฎหมาย ขอกําหนด รวมถึงขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวนํามาบงชี้และประเด็น
สํ าคั ญของกฎหมายที่ เกี่ ยวข อง” จากการประเมิ นลั กษณะป ญหาที่ สํ าคั ญได กําหนดเป นวั ตถุ ประสงค และ
เปาหมายเปนลายลักษณอักษร “โดยใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมายและขอกําหนด ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม
ที่มีนัยสําคั ญ และจัดทําเป นแผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมโดยจัดทํ าโครงการสิ่งแวดลอมเชน โครงการพัฒนา
ศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย โครงการฟนปา รักษน้ํา เขาหวยมะหาด เปนตน”
3. การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ
การนําแผนการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติ จากการศึกษาพบวา “บริษัทฯ มีการกําหนดโครงสราง
หนาที่ และความรับผิดชอบของแตละหนวยงานอยางชั ดเจน เพื่ อใหสามารถดําเนินการบรรลุวั ตถุประสงคและ
เปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ” สําหรับการฝกอบรม จะฝกอบรมใหแกผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ
โดยไดแจกแจงประเภทของการฝกอบรมใหสอดคลองกับลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ในสวนของการสื่อสาร
นั้น มีการสื่ อสารประชาสัมพั นธ ทั้ งภายในองคกรและภายนอกองค กร โดยจะครอบคลุ มในเรื่ องของ นโยบาย
สิ่งแวดลอม ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) โดย
ใชสื่ออิเล็กทรอนิคตาง ๆ ในการสื่อสาร
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กรณีศึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่เกี่ยวข องกั บระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่ งแวดล อม (ISO 14001) ของบริษั ทฯ แบ ง
ออกเปน 4 ประเภท ไดแก คูมือสิ่งแวดลอม ระเบียบปฏิบั ติ วิ ธีการปฏิบั ติงาน บั นทึกดานสิ่ งแวดลอม ในการ
ควบคุ มเอกสารไดแบงตามการควบคุมได 3 ประเภท ไดแก เอกสารดานวิ ศวกรรม เอกสารมาตรฐานจากแหล ง
ภายนอก และเอกสารควบคุ ม ซึ่งแต ะละประเภทจะมี การควบคุมให เหมาะสมกั บสภาพใช งานแตกต างกั นไป
สําหรับการควบคุมการปฏิบัติงานนั้น บริษัทฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานปฏิบัติการผลิตหนวยงานบํารุงรักษา และ
หนวยงานวิศวกรรมและบํารุ งรักษา เปนผูรับผิ ดชอบในการควบคุ มการเดิ นเครื่องจั กรหรือกิ จกรรมตาง ๆ ซึ่งมี
ความเสี่ยง หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง นอกจากนี้มีการเตรียมพรอมในการรับมือเหตุการณฉุกเฉิน โดยทาง
บริษัทฯ จะมีแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินสําหรับกาซรั่ว เพลิงไหมและการระเบิดหรือรังสีรั่วไหล ดําเนินการซอมแผน
ควบคุมภาวะฉุกเฉินรายสัปดาหเปนแผนยอย โดยอาศัยการกําหนดสถานการณยอยขึ้นมาเพื่อแกไขใหทันทวงที
และสรุปผลการซอมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเปนบันทึก
4. การตรวจสอบ
หลังจากไดดําเนินการจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) แลว บริษัทฯ
มีการดําเนินการตรวจสอบและแกไข โดยจากการศึกษาพบวา บริษัทฯ มีการกําหนดการเฝาติดตามและตรวจวัดใน
3 ดาน ไดแก เฝาติดตามวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ ดานสิ่งแวดลอม และดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ใหเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายหรือขอเรียกรองที่เกี่ยวของอยางถูกตอง หากพบความไมเปนไปตาม
ขอกฎหมาย ขอกําหนด บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงกอนดําเนินการแกไข ปองกัน เพื่อกําจัดความไมสอดคลอง
ตามกฎหมาย หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ สําหรับการบันทึกขอมูล มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ การบันทึกขอมูล
และผลการปฏิ บัติงาน โดยใหหนวยงานตาง ๆ เปนผูจัดเก็บบันทึก สวนการตรวจประเมิ นภายในของบริษัทฯ
จะทําการประเมินอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยหนวยงานระบบคุณภาพ และหนวยงาน SHE มีหนาที่รับผิดชอบใน
การจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานการตรวจประเมินภายใน
5. การทบทวนของฝายบริหาร
จากการศึกษาพบวา การทบทวนของฝายบริหาร โดยทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งการทบทวน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ที่ดําเนินการอยูมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ผลจากการประชุ มทบทวนโดยฝ ายบริหาร ต องจัดทําในรูปของรายงานและแจกจายใหผูรวมประชุ ม
ทราบ

ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินระบบการจัดการสิง่ แวดลอม (ISO 14001)
สําหรั บการวิเคราะห ปจจั ยที่สงผลสําเร็จตอการดําเนินระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่งแวดลอม (ISO
14001): กรณีศึกษาบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) โดยใชเทคนิค Balanced Scorecard ทั้ง
4 มิติ พบวา
1. ดานประสิทธิผล
จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) บริษัทฯ
ไดมีการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจน โดยดูจากการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานทุกไตรมาส และการตวจประเมินภายในของบริษัท การทบทวนจากผูบริหารในการปรับปรุ ง
ว า ร ส า ร ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ป ที่ 10 ฉ บั บ ที่ 1/2557
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อยางตอเนื่อง ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) นั้นมักมีปญหาและอุปสรรค
เล็กนอยในดานการจัดทําเอกสาร (ISO 14001) มีจํานวนมากทั้งแบบฟอรมตาง ๆ ทําใหเกิดความสับสน
มากใหกับพนักงานในการควบคุมเอกสาร ทางบริษัทไดนําเอาระบบเอกสารออนไลนเขามาชวยลดการใช
กระดาษในการทําสําเนาแจกจายเอกสารใหกับแผนกที่เกี่ยวของ และลดขั้นตอนในการควบคุมเอกสารที่
ยุงยากลงไป
2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
จากการศึกษาพบวา พนักงานมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) เปนอยางดี เนื่องจากมีการฝกอบรมพนักงานกอนการดําเนินงานเพื่อที่จะให
พนักงานมีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนอยางถูกตองและตรงกัน สงผลใหงายตอการดําเนินงานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) กอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) จะมีการ
ประชุมยอย เพื่อใหพนักงานทุกคนเขาใจถึงวัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานระบบ พรอมทั้ง
เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแผนงาน นโยบาย การประเมินผลและติดตามผลการ
ดํา เนินงาน การปรั บ ปรุ ง แก ไขการดํ า เนิ นงาน ซึ่ ง พนักงานทุ กคนให ค วามรวมมือเปนอยา งดี ส งผลให
พนั ก งานทุ กคนมี ค วามพึ ง พอใจมากในการเป นส ว นหนึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การด า นระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) เนื่องจากสามารถเห็นไดจากผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ยั่งยืน นอกจากนี้ในสวนของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) รูสึกพอใจที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมใสใจ
ในคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ไดเขาสูระบบ ISO 14001
เกื อบทุ กแห ง แต ในส ว นของภาคประชาชนจะรู สึกว า เมื่ อก อนพื้ นที่ ห นองแฟบถู กจั ด เป นพื้ นที่ สี เ ขี ย ว
แตภายหลังมีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทําใหพื้นนี้กลับถูกจัดปนพื้นที่สีมวง และมีผลกระทบ
จากปญหาสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมมากมาย
3. ดานการบริหารจัดการ
บริษั ทฯ มี นโยบายที่ ชัดเจนภายใต มุงมั่นในการดําเนิ นธุรกิจเป นผูนําในอุ ตสาหกรรมเคมี เป น
องคกรแหงนวัตกรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ดานความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม รวมถึง
มาตรฐานและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยผูบริหารทุกระดับในบริษัท จะรับผิดชอบและเปนแบบอยางในการ
พัฒนาและธํ ารงไวซึ่งระบบการจั ดการคุ ณภาพอาชี วอนามั ยความปลอดภั ยและสิ่ งแวดล อม โดยสนั บสนุ น
ทรัพยากรอยางเพียงพอ เพื่อใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารใหผูเกี่ยวของ
ทราบผลการดําเนินการดาน QSHE อยางทั่วถึง
ซึ่งในการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO
14001) ของบริษัทฯ ที่วางไว โดยไดกําหนดโครงสรางหน าที่และความรับผิ ดชอบไวอยางชัดเจน ทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไวได เปนผลมาจากพนักงานที่เขารวมในการดําเนินงานมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบ ISO 14001 เปนอยางดี และมีประสบการณจากการผานการฝกอบรมและเรียนมาทางดาน
สิ่งแวดลอมโดยตรง และในเรื่องงบประมาณโดยสวนใหญจัดสรรในดานสนับสนุนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม
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และการฝ กอบรม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ นผลการดํ า เนิ น งานระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) โดยมีการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบ และมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ในทุก ๆ 3 เดือนและรายงานผลตอผูบริหารทุกไตรมาศ
4. การเรียนรูและการพัฒนา
จากการศึ กษาพบว า พนั กงานของบริ ษั ทฯ จะได รับการพั ฒนาความรู ความสามารถ โดยการ
ฝกอบรมเพื่ อเปนการสร างความตระหนั กและจิ ตสํ านึ กในการดํ าเนิ นงาน และทําให เกิดความรู ความเข าใจ
เกี่ยวกับระบบ ISO 14001 มากยิ่งขึ้น ในดานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานบริษัทมีการทบทวน
ของฝายบริหารอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนการดําเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ในการ
ตอบสนองตอนโยบายและวัตถุประสงคของบริษัท ความสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทางดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ที่ดําเนินการอยูมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินงาน
โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ เชน Internet บอรดประชาสัมพันธ Web Board และ
E-mail เพื่องายตอการสื่อสารภายในและสื่อสารภายนอก ในการรับขาวสารและตอบกลับในระหวางแผนกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ไดนําเครื่องมือ/อุปกรณที่เหมาะสมมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานใหดี
ยิ่งขึ้น
จากการศึกษาในครั้ งนี้ สรุ ปไดว า ปจจัยที่ส งผลสําเร็ จต อการดําเนิ นระบบมาตรฐานการจั ดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ไดแก ความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทั้งทางดาน
ทรัพยากรมนุษย และงบประมาณในการดําเนินงาน และการมีสวนรวมของพนักงานในทุกระดับในการดําเนินงาน
อยางจริงจัง สงผลใหการดําเนินงานระบบ ISO 14001 ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมโดยสามารถแสดงได
ดังภาพที่ 2

ว า ร ส า ร ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ป ที่ 10 ฉ บั บ ที่ 1/2557
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จุฑารัตน หงษจินดา และ จุฑารัตน ชมพันธุ

มิติดานประสิทธิผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมาย
- มีการบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้ง
ไวอยางชัดเจน การติดตามผลการปฏิบตั งิ านทุกไตร
มาส การตรวจประเมินภายในของบริษัท

มิติดานผูมีสวนไดเสีย
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
- มีความรู ความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)เปนอยาง
ดี
การมีสวนรวมของพนักงาน
- กอนการดําเนินงานระบบ (ISO 14001) จะมีการ
ประชุ มย อย เพื่ อให พนั กงานทุ กคนเข าใจถึ ง
วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานระบบ
พรอมทั้งเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแผนงาน นโยบาย การประเมินผลและ
ติดตามผลการดําเนินงาน การปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงาน ซึ่งพนักงานทุกคนใหความรวมมือเปน
อยางดี
ความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
- พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจมากในการเปน
สวนหนึ่ งในการบริ หารจั ดการด านระบบ (ISO
14001)

ป จ จั ย ที่ ส ง ผลสํ า เร็ จ ต อ การ
ดํ า เนิ น งานระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001)
- ผูบริหารระดับใหการสนับสนุน
ทั้ ง ทางด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย
และงบประมาณในการดํ า เนิ น
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
(ISO 14001)
- การมีสวนรวมของพนักงานใน
ทุกระดับในการดําเนินระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)

มิติดานการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
นโยบาย
- มีนโยบายที่ชัดเจนภายใต มุงมั่นในการดําเนิน
ธุรกิจเปนผูนําในอุตสาหกรรมเคมี เปนองคกรแหง
นวัตกรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ดานความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม รวมถึง
มาตรฐานและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติตามแผนงาน
- การปฏิบัติตามแผนงานเปนไปตามแผนงานที่
วางไว โดยได กําหนดโครงสร างหน าที่ และความ
รับผิดชอบชัดเจน
จํานวนบุคลากร
- จํ านวนพนั กงานมี เพี ยงพอเหมาะสม มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และไดมีประสบการณโดยการ
ผานการอบรมและเรียนมาทางดานสิง่ แวดลอมโดยตรง
งบประมาณ
- มี การจั ดสรรงบประมาณ ในการสนั บสนุ น
กิจกรรมในกระบวนการผลิต และการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
- โดยมีการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบ และ
มีการรายงานผลการดําเนินงานในทุก ๆ 3 เดือนและ
รายงานผลตอผูบริหารทุกไตรมาศ

มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา
การพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน
- มีการฝกอบรบเพื่อเปนการสรางความตระหนักและ
จิตสํานึกในการดํ าเนินงาน และทําให เกิ ดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ (ISO 14001) มากยิ่งขึ้น
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
- บริษัทมีการทบทวนของฝายบริหารอยางนอยปละ
1 ครั้ ง เพื่ อการตอบสนองต อนโยบายและ
วัตถุประสงคของบริษัท สอดคลองกับขอกําหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวของทางดานสิ่งแวดลอม
การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการดําเนินงาน
- มีการนําเทคโนโลยีที่ที่ใหมและทันสมัยมาใชให
เกิดประโยชนกับการดําเนินงานระบบ (ISO 14001)

ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษากรณี: บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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สรุปและการอภิปรายผล
ปจจัยทีม่ ผี ลตอความสําเร็จ
ดานประสิทธิผล
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
ของบริษัทฯ ในดานประสิทธิผลศึกษาไดศึกษาความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมาย ซึ่งสามารถอภิปรายผลได
ดังตอไปนี้
ในภาพรวมการดําเนินงานระบบ ISO 14001 ของบริษัทฯ นั้นบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่
ไดกําหนดไวอยางชั ดเจน โดยดูจากการดําเนินงานตาง ๆ ที่ผานมาจนถึงปจจุบันในการควบคุมการจัดการ
สิ่งแวดลอมให อยู ในเกณฑ มาตรฐานที่ กําหนด มีการติ ดตามผลการปฏิ บัติ งานให สอดคลองตามนโยบาย
สิ่งแวดลอม วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงาน ที่กําหนดไว อีกทั้งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และไดรับความรวมมือระหวางหนวยงานภายในบริษัทฯ และมีการพัฒนาและปรับปรุง
อยางตอเนื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วชิรา ยศศรี
(Yossri, 2011) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมดานการจัดการสิง่ แวดลอม:
กรณีศึกษา โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ผล
การศึกษาพบวา ในดานประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายและแผนงานที่ไดกําหนดไว
ดังนั้นจึงกลาวไดวาในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ของ บริษัทฯสามารถ
บรรลุ วัตถุประสงค และเปาหมายที่ กําหนดไวไดอยางชั ดเจน เนื่องจากมี การติ ดตามผลการปฏิบั ติงานให
สอดคลองตามนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงาน ที่กําหนดไวได
ดานผูมีสวนไดเสีย
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบ ISO 14001 ของบริษัทฯ ในดานผูมีสวนได
สวนเสียไดศึกษาทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) การมีสวนรวมของพนักงาน และความพึงพอใจในความสําเร็จของการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ในดาน
ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ นั้น มีการเผยแพรความรูความเขาใจ และ
ฝ กอบรมอย างสม่ํ าเสมอเพื่ อให พนั กงานมี ความรู ค วามเข า ใจขั้ นตอนการดํ า เนิ นงานระบบการจั ดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ที่ถูกตองอยางแท จริ ง ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานระบบการจั ดการสิ่ งแวดลอม
(ISO 14001) ประสบผลสํ า เร็ จ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของเอกลั ก ษณ ธนเจริ ญ พิ ศ าล
(Tanacharoenpisarn, 2012) ได ศึกษาเรื่อง ความตระหนั กและการยอมรับการนําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) มาใชในองคการภาครัฐ: ศึกษากรณีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตระหนักดานสิ่งแวดลอมมี 2 ปจจัยคือ การฝกอบรม
ดานสิ่งแวดลอม และความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
ในการดําเนินงานตาง ๆ นั้น ประชาชนเปนองคประกอบสําคัญ และการใหประชาชนเขามามีสวน
รวมตองคํานึงถึงการใหความสําคัญตอโครงการของประชาชน และพิจารณาความสามารถทั้งดานความรู ความ
เขาใจและความสะดวกของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวม (Kokpol & Chaonar, 2008) ดังเชนบริษัทฯ
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ก็เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ในทุกขั้นตอน
ตั้งแตเริ่มตนการดําเนินงานทั้งในดานการจัดทําแผนงาน การดําเนินงาน การประเมินผลและติดตามผลการ
ดําเนินงาน และในการปรับปรุ งแกไขการดําเนินงานระบบใหบรรลุตามนโยบายที่กําหนด สงผลทํ าใหการ
ดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ประสบผลสําเร็จไดอยางลุลวง
นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ตางก็มีความพึงพอใจมากในการเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการ
ด านระบบ ISO 14001 ให ประสบความสํ าเร็ จ ซึ่ งสอดคล องกั บผลการศึ กษาของสุ กัญญา ป นอั กษรสกุ ล
(Pinaksornskul, 2001 ที่ศึกษาเรื่ องปจจัยที่ มีผลต อความสําเร็จในการใช ระบบการจัดการสิ่งแวดล อม ISO
14001 ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจในการมีสวนรวมในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และเห็นว าระบบมาตรฐาน ISO 14001 เปนระบบที่มี
ประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน ดังนั้นสรุปไดวาพนักงานของบริษัทฯ นั้น ตางก็มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานระบบ ISO 14001 เปนอยางดีสงผลทําใหการดําเนินงานระบบ ISO 14001 ประสบผลสําเร็จอยางเห็น
ไดชัด อีกทั้งพนักงานตางก็มีความพึงพอใจในการเปนสวนหนึ่งที่ทําใหบริษัทประสบผลสําเร็จในครั้งนี้
ดานบริหารจัดการ
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จตอการดําเนินงานระบบ ISO 14001 ของบริษัทฯ ในดานบริหาร
จัดการจัดการสิ่งแวดลอมไดศึกษาทั้งหมด 5 ดาน ไดแก นโยบาย การปฏิบัติตามแผนงาน จํานวนบุคลากร
งบประมาณ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
ในดานการบริหารจัดการของบริษัทฯ นั้น พบวา บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการอยางชัดเจนโดยทาง
บริษทั ไดกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน จัดทําแผนงานการดําเนินงาน กําหนดโครงสรางหนาที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ ใหสอดรับกับวัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนงานในทิศทางเดี ยวกันและมีประสิ ทธิภาพ และส วนในเรื่องบุ คลากร พบวา บริ ษัทฯ มีจํานวนบุคลากรที่
เพียงพอเหมาะสมทั้ งดานความรูความชํ านาญ และยังมีการฝกอบรมและใหความรูในดานระบบมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เพื่อใหสามารถปฏิบัติดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และในสวนของ
งบประมาณ โดยสวนใหญถูกจัดสรรในดานการจัดการสิ่งแวดลอม และการฝกอบรมใหความรู ซึ่งเปนผลดีตอการ
ดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
นอกจากนี้ในดานการประเมินผลและติตตามผลการดําเนินงานอยูเสมอ ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลในทุก ๆ 3 เดือน และรายงานตอผูบริหารทราบ เพื่อนําผลการติดตามตรวจสอบและ
ผลการประเมินเปนแนวทางในการปองกัน และลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของปถมาภรณ สุทธิประเสริฐ (Suttprasert, 2012) ไดศึกษาเรื่องการจัดการปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้ง 2 แหง มีการกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบ และมีการจัดทํานโยบาย แผนงาน และครงการ จัดสรร
งบประมาณ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางครอบคลุม
การบริหารจัดการ องคกรตาง ๆ นั้นผูบริหาร หรือผูนําองคกรเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่ง จึงมัก
พบวาในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ผูนํา เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ ไมวาจะมีบทบาทใน
ฐานะเปนผูริเริ่มหรือดําเนินโครงการก็ตาม (Cheerapakorn, 2009) เชนเดียวกับ Northouse (2001)
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ที่แสดงความเห็นวาผูบริหารมีสวนสําคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งผูบริหารที่ดีตองมีความตระหนักในปญหา
และความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน
จากการที่ กล าวมาสามารถสรุ ปไดว า การดําเนิ นงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล อม (ISO
14001) ของบริ ษัทฯ ตางก็ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีทั้ งดานการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน การปฏิ บัติตาม
แผนงานที่กําหนดไว การจัดสรรพนักงานและงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งยังมีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จึงสงผลทําใหการดําเนินงานระบบ ISO 14001 ประสบผลสําเร็จได
ดานการเรียนรูและการพัฒนา
จากการศึ กษาป จจั ยที่มีผลสํ าเร็จตอการดําเนิ นงานระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่ งแวดล อม (ISO
14001) ของบริษั ทฯ ในการเรี ยนรู แ ละการพั ฒ นาได ศึ กษาทั้ ง หมด 3 ด า น ได แ ก การพั ฒ นาความรู
ความสามารถของพนักงาน การพั ฒ นาและปรับ ปรุ งกระบวนการทํา งาน และการใชเ ทคโนโลยีต าง ๆ
ในการดําเนินงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
ในดานการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานของบริษัทฯ พบวา พนักงานไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถ โดยการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ เพื่ อเพิ่มทักษะและความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสรางความตระหนักและจิตสํานึกในการดําเนินงาน และทําใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ISO 14001 ใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะมีสวนชวยให
องคกรประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานหรือบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรในดาน
ความรู ความสามารถ ทักษะ ทั ศนคติ และวิ ธี การในการทํ างานจะนําไปสู การปฏิ บัติ งานที่มีประสิทธิภาพ
(Rangsiyokrit, 1987, p. 82 ; Sarsai, 2002 , p. 27)
สวนดานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของบริษัทฯ นั้น พบวา บริษัทฯ มีการ
ทบทวนโดยฝายบริหารอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการทบทวนผลการดําเนินงาน และกระบวนการ
ดํา เนินงานทั้ งระบบใหเ ป นไปอย า งมีประสิ ท ธิผ ลและประสิท ธิ ภาพ ในการตอบสนองตอนโยบายและ
วัตถุประสงคของบริษัทฯ นอกจากนี้ในสวนของการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการดําเนินงาน พบวา บริษัทฯ มีการ
นําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการดําเนินงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยใชระบบ
ขอมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข อมูลต าง ๆ และยั งนําเครื่องมือ/อุปกรณที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
กระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจําลอง โพธิ์บุญ (Pooboon, 2011) ไดศึกษาเรื่อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการฝาวิกฤตภาวะโลกรอน: ศึกษากรณีเทศบาล ตําบลเมืองแกลบพบวา มีการ
พัฒนาบุ คลากรทุ กระดับ มีการปรับปรุงกระบวนการทํ างาน โดยนําระบบ ISO 14001 มาใช และมี การนํ า
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และราคาไมแพงมาใชในการดําเนินกิจกรรมลดภาวะโลกรอน
จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา การดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
ของบริษัทฯ ตางก็มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยประยุกตใชในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหงายตอการดําเนินงาน และยังมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานให
มากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาขององคกร
1. ในการดํ าเนิ นงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล อม (ISO 14001) ใหประสบผลสํ าเร็ จนั้ น
ผูบริหารควรแสดงความเปนผูนําที่ดี ในดานมีความมุงมั่น ใสใจ ใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนทั้งในดาน
นโยบาย งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย รวมถึงความรวมมือเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อน
ระบบใหประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืนตอไป
2. บริษัทควรจัดฝกอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
ใหแกบุคลากรทุกสายงานเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยทั่วถึง เพื่อที่จะได
สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร
3. ในการดําเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ใหประสบผลสําเร็จนั้น ตองมี
การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานใหชัดเจน นอกจากนี้ยังตองมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลอย างต อเนื่ อง เพื่ อทบทวนแผนการดํ าเนิ นงานและแก ไขขอบกพร อง ทําให การดํ าเนิ นงานระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง

ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน/องคกรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการดําเนินงานตาม ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ใหประสบผลสําเร็จ
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จตอการดําเนนงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ของ บริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ไดขอสรุปที่สามารถเปนแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO
14001) ใหกับหนวยงาน/องคกรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการดําเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
ใหประสบผลสําเร็จ ดังนี้
1. การมีวิสัยทัศนและมุงมั่นของผูบริหาร
ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนกวางไกล มีเปาหมายที่ชัดเจน ใหการสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ดานทรัพยากรมนุ ษยซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ อีกทั้งผูบริหารตองมีความมุงมั่ น
ตั้งใจจริงและใหความสําคัญกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) อยางจริงจังและตอเนื่อง ไม
ลมเลิกแมเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ จนกวาการดําเนินงานระบบจะสําเร็จ
2. ระบบการบริหารจัดการที่ดี
บริษัท/องคกร หรือหนวยงานที่มีระบบการบริหารจัดการดานการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(ISO 14001) ที่ดีจะสงผลใหการดําเนินงานสําเร็จ โดยในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) นั้น
บริษัท/องคกร หรื อหนวยงานตองมี การกํ าหนดนโยบาย วั ตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานไว อยางชัดเจนและ
ดําเนินงานตามแผนงาน มีการกําหนดโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และตองจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอตอการดําเนิ นงาน อีกทั้งตองมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ไมละเลยขอบกพรอง
ตลอดจนปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
บริ ษัท/องคกร หรื อหนวยงาน ควรมี การติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการดําเนิ นงานเป นระยะๆ
บริษัท/องคกร หรือหนวยงานจะไดทราบปญหา ขอบกพรอง และความไมเป นไปตามวัตถุ ประสงค เป าหมาย และ
แผนงานที่กําหนดไว เพือ่ หาแนวทางแกไข และปองกันการเกิดปญหา ตลอดจนปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
4. การพัฒนาและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง
ภายหลังจากที่บริษัท/องคกร หรือหนวยงานไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แลว การรักษาและ
คงไวซึ่งระบบดังกลาวนั้นมีสวนสําคัญยิ่ง เพราะการทําตามระบบตอไปพนักงานอาจจะปลอยละเลยและหละหลวม
จําเปนที่ บริษัท/องคกร หรือหน วยงานตองมีการพัฒนาและปรั บปรุงระบบอย างตอเนื่ อง และสม่ําเสมอ เนื่องจาก
ระบบไมมีการหยุดนิ่งตายตัว แตจะมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน
บริษัท/องคกร หรือหนวยงาน ควรสงเสริมเปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ในทุกขั้นตอนนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง หาก บริษัท/องคกร หรือหนวยงาน
สามารถทําใหพนักงานเขามีสวนนรวมไดมากเทาไร ความสําเร็จของการทํางานก็ยอมมีมากขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตาม
การมีสวนรวมนั้นตองเกิดมาจากความเต็มใจของพนักงานเอง ไมใชวิธีการบังคับใหเขามามีสวนรวมเพราะอาจจะทํา
ใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จอยางที่ควร
6. การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน
บริษั ท/องคกร หรือหนวยงาน ควรจะตองสร างแรงจู งใจใหแกพนักงานในการดําเนินงาน โดยวิธี การ
ตาง ๆ เชน ใหรางวัลจูงใจ การประกาศเกียรติคุณแกพนักงานที่เปนแบบอยางในความสําเร็จ เปนตน เพื่อใหเกิดความ
กระตือรือรนในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ
7. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะมีสวนชวยใหการดําเนินงานประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินงาน บริษัท/องคกร หรือหนวยงาน ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความรูความสามารถ
และทักษะในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) อยางตอเนื่อง โดยผานการฝกอบรมตาง ๆ ทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานใหไดผลดี
8. การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาประยุกยใชในการดําเนินงาน
บริษัท/องคกร หรือหนวยงาน ควรนําเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกตใชเพื่องายตอการดําเนินงาน โดยการ
นําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดเก็บบันทึกเอกสารเพื่องายตอการนํามาใช
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จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสําเร็จตอการดําเนนงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ไดขอสรุปที่
สามารถเปนแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ใหกับหนวยงาน/องคกรอื่น ๆ
ที่มีความสนใจในการดําเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) แสดงไดดังภาพที 3
มิติดานประสิทธิผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมาย
- มีการบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไว
อยางชัดเจน
- มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

มิติดานผูมีสวนไดเสีย
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม(ISO14001)
- มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เปน
อยางดี ตองมีการฝกอบรมกอนดําเนินงาน
การมีสวนรวมของพนักงาน
- บริษัทฯ ตองเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวม
ในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ตั้งแตเริ่ม
การดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO
14001)

แนวทางที่ เ หมาะสมในการดํ า เนิ น
ระบบการจั ด การสิ่ งแวดล อ ม (ISO
14001) ใหกับหนวยงาน/องคกรอื่น ๆ
- การมีวิสัยทัศนและมุงมั่นของผูบริหาร
- ระบบการบริหารจัดการที่ดี
- การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง
- การสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน
- การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน
- การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
- การนํ าเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยเข ามา
ประยุกตใชในการดําเนินงาน
การดํ า เนิ น งานระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอม (ISO 14001) ที่ป ระสบ
ความสําเร็จ

มิติดานการบริหารจัดการ
การบริ หารจั ดการระบบการจั ดการ
สิ่งแวดลอม
นโยบาย
- มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
การปฏิบัติตามแผนงาน
- ปฏิ บั ติ ตามแผนงานเป นไปตาม
แผนงานที่วางไว โดยไดกําหนดโครงสราง
หนาที่และความรับผิดชอบชัดเจน
จํานวนบุคลากร
- จํานวนพนักงานมีเพียงพอเหมาะสม
ทั้งคุณสมบัติและองคความรู
ป
มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา
การพั ฒนาความรู ความสามารถของ
พนักงาน
- ต องมี การฝ กอบรมทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
- ตองมีการทบทวนโดยฝายบริหารเพื่อเปน
การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการดําเนินงาน
- มีการนําเทคโนโลยีที่ที่ใหมและทันสมัยมา
ใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินงานระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 3 สรุปผลการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ใหกับ
หนวยงาน/ องคกรอื่น ๆ
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