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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหา และสาเหตุการบริหารการจดัการเพื่อให้
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2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าหลักการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้เพื่อสร้างความย ัง่ยืน 3) เพื่อ
น าเสนอรูปแบบการจดัการเพื่อน าอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

 

การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพเป็นหลกัโดยเก็บขอ้มูลจากภาครัฐ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐ 2 ท่าน และภาคเอกชนโดยการคดัเลือกองค์กรชั้นน าในอุตสาหกรรมเหล็ก 5 
องค์กร สัมภาษณ์ภาคเอกชนโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในแต่ละองค์กรจ านวน 5 ท่าน และเสริมดว้ย
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผูป้ฏิบัติงานทั้ ง 5 หน่วยงานโดยการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงจะเก็บ
หน่วยงานละ 10 ท่านจากองคก์รท่ีเขา้ข่ายในการศึกษา  

 

ผลการวิจยัพบว่า มิติที่ 1 มุมมองด้านการเงิน นั้นมีผลต่อการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ผลจากการสัมภาษณ์นั้นผูบ้ริหารได้ลงความคิดเห็นว่าการปรับเปล่ียน
อุตสาหกรรมเหล็กใหเ้ป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนดา้นเคร่ืองจกัร ซ่ึงการลงทุน
เปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรนั้นจะต้องวิเคราะห์ว่าผลิตภณัฑ์นั้นคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ แต่หากไม่
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สามารถท าการเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรอนัเน่ืองมาจากปัจจยัดา้นเงินลงทุน อุตสาหกรรมเหล็กก็สามารถ
ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นกบัส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั โดยการรักษาสภาพเคร่ืองจกัร ดูแล บ ารุงเคร่ืองจกัรให้มี
ความสะอาด และใชก้ารไดมี้ประสิทธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการจดัการกบัของเสียท่ีเกิดข้ึน ผลจาก
แบบสอบถามอยู่ในระดบัท่ีมีค่าเห็นด้วยมากอยู่ท่ี (�̅� = 4.04, S .D. = .506) มิติที่ 2 มุมมองทางด้าน
กระบวนการจัดการภายใน จากการสัมภาษณ์การจะผลักดันองค์กรให้ประสบผลส าเร็จในการเป็น
องคก์รสีเขียวไดน้ั้น ปัจจยัอยูท่ี่การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน และมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ผลจาก
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (�̅� = 4.09, S.D. = .594) มิติที่ 3 มุมมองทางด้านลูกค้าและสังคม
จากการสัมภาษณ์ “สังคม” มีผลกระทบ และมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหอ้งคก์รของท่านปรับตวัและ
พฒันาให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนพบวา่การยอมรับจากชุมชนและสังคมรอบขา้งนั้นถือเป็น
เร่ืองส าคญั เน่ืองจากหากองค์กรไม่ไดรั้บการยอมรับนั้นการท าธุรกิจก็จะเป็นเร่ืองยุ่งยาก อีกทั้งการท่ี
บริษทัเป็นองคก์รสีเขียวจะส่งผลดีแก่สังคมและชุมชนรอบขา้งองคก์ร จากแบบสอบถามอยูใ่นระดบัท่ีมี
ค่าเห็นด้วยมาก (�̅� = 4.08, S.D. = .615) มิติที่ 4 มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต จากการ
สัมภาษณ์พบว่าในปัจจุบันแนวโน้มของตลาดยงัไปในทิศทางของการใช้สินค้าท่ี เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการจะท าให้ไดสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นกระบวนการผลิตจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการเปล่ียนกระบวนการผลิต รวมถึงเปล่ียนองค์กรให้เป็นสีเขียวนั้น 
จะช่วยสร้างความเช่ือมั่น  และความมั่นใจ และความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ผลจาก
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (�̅� = 4.01, S.D. = .588)  
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Abstract 
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                  (Associate Professor Dr. Vanchai  Rijiravanich) 
 

 
The objectives of this study were: 1) to study the factors that affect the practical implications for 

the development of the green industry; 2) to study the practical guidelines to bring the Thai steel industry 
to a green, sustainable industry; 3) to introduce the management guidelines for the Thai steel industry to 
become a green, sustainable industry. 
 

The main research methodology was conducted based on a qualitative manner. The data was 
collected by interviewing two people from the government sector. Besides, five executives from each 
leading steel company were selected for an extensive interview, along with a questionnaire conducted by 
five departments (10 people per department) from each firm. The results were concluded in four 
dimensions; 1) Financial perspective affecting the management of Thai steel industry. As a result of the 
interviews, the executives commented that transforming the steel industry into a green industry required 
additional investment in machinery. The investment in changing machinery required deep analysis of 
return on investment, thus, the decision cannot be swiftly made and updated machinery is the only option. 
The steel industry could adapt the production to be environmentally friendly by maintaining the condition 



(ง) 
 

of the machinery and take extensive care such as cleaning and consistently monitor the performance of the 
machines. The results from the questionnaire showed that majority agreed (�̅� = 4.04, S.D. = .506) on the 
above statement; 2) Perspectives on internal management processes. To push the organization to be 
successful in becoming a green organization, according to the interviews, the factor tunes in the clear 
policy combined with ongoing monitoring. The results from the questionnaires showed with a level of 
agree (�̅� = 4.09, S.D. = .594); 3) Perspectives on customers and society. “Society” tune an impact on the 
organization, which was an important part in driving an organization to adapt and advance into a green 
industry. It was found that acceptance from the community was important because if the organization is 
not accepted in society, it would affect the brand image. Hence, being a green organization would benefit 
society and the surrounding communities. The results showed a level of agreement (�̅� = 4.08, S.D. = 
.615); 4) Perspectives on learning and growth. The data also found that the environmentally friendly 
production trend has gradually increased. Therefore, the organization adapting their production process to 
this new trend would help to build confidence and add more value to the customers. The results from the 
questionnaires showed a level of agreement (�̅� = 4.01, S.D. = .588). 
 
 
Keyword: Steel Industry, Green Industry, Sustainability  
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ขอกรำบขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีได้ประสิทธิประสำทวิชำ ทั้งในเร่ืองของควำมมีคุณธรรม จริยธรรม  
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และ ดร.บุรินทร์ สันติสำส์น ท่ีกรุณำให้ค  ำแนะน ำอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงผลงำนวิจยัให้มี
ควำมครบถว้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู และ ดร.ศิรกำญจน์ เหลือง
สกุล รวมถึงผูบ้ริหำรองค์กรตวัอย่ำงทุกท่ำน ท่ีไดใ้ห้ควำมอนุเครำะห์ในด้ำนกำรสัมภำษณ์ท ำให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องำนวจิยัอยำ่งยิง่ 
 ขอกรำบขอบพระคุณ คุณพ่อชูเกียรติ และ คุณแม่ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย ์และครอบครัวท่ีให้
ควำมรัก ควำมห่วงใย รวมถึงก ำลงัใจแก่ผูว้จิยัเสมอมำ 
 ขอขอบคุณเจำ้หนำ้ท่ีบณัฑิตวิทยำลยั สำขำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัสยำม ท่ีให้กำรบริหำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ 
 ประโยชน์อนัพึงได้รับจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขออุทิศคุณควำมดีมอบเป็นส่ิงบูชำแด่ 
บุพกำรี และอำจำรย ์ซ่ึงเป็นผูว้ำงรำกฐำนกำรศึกษำให้แก่ผูว้จิยั รวมถึงผูมี้พระคุณทุกท่ำนท่ีช่วยเป็นแรง
บนัดำลใจใหผู้ว้จิยัส ำเร็จกำรศึกษำคร้ังน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

สถานการณ์ของโลกในระยะเวลาท่ีผ่านมาไม่นานมาน้ี มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็วซ่ึงส่งผลท าให้เกิดเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา เน่ืองจากทุกๆ กิจกรรมท่ีอยู่
ในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การบริโภค และการจดัการของ
เสีย ลว้นส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ทั้งน้ีเพราะการเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ฐานะของประเทศกา้วรุดไปขา้งหน้า การพฒันาเศรษฐกิจ
โดยอาศยัทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ดว้ยการค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บดา้นเดียวนั้นไดท้  าให้
สภาพแวดล้อมของชาติตกอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมจนเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นท่ีป่าไม้ ซ่ึง
เหลืออยู่เพียง 25% ของพื้นท่ีประเทศ รวมถึงระยะเวลาท่ีผ่านมาองค์กรต่างๆ มกัมุ่งเน้นเฉพาะการลด
ตน้ทุนเพื่อสร้างผลก าไรสูงสุดเป็นหลกั ท าใหเ้กิดการด าเนินการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพอีกทั้งมีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้นการผลิตดา้นต่างๆ ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนและการสะสมของมลพิษรวมไป
จนถึงพฤติกรรมการบริโภค และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่มเฟือยของประชาคมโลกส่ิงเหล่าน้ีลว้น
ส่งผลต่อคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ท าใหเ้กิดความจ าเป็นในการดูแลดา้น
ส่ิงแวดอยา่งเขม้งวดมากข้ึนส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมตน้น ้ าท่ีส าคญั ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมปลายน ้ าในหลายๆ อุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยาวนาน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2544) 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อุตสาหกรรมการผลิตส่งผลกระทบเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อม ท าให้ทัว่โลกหันมาตระหนักถึง
ความส าคญัของการด าเนินงานขององค์กรภาคธุรกิจมากข้ึน เน่ืองจากเช่ือว่าอุตสาหกรรมการผลิต
เหล่าน้ีเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้เกิดกระแสแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ซ่ึงถูกกล่าวถึงและน ามาใช้มากข้ึน สืบ
เน่ืองมาจากการกระท าของมนุษย์ท าให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ มลพิษทางอากาศ ทางน ้ า ทาง
ดิน รวมถึงมลพิษทางเสียง ลว้นแต่เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแลว้วา่ธุรกิจจะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหรือ



2 
 

พบกบัแรงกดดนัท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่คาดฝันอีกมากมาย ด้วยเหตุน้ีท าให้ทุกธุรกิจตอ้งขบัเคล่ือนเขา้สู่การ
ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการยอมรับของสังคม ซ่ึงถือเป็นโจทย์ใหญ่ของ
ผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจท่ีจะโนม้นา้วให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ารเห็นดว้ยกบัวาระสีเขียว และพยายาม
ท่ีจะสร้างความแตกต่างวาระสีเขียวของตนเองให้มีความเหนือชั้นหรือมากกวา่คู่แข่งขนัจนเป็นท่ีมาของ
กระแส “น่านน ้าสีเขียว (Green Ocean)” (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 2552)  

นอกจากน้ี เหตุผลส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีองคก์รตอ้งค านึงถึงแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สังคม คือ นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีการเปิดการคา้เสรีแทนการใชข้อ้ตกลงสินคา้ระหวา่งประเทศ จึงท าให้
เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีการน ามาตรการท่ีมิได้เก่ียวข้องกบัภาษี 
(Non-Tariff Barrier: NTB) มาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า โดยท่ีกติกาขององค์กรการค้าเสรี (World 
Trade Organization: WTO) ไดก้  าหนดใหป้ระเทศสมาชิกสามารถใชม้าตรการต่างๆ ในการน าเขา้สินคา้
เพื่อคุม้ครองสุขอนามยัและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ตลอดจนการปกป้องรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น
จึงมีการน ามาตรการต่างๆ ด้านส่ิงแวดลอ้มมาใช้เพื่อช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ ซ่ึงในขณะน้ีจะเห็นได้ว่าหลายประเทศทั่วโลกต่างก าลังพยายามท่ีจะ
ปรับตวั เพื่อลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อกา้วขา้มการ
กีดกันทางการค้าด้านส่ิงแวดล้อม และการตอบสนองต่อกระแสความต้องการสินค้าเชิงอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค สร้างความเป็นสีเขียวท่ีแสดงถึงความตระหนกัและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ให้กบัองค์กรธุรกิจ หากองค์กรใดสามารถปรับตวัได้จะส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขนัทาง
การค้า (คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์[กลต.], 2553) 

ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาถึงอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญและเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอ่ืนๆ และเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม กล่าวได้ว่า เหล็ก และอุตสาหกรรมเหล็กเป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมตน้น ้ าท่ีส าคญั ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมปลายน ้ าในหลายๆ อุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจของประเทศไทยมาอยา่งยาวนาน เหล็กอยูคู่่กบัมนุษยโ์ลกมานานหลายพนัปี วิวฒันาการของ
การผลิตเหล็กของโลกถูกพฒันามาต่อเน่ือง ตั้ งแต่สมยั 5,000 ปีก่อนคริสตกาล และจากการบนัทึก
ประวติัศาสตร์ ท าให้ทราบวา่ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล มนุษยเ์ราเร่ิมหลอมเหล็กใชเ้ป็นคร้ังแรก หลงัจาก
นั้นช่วง 770-746 ก่อนคริสต์ศกัราช ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีบุกเบิกการหล่อเหล็กและการถลุงเหล็ก
ดว้ยเตาพ่นลม และมีการพฒันาเคร่ืองไมเ้ครืองมือผลิตเหล็กเร่ือยมา จนมาถึงยุคปฏิวติัอุตสาหกรรม 
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และยคุปัจจุบนัเน่ืองจากเหล็กเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนั ดงันั้นจึงท าให้ตวัเลขคาดความตอ้งการ
ใช้เหล็กในประเทศไทยสูงข้ึนในปี 2554 จนถึง 2556 และลดลงในปี 2557-2558 และคาดวา่จะกลบัมา
เติบโตในปี 2559 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 

 

ภำพที ่1.1 แผนภาพแสดงความตอ้งการใชเ้หล็กในไทยปี พ.ศ. 2559 
ท่ีมา: ศูนยว์จิยักสิกรไทย (2559) 

ในขณะท่ีการผลิตเหล็กจากผูผ้ลิตเหล็กมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงมลพิษ และมลภาวะ
จากการผลิตเหล็กมากจากกระบวนการผลิตเหล็ก และเหล็กกลา้ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาดา้นมลภาวะและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 1.2  
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ภำพที ่1.2 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ 
ท่ีมา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย (2559) 

นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์เหล็กและเหล็กกลา้ ยงัเป็นหน่ึงในสินคา้ส่งออกและน าเขา้ท่ีส าคญัของ
ประเทศไทย ดงัแสดงในภาพท่ี 1.3 โดยมีมูลค่าส่งออกในปี พ.ศ. 2559 ถึง 70,377.7 ลา้นบาท หรือเป็น
หน่ึงในสินคา้ส่งออก 10 อนัดบัแรก และมีมูลค่าการน าเขา้ในปี พ.ศ. 2559 ถึง 146,602.4 ลา้นบาท หรือ
เป็นล าดบัท่ี 5 ของสินคา้น าเขา้ท่ีส าคญัของประเทศไทย 
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ภำพที ่1.3 แผนภาพแสดงอนัดบัการส่งออกสินคา้ส าคญัของไทยปี พ.ศ. 2559  
ท่ีมา: ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ  (2559) 

อุตสาหกรรมเหล็กในสมัยก่อน ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีผูค้นมองเห็นว่าเป็นแหล่งสร้าง
มลภาวะ ทั้งฝุ่ นละออง เขม่าควนั ปัญหาจากการขนส่ง การผลิต ฯลฯ แต่ปัจจุบนัน้ีผูป้ระกอบการเหล็ก
รายใหญ่ๆ ของโลก อาทิ อุตสาหกรรมเหล็กในญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ จีน และยุโรป ไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากมีการบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพและลด
ตน้ทุนทางพลงังาน (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2557) 

อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีส าคญัของไทยและมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองท่ีหลากหลาย เช่น ก่อสร้าง และยานยนต์ โดยการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
เกิดข้ึนอยา่งชดัเจนเม่ือประมาณ 20 ปีมาแลว้ หลงัจากท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้
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ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทน้ี กว่า 20 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ยงัคงเผชิญอยูก่บัปัญหาท่ียงัวนเวียนอยูใ่นเร่ืองเดิมๆ เพียงแต่ระดบัปัญหามีรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะ
การแข่งขนักบัเหล็กน าเขา้จากประเทศต่างๆ ขณะท่ีมาตรการรับมือในการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็ก
ภายในประเทศยงัเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันการณ์ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และ
มาตรการปกป้องการน าเข้าท่ีเพิ่มข้ึน หรือการก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อเป็นเกราะ
คุม้ครองผูผ้ลิตเหล็กไทยท่ีประกาศออกมาอยา่งไม่ทนัท่วงทีกบักบัปัญหาท่ีเผชิญอยู ่อีกทั้งท่ีผา่นมาแม้
จะมีมาตรการปกป้องผูผ้ลิตเหล็กบางประเภทออกมาแล้ว แต่ยงัคงเกิดผลกระทบตามมา เช่น การ
ปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กตน้น ้ าท่ีส่งผลกระทบกบัอุตสาหกรรมกลางน ้ าและปลายน ้ า และทา้ยท่ีสุด
ผลกระทบน้ีได้ส่งไปยงัผูบ้ริโภคปลายทางท่ีตอ้งแบกภาระจากการซ้ือเหล็กในราคาท่ีสูงข้ึน หรือมี
ขอ้จ ากดัมากข้ึน สะทอ้นให้เห็นวา่ มาตรการช่วยเหลือท่ีผา่นมายงัไม่ไดช่้วยเหลือแบบครอบคลุมทัว่ถึง 
เน่ืองจากชนิดเหล็กบางประเภทยงัคงตอ้งแบกภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึน (สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย, 2559) 

ในขณะท่ีการใช้วตัถุดิบในประเทศยงัมีข้อจ ากัดด้านคุณลักษณะจ าเพาะ (Specification) 
ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาหลายประเทศเศรษฐกิจภายในไม่ขบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึน ยิ่งเป็นตวัเร่งท่ีท าให้ปริมาณเหล็กจากประเทศผูผ้ลิตส าคญัและมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่า เช่น ประเทศจีน
ตอ้งการท่ีจะระบายสินคา้เหล็กออกสู่ตลาดโลกมากข้ึนไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีเป็นเป้าหมาย
ส าคญั เน่ืองจากประเทศในกลุ่มน้ีอยูใ่นระยะท่ีก าลงัพฒันาประเทศ ซ่ึงเปิดช่องให้ต่างชาติเขา้ไปลงทุน 
มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีอยูอ่าศยั และระบบโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึน ขอ้มูลจากสถาบนั
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ระบุว่า สถิติในปี พ.ศ. 2558 จีนมีก าลังผลิตเหล็กจริง
จ านวน 800.52 ลา้นตนัต่อปี ขณะท่ีความตอ้งการใชเ้หล็กในจีนมีราว 748.96. ลา้นตนัต่อปี ท าใหมี้เหล็ก
มากกวา่ความตอ้งการอยูท่ี่ 51.56 ลา้นตนัต่อปี และเม่ือรวมกบัปริมาณเหล็กคงคลงัของจีนอีกราว 58.04 
ลา้นตนั จึงมีเหล็กมากกวา่ความตอ้งการรวมทั้งส้ินจ านวน 109.6 ลา้นตนัต่อปี ในส่วนน้ีจีนจึงส่งออก
ไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซียนมากถึง 40 ลา้นตนั และอีกราว 60 ลา้นตนั ประเทศจีนกระจายส่งออกไป
ยงัอเมริกา ตะวนัออกกลาง รัสเซีย ยโุรป และประเทศอ่ืนๆ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2559) 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้แบ่งออกเป็น อุตสาหกรรมตน้น ้ า อุตสาหกรรมกลางน ้ า และ
อุตสาหกรรมปลายน ้ า ดงัแสดงในภาพท่ี 1.4 โดยท่ีอุตสาหกรรมเหล็กไทยจะอยู่ในขั้นอุตสาหกรรม
กลางน ้าไปจนถึงปลายน ้า  
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ภำพที ่1.4 กระบวนการผลิตเหล็กครบวงจร 
ท่ีมา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย (2557) 

รายละเอียดของอุตสาหกรรมเหล็กตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า มีดงัต่อไปน้ี 

อุตสำหกรรมเหล็กต้นน ้ำ คือ อุตสาหกรรมเหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron) 
ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นกระบวนการเร่ิมตน้ของอุตสาหกรรมเหล็กท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อศกัยภาพในการ
พฒันาอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัตั้ง
โรงงานผลิตเหล็กตน้น ้ า ซ่ึงแต่เดิมนั้นแนวทางการพฒันาถูกก าหนดโดยความตอ้งการของตลาดใน
ประเทศมากกวา่จากนโยบายของภาครัฐ จึงท าให้อุตสาหกรรมเหล็กไทยเร่ิมตน้พฒันาจากปลายน ้ าเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้จากต่างประเทศมากกวา่การเร่ิมตน้พฒันาจากอุตสาหกรรมตน้น ้า 

อุตสำหกรรมเหล็กกลำงน ้ำ เป็นขั้นตอนท่ีน าผลิตภัณฑ์จากการผลิตเหล็กขั้นต้นทั้ งท่ีเป็น
ของเหลวและของแข็งรวมถึงเศษเหล็ก (Scrap) มาหลอมปรับปรุงคุณสมบติัและส่วนผสมทางเคมีใหไ้ด้
เป็นเหล็กกลา้ (Steel Making) ส าหรับประเทศไทยผูผ้ลิตขั้นกลางทุกรายจะผลิตดว้ยเตาอาร์ตไฟฟ้าโดย
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ใช้เศษเหล็กหรือเหล็กแท่งแบน (Slab) เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต นอกจากการผลิตเหล็กกล้าแล้ว
อุตสาหกรรมขั้นกลางยงัรวมถึงการหล่อเหล็กกลา้ใหเ้ป็นผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูปท่ีมีอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 เหล็กแท่งยาว (Billet) 
 เหล็กแท่งแบน (Slab) และ 
 เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom)  

ทั้งน้ีผูผ้ลิตเหล็กขั้นกลางในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด 
(Economies of Scale) เพื่อเป็นผูผ้ลิตเหล็กขั้นปลายดว้ย ทั้งน้ี ผลิตภณัฑข์ั้นกลางท่ีเกินกวา่ความตอ้งการ
ในการน าไปผลิตสินค้าขั้นปลายของตนเอง ผูผ้ลิตจะน าส่วนท่ีเกินขายให้แก่ผูผ้ลิตขั้นปลายอ่ืนๆ  
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางของไทยใชว้ตัถุดิบร้อยละ 90 เป็นเศษเหล็ก ทั้งน้ีมีความตอ้งการใชเ้ศษเหล็ก
ปีละประมาณ 2.1-2.6 ลา้นตนั ซ่ึงในประเทศไทยมีเศษเหล็กหมุนเวียนใช้เพียงปีละประมาณ 1.5-1.9 
ลา้นตนั ท าใหต้อ้งมีการน าเขา้เศษเหล็กจากต่างประเทศปีละประมาณ 6-9 แสนตนั 

อุตสำหกรรมเหล็กปลำยน ้ ำ  เป็นขั้ นตอนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ก่ึงส าเร็จรูปด้วย
กระบวนการต่างๆ จากการน าวตัถุดิบจากอุตสาหกรรมกลางน ้ า คือ เหล็กแท่งเล็ก เหล็กแท่งใหญ่ และ
เหล็กแท่งแบน มาผา่นกระบวนการรีดร้อน การรีดเยน็ การเคลือบผิว การผลิตท่อเหล็ก การตีเหล็กข้ึน
รูปรวมไปถึงการหล่อหลอมเหล็ก เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเยน็ เหล็ก
แผ่นเคลือบ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถุดิบทางการผลิตในอุตสาหกรรม 
ต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองต่อไป เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ (นิรัติศยั ทุมวงษา, 2561) 

อยา่งไรก็ตามประเทศไทยไดมี้การตระหนกัถึงความส าคญัของประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยประเทศไทยไดมี้การลงนามให้สัตยาบนัรับรองในปฏิญญาโจฮนัเนสเบิร์ก เม่ือปี พ.ศ. 2545 เพื่อมุ่ง
สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และปฏิญญามะนิลาวา่ดว้ยอุตสาหกรรมสีเขียว เม่ือ พ.ศ. 2552 โดยทางกระทรวง
อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดมี้การก าหนดยทุธศาสตร์
ในการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคม อีกทั้งยงัด าเนินการในเชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และมีการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีทาง
กระทรวงอุตสาหกรรมไดมี้การน ามาใช ้ คือ  การน ามาตรฐานสากลระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001:2015) มาเป็นมาตรฐานสากลส าหรับระบบการบริหาจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 เน้นไปท่ี
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บทบาทของผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กร ท่ีต้องมีการให้ความส าคัญกับความต้องการและความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต หรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชนท่ีจะสามารถน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มระบบน้ีไปใช้ โดย
สามารถใชไ้ดท้ั้งองคก์รขนาดใหญ่ องคก์รท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ไดโ้ดยไม่
จ  ากดั ซ่ึง ISO 14001:2015 จะช่วยยกระดบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กร ISO 14001:2015 
ได้ใช้โครงสร้างของข้อก าหนดท่ีเป็นโครงสร้างเดียวกันกับหลายๆ มาตรฐานท่ีได้สร้างข้ึนมาแล้ว 
ไดแ้ก่ ISO 9001:2015, ISO 22301:2012 และ ISO 27001:2013 ท าให้องคก์รสามารถน ามาตรฐานต่างๆ 
มาบูรณาการ (Integrate) เพื่อความสะดวกในการน ามาประยกุตใ์ชภ้ายในองคก์ร  

นอกจากน้ีกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่ิมก่อตั้ ง “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry)” ข้ึนโดยมีการเปิดตวัโครงการเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554 ทั้ งน้ีก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและสังคม ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรตลอดโซ่อุปทานเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มี
ความน่าเช่ือถือ และสามารถอยูร่่วมกนักบัสังคม ท าให้ประชาชนไวว้างใจและเกิดการสร้างเศรษฐกิจสี
เขียวซ่ึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงข้ึนดว้ย (วิฑูรย ์สิมะ
โชคดี, 2554) 

ส าหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวน้ีเป็นหน่ึงในโครงการท่ีจะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการทัว่ประเทศไทยใส่ใจในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ใน 5 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดับที่ 1 ควำมมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีการส่ือสารภายในองคก์รใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ระดับที่ 2 ปฏิบัติกำรสีเขียว (Green Activity) คือ การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไดส้ าเร็จตามความมุ่งมัน่ท่ีตั้งไว ้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มี
การติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการได้รับรางวลัด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นท่ียอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ เทียบได้กบั ISO 14001: 
2015) ท่ีวา่ดว้ยมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การท่ีทุกคนในองคก์รให้ความ ร่วมมือร่วม
ใจ ด าเนินงานอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกดา้นของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมองคก์ร เช่นเดียวกบัการมีมาตรฐานแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม (ISO 26000) 

ระดับที ่5  เครือข่ำยสีเขียว (Green Network) คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่าย ตลอดห่วงโซ่
อุปทานสีเขียวโดยสนบัสนุนใหคู้่คา้และพนัธมิตรเขา้สู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดว้ย 

อา้งอิงขอ้มูลตามเดือนมิถุนายน 2563 มีจ านวนโรงงานได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีเขียว 
39,760 ราย แบ่งเป็นระดับท่ี 1 จ  านวน 20,939 ราย ระดบัท่ี 2 จ  านวน 10,092 ราย ระดบัท่ี 3 จ  านวน 
8,166 ราย ระดบัท่ี 4 จ  านวน 493 ราย และระดับท่ี 5 จ  านวน 72 รายดงัแสดงอยู่ในตารางท่ี 1.1 โดย
โรงงานประกอบกิจการท่ีเก่ียวกบัผลิต และแปรรูปเหล็กท่ีได้รับการรับรองสูงท่ีสุดอยู่ท่ีระดับท่ี  4 
จ  านวน16 ราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563)  

ตำรำงที ่1.1 สรุปจ านวนใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีไดรั้บการรับรองประจ าปี พ.ศ. 2554-2563 

 
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. กองส่งเสริมเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มโรงงาน (2563) 

ตำรำงที ่1.2 สรุปจ านวนใบรับรองสีเขียวของภาคอุตสาหกรรมเหล็กท่ีไดรั้บประจ าปี 2563  

ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 ระดับที ่4 ระดับที ่5 จ ำนวนรวม 
1,332 336 291 16 - 1,975 

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองส่งเสริมเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มโรงงาน (2563) 

จากตารางจะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ี 5 นั้ น อุตสาหกรรมเหล็กยงัไม่
สามารถมีโรงงานเหล็กท่ีสามารถไต่ระดับได้ถึงระดับท่ี 5 ซ่ึงเป็นระดับท่ีจะสามารถท าให้เป็น
กระบวนการทั้งหมดเป็นสีเขียว และมีความย ัง่ยืน เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กยงัมีการพฒันา และมีการ
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ปรับตวัสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีน้อย ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพฒันาเพิ่มมากข้ึนในการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว  

ในยุคปัจจุบนัน้ี การด าเนินธุรกิจทุกประเภท ผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
จากการท าธุรกิจ อาทิ การดูแลชุมชนรอบขา้ง การดูแลส่ิงแวดลอ้มทั้งบริเวณท่ีตั้งโรงงานและในพื้นท่ี
อ่ืนๆ รวมถึงกระบวนการลดการเกิดของเสีย เป็นตน้ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยดูแลรักษาและรักษา
ทรัพยากรต่างๆ โลกใบน้ี ให้กบัลูกหลานในอนาคต ท าให้ทุกอุตสาหกรรมมีความต่ืนตวัมากข้ึน ใน
แนวทาง “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) เพื่อให้ทันตามกระแสโลกาภิวฒัน์  และสร้าง
คุณสมบติัให้ผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับในตวัสินคา้และการบริการ อุตสาหกรรมเหล็ก คือตวัอย่างของ
อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีเห็นไดช้ดัอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงหากจะมองยอ้นไปในอดีตแลว้นบัเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
ท่ีเห็นถึงการเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ แนวคิด และการปรับสมดุลของการผลิตให้เขา้กบัสถานการณ์โลก 
และสร้างการยอมรับท่ีเห็นชดัมากท่ีสุด 

อน่ึงจากการศึกษาขององคก์รการคา้ระดบัโลก หรือสหประชาชาติต่างก็ยนืยนัวา่ การประกอบ
ธุรกิจสีเขียวท าให้เกิดการประหยดัตน้ทุนในระยะยาว และสามารถท าให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตได้
อยา่งมัน่คง อีกทั้งการสร้างวฒันธรรมภายในองคก์รใหบุ้คคลากรมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม และยงัเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จสามารถเติบโตได ้ในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซ่ึงหาก
ทางภาคธุรกิจสามารถปรับตวัไดจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ (Competitive Advantage) ของผูป้ระกอบการไทยอย่างมี
คุณภาพและมีความย ัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารจดัการอุตสาหกรรม
เหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน และสร้างแนวคิดรูปแบบในการบริหารจดัการเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้น าเอา
แนวคิด Balance Scorecard (BSC) พร้อมทั้งใชต้วัช้ีวดัตามองคป์ระกอบตวัแปรยอ่ยตาม BSC เขา้มาใช้
ในการก าหนดแนวทางและกรอบการวจิยัของงานน้ี เพื่อเป็นตวัช้ีวดัในทุกมุมมองการจดัการขององคก์ร 
และเพื่อเป็นตวัประเมินผลของประสิทธิภาพด้านการบริหารงานทัว่ทั้ งองค์กร และเพื่อใช้เป็นแผน
รวมถึงแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ (Strategic Planning) องคก์รสู่การเป็นสีเขียว 
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1.2 โจทย์วจัิย 
โจทยว์จิยัประกอบดว้ย 
1. การบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน มีปัจจัย

อะไรบา้ง 
2. รูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาปัญหา และสาเหตุการบริหารการจดัการเพื่อให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก

น าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าหลกัการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใชเ้พื่อสร้างความย ัง่ยนื 
3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจดัการเพื่อน าอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสี

เขียวอยา่งย ัง่ยนื 
 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยน้ีมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยและรูปแบบด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1) ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

ศึกษาเฉพาะบริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมเหล็กท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารมาตรฐานสากล 
ISO 14001:2015 และการเขา้ร่วมในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อยูใ่นระดบั 2 และ 3 เท่านั้น 

2) ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของแรงผลกัดนัท่ีท าให้องค์การกา้วสู่การเป็นอุตสาหกรรม 
สีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ จากองคก์รท่ีไดรั้บการรับรองจากมาตรฐาน ISO และโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว 

3) ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ในการศึกษาเชิงคุณภาพจะเก็บขอ้มูลจากภาคเอกชน และภาครัฐ ซ่ึงในท่ีน้ีภาคเอกชนไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ในบริษทัท่ีเขา้ข่ายในการศึกษาเป็นบริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมเหล็กท่ีไดรั้บการ
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รับรองจากองคก์ารมาตรฐานสากล และการเขา้ร่วมในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 5 ท่านจาก 
5 องค์กรเอกชน ในระดบักลางน ้ า และปลายน ้ า และจ านวน 2 ท่านจากภาครัฐท่ีมีส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนใหอุ้ตสาหกรรมปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งส้ิน 7 ท่าน 

4) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้ งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเดือน 
กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางวิชาการ และการน าไปประยุกต์ใช้
โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางส าหรับภาคอุตสาหกรรมเหล็กในการก าหนดนโยบายกลยุทธ์เพื่อ
น าองคก์รสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางดา้นนโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐในการเตรียมความพร้อมของ
อุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การพฒันาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
 

1.6 ขั้นตอนกำรท ำวจัิย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และน าการวิจยัเชิงปริมาณมาเป็นส่วนเสริมเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ให้กบังานวิจยั โดยเชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูบ้ริหาร และกรรมการ
บริษัท ขององค์กรตัวอย่าง ในเชิงปริมาณได้จากการตอบแบบสอบถาม จากองค์กรท่ีใช้เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนการวจิยัไวด้งัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ บทความ งานวิจยั เอกสารต่างๆ และสืบคน้ขอ้มูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมเหล็ก 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแบบ
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ และแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้งผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทั รวมถึงการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญจากภาครัฐ พร้อมการแจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยใช้ชุด
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สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
อุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

ขั้นตอนที่ 4 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทั รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามตามขั้นตอนท่ี 3 น ามาวิเคราะห์ และกลัน่กรองขอ้มูลเพื่อจดักลุ่มค าตอบต่างๆ ท่ี
ไดรั้บค าตอบมา 

ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 4 น ามาวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ี
ไดก้  าหนดไว ้

ขั้นตอนที่ 6 น าขอ้มูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 5 มาเขียนขอ้คน้พบในการวิจบั ซ่ึงมีการตรวจสอบ
จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ตรวจสอบจากผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งความเหมาะสมเพื่อให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนที ่7 จดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

1.7 นิยำมศัพท์ 

ค านิยามศพัทมี์ดงัต่อไปน้ี 

กำรจัดกำร หมายถึง ขั้นตอนการท างาน หรือกิจกรรมท่ีกลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกนัท างาน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแนวทางท่ีก าหนดไว ้5 ขั้นตอนประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร 
การบงัคบับญัชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม 

ผู้บริหำรระดับสูง หมายถึง ผูมี้อ  านาจของโรงงาน องคก์ร หรือสถานประกอบการนั้นๆ ในการ
ออกนโยบาย และการตดัสินใจ 

อุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำ หมายถึง การน าเหล็กรูปทรงยาวและรูปทรงแบน เพื่อน าไปสู่
การแปรรูปเป็นเหล็กในรูปทรงต่างๆ ด้วยกระบวนการรีดร้อน รีดเย็น เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองอ่ืนๆ ต่อไป เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 
(เคร่ืองบรรจุภณัฑ)์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

อุตสำหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมท่ียึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการมุ่งเนน้ในเร่ืองของการพฒันาและปรับปรุงการผลิตและ
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การบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
องคก์รตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน  

มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) เป็นมาตรฐานสากลส าหรับระบบการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร เพื่อเพิ่มสมรรถนะส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร และเพื่อความย ัง่ยืน
ดา้นส่ิงแวดล้อม มาตรฐานสากลฉบบัน้ีมีข้ึนเพื่อใช้ส าหรับองค์กรท่ีตอ้งการบริหารจดัการกบัความ
รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อก าหนดน้ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มสมรรถนะดา้นส่ิงแวดลอ้ม การ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพนัธะสัญญาท่ีเก่ียวข้อง และความสามารถในการบรรลุ
วตัถุประสงคด์า้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รเอง เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อองคก์ร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบองค์กร อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กร เพื่อ
สร้างความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบัองคก์ร มาตรฐานสากลฉบบัน้ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกขนาดและทุก
ประเภทขององค์กร โดยค านึงจากประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Aspects) จาก
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ท่ีองค์กรได้ท าการพิจารณาแล้วว่าสามารถน าไปปรับเปล่ียน 
ปรับปรุง และควบคุม หรือด าเนินการผลกัดนัอยา่งใดอย่างนึงได ้โดยการพิจารณาทั้งวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์ และการบริการ (Life Cycle Perspective) ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้กับทุกกิจกรรม หรือบาง
กิจกรรมขององคก์ร เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development)  หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาท่ี
ตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนในรุ่นต่อไปในอนาคต ต้อง
ประนีประนอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง หมายถึง การปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามอย่างต่อเน่ืองทั้ง
กระบวนการท างาน ค่อยเป็นค่อยไปต่อการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึนกวา่เดิม 

ควำมมุ่งมั่นสีเขียว หมายถึง การแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบาย เป้าหมายและ
แผนงานท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และรวมถึงการส่ือสารภายในองคก์รใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

วัฒนธรรมองค์กรด้ำนส่ิงแวดล้อม หมายถึง การสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความเช่ือ 
การมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีพฤติกรรมร่วมกนั สร้างค่านิยม การด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และมีการเผยแพร่ท าความเข้าใจเก่ียวกับค่านิยมให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและผูเ้ก่ียวข้อง มีการ
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ก าหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู่ของวฒันธรรมองค์กรด้านส่ิงแวดลอ้ม และน ามาปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง การท่ีทุกคนในองคก์รให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การด าเนินงานอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกดา้นของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมองคก์ร 

เศรษฐกิจสีเขียว หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบนัดีข้ึน 
และสามารถลดความไม่เสมอภาคไดใ้นระยะยาว รวมถึงไม่ท าให้ประชาชนรุ่นหลงัประสบกบัความ
เส่ียงในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมสภาพและปัญหาในดา้นนิเวศวทิยา 

ระบบสีเขียว หมายถึง การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบมีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และทบทวน เพื่อน าไปพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการได้การรับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

สภำพแวดล้อมภำยนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีมาจาก กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการ
แข่งขนั การตลาด วฒันธรรม สังคม ลูกค้า ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจทั้งในระดบัโลก ระดบัชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดบัทอ้งถ่ิน 

สภำพแวดล้อมภำยใน หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รท่ีมาจากคุณค่า วฒันธรรม ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะขององคก์ร 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่าง
ย ัง่ยนื” ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

2.1 แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวและการจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Industry & Green   

Supply Chain Management) 

2.2 แนวคิดกลยุทธ์น่านน ้ าสีเขียว และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Green    

Ocean Strategy & Corporation Social Responsibility: CSR) 

2.3 แนวคิดปรัชญาสีเขียว (Green Philosophy) 

2.4 แนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) 

2.5 แนวคิดการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

2.6 แนวคิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

2.7 แนวคิดระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) 

2.8 แนวคิดระบบประสานงาน (Coordinating System) 

2.9 แนวคิดระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

2.10 พระราชบญัญติั และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.11 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.12 กรอบแนวคิดการวจิยั และค าอธิบายกรอบแนวคิดการวจิยั 
 

2.1 แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวและการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Industry Green Supply 
Chain Management) 
  

รัตนาวรรณ มัง่คัง่ (2557) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ อุตสาหกรรมท่ี
ผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจโดยมีความยึดมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการ
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พฒันาอยา่งย ัง่ยืน  มุ่งเนน้การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

 แนวคิดสีเขียวไดมี้หลายองค์กรและหน่วยงานท่ีไดใ้ห้ความหมายของแนวคิดสีเขียวท่ีชดัเจน
และน่าสนใจ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม  (2559) ให้ความหมายว่า อุตสาหกรรมสี เขียว คือ 
อุตสาหกรรมท่ียึดมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่วนองค์กรด้านส่ิงแวดล้อมของสหประชาชาติ หรือ (UNEP) ให้ความหมายของ “เศรษฐกิจสีเขียว” 
หรือ Green Economy คือเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดความเป็นอยู่ของมวลมนุษยท่ี์ดีข้ึนและสร้างความเท่า
เทียมกนั ในขณะท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและไม่ท าลายระบบนิเวศน์ จะเห็นไดว้า่โรงงานสีเขียวมี
ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามส่วนคือ ตวัโรงงาน สภาพแวดลอ้ม และชุมชน ดงันั้นการด าเนินการ
ของโรงงานจะตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชนเสมอ  

 Guide and Srivastava (1998) กล่าวว่า การจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain 
Management) หรืออาจเรียกไดว้า่ Green Procurement คือความพยายามในการจดัซ้ือ และจดัการจากผู ้
ส่งมอบสีเขียว (Green Supplier) ด้วยวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
สีเขียวประกอบไปดว้ย 5 หวัขอ้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

- Green Logistics 

- Green Design 

- Green Manufacturing 

- Green Consumption 

- Green Recycling 

Green Logistics คือ ความพยายามในการเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ หรือขนส่งวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ ์
หรือ ซากผลิตภณัฑ์ โดยมีตน้ทุนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีองค์กรควรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์เพื่อให้เหมาะสมต่อการเคล่ือนยา้ยขนส่งและจดัเก็บ รวมถึงเลือกรูปแบบการ
เคล่ือนยา้ยหรือการขนส่งท่ีเหมาะสม เพื่อลดการบรรทุกสินคา้ท่ีไม่เต็มพาหนะและการวิ่งรถเท่ียวเปล่า 
รวมถึงการน าระบบการจดัสินคา้ข้ึนรถและเส้นทางขนส่งอยา่งชาญฉลาด (Intelligent System) มาใชใ้น
การขนส่งแบบ Milk Run คือการเลือกใชข้นาดรถและเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม รวมถึงติดอุปกรณ์ช่วยลด
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แรงเสียดและแรงตา้นของรถยนต์ อบรมพนกังานให้มีการขบัรถอย่างถูกวิธี (Eco-drive) ตลอดจนการ
วางต าแหน่งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม  

 Green Design หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศ (Eco-design) คือ การน าความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภณัฑ์ตลอดช่วงอาย ุ(Life Cycle Assessment; LCA) เร่ิมตั้งแต่การเลือกชนิดวตัถุดิบ การจดัหาและ
การผลิต การขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด การใชง้านของลูกคา้และการน าซากกลบัสู่กระบวนการรีไซเคิล
หรือฝังกลบให้ตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการจัดการให้มีการปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่
บรรยากาศในปริมาณน้อยดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด อีกทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มควร
ไดรั้บการส่งเสริมใหติ้ดฉลากเขียว (Green Label) เพื่อสร้างการรับรู้ใหแ้ก่สังคม  

 Green Manufacturing หรือการผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีสะอาด (Clean Technology) โดยมุ่งใช้
ปัจจยัการผลิตให้คุ ้มค่ามากท่ีสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการท าก าไร และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การน ามุมมองของสองมิติมาใชใ้นกระบวนการนัน่คือ “มิติ
ของการลดลงของสารมลพิษท่ีก่อให้เกิดมลพิษ” และ “มิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ซ่ึง
แนวคิดท่ีอุตสาหกรรมการผลิตท่ีนิยมน ากรอบการผลิตแบบสีเขียวมาใช้ประกอบไปด้วย  4 เร่ือง คือ  
1. การผลิตท่ีสะอาด (Green of Production) 2. ความมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) 3. ระบบ
การผลิตแบบลีน (Lean Production) 4. ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Total Quality Environment 
Management) โดยการด าเนินการผลิตแบบสีเขียวท่ีจะประสบผลส าเร็จได้นั้ น จะต้องได้รับการ
สนบัสนุนและด าเนินการแบบองค์รวมร่วมกบัผูข้ายวตัถุดิบส าหรับการผลิตและพนกังานขององค์กร
ทั้งหมด  

 Green Consumption คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู ้บริโภค ซ่ึงผลิตภัณฑ์เหล่านั้ นได้รับการ
ออกแบบมาเป็นอยา่งดี และมีการใชอ้ยา่งเหมาะสม ท าใหส้ามารถควบคุมระดบัการปล่อยก๊าซ CO2 ได้
ในปริมาณท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ผูผ้ลิตควรส่ือสารให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงวธีิการใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่งถูกวิธี 
และมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเหมาะสม (Customer 
Relationship Management; CRM) เหมาะสม  

 Green Recycling คือ การน าซากของผลิตภณัฑ์กลบัมารีไซเคิล ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารมลพิษจะ
สร้างความยุง่ยากต่อการก าจดั และการรีไซเคิล วิศวกรผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ควรไดรั้บการอบรมเร่ือง
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การถอดประกอบซากผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบ ทั้ งน้ีเพื่อให้การถอด
ประกอบซากเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด เหมาะสม  
 

2.2 แนวคิดกลยุทธ์น่านน า้สีเขียว และแนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
 (Green Ocean Strategy & Corporation Social Responsibility: CSR) 

พิพฒัน์ ยอดพฤติการ (2552) กล่าวว่า กลยุทธ์น่านน ้ าสีเขียว (Green Ocean Strategic) แทจ้ริง
แล้วเป็นกลยุทธ์ท่ีแตกแขนงมาจาก กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social 
Responsibility; CSR) ประกอบด้วยค า 3 ค  า โดยท่ีค าว่า Corporate นอกจากจะแปลว่าบริษทัแล้วยงัมี
ความหมายแนวกว้างว่า  “การเก่ี ยวข้องห รือร่วมกันโดยสมาชิก ทุกคนในก ลุ่ม  (Corporate 
Responsibility)” Corporate ยงัหมายถึงท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ (Business Corporation) และเม่ือตามค าศพัทไ์ป
ดูค าวา่ Corporate พบวา่หมายถึง 1) ธุรกิจขนาดใหญ่ และ 2) เมืองใหญ่บางเมือง ในองักฤษจะหมายถึง
องคก์รทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบการให้การบริการสาธารณะ Corporate จึงหมายถึงองคก์รโดยมิไดเ้จาะจงวา่
จะตอ้งเป็นองคก์รธุรกิจ จะเป็นองคก์รภาครัฐ หรือองคก์รไม่แสวงหาก าไรก็ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดั
ประเภท CSR ตามกระบวนการเป็น 1) CSR นอกกระบวนการ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม 2) CSR ใน
กระบวนการ เป็นธุรกิจเพื่อสังคม และ 3) CSR ทั้ งกระบวนการ เป็นกิจการเพื่อสังคม ซ่ึงหมายถึง
องค์กรท่ีตั้ ง เพื่ อประโยชน์ของสั งคมในทุกกระบวนการของกิจการ ได้แ ก่  มู ล นิ ธิองค์กร
สาธารณประโยชน์ องคก์รประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ท่ีตั้งข้ึนมาในภารกิจท่ีรับผดิชอบต่อสังคม
ตั้งแต่ตอนจดัตั้ง ซ่ึงสถาบนัไทยพฒัน์ไดแ้ยกพิจารณา CSR เป็นรายค าศพัท ์ค าวา่ Corporate มุ่งหมายถึง
กิจการท่ีด าเนินไปเพื่อแสวงหาผลก าไร ส่วนค าวา่ Social มุ่งหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือมี
วิถีร่วมกนั ทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่ายรอบประกอบ 
และค าวา่ Responsibility มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลท่ีไม่ดีและผลท่ีดีในกิจการท่ีไดท้  าลงไป หรือท่ีอยู่
ในความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระด าเนินการป้องกนัและปรับปรุงแกไ้ข
ผลท่ีไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค ์และบ ารุงรักษาผลท่ีดี สามารถส่งผลกระทบไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
จากกลุ่มต่างๆ ซ่ึงค าว่า กิจกรรมท่ีองค์กรด าเนินการนั้นรวมถึง การคิด การพูด และการกระท า ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การตดัสินใจ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการ และการ
ด าเนินงานขององคก์ร 
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2556) ได้ให้ความหมายของการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน คือการพฒันาอย่างพอเหมาะพอควร เป็นไปอย่างสมดุลทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ในสังคมหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมด าเนินการ อนัจะท าใหป้ระชาชนเกิดความอยูดี่มีความสุขตลอดไป การพฒันาท่ี
ไม่ย ัง่ยนืจะครอบคลุมในเร่ืองการท าลายสภาพแวดลอ้ม เช่น มลพิษจากการจราจร การใชพ้ลงังานอยา่ง
ไม่ประหยดั รายการต่างๆ ต่อไปน้ีไดแ้สดงถึงกฎเกณฑ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาอย่างย ัง่ยืน หรือการ
พฒันาระบบสีเขียว (Green Development)  

 - ความเป็นไปไดท้างการเงิน 

 - ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในการก่อสร้างและออกแบบ 

 - การสร้างผลกระทบนอ้ยท่ีสุดต่อผูอ้าศยัในบริเวณใกลเ้คียง 

 - การป้องกนัและส่งเสริมป่าไม ้พื้นท่ีชุ่มน ้า และทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

- การพฒันาก่อสร้างในพื้นท่ีสีน ้ าตาลท่ีเคยใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมแล้ว     
และละเวน้พื้นท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ีท่ียงัไม่พฒันาเอาไว ้

- การรวมระบบการขนส่งสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพท่ีท าใหเ้ขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย 

- การท าใหเ้กิดของเสียใหน้อ้ยท่ีสุด เช่นการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย/์พลงังานหมุนเวยีน อ่ืนๆ  

 - การใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

 - การอนุญาตใหก้ลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยไดรั้บผลประโยชน์ 
 

สุทธิดา ศิริบุญหลง (2554) กล่าวว่า ระบบการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ  
1) มนุษย ์2) สังคม 3) ธรรมชาติ และ เทคโนโลยี มนุษยเ์ป็นหลกัการท่ีควรให้ความส าคญัสูงสุดให้
การศึกษา ให้การปัญญา มนุษยเ์ป็นทุนท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การพฒันาให้มีคุณภาพ สังคมเป็นการจดัตั้ งวางรูปแบบเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือและเป็นส่ือท่ีช่วยให้
กระบวนการแห่งเหตุปัจจยัในกฎธรรมชาติท างาน หรือด าเนินไปในทางท่ีจะอ านวยผลดีแก่มนุษย ์โดย
มีระบบยอ่ยต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร เพื่อช่วยให้กระบวนการเหตุปัจจยันั้นเกิดมี
ก าลงัและเกิดประสิทธิภาพ สังคมจะตอ้งมีมาตรการท่ีไม่เบียดเบียนกนัรวมถึงไม่ท าลายธรรมชาติ ส่วน
ธรรมชาตินั้นมนุษยไ์ม่ควรจะแยกตวัเองออกจากธรรมชาติและเอาชนะธรรมชาติ แต่ควรมองตวัเป็น
ส่วนหน่ึงของธรรมชาติและมีชีวิตให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ สุดทา้ย เทคโนโลย ีมนุษยมี์การประดิษฐ ์
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การผลิต การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการประหยดั
พลงังาน ลดโลกร้อน องค์ประกอบทั้งหมดน้ีจะตอ้งบูรณาการโดยเอาระบบการพฒันาตวัคนมาเป็น
องคป์ระกอบของแกนกลางท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นปัจจยัตวัหลกัในการกระท าให้ส าเร็จท่ีจะเป็นการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 

 พิพฒัน์ ยอดพฤติการ (2552) และ สถาบนัไทยพฒัน์ (2554) กล่าววา่ Green Ocean Strategic มี
องค์ประกอบอยู่  2 ส่วนหลัก  ได้แก่  “ระบบ ” นั่น คือในส่วนของธรรมาภิบาลสี เขียว (Green 
Government) และ เร่ืองของ “คน” คือ ส่วนของการปลูกสร้างอุปนิสัยสีเขียว  

 (1) ธรรมาภิบาลสีเขียว (Green Government) ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของธุรกิจท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัต่อ
กนัทั้งภายในและภายนอกองคก์รไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม โดยมีหลกัการท่ีส าคญัคือ ความ
โปร่งใส (Transparency) การอธิบายได ้(Accountability) และความรับผิดชอบ (Responsibility) หรือใน
อีกแง่หน่ึงคือการมีจริยธรรมและคุณธรรมในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยั ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อมและการไม่ค้าก าไรเกินควร โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource 
Efficiency) ความรับผิดชอบในกระบวนการผลิต (Process Accountability) และประสิทธิผลผลิตภณัฑ ์
(Product Effectiveness) ดังนั้ น ธรรมาภิบาลสีเขียวจึงช่วยดูแลกระบวนการผลิตตลอดทั้ งสายจาก  
“ตน้น ้า” จนไปถึง “ปลายน ้า” (Input - Output) 

 (2) กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นการปลูกฝังสร้างอุปนิสัยสีเขียว 7 ประการ (Green 
Habit) นัน่คือ  

Reduce คือ การรู้จกัทะนุทนอม บ ารุงรักษา ให้มีอายุยืนยาว คงทนถาวรให้สามารถใชไ้ดน้าน
ท่ีสุดรวมถึงการลดขนาดหรือปริมาณส่ิงของต่างๆ ลง 

Reuse คือ การรู้จกัหมุนเวยีน น าส่ิงของท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Recycle คือ การน าส่ิงของท่ีทิ้งแลว้หรือเศษต่างๆ ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้น ามาผา่นกระบวนการแปรรูปหรือการ
ผลิตใหม่ เพื่อใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

Rethink คือ การเปล่ียนแนวคิดใหม่ให้เป็นความคิดอยา่งสร้างสรรค ์โดยผ่านการระดมความ
คิดเห็นต่างๆ ภายในองคก์ร รวมถึงคิดหาวิธีประหยดัพลงังานหรือคิดหาวิธีออกแบบผลิตภณัฑ ์และการ
บริการท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีสามารถประหยดัตน้ทุน 

Recondition คือ การน าส่ิงของต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้วมาปรับสภาพใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้อย่าง
หลากหลายและสามารถใชต่้อไปไดอ้ยา่งยาวนาน 
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Refuse คือ การปฏิเสธ หลีกเล่ียง และไม่ใช้วตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีจะสามารถเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจเป็นการออกกฎขอ้บงัคบัแก่ ผูผ้ลิต รวมถึงผูป้ฏิบติังานในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ท่ีองคก์รไดก้ าหนดไว ้

 Return คือ การรู้จกัน าส่ิงของหรือช้ินส่วนท่ีไม่ใชแ้ลว้มาแลกเป็นส่ิงใหม่ 
 

2.3 แนวคิดปรัชญาสีเขียว (Green Philosophy) 

Scruton (2012) ไดใ้ห้แนวคิดปรัชญาสีเขียว (Green Philosophy) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนมา
จากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ดงันั้นโลกตะวนัตกจึงไดเ้กิด
กระบวนการเคล่ือนไหวเพื่อร่วมกนัหาทางออก และสรุปแนวความคิดท่ีวา่การพฒันาของประเทศท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นการท าลายคุณภาพชีวิตและความอยู่รอดของมนุษย ์หลกั
ปรัชญาสีเขียวจะยดึหลกั ปรัชญา 4 ประการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

- ปรัชญาทางนิเวศหรือปรัชญาสีเขียว คือ ปรัชญาท่ีค านึงถึงอนาคตของชาติท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากกวา่การใชว้ตัถุเพื่อประโยชน์ในเบ้ืองหนา้ 

- ปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความตอ้งการท่ีจะสร้างชุมชนท่ีมีการใชชี้วิตรูปแบบ
ใหม่มีการใช้ชีวิตร่วมกนัอย่างมีความเสมอภาคและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และส่ิงแวดลอ้มมาก
ยิง่ข้ึน 

- ปรัชญาประชาธิปไตยพื้นฐาน คือ การส่งเสริมการกระจายอ านาจ และปฏิเสธการใชร้ะบบ
อ านาจนิยม 

- ปรัชญาอหิงสธรรม คือ แนวคิดท่ีปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะการเกิด
โครงสร้างสังคมท่ีรุนแรง ในท่ีน้ีหมายถึง โครงสร้างสังคมท่ีมีการกดข่ี ขดูรีด ครอบครอง ครอบง า หรือ
ส่ิงย ัว่ยท่ีุท าใหม้นุษยเ์กิดความแตกแยก (Alienation) 

หลกัส าคัญของปรัชญาสีเขียวในทางเศรษฐศาสตร์ 

ในทางเศรษฐศาสตร์มีกลุ่มท่ีให้ความส าคัญกับหลักแนวคิดน้ี คิดว่า การตอบสนองความ
ตอ้งการทางวตัถุ ไม่อาจท าให้มนุษยห์รือสังคมมีความสุขสมบูรณ์มากข้ึนกวา่แต่ก่อนจากการแสวงหา
วตัถุของคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงแสวงหาอย่างไร้ขอบเขต ซ่ึงจะส่งผลให้บุคคลอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงในท่ีน้ีเป็นคน
ส่วนใหญ่นั้น ตอ้งตกอยูใ่นความทุกขย์าก เพราะคนกลุ่มน้อยกลุ่มแรกจะน าเอาทรัพยากรส่วนใหญ่ไป
ครอบครองและใช ้ดงันั้นกลุ่มเศรษฐศาสตร์แนวน้ีจึงยดึหลกัส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่  
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1) การแสวงหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนทุกคนในสังคมเพื่อก่อใหเ้กิดความ
ยติุธรรมท่ีควรเกิดข้ึนในสังคม  

2) การตอบสนองความตอ้งการจะตอ้งไม่เกิดข้ึนท่ามกลางการท าลายลา้งธรรมชาติของโลก คือ 
เร่ืองของการรักษาระบบนิเวศใหย้ ัง่ยนืยาว 
 

2.4 แนวคิดการบริหารการเปลีย่นแปลง (Change Management)  

ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (2560) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงเป็นเทคนิค
อยา่งหน่ึงของการจดัการ เป็นหน่ึงในความสามารถหลกัของผูบ้ริหาร (Core Competencies) ซ่ึงปัจจุบนั
ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีทนัสมยั ท่ีท าให้ผูบ้ริการจ าเป็นท่ีจะต้องปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ธรรมชาติท่ีส่ิงมีชีวิตจะต้องปรับตัวเข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกบัองคก์ารท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และมีการ
เตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งไม่คาดหวงั โดยท่ีผา่นมาการบริหาร
การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารมกัจะค านึงถึงส่วนเล็กๆ ในการเปล่ียนแปลง โดยไม่ค  านึงถึงปัญหาระบบใน
ภาพรวม ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วผูบ้ริหารมักจะไปค านึงแต่ปัญหาเชิงเทคนิคเป็นส าคญั การบริหารการ
เปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์นั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 2 ส่วนท่ีส าคญัและสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 

- ปัญหาในเชิงเทคนิค (Technical Success) เช่น ปัญหาในการก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์
และกลยทุธ์ขององคก์าร โครงสร้าง ลกัษณะงานและระบบการบริหารต่างๆ เป็นตน้ 

- ปัญหาในเชิงว ัฒนธรรมองค์การ (Culture Success) เช่น ผู ้บ ริหารควรจะส่ือสารและ
สนบัสนุนค่านิยม และความเช่ือให้แก่พนกังาน ซ่ึงจะสอดคลอ้งหรือเปล่ียนแปลงไปจากวฒันธรรมเดิม
ขององค์การมากน้อยแค่ไหน วฒันธรรมองค์บางลักษณะการอาจเปล่ียนแปลงได้ง่าย เพราะเป็น
วฒันธรรมท่ีอ่อนแอ (Weak Culture) แต่บางองค์การอาจะมีวฒันธรรมองค์การท่ีเข้มแข็ง (Strong 
Culture) ดงันั้น การเปล่ียนแปลงอะไรท่ีขดัแยง้กบัวฒันธรรมองค์กรส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้
ยาก การพิจารณาปัญหาทั้ง 3 ดา้น จะใชเ้คร่ืองมือหรือแนวคิดเชิงบริหารท่ีส าคญัอยู ่3 เร่ือง ไดแ้ก่ 
 1) กรอบภารกิจและกลยุทธ์ขององคก์าร (Mission and Strategies) โดยผูบ้ริหารจะตอ้งประเมิน 
และคาดการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในองคก์าร เพื่อดูความเหมาะสม สอดคลอ้งของสภาพแวดลอ้มกบัภารกิจและกลยทุธ์ขององคก์ารท่ี
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เป็นอยู่ ผู ้บ ริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์  (Vision) ท่ีจะมองเห็นความจ าเป็นท่ีองค์การจะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงอาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงในกรอบภารกิจและวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์าร กลยุทธ์
ต่างๆ ขององคก์าร รวมทั้งภาระงานอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง 

2) การออกแบบโครงสร้างขององคก์าร  (Organization Structure) ในเชิงโครงสร้างขององคก์าร
และระบบต่างๆ จะเป็นเคร่ืองมือรองรับและช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเปล่ียนแปลง
จะตอ้งมีการปรับโครงสร้างให้สอดคลอ้งกบัภารกิจและกลยุทธ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยค านึงถึงว่าจะตอ้ง
เป็นการปรับเปล่ียนเพื่ออ านวยความสะดวกและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงเป็นส าคญั   

 3)  การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ (Human Resource Management) การบริหารใน
เร่ืองคนจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญั เพราะคนจะเป็นผูท่ี้ท  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตามภารกิจและกลยทุธ์ท่ีวาง
ไว ้ดังนั้ นจะต้องมีการสรรหาให้เหมาะสมตามคุณลักษณะท่ีต้องการ หรือพฒันาคนเหล่านั้นให้มี
คุณภาพตามท่ีตอ้งการในภารกิจและกลยุทธ์ใหม่ ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจูงใจ เกณฑ์การวดัผลและ
แนวทางการประเมินผลใหเ้หมาะสมกบัแผนกลยทุธ์ 

ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2552) กล่าวว่าการบริหารและการจัดการความเปล่ียนแปลงเพื่อให้
องคก์ารสามารถปรับตวัและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงจึงเป็นเทคนิคส าคญัท่ีช่วยให้องค์การกา้วหน้า
ต่อไปอยา่งมัน่คง ค าจ ากดัความ “การบริหารการเปล่ียนแปลง” สามารถอธิบาย โดยแบ่งเป็น 2 ขอ้  

1)  กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างและส่วนท่ีไม่ใช่โครงสร้าง เช่น ระบบ กระบวนการ องค์
ความรู้ บุคลากร โดยมีการวางแผนการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ และบริหารปฏิกิริยาตอบโตก้าร
เปล่ียนแปลง 

2)  การรวมพลงัของหลกัการบริหารทั้ง 4 (4M) คือ 1) บุคลากร 2) เงิน 3) วสัดุอุปกรณ์ และ  
4) การจดัการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การเปล่ียนแปลง โดยมีการจดัการเป็นแกนกลางในการดึงพลงัจาก
บุคลากรใหพ้ร้อมต่อการเปล่ียนแปลง จดัสรรงบประมาณและสรรหาวสัดุใหเ้พียงพอ 

ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2552) ยงัไดก้ล่าวถึง 1) เป้าหมายของการสร้างการเปล่ียนแปลง 2) สาเหตุ
และประเภทของการบริการการเปล่ียนแปลง 3) การบริหารการเปล่ียนแปลง 4) กรอบแนวคิดในการ
บริหารการเปล่ียนแปลง ในองคก์รไวด้งัน้ี 

เป้าหมายของการสร้างการเปลีย่นแปลง 

1) เพื่อสนบัสนุนให้องคก์ารสามารถผา่นช่วงของการปรับเปล่ียนเพื่อเขา้สู่สภาพแวดลอ้มใหม่
ไดอ้ยา่งส าเร็จ 
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2) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของหน่วยงาน และประกนัว่าการเปล่ียนแปลงเป็นไปตามทิศทางท่ีได้
วางแผน และก่อให้เกิดความคุม้ค่า ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ 

สาเหตุและประเภทของการบริหารการเปลีย่นแปลง 

การเปล่ียนแปลงภายในหน่วยงาน มีสาเหตุมาจาก 2 แหล่ง คือ 

1)  ภายนอก : เม่ือสภาพสังคม สถานการณ์ภายนอกองคก์ารเปล่ียนแปลง 

2)  ภายใน : ความประสงคแ์ละวสิัยทศัน์ของหน่วยงาน 

การบริหารการเปลีย่นแปลงมี 2 วธีิ คือ 

1)  การเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไว้ก่อน โดยรู้หรือคาดการณ์ ล่วงหน้าว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลง และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไวก่้อน 

2)  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการวางแผน เกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วและรุนแรง ท าใหอ้งคก์ารตอ้งเปล่ียนแปลงอยา่งเร่งด่วน 

กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลีย่นแปลง พิจารณาได ้4 ช่วง คือ 

1) ช่วงของการสร้างวสิัยทศัน์ (Vision) จะเป็นช่วงแรกของการเปล่ียนแปลงหรือการเปิดใจรับ

การเปล่ียนแปลง โดยผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) จะตอ้งเห็นความ

จ าเป็นและเล็งเห็นทิศทางของการเปล่ียนแปลงท่ีจะตอ้งเกิดข้ึน และสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกัน (Shared 

Vision) ในการเปล่ียนแปลง 

2) ช่วงการวางแผนการเปล่ียนแปลง คือ การก าหนดแผนท่ี การเดินทาง มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

- การเปิดรับการเปล่ียนแปลง  

- การพฒันาความสามารถของตนเอง  

- การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  

- การปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ีทกัษะ โครงสร้าง ฯลฯ  

- การส่ือสารการเปล่ียนแปลง 

3) ช่วงของการด าเนินการในการเปล่ียนแปลง จะต้องพิจารณาอุปสรรคขัดขวางการ

เปล่ียนแปลง อุปสรรคของการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไดใ้น 4 ระดบั คือ  

- ระดบัองคก์ร  
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- ระดบัแผนกงาน  

- ระดบัหนา้ท่ีงาน และ 

- ระดบับุคล  

อุปสรรคของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ในระดบัใด จะข้ึนอยู่กบัว่าการเปล่ียนแปลงนั้นมี
ความเก่ียวเน่ืองหรือสัมพนัธ์หรือส่งผลกระทบกวา้งขวางแค่ไหน ซ่ึงโดยทัว่ไปในการเปล่ียนแปลง
เชิงกลยุทธ์มักจะมีผลกระทบและเกิดอุปสรรคได้ทั้ ง 4 ระดับ ผูบ้ริหารจะต้องเข้าใจในธรรมชาติ
ดงักล่าว พยายามสร้างความเขา้ใจและการยอมรับ ตลอดจนความร่วมมือให้เกิดข้ึน แนวทางท่ีจะช่วย
ละลายสภาพเดิม (Unfreezing) ให้เกิดข้ึน คือตอ้งให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ไดรั้บรู้ข่าวสาร
ขอ้มูล ช่วยสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่คนเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการ
เขา้ใจ ยอมรับและร่วมมือ รวมทั้งผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้วามเป็นผูน้ า (Transformational Leadership) เพื่อ
เกิดการผลกัดนัการเปล่ียนแปลง การด าเนินการเปล่ียนแปลง มีทิศทางท่ีใชไ้ดใ้น 2 แบบใหญ่ๆ  คือ 

- การด าเนินท่ีเกิดจากบนลงล่าง (Top - Down Change) คือ ผูบ้ริหารจะเป็นผู ้ริเร่ิมในกา

เปล่ียนแปลง แลว้ค่อยถ่ายทอดการเปล่ียนแปลงลงมา 

- การด าเนินการท่ี เกิดจากล่างข้ึนบน (Bottom - Up Change) คือ จะเป็นการด าเนินการ

เปล่ียนแปลงท่ีให้พนกังานมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด การด าเนินการวิธีน้ีจะท าให้การเปล่ียนแปลงเกิดง่าย

ท่ีสุด 

4) ช่วงการประเมินผลการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก แมว้่าจะเป็นเร่ืองท่ียากท่ี
จะวดัผล เพราะผลท่ีเกิดข้ึนอาจจะเป็นผลของหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็ตาม ดงันั้นการประเมินผลจะตอ้ง
ใช้แนวคิดหรือเคร่ืองมือหลายๆ อย่างและประเมินในหลายช่วงเพื่อให้เกิดความแน่ใจในผลลัพธ์ท่ี
เกิดข้ึนดว้ย 

 เพื่อให้ผลท่ีไดน้ั้นคงอยู ่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการรักษาสภาพให้คงอยู ่(Refreezing) โดยใช้ระบบ
การให้รางวลั และการจูงใจ เพื่อการเสริมแรงให้พฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้นคงอยูใ่หน้านท่ีสุด ซ่ึงส่ิงหลกั
ท่ีตอ้งพิจารณาและท าการเปล่ียนแปลง คือ  

- เป้าหมายและกลยทุธ์  

- เทคโนโลย ี 

- การออกแบบงานใหม่  
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- โครงสร้าง  

- กระบวนการ  

- คน  

- ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์าร  

ในส่วนของการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่  

- การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง (Resist Change)  

- การไล่ตามการเปล่ียนแปลง (Follow Change)  

- การยอมรับการเปล่ียนแปลง (Embrace Change)  

- การน าการเปล่ียนแปลง (Lead Change) 

 ปัจจยัส าคญัของการเปล่ียนแปลง ประกอบไปดว้ย 6 ส่ิงท่ีส าคญั คือ  

 1) การตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง  

 2) ผูน้ ามีภาวะผูน้ าและกระตือรือร้น 

 3) ประสิทธิภาพการส่ือสารถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงความถ่ีของการส่ือสาร 

 4) การฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5) การสร้างวฒันธรรมองคก์ารเพื่อสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มใหม่ขององคก์าร 

 6) การจดัการ การต่อตา้น การเปล่ียนแปลง และท าความเขา้ใจกบัผูต่้อตา้น 
 

2.5 แนวคิดการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

 ความเส่ียง คือ ความไม่แน่นอนต่อการประสบกบัเหตุการณ์ หรือสภาวะท่ีเราตอ้งเผชิญกับ
สถานการณ์อนัไม่พึงประสงคโ์ดยมีความน่าจะเป็น หรือโอกาสในส่ิงนั้นๆ มากกวา่ศูนย ์

ศรีวรรณ์  ทาปัญญา (2557)  การจัดการความเส่ียง  หรือ  การบริหารความเส่ี ยง (Risk 
Management) คือ กระบวนการในการระบุ (Risk Identification) วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน 
(Risk assessment) ดูแลตรวจสอบและควบคุมความเส่ียง (Risk Control) ท่ีสัมพนัธ์กบักิจกรรม หน้าท่ี
และกระบวนการท างาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากภยัท่ี
องคก์รตอ้งเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  
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นิยามของความเส่ียง 

 ความเส่ียงมีความหมายในหลากหลายแง่มุม อนัไดแ้ก่ 

 1) โอกาสท่ีเกิดข้ึนแลว้ธุรกิจมีความเสียหาย (Chance of Loss) 

 2) ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of Loss) 

 3) ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน (Uncertainly of Event) 

 4) การคาดเคล่ือนของการคาดการณ์ (Dispersion of Actual Result) 
 

แนวทางในการบริหารความเส่ียง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2555) โดยปกติการบริหารความเส่ียงจะ
ประกอบด้วย การก าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัการความเส่ียงของบริษัท (Objective) และการ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดท่ีแต่ละองค์กรจะต้องสามารถวิเคราะห์ 
(Risk Analysis) และก าหนดให้ไดว้า่องคก์รหรือหน่วยงานใดในองค์กรตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงใดบา้ง 
(Risk Identification) ซ่ึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอาจมีขนาดและผลกระทบท่ีแตกต่างกนั (Risk Estimation) 
โดยท่ีความเส่ียงบางประเภทอาจจะมีโอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิด (Likelihood) ตั้งแต่น้อยมาก 
(Rare) จนไปถึงมีความเป็นไปได้สูง (Almost Certain) รวมถึงผลกระทบท่ีตามมาจากความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึน (Consequence) อาจมีตั้งแต่ระดบันอ้ยมาก (Insignificant) ในขณะท่ีความเส่ียงบางประเภทอาจมี
แนวโน้มท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องคก์รอยา่งมหาศาล (Catastrophic) ดงันั้นบุคลากรในธุรกิจ
จึงควรท่ีจะวเิคราะห์และก าหนดความเส่ียงท่ีธุรกิจนั้นเผชิญใหไ้ด ้

ความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการเกิดความเส่ียง (Likelihood)  

ความน่าจะเป็นน้ีข้ึนอยู่กบัแต่ละองค์กรในการก าหนดว่าโอกาสของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ 
ตอ้งมีมากนอ้ยขนาดไหนถึงจะจดัวา่มีโอกาสนอ้ยหรือมาก 
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ภาพที ่2.1 ความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการเกิดความเส่ียง 
ท่ีมา: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ (2555) 

 

 ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเส่ียง (Consequence) 

กรธัช อยู่สุข (2012) กล่าวว่า ผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรท่ีเกิดจากความเส่ียง
สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

 1) ความเสียหายดา้นทรัพยสิ์นหรือตวัเงิน (Financial) 

 2) ความเสียหายดา้นช่ือเสียงขององคก์ร (Reputation) 

 3) ความเสียหายดา้นการหยดุชะงกัของการด าเนินการขององคก์ร (Business Interruption) 

 4)  ความเสียหายดา้นบุคลากร (Human) 
 

การประเมินผลกระทบของความเสียหายอาจแบ่งเป็นระดบัไดด้งัน้ี 

1) Insignificant 

 2) Small 

• โอกาสท่ีเกิดข้ึนนอ้ยมาก เช่น มากวา่ 10 ปีถึงจะเกิดเหตุการณ์ข้ึนที
1. Rare

• โอกาสท่ีเกิดข้ึนมีนอ้ย เช่น 5-10 ปีจะเกิดข้ึนที
2. Unlikely

• มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงทุก 2-5 ปี
3. Reasonable

• โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวมีอยูสู่ง เช่น เกิดข้ึนทุกๆ 1-2 ปี
4. Likely

• โอกาสของเหตุการณ์เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปีหรือเกิดข้ึนมากวา่ 1 คร้ังภายใน 1 ปี
5. Almost Certain
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 3) Medium 

 4) Large 

 5) Catastrophic 
 

ความรุนแรงของความเสียหายแต่ละระดบั ข้ึนอยูก่บัองคก์รจะระบุวา่ความเสียหายแต่ละระดบั
อยูท่ี่เหตุการณ์แบบไหนหรือมีมูลค่าเท่าไหร่ 

 

หลังจากท่ีมีการประเมินความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการเกิดของความเส่ียงแต่ละหัวข้อ
รวมถึงการประมาณการความเสียหายจากความเส่ียงนั้นๆ แลว้ จากนั้นน าเอาทั้งสองกรณีมาพิจารณา
โดยใช้ตารางประเมินความเส่ียง (Risk Matrix) เพื่อประเมินว่าความเส่ียงใดท่ีให้ความส าคญัในการ
บริการจดัการ (Risk Prioritization) รวมถึงหาวธีิการจดัการท่ีเหมาะสม 
 

Likelihood 
Consequences  

1 

Insignificant 

2 

Small 

3 

Medium 

4 

Large 

5 

Catastrophic 

5. Almost Certain M H H E E 
4. Likely M M H E E 
3. Moderate L M M H E 
2. Unlikely L L M H H 
1. Rare L L L M H 

 

ภาพที ่2.2 ตารางประเมินความเส่ียง (Risk Matrix) 
ท่ีมา: มหาวทิยาลยักรุงเทพ (2557) 

 

 Legend for Risk Ratings 

E-Extreme Risk ความเส่ียงระดบัสูงสุด ตอ้งมีแผนการจดัการท่ีแน่นอนไวร้องรับ 
 H-High Risk ความเส่ียงระดบัสูง ตอ้งมีการเตรียมการเตรียมแผนการจดัการไวร้องรับ 
 M-Moderate Risk ความเส่ียงระดับกลาง ควรติดตามความเส่ียงเป็นระยะ เพื่อวางแผนการ
จดัการ 
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 L-Low Risk ความเสี่ ยงระด ับต ่า  อาจยอมรับความเส่ียงไวไ้ด ้ หรือคอยติดตามระบุ
ระดับความเส่ียงเป็นระยะ เพราะความเส่ียงระดับต ่าอาจ เพิ่มระดับความรุนแรงกลายเป็นความ
เส่ียงระดับกลางหรือสูงได้ 

การประเมินความเส่ียงดงักล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจถึงความส าคญัของการจดัการ
ความเส่ียงแต่ละเร่ือง และเพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง (Prioritization) ท่ี
จ  าเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นล าดับ รวมไปถึงใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีท่ี
เหมาะสมในการจดัการกบัความเส่ียงนั้นๆ 

 การวางแผนรับมือกบัความเส่ียง 

พลอยไพลิน สกลอรรจน์ (2563) ไดก้ล่าวถึง วธีิการจดัการกบัความเส่ียง ดงัน้ี 

 1. การลดความเส่ียง (Risk Reduction) ความเส่ียงท่ีได้รับอาจลดลงได้ ด้วยวิธีการหาทาง
ป้องกนัเพื่อมิให้มีความเสียหายเกิดข้ึน การลดความเส่ียงน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะลดจ านวนคร้ังของ
ความเสียหายลง หรือลดความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การวเิคราะห์อาจอาศยัขอ้มูล
ในอดีต ปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตประกอบการตดัสินใจ 

 2. การรับความเส่ียงไว้เอง (Risk Retention) คือการท่ีผูบ้ริหารขององค์กรนั้นๆ ยินยอมท่ีจะ
รับภาระความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไวเ้อง เน่ืองจากเล็งเห็นวา่โอกาส หรือความน่าจะเป็น
ท่ีจะเกิดความเสียหายอยูใ่นวสิัยท่ีการท าธุรกิจนั้นยอมรับได ้

 3. การโอนความเส่ียง (Risk Transfer) เป็นวิธีการจดัการความเส่ียงอีกรูปแบบหน่ึงท่ีธุรกิจ
จะต้องวิเคราะห์และตัดสินใจท่ีจะเลือกโอนความเส่ียงออกไปในรูปแบบใด ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของธุรกิจนั้นๆ เช่น การโอนความเส่ียงไปให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัประกนัโดยสัญญา หรือ
การโอนความเส่ียงไปใหบ้ริษทัประกนัภยัตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีธุรกิจตอ้งการ 

 4. การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Risk Avoidance) การหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจกระท าได้โดย
วิธีการง่ายๆ โดยท่ีธุรกิจไม่พยายามเขา้ไปยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง อย่างไรก็ตาม
วิธีการหลีกเล่ียงความเส่ียงน้ีน่าจะเป็นวิธีสุดทา้ยหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าไม่อาจใช้วิธีการอ่ืน
เขา้มาแกไ้ขไดเ้ท่านั้น การตดัสินใจในวธีิการน้ีธุรกิจตอ้งเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียก่อนการตดัสินใจ 

 การคัดเลอืกวธีิการบริหารความเส่ียง 

กรธชั อยูสุ่ข (2012) กล่าวถึง การตดัสินใจคดัเลือกวธีิการบริหารความเส่ียงจะตอ้งค านึงถึง 
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1. ความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนหากเลือกวธีิการดงักล่าว และการเตรียมแนวทางแกไ้ข 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีจะใชใ้นการจดัการตามวธีิการท่ีคดัเลือกมีจ านวนมากนอ้ยเพียงใด 

3. ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธุรกิจท่ีอาจไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกวธีิการดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจเลือกวิธีการท่ีจะใช้ในการจดัการความเส่ียงดว้ยวิธีใด

แลว้ ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาคือ มาตรการท่ีไดเ้ลือกใชน้ั้นมีความเหมาะสมกบัภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนั

มากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไป 

 รายงานความเส่ียงทีเ่หลอื (Residual Risk Reporting) 

กรธัช อยู่สุข (2012) กล่าวว่า เม่ือไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีระบุไวแ้ลว้ ก็จะท าการรวบรวม
ความเส่ียงท่ียงัคงเหลือไปน าเสนอผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ 

 ติดตามผล และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

กรธชั อยูสุ่ข (2012) กล่าววา่ เม่ือการด าเนินงานในขั้นต่างๆ ไดด้ าเนินงานผา่นพน้ไป ขั้นตอน
น้ีจะเป็นการติดตามผลท่ีไดก้ระท าไป 
 

2.6 แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ประภสัสร ทองยินดี (2559) ความรู้ (Knowledge) เป็นผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เกิดจากความเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีเรียนรู้ เป็นความสามารถในการระลึกนึกออกในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ ความรู้ท่ีแต่ละบุคคลมีคือ
ความรู้รอบตวัและความรู้ทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาชีพ ความรู้ท่ีองค์กรตอ้งการใช้ในการพฒันา
องคก์รให้ดียิ่งข้ึนคือ ความรู้ใหม่การพฒันาคนในองคก์รจึงจ าเป็นตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ ในการเรียนการสอนหากการเรียนรู้เนน้การสอนทกัษะวิชาชีพมากกวา่การ
แสวงหาความรู้ใหม่ ยอ่มจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้อยา่งจ ากดัเพราะทกัษะในบางวชิาชีพมีอายกุารใชง้าน 
การเรียนการสอนนอกจากต้องเน้นการให้ความรู้แล้ว ยงัจ าเป็นตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้ ดว้ยตนเองอนัเป็นเป้าหมายส าคญัของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
แสวงหาความรู้โดยการอ่านและการคิด  

 วิจารณ์ พานิช (2561) ความหมายของการจดัการความรู้ มาจากค าว่า “ความรู้ (Knowledge)” 
และ “การจดัการ (Management)” หมายถึงการจดัการสารสนเทศ (Information) และการบริหารคน 
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(People) คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มา
พฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้ง
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด ความรู้
ประกอบไปดว้ย 2 ประเภทหลกั คือ 

 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค ์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผา่น
วิธีต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 
  

การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 

1) การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 

 2) การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 

 3) การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 

 4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน 

5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
สกดั “ขมุความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้

6) การจดบนัทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้
ท่ีครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
 

 โดยท่ีการด าเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้งความรู้ท่ี
ชดัแจง้ อยูใ่นรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอยา่งอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝัง
ลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูใ่นคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยูใ่นสมอง (เหตุผล) 
และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคน
จ านวนหน่ึงท าร่วมกนัไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา่ “จดัการความรู้” จึงมีคนเขา้ใจ
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ผดิ เร่ิมด าเนินการโดยตรงเขา้ไปท่ีความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ น่ีคือความผิดพลาดท่ีพบบ่อยมาก การจดัการ
ความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน 

 

  เป้าหมายของงานท่ีส าคญั คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้ท่ีเรียกวา่ 
Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึ งรวมทั้ งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
สนองตอบความตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุ้น สนองตอบความตอ้งการของพนักงาน และ
สนองตอบความตอ้งการของสังคมส่วนรวม 

 2) การมีนวตักรรม (Innovation) ทั้ งท่ี เป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้าน
ผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคก์ร และของบุคลากรท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงสะทอ้นสภาพ
การเรียนรู้ขององคก์ร 

 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนท่ีลงไป การ
ท างานท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานท่ีลงทุนลงแรงนอ้ย แต่ไดผ้ลมากหรือคุณภาพสูง 
 

เป้าหมายสุดทา้ยของการจดัการความรู้ คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีด าเนินการจดัการความรู้ร่วมกนั มี
ชุดความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกนัสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ข้ึนใช้เองอยู่
ตลอดเวลา โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผา่นการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จดัการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมท่ี
ด าเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกบัเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า 
บูรณาการอยู่กบัทุกกิจกรรมของการท างาน และท่ีส าคญัตวัการจดัการความรู้เองก็ตอ้งการการจดัการ
ดว้ย 

 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 

น ้ าทิพย ์วิภาวิน (2546) กล่าวว่า ความส าเร็จของการจดัการความรู้เกิดจากการผสมผสานการ
ท างานของคน กระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยี ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการ และ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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ภาพที ่2.3 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้  
ท่ีมา: The Keys to Competitive Advantage (2003) 

 

1. ด้านบุคลากร 

กลยุทธ์หลกัท่ีธุรกิจใชเ้พื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในทศวรรษน้ีมุ่งท่ีความสามารถ
ของคนในองคก์ร ท่ีจะสร้างนวตักรรมและมีความคล่องตวัท่ีจะปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสภาวการณ์ การ
พฒันาคนในองค์กรจึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์ กระบวนการ และ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์กร เพื่อแสวงหา สร้าง จดัการ แลกเปล่ียน และท าให้ความรู้ท่ีตอ้งการ ได้รับ
ผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีองค์กรตอ้งการ เป็นการผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์ เช่น การบริหาร
จัดการ (Management Science) การค้น คืนสารสนเทศ  (Information Retrieval) ปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence) แล ะพ ฤ ติ ก รรม อ งค์ ก าร  (Organization Behavior) ก ารจัด ก ารค ว าม รู้ 
(Knowledge Management) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุดในช่วงปี 
2000 เป็นตน้มาต่อเน่ืองจากการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการร้ือปรับ
ระบบ  (Re-engineering) ซ่ึ งได้ รับความ นิยมอย่างมากใน ช่วงปี  ค .ศ . 1990 และ  Total Quality 
Management (TQM) ในปี ค.ศ. 1980 การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์การบริหารจดัการในยุคปัจจุบนัท่ี
องคก์รน ามาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนและพฒันาองค์กรในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง 

ในบางทฤษฎีไดเ้นน้การจดัการความรู้วา่เป็นการพฒันาคนในองคก์รโดยร้อยละ 80 เป็นการใช้
สมองของมนุษย ์อีกร้อยละ 20 เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะหวัใจของการจดัการความรู้คือ 
การรวบรวมความรู้ (Gathering information) และการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ความรู้ (Synthesizing) 
รวมถึง การน าความรู้นั้นไปใช้ ตามโมเดลของการจดัการความรู้คือการสร้าง (Creating) การจดัการ 
(Organizing) และการน าไปใช ้(Applying Knowledge) 

Processes 
Business 

People 

Technology 
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 2. ด้านกระบวนการ 

กระบวนการของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ยแนวทางและขั้นตอนของการจดัการความรู้
โดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศท่ีตอ้งการ ทั้งจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก เพื่อเป็นการ
แยกแยะวา่ ความรู้ชนิดใดท่ีควรน ามาใชใ้นองคก์ร แลว้น าความรู้นั้นมาก าหนดโครงสร้างรูปแบบและ
ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะน ามาผลิตและเผยแพร่ โดยการบริหารกระบวนการนั้นจะตอ้งเขา้ใน
วสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน ขององคก์รวา่ตอ้งการในบรรลุเป้าหมายอะไร 

 ขั้นตอนการจดัการความรู้ (Managing Knowledge) มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

(1) การจดัหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  (Knowledge Acquisition) การจดัหาความรู้เป็น
ขั้นตอนของการพฒันาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่นการวิจยัและพฒันา มีการจดัหมวดหมู่ความรู้โดย
การแบ่งกลุ่มความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามระบบเลขทศนิยมดิวอ้ี หรือตามระบบตวัอกัษรเป็นระบบ
ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกนั ท าให้ความรู้ในหมวดเดียวกนัอยูด่ว้ยกนั เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บและ
การคน้หาเพื่อน ามาใช ้

(2) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการใช้ความรู้ร่วมกนัในองค์กรมี 4 ระดับ 
ไดแ้ก่ Know Why (เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์
แก้ปัญหาน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น) Care Why (เป็นความรู้ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ริเร่ิม ท่ี
ตอ้งการแกไ้ขปัญหาและท าใหดี้ข้ึน) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวฒันธรรมใหม่ในองคก์ร 

(3) การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Utilization) การเผยแพร่สารสนเทศให้คนใน
องค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้เพื่อประโยชน์ ในการตดัสินใจและการด าเนินงานท่ีไม่
ผดิพลาดซ ้ าซอ้น 

 3. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจดัการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ในเวลาและรูปแบบท่ีบุคคลนั้ น
ตอ้งการ เรียกวา่ระบบบริหารความรู้ 

องคก์รประกอบของระบบบริหารความรู้ ไดแ้ก่ 

(1) เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัเก็บสารสนเทศ (Repositories) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
จดัเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
External Knowledge, Structured / Informal Internal Knowledge 
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 (2) แพลตฟอร์มท่ีท าให้เกิดการท างานร่วมกัน (Collaborative platforms) การมีระบบและ
ฐานขอ้มูลท่ีใชง้านร่วมกนัได ้สนบัสนุนการท างานร่วมกนั 

 (3) ระบบเครือข่าย (Network) โครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบเครือข่ายสนบัสนุนการส่ือสารและ
การสนทนา 

 (4) วฒันธรรม (Culture) เช่น วฒันธรรมองค์กรท่ีช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนและใช้ข้อมูล
ร่วมกนั 

แนวคิดของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการความรู้ (Knowledge Management Technology) มี
ความหมายท่ีกวา้งกว่าเทคโนโลยี เน่ืองจากเป็นความพยายามในการยกระดับแนวคิดในการรวม
ความสามารถของเทคโนโลยแีละความรู้ของบุคคล โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือโครงการน าร่องของ
การจดัการความรู้ในการพฒันาข้ึนใช้ในอินทราเน็ต ฐานขอ้มูล หรือกรุ๊ปแวร์ ท่ีให้บุคคลในองค์กร
สามารถส่ือสารและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการจดัการความรู้รวมถึงระบบการ
จัดการเอกสาร (Document Management Systems) การค้น คืนสารสนเทศ (Information Retrieval 
Engines) ฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์และเชิงว ัตถุ  (Relational and Object Databases) ระบบการพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing Systems) กรุ๊ปแวร์และการไหลของข้อมูล (Groupware and 
Workflow Systems) เทคโนโลยีการรับ-ส่งขอ้มูล (Push Technologies and Objects) โปรแกรมการให้
ขอ้มูลลูกคา้ (Help-Desk Applications) โปรแกรมการระดมความคิด (Brainstorming and Data-Mining 
Tools) 

น ้าทิพย ์วภิาวนิ (2546) กล่าวถึงขั้นตอนของการพฒันาระบบการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ 

(1) การวเิคราะห์โครงสร้างพื้นฐานเดิมขององคก์ร (Analyze the Existing Infrastructure) 

 (2) การเช่ือมโยงการจัดการความ รู้ เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ (Align Knowledge 
Management and Business Strategy 

 (3 ) การออกแบบโครงส ร้างพื้ นฐานของการจัดการความ รู้  (Design the Knowledge 
Management Infrastructure) 

 (4) การตรวจสอบความรู้ท่ีมีอยู่เดิมและระบบความรู้ในองค์กร (Audit Existing Knowledge 
Assets and Systems)  

 (5) การหาทีมงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ (Design the Knowledge Management 
Team) 
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 (6) การส ร้างแผนผังห รือโครงส ร้างของก ารจัดก ารความ รู้  (Create the Knowledge 
Management Blueprint) 

 (7) การพฒันาระบบบริหารความรู้ (Develop the Knowledge Management System) 

 (8) การน าวิ ธีการไปใช้อย่างเป็นขั้ นตอน (Deploy, Using the Results-Driven Incremental 
Methodology) 

 (9) การจดัการกบัความเปล่ียนแปลง วฒันธรรม และโครงสร้างผลตอบแทน (Manage Change, 
Culture and Reward Structures) 

 (10) การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและการวัดผลตอบแทนท่ีได้ (Evaluate 
Performance, Measure ROI, and Incrementally Refine the KMS) 

 การน าแนวคิดของการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร 

Ruggles (1999) กล่าวว่า การน าแนวคิดของการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร เกิดข้ึนจาก
ความกา้วหนา้เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจท่ีตอ้งการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแขง้ขนั ทั้งน้ีจาก
การส ารวจของมูลนิธิ Baldrige award พบวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่เห็นวา่แนวโนม้
ของธุรกิจให้ความส าคญักบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ร้อยละ 88 เพื่อประโยชน์การ
ใชค้วามรู้ร่วมกนัในองคก์ร รองลงมาจากความส าคญัของสังคมโลกาวฒัน์ (Globalization) ร้อยละ 94 ท่ี
ทุกส่วนของสังคมสามารถแลกเปล่ียนความรู้และรับรู้ข่าวสารเพื่อส่ือสารกันได้ทั่วโลก แต่มี
ความกา้วหนา้ในการใชร้ะบบบริหารความรู้ ในองคก์รเพียงร้อยละ 20 แสดงวา่การจดัการความรู้ยงัเป็น
เร่ืองใหม่ในธุรกิจปัจจุบนั  

การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้นเกิดจากการมีผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือมีการบริการท่ีดี
เยี่ยม มีการด าเนินงานท่ีลดขั้นตอนและมีประสิทธิภาพและท่ีส าคญัตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ท่ี
จงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ ซ่ึงก็คือการน าส่วนหน่ึงของการน าระบบคุณภาพมาใช้ในองค์กรสร้างการ
ยอมรับ พร้อมทั้งให้มีการทบทวนและปรับปรุงผลิตภณัฑ ์กระบวนการและการบริการอยา่งต่อเน่ืองใน
ทุกๆ ปี องคก์รท่ีทนัสมยัและผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ จึงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองคุณภาพเป็นอนัดบัแรกใน
การพฒันาประสิทธิภาพองค์กร การมีคุณภาพคือการมีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและสามารถแสดงให้
เห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มาตรฐานเป็นเกณฑข์ั้นต ่าของการยอมรับในคุณภาพตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน าความรู้ในองคก์รมาใชม้ากท่ีสุด คือการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึนและการสร้างความรู้ใหม่หรือนวตักรรม การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรใน
องคก์รมาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

 - ความรู้ความสามารถของบุคลากรและทีมงานท่ีท าใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมาย 

 - กระบวนการท างานท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรม 

 - วฒันธรรมองคก์รในการสร้างความไวว้างใจในการแบ่งปันความรู้ 

การน าแนวคิดของการจดัการความรู้เป็นเร่ืองใหม่ในการจดัการสารสนเทศและการบริหารคน 
ซ่ึงเป็นการรวบรวมความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของ
องคก์ร มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการ โดยใช้
ความรู้ และความสามารถของคนในการด าเนินงานตามกระบวนการ หากองคก์รใดสามารถท าไดดี้กวา่ 
ยอ่มใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รไดร้วดเร็วกวา่ 

 แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในองค์กร 

Henczel (2003) ไดใ้ห้แนวทางไวว้า่ จุดเร่ิมตน้ของการประยุกตใ์ช้การจดัการความรู้ในองคก์ร 
จะเร่ิมตน้จากความเขา้ใจระดบัการใช้ความรู้ในองคก์รคลา้ยๆ การท า SWOT Analysis หรือการศึกษา
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภยัคุกคามขององค์กร ขั้นท่ีสองเป็นความเขา้ใจขั้นตอนของการจดัการ
ความรู้ ขั้นท่ีสามเป็นความเขา้ใจในการพฒันาประสิทธิภาพของคนในองคก์ร เพราะความรู้ของคนเป็น
หัวใจของความส าเร็จและขั้นสุดท้ายเป็นการท าแผนปฏิบติัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพของคนใน
องคก์ร ซ่ึงจะมีการปฏิบติัตามแผนงาน และมีการประเมินผลโดยล าดบั ดงัน้ี 

 1. เขา้ใจระดบัการใชค้วามรู้ในองคก์รโดยพิจารณาวา่สภาพขององคก์ร ณ ปัจจุบนัอยู ่ณ จุดใด
โดยเปรียบเทียบระดบัของการใชค้วามเร็ว (Knowledge Literacy) และความพร้อมของระบบเครือข่าย
ในองค์กร (Networks Established) หากองค์กรอยู่ในสภาพท่ีพร้อม เช่นอยู่ในระดบัท่ี 3 การน าระบบ
การจดัการความรู้มาใช้ จะท าได้สะดวก และรวดเร็วกว่า ส่วนองค์กรท่ียงัไม่พร้อมก็ตอ้งปรับสภาพ
องคก์รให้มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบเครือข่าย และพฒันาระดบัการใชส้ารสนเทศ
ในองคก์ร 

 2. เขา้ใจขั้นตอนของการจดัการความรู้โดยให้แต่ล่ะองคก์รระบุวิธีการในการสร้าง การจดัเก็บ 
และการน าความรู้มาใชด้งัน้ี 

- วธีิการคน้หาความรู้ขององคก์รมีอะไรบา้ง 
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- วธีิการสร้างและพฒันาความรู้มีอะไรบา้ง 
- วธีิการจดัเก็บ การบนัทึก เพราะการคน้คืนความรู้ มีอะไรบา้ง 
- วธีิการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ มีอะไรบา้ง 
- วธีิการน าความรู้ท่ีบนัทึกไวแ้ลว้ออกมาใชป้ระโยชน์มีอะไรบา้ง 
- วธีิการน าความรู้ของแต่ละบุคคลออกมาใชมี้อะไรบา้ง 
3. เขา้ใจการพฒันาประสิทธิภาพของคนในองค์กร โดยพิจารณาว่าประสิทธิภาพของคนใน

องค์กรดา้นใดท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่ง ต่อการปรับปรุงหรือตอ้งการปรับปรุง หรือสามารถปรับปรุงไดอี้ก โดย
สามารถแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ 

- ประสิทธิภาพดา้นวชิาชีพ เช่น ความรู้ในการท างานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
- ประสิทธิภาพส่วนตวัของแต่ละบุคคล เช่น การส่ือสาร ความเป็นผูน้ า การมองภาพรวม 

ความสามารถในการเรียนรู้ การจดัล าดบัความส าคญั 
4. ท าแผนปฏิบติัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพของคนในองค์กรโดยก าหนดประสิทธิภาพดา้น

ใดท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งพฒันาตามล าดบัความส าคญัโดยมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขั้นตอน
การท างาน ผูรั้บผดิชอบ งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินงานใหบ้รรลุผลตามแผนปฏิบติัการ 

เม่ือปฏิบติัตามแผนการด าเนินงานแลว้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการประเมินผล เพื่อศึกษาจาก
ผลส าเร็จท่ีได ้และพฒันาแนวทางการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 

Bair (2003) กล่าวถึง ลักษณะของวงจรการจดัการความรู้ในองค์กร (Knowledge life-cycle 
model) การพฒันาการของการจดัการความรู้ มี 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1   เป็นการรวมความรู้ท่ีกระจดักระจายอยูใ่นบุคคลและแต่ละส่วนขององคก์ร 

 ระยะท่ี 2   เป็นการเช่ือมโยงความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการความรู้มาช่วย 

 ระยะท่ี 3   เป็นการร่วมมือกนัโดยใชค้วามรู้ในองคก์รเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขนั 
 

2.7 แนวคิดระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) 

 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) 

เบญ็จวรรณ บุญใจเพช็ร (2557) ใหค้วามหมายของค าวา่ “คุณภาพ” สามประการ คือ  

1. ส่ิงท่ีดีกวา่ (Superiority) 
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 2. ส่ิงท่ีดีเลิศ (Excellence) 

 3. การผลิต หรือการใหบ้ริการท่ีไม่มีขอ้บกพร่อง 
 

นิภาพร ทองด า (2559) กล่าวว่า ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) 
เป็นระบบการบริหารจดัการโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจและวตัถุประสงคข์อง
องค์กรเกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบบริหาร
คุณภาพมี 3 ระบบหลกัๆ ไดแ้ก่  

- ระบบ Input – Process – Output – Outcome (IPOO)  
- ระบบ Total Quality Management (TQM) และ  
- ระบบ International Organization for Standardization (ISO)  

  

ระบบบริหารงานคุณภาพเก่ียวขอ้งกบัผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค เป็นระบบท่ีจะช่วยให้สามารถผลิต
สินคา้หรือบริการไดต้รงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีไดว้างไว ้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง
ในขณะเดียวกนัระบบการบริหารงานคุณภาพจะช่วยให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ และมัน่ใจวา่สินคา้
หรือการบริการท่ีไดรั้บมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการอยา่งดีท่ีสุด 

 วงจรของระบบการบริหารคุณภาพ 

ลกัษมี สารบรรณ (2012) กล่าววา่ วงจรของระบบการบริหารคุณภาพประกอบดว้ย 

1. องค์กรตอ้งก าหนดเป้าหมายของคุณภาพสินคา้ทั้งน้ีเป้าหมายจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย
คุณภาพ 

 2. เป้ าหมายคุณภาพและนโยบายคุณภาพจะน าไปสู่ระบบคุณภาพ  (Quality System) 
 3. ระบบคุณภาพเป็นหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้รับสินค้าและ
บริการตรงกบัท่ีก าหนดไว ้

 4. เม่ือสินคา้ไดอ้อกจ าหน่ายสู่ตลาดแลว้ ยอ่มมีผลยอ้นกลบั (Feedback) เพื่อให้สามารถสร้าง
เป้าหมาย และคุณภาพไดดี้ข้ึน เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูงสุด 

 กระบวนการบริหารคุณภาพ 

ลกัษมี สารบรรณ (2012) กล่าวถึง กระบวนการบริหารคุณภาพ เป็นกระบวนการท่ีเร่ิมตน้จาก
การน าปัจจยัน าเข้า (Input) คือ ความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) ผ่านกระบวนการ
บริหารคุณภาพ (QMS) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 



43 
 

- ความรับผดิชอบดา้นการบริหาร (Management Responsibility) 
 - การจดัการทรัพยากร (Resource Management) 
 - กระบวนการท่ีก่อใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์(Product Realization) 
 - การวดัวเิคราะห์ การปรับปรุง (Measurement Analysis Improvement) 

 

กระบวนการบริหารคุณภาพจะเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuous Improvement) ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้สามารถมัน่ใจไดว้่าผลลพัธ์ (Output) คือ สินคา้ 
หรือบริการ (Product) ท่ีมีรูปแบบตามมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะมีผลต่อการสร้างความพอใจ
ใหก้บัลูกคา้ (Customer Satisfaction) ในท่ีสุด 

 พนัธกจิด้านคุณภาพ 

เบญ็จวรรณ บุญใจเพช็ร (2557) ใหค้วามหมายของ พนัธกิจ หมายถึง เหตุผลหรือความมุ่งหมาย
ขององคก์ร ซ่ึงท าใหอ้งคก์รของตนแตกต่างจากองคก์รอ่ืน จากพนัธกิจขององคก์รไดแ้ปลงไปสู่การเป็น
พนัธกิจดา้นคุณภาพ ซ่ึงหมายถึงเหตุผลท่ีองค์กรปฏิบติัการเช่นนั้น ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่พนัธกิจดา้นคุณภาพ
สนับสนุนพนัธกิจโดยรวมขององค์กร พนัธกิจด้านคุณภาพสามารถท่ีจะเป็นกรอบในการก าหนด
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้มีความสัมพนัธ์กัน กล่าวอีกนัยหน่ึง พนัธกิจด้านคุณภาพเป็นบทบาท
เชิงกลยทุธ์ในการช้ีน าองคก์รโดยใชน้โยบายดา้นคุณภาพ 

 องค์ประกอบท่ีส าคญัคือการพฒันาพนัธกิจดา้นคุณภาพ ซ่ึงพนัธกิจจะช่วยในบุคลากรภายใน
องค์กรไดเ้ขา้ทิศทางขององค์กร และอะไรคือส่ิงท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งด าเนินการ พนัธกิจดา้น
คุณภาพตอ้งก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสั้ น ชัดเจน และมีความกระชบัไดใ้จความ ท่ีจะส่ือสารให้
บุคลากรในองคก์รไดเ้ขา้ใจ 

 ในขณะเดียวกนั ขอ้ความของพนัธกิจอาจพิจารณาว่าเป็นการเปรียบเทียบกงัองค์กรอ่ืนๆ โดย
วธีิการเปรียบเทียบ (benchmark) วา่องคก์รของตนเองตอ้งการเป็นอยา่งไร 

 การก าหนดนโยบายด้านคุณภาพ 

เครือข่ายบริหารการศึกษา (2012) กล่าวว่า ความรับผิดชอบประการหน่ึงของฝ่ายบริหาร คือ 
การก าหนดนโยบาย นโยบายควรสัมพนัธ์กบั พนัธะผกูพนั และความเช่ือในปรัชญา หลกัการ และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับคุณภาพ อีกทั้ งนโยบายด้านคุณภาพเป็นหลักฐานส าคัญซ่ึงฝ่ายบริหารมุ่งให้เกิด
ความส าเร็จในเร่ืองคุณภาพซ่ึงลกัษณะของนโยบายดา้นคุณภาพมีดงัน้ี  
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1. ให้แนวทางช้ีแนะวา่ อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จ (What) มากกวา่ช้ีแนะวา่ตอ้งท าอยา่งไร 

(How)  

2. การน าไปใชใ้นการปฏิบติังานและประยกุตใ์ชก้บังานทั้งหมด 

3. การก าหนดผลการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ 

4. การน าไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัองคก์ร 

การพฒันาดา้นนโยบายจะตอ้งพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 1.  ลูกคา้คือใคร มาจากท่ีไหน 

 2.  ลูกคา้ตอ้งการผลิตภณัฑ ์หรือการบริการอะไร และตอ้งการเม่ือไหร่ 

 3.  คู่แข่งของเรามีความมุ่งมัน่ตั้งใจจะท าอะไร และนโยบายดา้นคุณภาพเป็นอยา่งไร 

4.  พนัธกิจดา้นคุณภาพมีจุดเนน้ในเร่ืองอะไร 
 

 การพฒันาเป้าหมายด้านคุณภาพเชิงกลยุทธ์ 

เบ็ญจวรรณ บุญใจเพช็ร (2557) กล่าววา่ เป้าหมายเป็นเป้าประสงค ์(Target) ท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จ 
เป้าหมายมีลกัษณะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่และตั้งใจ การกระท า การวดัผล และความเฉพาะเจาะจง 
เช่น การก าหนดเวลาไวอ้ยา่งชดัเจน 

การบริหารคุณภาพในระดบัองคก์รเป็นเร่ืองของการก าหนดเป้าหมายดา้นคุณภาพ และท าให้
เป้าหมายส าเร็จ เป้าหมายพฒันาข้ึนมาจากสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้มูลผลการปฏิบติังานในอดีต 
  

การรวบรวมขอ้มูลผลการปฏิบติังานในอดีตจะน ามาใช้เพื่อประเมินผลเป้าหมายดา้นคุณภาพ 
วิธีการน้ีนิยมใช้ในโรงงานผลิตและงานด้านวิศวกรรม แต่ปัจจุบนันิยมใช้ในภาคบริการด้วย ซ่ึงส่ิง
ส าคญัคือการรวบรวมขอ้มูลตอ้งมีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้

 

- สภาพแวดลอ้มภายนอก 
  

การก าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยเฉพาะกบัลูกคา้ กบั
ปรัชญาดา้นคุณภาพขององค์กร ซ่ึงพฤติกรรมของลูกคา้อาจเกิดการเปล่ียนแปลง การพฒันาเป้าหมาย
ดา้นคุณภาพจึงตอ้งมีการค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเพื่อท าให้กลยุทธ์ดา้นคุณภาพมี
ประสิทธิผล 
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- การก าหนดมาตรฐาน  
  

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีการก าหนดขอ้ก าหนด (Specification) ซ่ึงการก าหนดขอ้ก าหนดจะท า
ให้เกิดเป็นมาตรฐานท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จ และเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการพฒันาให้เป็นเป้าหมายดา้น
คุณภาพ 

- คู่แข่ง 
  

การประเมินผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทัคู่แข่ง และรีเอ็นจิเนียร่ิงกระบวนการขององค์กร
เป็นขอ้มูลส าหรับการพฒันาเป้าหมายดา้นคุณภาพ 
 

 การก าหนดแผนการกระท าด้านคุณภาพ 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการวางแผนดา้นกลยุทธ์ (Strategies) ซ่ึงกลยุทธ์จะแบ่งตามกรอบเวลา และ
ขอบเขต กลยุทธ์พฒันาข้ึนมาโดยมีกรอบเวลาและขอบเขตกวา้งกว่าการกระท า (Actions) ซ่ึงแผนการ
กระท าหรือกลยทุธ์เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจวา่แผนดา้นคุณภาพไดถู้กน าไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 การน ากลยุทธ์ด้านคุณภาพไปใช้ 

กระบวนการวางแผนดา้นคุณภาพมีขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดขั้นตอนหน่ึง คือ การน าแผนไปใช ้ซ่ึง
ประเด็นของการน าไปใชป้ระกอบดว้ย 

1. การให้การศึกษาและฝึกอบรม เม่ือน าแผนดา้นคุณภาพไปใช ้ปัจเจกบุคคลตอ้งมีความรู้ดา้น

คุณภาพโดยผา่นการศึกษาและการฝึกอบรม 

2. การมีส่วนร่วม การน าแผนดา้นคุณภาพไปใช ้ปัจเจกบุคคลตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาการ

กระท าเก่ียวกบัคุณภาพและพฒันาแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ ซ่ึงการเขา้มามีส่วนร่วมจะท าให้ปัจเจก

บุคคลเกิดพนัธะผกูผนั (Commitment) 

3. วฒันธรรม การน าแผนดา้นคุณภาพไปใชต้อ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัแผน

ใหม่ ทั้งน้ีแผนดา้นคุณภาพเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอนาคต และจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ดงันั้นองคก์รจึงมี

ความคาดหวงัใหผู้ป้ฏิบติังานเปล่ียนแปลงค่านิยม ความเช่ือ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนดา้นคุณภาพ 

4. เทคโนโลยี แผนดา้นคุณภาพจะก าหนดวา่องคก์รตอ้งบริหารคุณภาพอยา่งไร ซ่ึงเทคโนโลยี

จะเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

5. กระบวนการ การวางแผนดา้นคุณภาพจะก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการ ดงันั้น

องคก์รตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงกระบวนการตามท่ีก าหนดอยูใ่นแผน 
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6. อ านาจหน้าที่ องคก์รท่ีเนน้คุณภาพตอ้งมอบอ านาจหนา้ท่ี (Authority) ให้แก่ผูรั้บผิดชอบใน

โปรแกรมคุณภาพ 

7. โครงสร้างรางวัล เม่ือทีมด้านคุณภาพสามารถเปล่ียนแปลงผลการปฏิบติังานให้เป็นไป

ตามท่ีองค์กรคาดหวงั ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งพิจารณาเร่ืองโครงสร้างรางวลั ซ่ึงได้แก่ โบนัส เงินเดือน การ

เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และการพฒันาทกัษะและความรู้ 

8. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองคก์รมีการเปล่ียนแปลงโดยลดสายบงัคบับญัชา เพื่อให้เป็น

โครงสร้างแบนราบ (Flat Organization) 

9. การติดตามและการประเมินผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ การน าแผนด้าน

คุณภาพไปใช้ต้องมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้แน่ใจว่าการน าแผนไปใช้มีประสิทธิผล ดงันั้น

องค์กรตอ้งมีระบบติดตามผลในทุกๆ ระดบั และมีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานด้าน

คุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือด้านคุณภาพ นอกจากน้ีจะต้องมีการตรวจสอบด้านคุณภาพว่าเป็นไปจาม

แผนงานดา้นคุณภาพหรือไม่ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 

2.8 แนวคิดระบบประสานงาน (Coordinating System) 

 ความหมายของการประสานงาน 

เพญ็นภา อุ่นแอ (2558) กล่าววา่ การจดัระเบียบวธีิการท างานเพื่อให้งานและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ 
ร่วมมือปฏิบติังานเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันเพื่อลดข้อขดัแยง้ และท าให้งานด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และนโยบายขององค์การ อีกทั้งเป็นการจดัให้คนในองค์การท างานให้
สัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั โดยจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 การประสานงานมีค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัอยูอี่กค าหน่ึงคือ ความร่วมมือ ขอ้แตกต่างคือ
ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือด้วยความสมคัรใจแมจ้ะไม่มีหน้าท่ีโดยตรงอาจจะท าเร่ืองเดียวกนัใน
เวลาเดียวกนัหรือต่างเวลาก็ได ้แมก้ระทัง่อาจให้ความร่วมมือท าบางเร่ืองบางเวลา แต่การประสานงาน
ตอ้งประสานจิตใจความสามารถ ก าลงังานในเวลาเดียวกนัเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัดว้ยการแบ่ง
หนา้ท่ีกนัท า และตอ้งการความร่วมมือจนกวา่งานจะบรรลุผลส าเร็จ  
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 ความหมายของความร่วมมือ 

การประสานงานกบัความร่วมมือ มีส่วนเก่ียวขอ้งกนั แต่ความหมายแตกต่างกนั มีนกับริหาร 
และนกัวชิาการใหค้วามหมายของความร่วมมือไวด้งัน้ี 

- ความร่วมมือ  หมายถึง ความเตม็ใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
- ความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีท าร่วมกนั หรือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อ

ไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง 
- ความร่วมมือ หมายถึง การท างานร่วมกบัคนอ่ืนในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ขององคก์ารหรือหน่วยงาน 
- ความร่วมมือ หมายถึง บุคคลในหน่วยงานหรือองค์กร ซ่ึงท างานช่วยเหลือซ่ึงกัน ด้วย

ความเตม็ใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั 
 

 ลกัษณะของการประสานงาน 

จากความหมายของการประสานงานท่ีกล่าวถึงข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าการประสานงานมี
ลกัษณะดงัน้ี 

1. การประสานงาน เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัใหง้านสอดคลอ้งกนัโดยปราศจากการขดัแยง้ 

2. การประสานงาน เป็นเร่ืองซ่ึงเก่ียวกบัความร่วมมือของผูน้ า และผูป้ฏิบติังานทุกฝ่าย 

3. การประสานงานเป็นเร่ืองเก่ียวกบัหนา้ท่ีในทางจดัการ 

4. การประสานงานเป็นการติดต่อส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อส่ือสาร 2 ทาง (Two-
way Communication) จะช่วยใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั 

5. การประสานงานมีอยูทุ่กระดบัชั้น ของสายการบงัคบับญัชาทั้งในรูปท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

6. การประสานงานมีไดท้ั้งระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ระดบัเดียวกนั และระหวา่งหน่วยงานท่ีอยู่
ต่างระดบักนั 
 

 เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลกั 

การจดัระเบียบวิธีการท างาน เพื่อให้งานและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบติังานเป็นน ้ าหน่ึง
ใจเดียวกนั ไม่ท าให้งานซ ้ าซ้อน ขดัแยง้กนั หรือเหล่ือมล ้ ากนั ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายขององคก์รนั้นอยา่งสมานฉนัทแ์ละมีประสิทธิภาพ 
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ในเชิงของทางธุรกิจมกัจะให้ความหมายว่า “การติดต่อส่ือสารให้เกิดความคิดความเขา้ใจให้
ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้ งเวลา และกิจกรรมท่ีจะต้องกระท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งสมานฉนัทเ์พื่อ ให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน ไม่เกิดการท างานซ ้ าซ้อน ขดัแยง้ หรือ 
เหล่ือมล ้ากนั” 

 

 องค์ประกอบของการประสานงาน 

1. ความร่วมมือ ต้องเกิดการสร้างความสัมพนัธ์ภาพในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย และ
จะตอ้งมีความเขา้ใจหรือมีการตกลงร่วมกนั มีการระดมความคิด วธีิการ เทคนิค การจดัหาทรัพยากรมา
สนบัสนุนการท างานร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และเตม็ใจในการท างานร่วมกนั  

2. จงัหวะเวลา ผูท่ี้ปฏิบติังานตอ้งมีความรับผิดชอบ ท าให้งานนั้นเป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีตก
ลงกนั ใหต้รงเวลา 

3. ความสอดคล้องกัน จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ท างานซ้อนกัน เพื่อให้การ
บริหารงานประสบผลส าเร็จ 

4. ระบบการส่ือสาร จะตอ้งมีการส่ือสารท่ีถูกตอ้งตรงกนัอยา่งรวดเร็วและราบร่ืน 

5. ผูป้ระสานงาน จะตอ้งสามารถท าให้ทุกฝ่ายเขา้ร่วมท างานอยา่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั ตาม
วตัถุประสงคข์องงานท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

 วตัถุประสงค์ของการประสานงาน 

การประสานงานเกิดจากความตอ้งการท่ีจะให้งาน หรือกิจกรรมท่ีไดท้  าเกิดผลส าเร็จ โดยเกิด
จากการปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งในจงัหวะ เวลาเดียวกนั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดประหยดัเวลาและทรัพยากรในการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อนการประสานงานเราควรก าหนดความ
ตอ้งการใหช้ดัเจนวา่เราจะประสานงานให้เกิดอะไรหรือเป็นอยา่งไร หรือจะท าใหไ้ดผ้ลตอบรับอยา่งไร 
เพราะหากวา่ไม่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจนแลว้นั้น การประสานงานอาจเกิดการผิดพลาดจากส่ิงท่ีควร
จะเป็น โดยทัว่ไปเราประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกราบร่ืนไม่
เกิดปัญหาหรือข้อขดัแยง้ แต่ในการประสานงานในแต่ละคร้ังหรือในแต่กรณี การประสานงานมี
วตัถุประสงคห์ลกัๆ คือ 

1. เพื่อแจง้ใหผู้ซ่ึ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 

 2. เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดี 
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 3. เพื่อขอค ายนิยอมหรือความเห็นชอบ 

 4. เพื่อขอความช่วยเหลือ 

 5. เพื่อขจดัขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจมีข้ึน 

 6. เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 

 7. เพื่อใหง้านมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
  

 ประโยชน์ของการประสานงาน 

1. ช่วยใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งราบร่ืน รวดเร็ว 

2. ช่วยประหยดัเวลา และ ทรัพยากรในการปฏิบติังาน 

3. ช่วยใหทุ้กฝายเขา้ใจถึงนโยบาย และวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

4. ช่วยสร้างความสามคัคีและความเขา้ใจในหมู่คณะ 

5. เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน 

6. ลดอนัตรายจากการท างานใหน้อ้ยลง 

7. ช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการท างาน 

8. ช่วยใหป้ฏิบติังานเป็นหมู่คณะ และเพิ่มผลส าเร็จของงาน 

9. ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆ และปรับปรุงอยูเ่สมอ 

10. ป้องกนัการท างานซ ้ าซอ้น 

11. การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 ประเภทของการประสานงาน  

1. การประสานงานอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

 2. การประสานงานภายในองคก์าร และภายนอกองคก์าร 

 3. การประสานงานในแนวด่ิง (Top - Down Bottom - Up) และแนวราบ 
 

 การประสานงาน เกีย่วข้องกบัปัจจัยดังนี้ 

1. นโยบาย - ใหแ้ต่ละหน่วยขององคก์ารตอ้งประสานนโยบายเพื่อบรรลุผลขององคก์าร 
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2. ใจ - สมาชิกในองคก์ารลว้นมีชีวิตจิตใจในการปฏิบติังานร่วมกนัยอ่มตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ร่วมใจ ตลอดจนความจริงใจท่ีมีต่อกนั การประสานใจจึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิง่ 

3. แผน - องค์การจะก าหนดแผนงานและโครงการไว ้ผูป้ฏิบติัตอ้งประสานแผน ประสาน
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

4. งานท่ีรับผิดชอบ - งานย่อยๆ ในโครงการและนอกโครงการ ผูป้ระสานงานต้องเตรียม
ประสานส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี 

5. คน - ในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนจึงตอ้งประสานคนทั้งในองค์การและ
นอกองคก์าร 

6. ทรัพยากร - อาคาร สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ท่ีอาจตอ้งขอยมืหรือขอเบิก 
 

 ส่ิงส าคัญเบือ้งต้นของการประสานงาน 

1. การจดัวางหน่วยงานท่ีง่าย (Simplified Organization) 

-  การแบ่งแผนก 
- การแบ่งแยกงานตามหนา้ท่ี 
- การจดัวางรูปงาน และระเบียบการท่ีชดัเจน 

 2. การมีโครงการ และนโยบายอนัสอดคลอ้งตอ้งกนั 

 3. การมีวธีิติดต่องานภายในองคก์ารท่ีท าไวดี้ 
 

 เคร่ืองมือทีช่่วยในการติดต่อส่ือสาร 

1. แบบฟอร์มในการปฏิบติังาน (Working Paper) 

 2. รายงานเป็นหนงัสือ (Written Report) 

 3. เคร่ืองมือ เช่น โทรศพัท ์คอมพิวเตอร์ แฟลกซ์ 

 4. เหตุท่ีช่วยใหมี้การประสานงานโดยสมคัรใจ 

 5. ประสานงานโดยวธีิการควบคุม 
  

 การท างานทีต้่องมีการประสานงาน        

 1. พยายามผกูมิตรในโอกาสแรก 

 2. หลีกเล่ียงการนินทาวา่ร้ายหวัหนา้งาน 



51 
 

 3. ไม่โยนความผดิไปใหผู้อ่ื้น 

 4. สรรเสริญหวัหนา้ คนงานอ่ืนๆ เม่ือเขาท าความดี 

 5. ช่วยเหลือเมือมีเหตุฉุกเฉิน 

 6. เม่ือมีงานเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืน ควรแจง้ใหเ้ขาทราบ 

 7. รับฟังค าแนะน า 

 8. ความเห็นของคนอ่ืน แมจ้ะไม่เห็นดว้ยก็สมควรท่ีจะรับฟัง 
 

 วธีิทีจ่ะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน 

การประสานงานไม่ควรจะกระท าโดยใช้อ านาจสั่งการแต่อยา่งเดียว ควรใช้ความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัเป็นหลกั เพราะความมีน ้าใจต่อกนั ไวว้างใจกนัจะเป็นผลใหเ้กิดการร่วมใจมากกวา่การใชอ้  านาจ
หนา้ท่ีพยายามผกูมิตรตั้งแต่ตน้และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ ์มีความหวาดระแวงหรือกิน
แหนงแคลงใจกนั ให้การยอมรับซ่ึงกนัและกนั ไม่นินทาวา่ร้ายกนั ไม่โยนความผิดให้แก่ผูอ่ื้น เม่ือมีส่ิง
ใดจะช่วยเหลือแนะน ากนัไดก้็อยา่ลงัเล และพร้อมจะรับฟังค าแนะน าของผูเ้ก่ียวขอ้งแมจ้ะไม่เห็นดว้ยก็
อยา่แสดงปฏิกิริยาโตต้อบ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงก็ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 
 

 วธีิสร้างความร่วมมืออาจใช้แนวทางปฏิบัติ ดงัน้ี 

1. ช้ีให้เห็นประโยชนร่วมกนั ท าให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกต่องานตรงกนัดว้ยการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง และท าความเขา้ใจถึงผลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ร่วมกนั การชกัจูงให้เห็น
ประโยชน์ของส่วนรวมอาจใชไ้ม่ไดก้บัคนบางคน จึงตอ้งช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ทางออ้มท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การประสานงานจะไดรั้บดว้ย 

 2. ผูกมิตรไมตรีต่อกัน  ท าให้ผู ้ปฏิบัติงานมีน ้ าใจท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยวิธีให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จให้จง
ไดแ้ละย  ้าใหเ้ห็นวา่เป็นความส าเร็จร่วมกนั 

 3. แนะน ากนั ท าให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีความสามารถทดัเทียมกันด้วยการพิจารณา
ความสามารถของผูร่้วมปฏิบติัในการประสานงาน ทั้งดา้นความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ
เฉพาะด้านหรือความถนัดในงาน และให้ขอ้แนะน าท่ีจะเป็นทางท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสามารถใน
ระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เพื่อจะไดท้  างานไปดว้ยกนัได ้
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 4. มีการส่ือสารท่ีดี ท าให้ด้วยการประสบการณ์ร่วมกนัหรือสร้างสภาวะคล้ายคลึง ด้วยการ
ร่วมกนัคิด หากสามารถร่วมวางแผนปฏิบติัการด้วยกันตั้งแต่ต้นก็จะช่วยให้มีกรอบแห่งการอา้งอิง 
(Frame of reference) ร่วมกนัท างานอยูใ่นวงประสบการณ์ท่ีมีสภาวะคลา้ยคลึงกนั 

 5. เพิ่มความใกล้ชิด ท าให้มีการพบปะหารือกันอยู่เสมอเพื่อให้ไวว้างใจกัน เพราะความ
ใกลชิ้ด จะช่วยให้ไดแ้ละเปล่ียนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้สึกถึงกนัยิง่ใกลชิ้ดกนัมากเท่าใดก็จะ
เกิดความเขา้ใจและรู้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน ถา้มีความหวงัดีต่อกนั มีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิและจริงใจก็จะเพิ่ม
ความเช่ือถือไวว้างใจกนัยิง่ข้ึน 
 

2.9 แนวคิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

นภดล ร่มโพธ์ิ และมนวภิา ผดุงสิทธ์ิ (2552) กล่าววา่ Balanced Scorecard (BSC) เป็นแนวคิดท่ี
เกิดจาก Robert S. Kaplan และ David P. Norton อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั Harvard โดยทั้งคู่ไดตี้พิมพ์
แนวคิดเร่ือง Balanced Scorecard ในวารสาร Harvard Business Review ในปี 1992 Kaplan and Nortan 
ได้ให้ค  านิยามของ Balanced Scorecard (BSC) ว่าเป็นเคร่ืองมือในด้านการบริหารท่ีช่วยให้องค์กร
สามารถบริหารกลยทุธ์ไดโ้ดยผา่นทางการวดัผลการปฏิบติังาน  

กฤษณา สุวรรณภกัดี (2544) กล่าวว่า Balanced Scorecard (BSC) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ถ่ายทอดและแปลงวิสัยทศัน์ (Vision) ลงไปสู่เป้าหมายในระดบัต่าง ๆ จนถึงระดบัปฏิบติังานรวมถึง
การใชเ้คร่ืองมือในการควบคุม และติดตามผลการด าเนินงานทางธุรกิจในทุกขั้นตอน (ณรงคว์ทิย ์แสน
ทอง, 2557) ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการวดัประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยใช้ Balanced Scorecard 
(BSC) นั้ นไม่ใช่เพียงการเก็บข้อมูลเพียงชั่วคราวเท่านั้ น แต่จะเป็นการสร้างกระบวนการผลักดัน
ภาระกิจ และกลยทุธ์จากหน่วยงานไม่สู่วตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจและเป็นตวัช้ีวดัผลส าเร็จท่ีเป็น
รูปธรรม  

พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (2545) ได้กล่าวว่า จุดเร่ิมตน้ของแนวคิดเร่ือง Balanced Scorecard ท่ี 
Kaplan and Nortan ไดท้  าการตีพิมพล์งในวารสาร Harvard Business Review ในปี ค.ศ. 1992 นั้นมาจาก
การท่ีทั้งสองไดท้  าการส ารวจสาเหตุท่ีตลาดหุ้นอเมริกาไดป้ระสบกบัปัญหาในปี ค.ศ.1987 ท่ีไดพ้บว่า
บริษทัส่วนใหญ่ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานขององค์กรโดยใช้เพียงตวัเลขทางการเงินเป็นหลกั (พสุ 
เดชะรินทร์, 2544) ซ่ึงขอ้มูลท่ีแสดงออกมานั้นไดส้ะทอ้นถึงผลประกอบการในอดีตและฐานะทางการ
เงินในปัจจุบนัไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ท่ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตขององคก์รใน
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ระยะยาวในปัจจุบนัลกัษณะการประกอบธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก ซ่ึงการใชต้วัวดัทางการเงินเป็น
หลกัไม่เพียงพอต่อการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั  

กงัวาน ยอดวิศิษฎ์ศกัด์ิ (2545) กล่าวว่า แนวคิด (Balanced Scorecard) นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
สามารถช่วยให้ผูบ้ริหารเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรได้มากยิ่งข้ึน ผูบ้ริหาร
สามารถประเมินการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเป็นระบบ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและการก าหนดเป้าหมายของดัชนีวดัผลการด าเนินงาน (Key 
Performance : KPI) แต่ละตวัซ่ึงหลงัจากนั้นผูบ้ริหารสามารถท าการก าหนดโครงการและวตัถุประสงค์
ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งด าเนินงานในการท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้ 

การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังาน  Balanced Scorecard ตามแนวคิดของ Kaplan and 
Nortan ประกอบไปดว้ย 4 มุมมอง คือ 

- ดา้นการเงิน 
- ดา้นลูกคา้ 
- ดา้นกระบวนการจดัการภายใน 
- ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 

 

1) มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 

วรศกัด์ิ ทุมมานนท ์(2545) และ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (2545) กล่าววา่ เป้าหมายทางการเงินจะ
เน้นถึงวตัถุประสงค์ขององค์กรในระยะยาวขององค์กร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป้าหมายทางการเงินท่ี
ผูบ้ริหารวางไวคื้อ ความสามารถในการหาก าไร การเจริญเติบโต และการเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงกลยทุธ์ทางการเงินส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยวตัถุปะสงคท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่ 

- ดา้นการเพิ่มข้ึนของรายได ้(Revenue Growth) 

- ดา้นการปรับปรุงผลผลิตใหดี้ข้ึน (Productivity Improvement) 

- ดา้นการลดตน้ทุน (Cost Reduction) 

- ดา้นการใชง้านจากสินทรัพย ์(Asset Utilization)  

- ดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
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2) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 

พสุ เดชะรินทร์ (2544) ได้ให้ความคิดเห็นว่า มุมมองด้านน้ีจะสามารถสะท้อนให้เห็นว่าถ้า
องค์กรต้องการให้กิจการประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ท่ีผูบ้ริหารได้วางไว ้กิจการจ าเป็นต้อง
สามารถรับรู้ไดว้่าตอ้งสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างไรจึงจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจอย่าง
สูงสุด (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง, 2544) มุมมองดา้นลูกคา้สามารถพิจารณาจากตวัช้ีวดั (KPI) เช่น ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด (Market Share) การรักษาลูกคา้เก่า (Customer Retention) การเพิ่มลูกคา้ใหม่ (Customer 
Acquisition) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ก าไรต่อลูกคา้ (Customer Profitability) 
และอ่ืนๆ  
 

3) มุมมองดา้นกระบวนการจดัการภายใน (Internal Process Perspective) 

พสุ เดชะรินทร์ (2544) กล่าวว่า กระบวนการจดัการภายในหรือการด าเนินงานของกิจการ
สามารถมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการสร้างโอกาสในการแข่งขนัของกิจการใน
อนาคต โดยวธีิการก าหนดมุมมองดา้นกระบวนการจดัการภายใน สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ และผูถื้อหุ้นวา่องค์กรควรจะปรับปรุงกระบวนการภายในอะไรบา้ง (นพพร จุณณะปิยะ, 2548) 
โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากตวัช้ีวดั (KPI) ในด้านต่างๆ  เช่น ดา้นผลิตภาพ (Productivity) ทกัษะของ
พนักงาน (Employee Skill) คุณภาพ  (Quality) วงจรเวลา (Cycle Time) การปฏิบัติงาน (Operations) 
และอ่ืนๆ  
 

4) มุมมองดา้นการเรียนรู้ และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 

Kaplan and Norton (2002) กล่าวว่า ปัจจุบนัสภาพการแข่งขนัในตลาดมีความรุนแรงมากข้ึน 
ดังนั้ นถึงแม้การด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า และมีระบบการบริหารภายในท่ีดีก็
สามารถท าให้องค์กรไม่ประสบความส าเร็จไดเ้ท่าท่ีควร องค์กรจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มความสามารถใน
การพฒันาสินคา้ใหม่ๆ  และการบริการท่ีดียิ่งข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และระบบ
ภายในองคก์รจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาให้กระชบัและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะช่วย
ส่งเสริมนโยบายดา้นการตลาดขององคก์รให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีไดว้างไว ้โดยมีการพิจารณาตวัช้ีวดั (KPI) ในดา้นต่างๆ เช่น ความพึงพอใจและทศันคติของพนกังาน 
(Satisfaction and Attitude of employee) ทักษะ (Skill) ของพนักงาน อัตราการเข้าออกของพนักงาน 
(Turnover) และอ่ืนๆ  
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ขั้นตอนการสร้าง Balanced Scorecard 

จรินทร์ อาสาทรงธรรม (2546) กล่าววา่ การสร้าง Balanced Scorecard มีขั้นตอนท่ีองคก์รตอ้ง
ให้ความส าคญั เพราะการวางแผนการด าเนินงานท่ีดี สามารถท าให้กิจการสามารถท างานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
 1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (STOW Analysis) ขององค์กร เพื่อให้
ทราบถึงสถานะพื้นฐานขององคก์ร 
 2. การพฒันาวิสัยทศัน์ (Vision) ขององค์กร ผูบ้ริหารจะมีวิสัยทศัน์แตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กับ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 
 3. การก าหนดมุมมอง (Perspective) ด้านต่างๆ ท่ีจะเป็นตัวช้ี วดัความส าเร็จในการด าเนิน
กิจการมุมมองของแต่ละกิจการ จะแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของการด าเนินกิจการ 
 4. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) และวตัถุประสงค์ (Objective) ในมุมมองด้านต่างๆ โดย
เรียงล าดบัความส าคญั เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร โดยมุมมองต่างๆ จะประกอบดว้ยมุมมองดา้น
การเงิน  (Financial Perspective) มุ มมองด้าน ลูกค้า  (Customer Perspective) มุ มมองด้าน ลูกค้า 
(Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมอง
ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 
 5. การจดการแผนกลยุทธ์เพื่อทดลองความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยุทธ์และวตัถุประสงคด์า้นต่างๆ 
ในลักษณะของเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) เพื่อสร้างแผนท่ีทางกลยุทธ์ (Strategy 
Map) 
 6. การก าหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPIs) และเป้าหมาย (Target) ส าหรับแต่
ละมุมมองพร้อมทั้งเรียงล าดบัความส าคญั 
 7. การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
 Norton and Gouillart (2004) กล่าวว่า ก่อนท่ีองค์กรจะสามารถน ากลยุทธ์ท่ีมีไปปฏิบติัไดเ้ป็น
รูปธรรมตามแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ไดน้ั้น ยงัมีเคร่ืองมืออีกส่ิงหน่ึงเป็นเคร่ืองมืออธิบาย
ถึงตวักลยทุธ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลและสอดคลอ้งกนั ดว้ยการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมในระยะ
สั้ นท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าและคุณภาพต่อผู ้ถือหุ้น ดังนั้ นถ้าองค์กรจะสร้าง
กระบวนการบริหารจดัการเพื่อน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั องคก์รความเร่ิมดว้ยกรอบการท างานท่ีสอดคลอ้ง
กนัและเช่ือถือได ้เพื่ออธิบายตวักลยุทธ์ ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั คือ การท าให้ทุก
คนในองคก์รเกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทช้ดัเจนในวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กนั อนัจะท าให้
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องคก์รเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างคุณค่าต่อผูถื้อหุ้นในระยะยาว การจดัทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
การทดสอบสมมติฐานอย่างต่อเน่ือง และการปรับองค์กรให้เหมาะสมกบัความตอ้งการในช่วงเวลา
ปฏิบติัจริง  
 

 Shi-Ming, Chia-Ling, and Ai-Chin (2006) ก ล่ าวว่า  ก ารรวมกรอบการท างาน  Balanced 
Scorecard (BSC) ทั้ง 4 มุมมองเขา้กบัแนวคิดของแนวทางกลยทุธ์ (Strategic Themes) จะใหผ้ลเป็นแผน
กลยุทธ์ (Strategy Map) ถือไดว้่าแผนท่ีกลยุทธ์เป็นตวัประสานกนั ของกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยให้
แปลงวิสัยทศัน์ไปเป็นการกระท า ซ่ึงในองค์กรท่ีตอ้งการน า Balanced Scorecard (BSC)  มาใช้จะตอ้ง
น าส่วนต่างๆ ขององคก์รมารวมกนั และใหว้ตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์เป็นชุดร่วมกนัแก่องคก์รเพื่อท าการ
มุง้เนน้สอดคลอ้งกนัให้ชดัเจน และควรมีการเรียงล าดบัท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง อีกทั้ง Gouillart (2004) ได้
กล่าววา่ ส่ิงน้ีถือเป็นส่วนส าคญัในการจดัท าระบบการประเมินผลองคก์รดว้ย คือการให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในระบบการประเมินผล ใหมี้ความเขา้ใจถึงกลยทุธ์และการน าไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
 

ดัชนีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) 
 ธาดา รัชกิต (2563) ไดใ้ห้ความหมายของ KPI มาจากค าว่า Key Performance Indicator ไวใ้น
หนงัสือ “KPI ท าใหง่้าย” กล่าวคือ 
 Indicator คือ ตวัช้ีวดั ดชันีผล เคร่ืองบ่งบอก 
 Performance คือ สมรรถนะ ส่ิงท่ีแสดงออก ผลด าเนินการ   
 Performance Indicator คือ ตวัช้ีวดัว่าผลด าเนินการเป็นอย่างไรหรือดชันีวดัผลงาน ซ่ึงในการ
บริหารนั้นมีมากมาย หากเลือกตวัท่ีเด่นๆ ท่ีส าคญัออกมาก็จะเรียกวา่ Key Performance Indicator: KPI 

Shanin (2007) จากการศึกษาวิจัย Corporate Performance Assessment ของธุรกิจในประเทศ
ไทยในปี 1999 พบว่า ดชันีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ท่ีใช้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความ
พึงพอใจลูกคา้ 87% ของกิจการใช้วดัความพึ่งพอใจลูกคา้ การวดัดา้นคุณภาพ 78.4% และวดัก าไรต่อ
ยอดขาย เป็นอนัดบัท่ี3 และการวดัศกัยภาพของประเทศไทยในมุมมองด้านนวตักรรมไม่ติดอนัดบั 10 
อนัดบัแรก ดงันั้นจะเห็นวา่หากอยากให้องคก์รพฒันาดา้นใด ก็ควรมีการวดัดา้นนั้นเป็นส าคญั เพื่อให้มี
การคดัเลือกดชันีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) มีประสิทธิภาพ มีการใชก้ารตดัสินใจ
เขา้มามีส่วนในการเลือกดชันีวดัผลส าเร็จนั้นไดมี้การใชเ้กณฑ์การคดัเลือกตาม Simple Multi-Attribute 
Rating Technique (SMART-Specific, Measurable, Attainable และ Time-Sensitive) เป็นแนวคิดของ 
Edwards and Baron (1994) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการวดัผลรวมกบั Balanced Scorecard  
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นอกจากน้ีในงานวิจยั Shanin (2007) ได้มีการก าหนดผูมี้ส่วนร่วมในการคดัเลือกดชันีวดัผล
ส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการดา้นการเงิน (Finance Manager) ผูจ้ดัการดา้น
ป ระกัน คุณ ภ าพ  (Quality Assurance Manager) ผู ้ช าน าญ ก ารและพนั ก งาน  (Supervisors and 
Employees) จะเห็นว่าการคดัเลือกควรจะกระจายบทบาทให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดและ
เลือกดชันีวดัผลต่างๆ มาใชง้าน และในส่วนของขั้นตอนการก าหนดและคดัเลือกดชันีวดัผลส าเร็จ (Key 
Performance Indicator: KPI) ได้มีงานวิจัยของ Valiris, Chytas, and Glykas (2005) กล่าวถึงขั้นตอน
ดงัน้ี 

- การสร้างพันธกิจ กลยุทธ์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Establishing the Mission , Strategic 

Objectives and CSF)  

- การสร้างดชันีวดัผลส าเร็จท่ีสามารถเป็นไปได ้(Identify All Possible Measures) 

- การระบุและเลือกดชันีวดัผลส าเร็จหลกัท่ีคิดว่าส าคญัจากแนวคิดSMART  (Identify Key 

Performance Indicators (KPI) Using the Smart Approach)  

- การสร้างเป้าหมายส าหรับการวดัผลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการตั้งดชันีวดัผลส าเร็จ 

(Establish Target) 

การคดัเลือกโดยใช้วิธีดงักล่าวจะสามารถเพิ่มศกัยภาพในการวดัผลตามแนวคิดของ Balanced 
Scorecard (BSC) การระดมความคิด (Brainstorm) และใช้ประสบการณ์  ความ รู้ ความช านาญ 
(Expertise) เพื่อระบุและก าหนดดัชนีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ท่ีเหมาะสมกับ
องคก์รมากท่ีสุด 
 

ความล้มเหลวในการประยุกต์ Balanced Scorecard  
ณัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2544) กล่าววา่ ในการน ากรอบความคิดและการน า Balanced Scorecard 

ไปใช้งานซ่ึงมีความน่าสนใจและน่าสร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมแก่ธุรกิจ แต่การประยุกต ์
Balanced Scorecard ก็สามารถเกิดปัญหาข้ึนได ้และปัญหาส าคญัในการน า Balanced Scorecard ไปใช้
งาน สามารถสรุปได ้7 ขอ้ดงัน้ี  

1. ผูพ้ฒันาระบบไม่เขา้ใจความตอ้งการและกลยทุธ์ขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 

2. ผูพ้ฒันาระบบไม่รู้จกัธุรกิจและอุตสาหกรรม 

3. ทีมงานพฒันาระบบมีจุดอ่อนดา้นการบญัชีและการเงิน 
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4. ทีมงานขาดทกัษะและประสบการณ์ในการวจิยัเชิงปฏิบติั 

5. ขาดการบูรณาการเขา้กบัการด าเนินงานท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นแก่นของธุรกิจ 

6. ผูป้ฏิบติัไม่เขา้ใจแนวคิดและหลกัการของ Balanced Scorecard อยา่งแทจ้ริง 

7. ขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง และความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 

 

2.10 พระราชบัญญตัิ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
2.10.1 พระราชบัญญตัิ 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2562) พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 วา่ดว้ยหมวด 1 การ
ประกอบกิจการโรงงาน  
 มาตราท่ี 7 ไดก้ล่าวไวว้า่ ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงาน ตามประเภท
ชนิด หรือขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แลว้แต่กรณี โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความเสียหาย และ
การป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มโดยแบ่ง
ออกเป็น 

1) โรงงานจ าพวกท่ี 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการ

โรงงานไดท้นัทีตามความประสงคข์องผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

2) โรงงานจ าพวกท่ี 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการตั้งโรงงานจะตอ้งได้รับ

ใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได ้

 เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ให้โรงงานท่ีก าหนดในประกาศดงักล่าวเป็น
โรงงานท่ีจ าพวกท่ี 3 ดว้ย 
 มาตราที่ 8 ไดก้ล่าวไวว้า่ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหรั้ฐมนตรี
มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตามมาตรา 7 ตอ้งปฏิบติั
ตามซ่ึงในท่ีน้ีตรงกบัมาตราท่ี 8 (5) ให้ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ 
หรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน พร้อมทั้งไดก้ าหนด
บทลงโทษในหมวดท่ี 3 ตามมาตราท่ี 45 ไวว้่า ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) (8) หรือ ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
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 มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มความมัน่คง ความปลอดภยั
ของประเทศหรือของสาธารณชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 (1) ก าหนดจ านวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดท่ีจะให้ตั้งหรือขยายในทอ้งท่ี
ใดทอ้งท่ีหน่ึง 
 (2) ก าหนดชนิด คุณภาพ อตัราส่วนของวตัถุดิบ แหล่งก าเนิดของวตัถุดิบและหรือปัจจยัหรือ
ชนิดของพลงังานท่ีจะน ามาใชห้รือผลิตในโรงงาน 
 (3) ก าหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในโรงงานท่ีจะใหต้ั้งหรือขยาย 
 (4) ก าหนดให้น าผลผลิตของโรงงานท่ีจะให้ตั้งหรือขยายไปใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท 
หรือใหส่้งผลผลิตออกนอกราชอาณาจกัรทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

2.10.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี (2560-

2565) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ไดก้ล่าววา่ 

 ปัจจุบนัสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าลงัเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการ

รักษาฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพท่ีย ัง่ยนื ฐานทรัพยากรธรรมชาติไดถู้กน าไปใชใ้น

การพฒันาในจ านวนมากก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมอยา่งต่อเน่ือง พื้นท่ีป่าไมล้ดลง ทรัพยากรดินเส่ือม

โทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน ้ ายงัมีส่วนท่ีไม่สามารถจดัสรรไดต้ามความ

ตอ้งการและมีความเส่ียงในการขาดแคลนในอนาคต รวมทั้งปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงข้ึนตามการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และตน้ทุนทาง

เศรษฐกิจในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติมีความผนัผวนและ

รุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะอุทกภยั และภยัแล้ง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิต

ภายในประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งเตรียมความพร้อมในการรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกภายใตก้ระแสการแข่งขนัทางการค้า อีกทั้งประเด็นท้าทายท่ีตอ้งเร่งด าเนินการในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ไดแ้ก่ การสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยกระดบัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ในการสนบัสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีก
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ทั้งยงัตอ้งมีการเร่งแกไ้ขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พร้อม

ทั้งพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งมากยิ่งข้ึน และตอ้งมีการเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมมทั้งการบริหาร

จดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 

 การส่งเสริมการผลติและการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแ้นวคิดตลอดวฏัจกัรชีวติ 
 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใชม้าตรการ
ทางการเงินและการคลงั เพื่อใช้ในการสนบัสนุนกระบวนการผลิตให้ไดม้าตรฐานการลดมลพิษ และ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งเสริมการลงทุนการออกแบบระบบการผลิตและ
สร้างนวตักรรมของสินคา้ และการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การสนบัสนุนแนวทางการ
จดัการเชิงรุก เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน และ
ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจดัท าบญัชีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มรายสินคา้สนบัสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินต ์ส่งเสริมสินคา้ฉลากเขียว และฉลาก
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ในการพฒันาฐานขอ้มูลการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ของภาคการผลิตและภาค
การขนส่ง เพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานฟุตพรินต์ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และปล่อยคาร์บอนต ่า 
 

 สร้างแรงจูงใจเพือ่ให้เกดิการปรับเปลีย่นไปสู่การบริโภคทีย่ัง่ยนื  
 โดยการสร้างความตระหนกัรู้ของผูบ้ริโภค โดยให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งพอเพียง เสริมสร้างทศันคติ
ในการด ารงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และย ัง่ยืน มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆสนับสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และการพฒันาเทคโนโลยี และนวตักรรมเพื่อสร้างความตระหนักดา้นการผลิตและการ
บริโภคท่ีย ัง่ยืนผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเข้าถึงผู ้บริโภค เลือกใช้มาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน พร้อมประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นอกจากควรมีการขยายผลการ



61 
 

จดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดบัภูมิภาคและ
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งขยายประเภทของสินคา้ใหม้ากข้ึน 
 
2.11 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศรินรัตน์ เทียมสุวรรณ (2555) ได้ศึกษาปัจจยัการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียว การรับรู้ 
และสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากภาครัฐ รวมถึงแรงผลกัดนัภายในและภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรม
ในจงัหวดัสมุทรสาคร การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม เลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีเข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวกบักระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 70 โรงงาน โดยเน้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการและพนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการปรับตวัเขา้สู่อุตสาหกรรมสีเขียวของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร การวเิคราะห์และแสดงผลการวิจยัเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ท าการวิจยัแยกตามวตัถุประสงค์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั 
ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การรับรู้ในเร่ืองของอุตสาหกรรมสีเขียวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า การเข้าร่วม

อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจมิใช่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย อีกทั้งยงัเป็นการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) ท่ีจะสามารถเป็นตวัช่วยในการพฒันาอุตสาหกรรมให้เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจยัท่ีเป็นแรงผลักดันภายใน คือการมีนโยบายให้องค์กรมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม และนโยบายใหเ้ป็นองคก์รท่ีมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. ผลการวิเคราะห์ดา้นปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัภายนอกท่ีเป็นแรงผลกัดนัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 1) 

การปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการก าจดัของเสียและการปล่อยของเสีย 2) การสร้างภาพลกัษณ์ให้

องคก์รเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 3) ตอ้งการน าอุตสาหกรรมสีเขียวมาสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

4) ตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน  

4. ส่ิงท่ีคาดหวงัจะได้รับจากการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้และ

องคก์ร ความเส่ียงในการด าเนินงานท่ีนอ้ยลง สภาพแวดลอ้มในองคก์รท่ีดีข้ึน 
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 ปิยธิดา ตั้ งตระกูลสมบัติ (2554) ได้ศึกษาถึงการปรับตวัของอุตสาหกรรมไทยสู่โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากน้ียงัศึกษาเพิ่มเติมถึงความเขา้ใจของผูป้ระกอบการในเร่ืองโลจิสติกส์สี
เขียววา่มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ผลการศึกษาพบวา่แรงผลกัดนัภายนอกท่ี
มีผลต่อการปรับตวัเขา้สู่โครงการมากท่ีสุด คือ แรงผลกัดนัของสังคม ในส่วนของแรงผลกัดนัภายในท่ี
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากท่ีสุด คือ แรงผลักดันทางด้าน
นโยบายขององคก์ร ในส่วนของอุปสรรคท่ีมีผลต่อการปรับตวัสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากท่ีสุด 
คือ อุปสรรคภายนอกองค์กร ส่วนเร่ืองความเข้าใจในเร่ืองโลจิสติกส์สีเขียวพบว่ามีความสัมพนัธ์
โดยตรง อีกทั้งโลจิสติกส์เป็นส่วนสนบัสนุนท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เกิดอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากน้ียงั
พบว่าผูป้ระกอบการจ านวนหน่ึงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน รวมถึงควรมีการจดัอบรมความรู้ ให้ค  าปรึกษา และแนะน า
แผนการด าเนินงานให้กบัผูป้ระกอบการเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการน าไปปฏิบติัจริง และเห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

 สิรินทิพย ์ประภากรวิมล (2552) ได้ศึกษาถึงการปรับตวัอุตสาหกรรมไทยสู่กรีนโลจิสติกส์
ท าการศึกษาปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีส่งผลต่อการปรับตวัสู่กรีนโลจิสติกส์ ท าการศึกษาปัจจยัภายนอก
องค์กรท่ีส่งผลต่อการปรับตวัสู่กรีนโลจิสติกส์ ปัจจยัภายในองค์กรท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ
ในการปรับตวัสู่กรีนโลจิสติกส์  ประโยชน์ท่ีองค์กรคาดว่าจะได้รับเม่ือปรับตวัเขา้สู่กรีนโลจิสติกส์ 
และกิจกรรมท่ีองค์กรให้ความส าคัญในการน ากรีนโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
นอกจากน้ียงัมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสภาพปัจจุบนัขององค์กรว่าไดด้ าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักรีน
โลจิสติกส์อยูใ่นระดบัใด น ากรีนโลจิสติกส์ไปประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรมใดบา้ง และใชอ้ะไรเป็นตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001 แล้วเท่านั้น งานวิจยัน้ีท าการเก็บ
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีส่งผลต่อการปรับตวัสู่กรีน 
โลจิสติกส์มากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลูกคา้และตลาด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบัใน
ประเทศผูผ้ลิตและผูซ้ื้อ ปัจจยัด้านการแข่งขนั ปัจจยัด้านสังคม ตามล าดบั ส่วนปัจจยัด้านการจดัหา
วตัถุดิบและปัจจยัด้านตน้ทุนรวมไม่ส่งผลต่อการปรับตวั ทั้งด้านนโยบายและทรัพยากรขององค์กร
ส่งผลให้องคก์รประสบความส าเร็จมาก ในส่วนของประโยชน์ท่ีองคก์รคาดวา่จะไดรั้บนั้น องคก์รคาด
ว่าได้รับประโยชน์ทางด้านการด าเนินงานมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การตลาด ลูกค้า และการเงิน 
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ตามล าดบั โดยองค์กรส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการวิจยัและการพฒันา การจดัหาวตัถุดิบ ช้ินส่วน 
และการผลิต เป็น 3 ล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการคลงัสินคา้คงคลงั การก าจดัของเสีย การตลาด 
การขาย และการจดัการสินคา้ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) ตามล าดบั นอกจากน้ีองค์กรยงัตอ้งการ
สนบัสนุนจากภาครัฐในการใหค้วามรู้และเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนตวัช้ีวดัท่ี
องค์กรใช้ว ัดความส า เร็จในก ารประยุกต์ ใช้ก รีน โล จิส ติก ส์  คือ  ป ริม าณ การป ล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศต้องมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับก่อนการด าเนินกิจกรรมกรีน 
โลจิสติกส์ ในขณะท่ีบางองคก์รใชก้ าไรสุทธิเป็นตวัช้ีวดัร่วมดว้ย โดยก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 5% 

 ปรัชญา ศุภจิตรา (2549) ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใชก้ารบริหารงาน
แบบกรีนซพัพลายเชนส าหรับธุรกิจผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์” ผลการศึกษาของการวจิยัน้ีเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ แบบสอบถามจากลูกคา้ของบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ และ
การสัมภาษณ์ จากผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการบริษทัผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์  ผลการศึกษาพบว่า 
ความส าคญัของการน า Green Supply chain management (GSCM) มาใช้ คือ การค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์ร และรองลงมา คือ ประโยชน์ท่ีองค์กรคาดวา่จะไดรั้บจากการน า GSCM มาใช ้และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการน า GSCM มาใช้เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัการใช้
บริการและการขนส่ง และการเลือกบริษทัซัพพลายเออร์ อีกทั้งอุปสรรคในการบริหารกรีนซัพพลาย
เชน คือ ค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีสูงจดัเป็นอุปสรรคอนัดบัแรก รองลงมา คือ การไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูบ้ริหาร 

Chen (2011) ท าการศึกษาเร่ือง “Green Organizational Identity: Sources and Consequence” 
การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นกรีน (Green Competitive Advantage) ท่ีเกิด
จากการเป็นองคก์รสีเขียว (Green Organizational Identity) โดยมีปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้กิดการเป็นองคก์รสี
เขียว คือว ัฒนธรรมการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กร (Environmental Organization 
Culture) และความเป็นผูน้ าด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กร (Environmental Leadership) ผลการศึกษา
พบวา่วฒันธรรมการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร และความเป็นผูน้ าดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์รมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองคก์รสีเขียว และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นกรีนข
ององค์กรด้วย ดงันั้นองค์กรต่างๆ จึงควรจะพฒันาวฒันธรรมการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มและ
ความเป็นผูน้ าดา้นส่ิงแวดล้อมขององค์กร เพื่อยกระดบัการเป็นองค์กรสีเขียว เน่ืองจากลกัษณะของ
องค์กรสีเขียวเป็นส่ิงท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กร ไม่สามารถลอกเลียนแบบกนัได้ ส่ิงเหล่าน้ีจะ
น าไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์รในอนาคตได ้
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 Lee (2009) ท าการศึกษาเร่ือง “Why and How to Adopt Green Management in to Business 
Organizations?: The Case Study of Korean SMEs in Manufacturing Industry” ก ารศึ กษ าในค ร้ั ง น้ี
พบวา่การประยกุตใ์ชแ้นวการบริหารจดัการแบบ Green Management ของกลุ่ม SMEs จะมีขอ้ไดเ้ปรียบ
กว่าองค์กรขนาดใหญ่ในบางประการ เน่ืองจากทั่วไปแล้วกลุ่มองค์กร SMEs จะมีขั้ นตอนการ
ติดต่อส่ือสารของแต่ละฝ่ายภายในองค์กรท่ีสั้ นและกระชับกว่าองค์กรขนากใหญ่ ซ่ึงโครงสร้างของ
องคก์ร SMEs มีความซบัซอ้นนอ้ยกวา่ รวมถึงพนกังานแต่ละคนปฏิบติังานไดห้ลายบทบาทหนา้ท่ี และ
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริหารสูงสุดไดง่้ายกวา่องคก์รขนาดใหญ่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของ SMEs ในการ
น า Green Management ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร อีกทั้ งผลการวิจัยยงัพบว่า SMEs ยงั
สามารถน า Green Management ไปประยุกตใ์ชใ้นองค์กรไดโ้ดยการสร้างกลยุทธ์และเปล่ียนแปลงการ
บริหารจดัการภายในองค์กร ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการน า Green Management ไปประยุกต์ใช้ใน 
SMEs ประกอบด้วยปัจจยัด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร
มนุษย ์และดา้นการลดตน้ทุนเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 Holt and Ghobadian (2009) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “An Empirical Study of Green Supply Chain 
Management Practices Amongst UK Manufacturers” การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงผลกัดนั
ท่ีมีผลต่อการปรับตวัสู่การบริหารจดัการแบบกรีนซพัพลายเชน และการศึกษาการด าเนินกิจกรรมกรีน 
ซพัพลายเชนของอุตสาหกรรมการผลิตภายในสหราชอาณาจกัร จากการศึกษาน้ีพบวา่แรงผลกัดนัดา้น
กฎหมายมีอิทธิพลต่อการปรับตวัสู่การบริหารจดัการแบบกรีนซพัพลายเชนของอุตสาหกรรมการผลิต
ในสหราชอาณาจกัรมากท่ีสุด อนัดับต่อมา คือแรงผลักดันภายในองค์กร แรงผลักดันทางด้านการ
แข่งขนั แรงผลกัดนัทางดา้นผูเ้ก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทาน และแรงผลกัดนัทางดา้นสังคม ตามล าดบั ผล
การศึกษาในส่วนท่ีสอง พบว่า การประยุกต์ใช้การบริหารการจดัการแบบกรีนซัพพลายเชนในการ
บริหารงานในองค์กรเป็นกิจกรรมท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในสหราชอาณาจกัรให้
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ การประเมินผูส่้งมอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัซ้ือจดัหาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การให้ความรู้และค าปรึกษาแก่ผูส่้งมอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
การเขา้ร่วมเครือข่ายอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 บุษกร ค าโฮม (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวของผูป้ระกอบการในจงัหวดัอุบลราชธานี” การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจยัและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของสถานประกอบการ
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ในจงัหวดัอุบลราชธานี จากการศึกษาน้ีไดพ้บวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคือ ความตอ้งการ
ในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร การสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ความตอ้งการของชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง กฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่ี
ท าอยู ่อีกทั้งการเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัหุ้นส่วนและนกั
ลงทุน  

 ศินิศา เวชพานิช (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใช ้Balanced 
Scorecard กบัความส าเร็จทางดา้นการเงินขององคก์ร กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชยท่ี์ใช ้Balanced Scored 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าดชันีวดัความส าเร็จแบบ
สมดุล (Balanced Scorecard) และน าไปใชก้บักลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใช้ Balanced Scorecard ส่งผลต่อความส าเร็จทางดา้นการเงิน
ขององคก์รของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผลการศึกษาพบว่าการใช้ Balanced Scorecard ส่งผลกระทบทางตรงต่อความส าเร็จในการ
จดัระบบองค์กรน ามาซ่ึงความส าเร็จทางการเงินของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เช่น นโยบายการบริหารต้นทุนในการด าเนินงาน การควบคุมต้นทุนท่ีดีจะส่งผลให้
อตัราส่วนของผลตอบแทนเพิ่มข้ึน นโยบายการสร้างทศันคติในการท างานของพนกังาน การท่ีพนกังาน
ท างานดีจะเป็นประสิทธิผลตอบแทนท่ีทางองคก์รจะไดรั้บมากข้ึน นโยบายการรักษาลูกคา้รายเดิมก็จะ
สามารถท าให้องคก์รสามารถควบคุมตน้ทุนในการจดัการไดง่้าย และนโยบายการสร้างระบบท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพจะสามารถส่งเสริมบุคลากรให้ท างานได้ง่านข้ึน ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและสามารถ
ดึงดูดลูกคา้ใหม่ในการเขา้มาใชบ้ริการได ้

Nayak, Padhi, Barik, Mohanty, and Pradhan  (2011) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองวฒันธรรมองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ:การศึกษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเหล็กในอินเดียผลการศึกษาการศึกษาในปัจจุบนัมี
วตัถุประสงคเ์พื่อวดัผลกระทบของวฒันธรรมองคก์รในแรงจูงใจในหมู่อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กท่ีรัฐ 
Odisha ในอินเดีย ขอ้มูลถูกเก็บรวบรวมจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งภาครัฐและ
เอกชนในรัฐ Odisha อินเดีย อุตสาหกรรมตวัอย่างได้แก่ภาครัฐเช่นโรงงานเหล็ก Rourkela (SAIL), นิ
ลาชอลอิสพฒัน์นีแกม (NINL) และภาคเอกชนเช่น Jindal สแตนเลส, ศรีเมเลนิคส์ จ ากดั และ BeeKay 
เหล็กและพลงังาน จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีไดพ้ยายามท่ีจะตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
องคก์รและแรงจูงใจในระดบัของล าดบัชั้น ฟังก์ชัน่ กลุ่มอายุและเพศฯลฯ มี 134 ตวัอยา่งท่ีผา่นการสุ่ม 
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แบ่งเป็น 71 คนจากภาครัฐและ 63 คนจากภาคเอกชน การศึกษาพบว่าสภาพการท างานแรงจูงใจและ
การจ่ายเงินอย่างเท่าเทียมกนัเป็นกงัวลส าหรับผูจ้ดัการของทั้งภาครัฐและเอกชน ความรับผิดชอบ / 
ความเป็นอิสระมีความสัมพนัธ์กบัความคลุมเครือความอดทน 

Sun and Chen (2011) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  การวิจัยเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการและการแข่งขนัขององคก์รของบริษทัจดทะเบียนของอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กในประเทศจีน ผลการศึกษาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นหัวใจหลกัของการก ากบัดูแล
กิจการและมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัขององคก์ร เอกสารน้ีจะใชเ้วลาบริษทัจด
ทะเบียนของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กในประเทศจีนเป็นตวัอย่างการวิจยัและท าให้การวิจยัเชิง
ประจกัษ์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการการก ากบัและการแข่งขนัขององค์กร ผลการ
แสดงให้เห็นวา่: ขนาดท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการและชุดคณะกรรมการมีบทบาทในเชิงบวกในการ
ส่งเสริมการแข่งขนัขององคก์รจ านวนมากเกินไปของการประชุมคณะกรรมการไม่เป็นประโยชน์เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ; สัดส่วนของกรรมการอิสระ, โครงสร้างความเป็น
ผูน้ าคณะกรรมการและเงินเดือนของคณะกรรมการไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัขององคก์รอยา่งเห็น
ไดช้ดั สุดทา้ยบนพื้นฐานของการวิจยัเชิงประจกัษ์ผลการวิจยัน้ีเอกสารให้ค  าแนะน าบางอย่างในการ
พฒันาและปรับปรุงคณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการและการแข่งขนัขององค์กรของ บริษทั จด
ทะเบียนของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กในประเทศจีน 

Lynn (2012) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 7 ส่ิง ใน 7 อย่างการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผลการศึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญจากอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้จะแจง้เก่ียวกบัขั้นตอนและแนวทางปฏิบติัท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ด าเนินการในโรงงานเหล็กเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยัส าหรับทุกคน หน่ึงใน
ขั้นตอนท่ีได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ีรวมถึงการสร้างทีมเพื่อประเมินว่าขั้นตอนเพียงพอ 
ขั้นตอนเฉพาะอุปกรณ์ได้รับการด าเนินการในพื้นท่ีท่ีมองเห็นเพื่อให้คนมีการเข้าถึงง่ายกับความ
ตอ้งการ คลาสจะถูกก าหนดส าหรับบุคลากรท่ีเหมาะสมทั้งหมดเพื่อยืนยนัความตอ้งการล็อค แคมเปญ
โปสเตอร์ได้รับการน ามาใช้เพื่อการตลาดและขายกระบวนการให้กบัพนักงาน วิธีการไม่มีความผิด
หมายความวา่การด าเนินการทางวินยัยงัไม่ไดรั้บการด าเนินการในระยะน้ีช่วยให้คนมีเวลาเพียงพอท่ีจะ
เขา้ใจความตอ้งการ ความคาดหวงัได้รับการมองเห็นได้อย่างสูงและขอ้ความท่ีได้รับการเสริมด้วย
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัทีมผูน้ าและทีมงาน 
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Murugan, Varadaraju, and Selvaraj  (2014) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาเก่ียวกบัความเป็นผูน้ า
อยา่งย ัง่ยืนในอุตสาหกรรมเหล็กท่ีมีการอา้งอิงเป็นพิเศษในการแล่นเรือ โรงงานเหล็ก ผลการศึกษาใน
ความเป็นผูน้ าขององค์กรใดๆ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและวตัถุประสงค ์
ผูน้  าชั้นน าท่ีมีอยู่ในองค์กรมีการพฒันาผูน้ าสายท่ีสองเพื่อให้ในกรณีท่ีไม่มีพวกเขาองค์กรจะไม่รู้สึก
โดยผูอ่ื้นและธุรกิจไปในทางท่ีราบร่ืน ในโลกการแข่งขนัในปัจจุบนัการเติบโตขององค์กรข้ึนอยู่กบั
ทิศทางของผูน้ าและวสิัยทศัน์ของพวกเขา เพราะการเกษียณอายสุมคัรใจ ช่องของผูน้ าดา้นบนกลายเป็น
วา่งและคนท่ีสองไม่สามารถประสบความส าเร็จน าองคก์รท่ีไม่มีการฝึกอบรมและพฒันาโปรแกรมท่ีจะ
ท าใหค้นสายท่ีสองเป็นดีเป็นผูน้ าท่ีมีการวางต าแหน่ง/สมคัรใจเกษียณอาย.ุการศึกษามุ่งเนน้ในระดบัท่ีมี
อยู่ของผูน้ าในองค์กรและช่องว่างในการพฒันาความเป็นผูน้ าและแนะน าการปรับปรุงคุณภาพความ
เป็นผูน้ าของคนระดบัท่ีสองในองคก์ร  

Lee and Malerba  (2017) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การน ากรอบและการเปล่ียนแปลงในความเป็นผูน้ า
อุตสาหกรรม: ช่องทางของโอกาสและการตอบสนองของ บริษทั และประเทศในววิฒันาการของระบบ
ภาคผลการศึกษาการศึกษาคร้ังน้ีเสนอกรอบงานท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายวา่ท าไมการเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ืองในผูน้ าอุตสาหกรรม เกิดข้ึนในช่วงเวลาในภาค ในรอบการจดัท า, บริษทั และประเทศท่ี 
Latecomer โผล่ออกมาเป็นผูน้ าระหว่างประเทศ ในขณะท่ี Incumbents สูญเสียต าแหน่งก่อนหน้าน้ี 
ผูน้  าใหม่จะถูกแทนท่ีโดยผูม้าใหม่ เพื่อระบุปัจจยัท่ีฐานของด าเนินการของงานวิจยัน้ี Adopts กรอบ
ระบบภาคและระบุหน้าต่างของโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงวิวฒันาการระยะยาวของอุตสาหกรรม 
การศึกษาคร้ังน้ีเสนอหนา้ต่างสามหนา้ต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติเฉพาะของระบบเซกเตอร์ มิติหน่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงในความรู้และเทคโนโลยี มิติท่ีสองเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในความตอ้งการ
และท่ีสามรวมถึงการเปล่ียนแปลงในสถาบนัและนโยบายสาธารณะ การรวมกันของการเปิดของ
หน้าต่าง (เทคโนโลยีความต้องการหรือสถาบัน/นโยบาย) และการตอบสนองของ บริษัท และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของระบบภาคของ Latecomer 
 
2.12 กรอบแนวคิดการวจัิย และค าอธิบายกรอบแนวคิดการวจัิย 

2.11.1 กรอบการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 จากแนวคิดทฤษฎีผูว้ิจยัไดก้ าหนดมิติการศึกษาซ่ึงจะน าไปสู่รูปแบบการจดัการอุตสาหกรรม 
เหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืนโดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 
สมดุล (Balanced Scorecard) ดว้ยเหตุท่ีมีผูส้นบัสนุนแนวคิดดงัต่อไปน้ี  
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 จรินทร์ อาสาทรงธรรม (2546) กล่าวว่า การสร้าง Balanced Scorecard มีขั้นตอนท่ีองค์กรตอ้ง
ให้ความส าคญั เพราะการวางแผนการด าเนินงานท่ีดี สามารถท าให้กิจการสามารถท างานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 Shi-Ming, Chia-Ling, and Ai-Chin (2006) ก ล่ าวว่า  ก ารรวมกรอบการท างาน  Balanced 
Scorecard (BSC) ทั้ง 4 มุมมองเขา้กบัแนวคิดของแนวทางกลยทุธ์ (Strategic Themes) จะใหผ้ลเป็นแผน
กลยุทธ์ (Strategy Map) ถือไดว้่าแผนท่ีกลยุทธ์เป็นตวัประสานกนั ของกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยให้
แปลงวสิัยทศัน์ไปเป็นการกระท า ซ่ึงในองคก์รท่ีตอ้งการน า Balanced Scorecard (BSC) มาใชจ้ะตอ้งน า
ส่วนต่างๆ ขององคก์รมารวมกนั และให้วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์เป็นชุดร่วมกนัแก่องคก์รเพื่อท าการมุง้
เนน้สอดคลอ้งกนัใหช้ดัเจน และควรมีการเรียงล าดบัท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง  
 นอกจากน้ี Gouillart (2004) ได้กล่าวว่า Balanced Scorecard (BSC) ถือเป็นส่วนส าคญัในการ
จดัท าระบบการประเมินผลองคก์รดว้ย คือการให้พนกังานมีส่วนร่วมในระบบการประเมินผล ให้รับรู้
ถึงหน้าท่ีท่ีตนเอง มีความเขา้ใจถึงกลยุทธ์และการน าไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั และช่วยให้ผูบ้ริหาร
ไดม้องเห็นภาพ วสิัยทศัน์ เส้นทางในการก าหนดแผนงาน และการวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
 การประเมินผลการปฏิบติังานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นตวัแปรหลกัของการท า
วจิยัแสดงไดด้งัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นตวัแปรหลัก
ของการท าวจิยั 
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ปิยธิดา ตั้งตระกูลสมบติั (2554)            

สิรินทิพย ์ประภากรวิมล (2552)            

จิติศกัด์ิ พนูศรีสวสัด์ิ (2555)            

ปรัชญา ศุภจิตรา (2549)            

จ าเริญ เข่ือนแกว้ (2554)            

ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล (2555)            

อนิณ อรุณเรืองสวสัด์ิ (2553)            

Holt and Ghobadian (2009)            

Lee (2009)            
Gil Friend (2014)            
นิจฌานนัท ์ศรีวิทยา (2548)            

อรรณพ ขาวนุ่ม (2543)            

วราภรณ์ กลัป์ยาเลิส และ วีรอร วดัขนาด (2541)            
รุธ์ิ และคณะ (2549)            

ศรินรัตน์ เทียมสุวรรณ (2555)            
 
 

ท่ีมา: ผูว้จิยั (2563) 
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ภาพที ่2.4 กรอบแนวคิดการวจิยั 
ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562) 

ปัญหา/อุปสรรค ยุทธศาสตร์  
และปัจจัยสู่ความส าเร็จ  

กระบวนการในการด าเนิน และตัวช้ีวดั 

มุมมองทางด้านการเงิน 

-     การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

-     ผลประกอบการขององคก์ร 

-     เศรษฐกิจและการเงินทางภาพรวมขององคก์ร 

-     สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีท่ีองคก์รพึงไดรั้บ 

  
  
  
  
  

มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน 
-     การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ร 
-     ภาวะผูน้ า และการสนบัสนุนจากผูน้ าระดบัปฏิบติั 
-     ดา้นระบบการผลิตและเทคโนโลยสีีเขียว 
-     นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจน 

  
มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
-     การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดต่อการปฏิบติั 
-     ดา้นนโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากรัฐ 
-     ชุมชน และสงัคมรอบขา้งท่ีมีผลผลกัดนัใหอ้งคก์ร 
       เกิดการเปล่ียนแปลง 
-     การผลกัดนัจากลูกคา้ 

  
  
  
  
  
  

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

-     ดา้นความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 

-     การทบทวน และการประเมินผล 

-     ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 

-     ความรับผิดชอบ พนัธสมัพนัธ์ และความมุ่งมัน่ 

  
  
  
  

รูปแบบกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมเหลก็ 

สู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยนื 
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2.11.2 นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) 
 

มิติที ่1 มุมมองทางด้านการเงิน 
ผลลพัธ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะบอกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ในเร่ือง

ของการวเิคราะห์อตัราการเติบโต ความสามารถในการท าก าไร และความเส่ียงท่ีผูถื้อหุ้นจะถอนตวั ซ่ึง
การวิเคราะห์ด้านการเงินน้ีเป็นการบันทึกกิจกรรมงานทุกงานท่ีตีค่าเป็นเงินและสามารถสัมผสัได้
รวมถึงเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ 

1) การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 
 การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อมหมายถึงการลงทุนท่ีประกอบไปด้วย 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ การ
บริหารจดัการน ้ า การจดัการคุณภาพอากาศ และ การจดัการของเสียและวสัดุเหลือท้ิง ซ่ึงผลท่ีไดจ้าก
การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและย ัง่ยนืในสถานประกอบการคือการน าไปสู่คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดีในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณโดยรอบท่ีมีความสุข ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร
ภายในสถานประกอบการนั้นๆ ซ่ึงการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นก็เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจ
และสามารถด ารงอยูคู่่กบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

2) ผลประกอบการของบริษัท 
ผลประกอบการของบริษัท คือรายรับท่ีบริษัทได้มาจากการด าเนินธุรกิจตามปกติ ซ่ึงผล

ประกอบการของบริษทัในท่ีน้ีสามารถวดัไดอี้กดา้นคือความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัท่ีจะสามารถท าให้บริษทัเกิดความน่าไวว้างใจ อีกทั้งยงัสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดี
ต่อสินคา้ท่ีไดเ้ลือกซ้ือไป 

3) เศรษฐกจิ และการเงินทางภาพรวมขององค์กร 
เศรษฐกิจ หมายถึงการแสวงหาทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพื่อมาตอบสนองความตอ้งการของ

มนุษยท่ี์มีอยูอ่ย่างไม่มีจ  ากดั เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อการเงินทางภาพรวม
ของบริษทัซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากความสามารถในการท าก าไรขององคก์ร และจากการเติบโตของบริษทั 

4) สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีทีอ่งค์กรพงึได้รับ 
สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีท่ีองค์กรพึงไดรั้บ หมายถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีองคก์ร

พึงไดรั้บจากการสนบัสนุนจากภาครัฐในการปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซ่ึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ น้ี
จะสามารถเป็นแรงผลักดนัให้แก่ผูป้ระกอบการในการก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและท าให้
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เป้าหมายของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีไดต้ั้งไวป้ระสบความส าเร็จดา้นกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั
ของภาครัฐ 

 

มิติที ่2 มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน 
มุมมองน้ีเป็นมุมมองท่ีจะท าให้องคก์รทราบถึงกระบวนการจดัการภายในท่ีเอ้ืออ านวย ต่อการ

ด าเนินงานและมีประสิทธิภาพ ท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้และหุ้นส่วนต่อสินคา้หรือการ
บริการ รวมทั้งบ่งบอกถึงศกัยภาพของพนกังานท่ีจดัการกบักระบวนการ และกิจกรรมท่ีร้อยเรียงกนัซ่ึง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมงานในการบริหารจดัการองคก์ร 
 

1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในขององค์กร 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ร หมายถึง การท่ีบุคลากรภายในองคก์รสามารถมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการขบัเคล่ือนเป้าหมายขององค์กรในดา้นของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวให้
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีมีสิทธิในการออกเสียง ออกความคิดเห็นในการก าหนด
กฎระเบียบ หรือการร่วมกนัท างานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างพร้อมเพียงกนั
โดยไม่เกิดขอ้คดัแยง้กนัในองคก์ร 

2) ด้านภาวะผู้น าและการสนับสนุนจากผู้น าระดับปฏิบัติ 
การขบัเคล่ือนองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและนโยบายภายในองค์กรท่ีไดว้าง

ไวน้ั้นจ าเป็นต้องมีผูน้ าท่ีดีในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ภาวะผูน้ าในท่ีน้ีนั้นคือการร่วมมือกัน
ระหวา่งผูน้ าและแรงสนบัสนุนจากผูน้ าระดบัปฏิบติัท่ีมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง โดยจะสะทอ้นให้เห็น
ถึงวตัถุประสงค์และนโยบาย ท่ีมีร่วมกันโดยท่ีกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีความตั้งใจเดียวกันท่ีจะน าพา
องค์กรให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะสะทอ้นให้เห็นถึงผลส าเร็จของนโยบาย
ภายในองคก์รท่ีไดก้ าหนดข้ึนโดยผูน้ าและปฏิบติัตามโดยผูต้าม  

3) ด้านระบบการผลติและเทคโนโลยสีีเขียว 
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการดูแลทุกข้ึนตอนและทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิด

การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นระบบการผลิตจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันา
เพื่อลดการเกิดของเสียและมลพิษให้น้อยท่ีสุด โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาโดยใช้เทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) เพื่อให้เกิดการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco Product) อีกทั้ง
การน าส่ิงท่ีเหลือใชแ้ละการน าของเสียกลบั มาใชใ้หม่ตามหลกัการ 3R’s Reuse Reduce Recycle 
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4) นโยบายและแผนปฏิบัติทีชั่ดเจน 
นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนในเร่ืองของการกา้วสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวขององคก์ร

นั้น จะสามารถท าให้ระดับปฏิบติัในองค์กรนั้นเข้าใจและสามารถเดินไปในแนวทางเดียวกนัอย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธี และเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงถึงการท่ีองค์กรต้องการน าองค์กรสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว และมุ่งสู่เป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไวอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 มิติที ่3 มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
มุมมองน้ีจะสามารถท าให้องค์กรทราบถึงส่ิงท่ีควรจะต้องลงมือท าเพื่อให้ทราบถึง ความ

ตอ้งการของลูกคา้หรือมองเห็นมุมมองของลูกคา้วา่อยากจะใหอ้งคก์รเป็นอยา่งไรเพื่อใหอ้งคก์ร บรรลุสู่
เป้าหมายขององค์กรท่ีวางไวใ้นด้านของการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้เม่ือลูกคา้ท าการใช้
สินคา้ หรือมีการใชบ้ริการขององคก์ร 

การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ข้มงวดต่อการปฏิบัติ 

1) ด้านนโยบายและสิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากภาครัฐ 
 นโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีภาคเอกชนไดรั้บจากภาครัฐเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติั ซ่ึงสิทธิ
ประโยชน์ท่ีภาคเอกชนไดรั้บนั้นสามารถเป็นแรงผลกัดนัท่ีจะท าใหเ้ป้าหมายของภาครัฐและภาคเอกชน
ท่ีไดต้ั้งไวป้ระสบความส าเร็จดา้นกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของภาครัฐ 

2) ชุมชนและสังคมรอบข้างทีม่ีผลผลกัดันให้องค์กรเกดิการเปลีย่นแปลง 
ชุมชนและสังคมรอบขา้งเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงขององค์กรสู่การเป็น  

อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากหากองคก์รเกิดการต่อตา้นจากชุมชนและสังคมรอบขา้งนั้น
ย่อมส่งผลเสียต่อภาพรวมขององค์กรเป็นอย่างมากรวมถึงองค์กรอาจถูกมองว่าเป็นองค์กรท่ีไม่มี
จรรยาบรรณและศีลธรรม 

3) การผลกัดันจากลูกค้า 
 ลูกค้า คือ บุคคลท่ีมาซ้ือสินค้า หรือบริการของบริษัท โดยฝ่ายการตลาดจ าเป็นท่ีจะต้อง
ท าการศึกษาลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสูงสุด ซ่ึงการผลกัดนัจาก
ลูกคา้จะน าไปสู่การไดเ้ปรียบทางแข่งขนัจากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรท่ีด าเนินกิจการดา้นธุรกิจอยา่ง
เดียวกนั หรือธุรกิจใกล้เคียงกันซ่ึงสามารถใช้แทนกันได้ โดยบริษทัจ าเป็นจะต้องแข่งขนัทางด้าน
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กิจกรรมทางธุรกิจ ดา้นการขาย รวมถึงการผลิตท่ีไดป้ริมาณและคุณภาพ เพื่อให้บริษทัข้ึนเป็นกิจการท่ี
ยดึครองตลาดใหม้ากท่ีสุด  
 

 มิติที ่4 มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
มุมมองดา้นน้ีสามารถท าให้องค์กรทราบวา่องค์กรจะตอ้งมีการจดัการดา้นการพฒันาบุคลากร

ในองค์กรได้อย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านทางการอบรม (Training) และพัฒนาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รเกิดการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และมีประสิทธิภาพ 

1) ด้านความรู้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
 ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมสี
เขียวในเชิงลึกเป็นอย่างดี ทราบถึงวตัถุประสงค์ สิทธิประโยชน์ ข้อดีและข้อเสียของการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมทั้งมีความสามารถในการโนม้นา้วบุคลากรภายในองคก์รใหเ้กิดความเช่ือมัน่ 
เกิดจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมร่วมในการเปล่ียนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร อีก
ทั้งมีการก าหนดแนวทาง และนโยบาย ส าหรับการปฏิบติัเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจไปในทิศทาง
เดียวกนั เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ถึงความส าคญัในการใส่ใจส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

2) การประเมินผล และการทบทวน 
 องค์กรควรก าหนดวิธีการประเมินผลการรับรู้ การปฏิบติัตาม และจิตส านึกท่ีเพิ่มมากข้ึนตาม
ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้เพื่ อแสดงให้ เห็นว่า บุคลากรได้มีการด าเนินงานสอดคล้องกับกลยุท ธ์ 
วตัถุประสงค์ และนโยบายท่ีผูบ้ริหารไดก้ าหนดไว ้อีกทั้งองค์กรจ าเป็นตอ้งมีการทบทวนถึงกลยุทธ์ 
วตัถุประสงค์ และนโยบายท่ีได้ก าหนดไวน้ั้ นเป็นระยะเพื่อท าการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งต่อสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกซ่ึงอาจเกิดการเปล่ียนแปลง 

3) ค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 
 ค่านิยมสีเขียว หมายถึง การสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความเช่ือ มีจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม และมีพฤติกรรมร่วมกันเป็นไปในทางเดียวกัน ในการร่วมกันสร้างค่านิยมในด้าน
พฤติกรรมการด าเนินการเร่ืองส่ิงแวดล้อม เช่นการเผยแพร่ และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัค่านิยมสีเขียว
ให้แก่บุคลากรภายในองคก์ร และผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนัเพื่อให้
เกิดความย ัง่ยืน ซ่ึงการท่ีบุคลากรในองคก์รใหค้วามร่วมมือร่วมใจท่ีจะสร้างองคก์รใหเ้ป็นอุตสาหกรรม
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สีเขียวในทุกด้านของการประกอบกิจการให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะสามารถท าให้ค่านิยมสีเขียวนั้น
กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รดา้นสีเขียวไปในท่ีสุด 

4) ความรับผดิชอบ พนัธสัมพนัธ์ และความมุ่งมั่น 
 เพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายของการเขา้สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น ความรับผดิชอบใน
ท่ีน้ีต้องเกิดจากทุกบุคคลในองค์กรทุกระดับ ซ่ึงจะเกิดเป็นพนัธสัมพนัธ์ข้ึนมาท่ีไม่ว่าจะเป็นระดับ
บริหาร หรือระดบัปฏิบติัการ หรือแมแ้ต่กระทัง่ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง 
และมีความมุ่งมัน่ในการร่วมด าเนินการเพื่อใหเ้ป้าหมายนั้นลุล่วง 
 



บทที ่3 
การด าเนินการวจิยั 

 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ตน้แบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อย่างย ัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ปัจจัย และรูปแบบ เพื่อการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างย ัง่ยืน ผูว้ิจยัได้ก าหนดโจทย์หลักของการวิจยัน้ีว่า “การบริหารจดัการ
อุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืนเป็นอย่างไร” โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ
ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และน าการศึกษาเชิงปริมาณมาเป็นส่วนเสริม เพื่อให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนโดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของอุตสาหกรรมท่ี เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวและน ามาเป็นแนวทาง โดยมุ่งศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืทั้ง 5 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ใน
เครือสหวิริยา กรุ๊ป บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดั เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื โดยมีการ
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การออกแบบการวจิยั 
3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเพื่อน าเสนอรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การ

เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณมาเสริมรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
3.4 การน าเสนอรูปแบบท่ี เหมาะสมในการจัดการอุตสาหกรรม เหล็กไทยสู่การเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
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3.1 การออกแบบการวจัิย 
ในการศึกษาต้นแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่าง

ย ัง่ยนืจะพิจารณาส่วนรูปแบบของการวจิยัและส่วนของผูใ้หข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

3.1.1 รูปแบบของการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก และเสริมด้วย

ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)  ซ่ึงเป็นไปในแนวทางการวิจยัทางสังคมศาสตร์แบบไม่มีการ
ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยเป็นการวจิยัแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาเชิงลึก มีความ
น่าเช่ือถือ และมีเหตุผลเพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานวิจยัต่อไป โดยเน้นไปท่ี
เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยคุณลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิง
คุณภาพตามแนวคิดบางส่วนของ Patton (1990, pp. 39-63) มาประยกุตเ์พื่อใชใ้นการท าวจิยัน้ี เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีคุณภาพและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์จะท าการวิจยัมากท่ีสุด รวมถึงครอบคลุมหลกัการ
เพื่อใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื ไดอ้ยา่ง
ครบถว้น 

 

3.1.2 ขั้นตอนการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนการวจิยัเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย  เอกสารต่างๆ และสืบค้นข้อมูลผ่าน

อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมเหล็ก 
ขั้นตอนที ่2 ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแบบสัมภาษณ์

เชิงคุณภาพ และแบบสอบถามเชิงปริมาณ 
ขั้นตอนที ่3 ผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล ทั้งผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทั รวมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจาก

ภาครัฐ พร้อมการแจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยใช้ชุดสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง และแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
อุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ตวัแปรหลกัท่ีใชใ้นคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
4 มุมมอง ได้แก่ (1) มุมมองทางด้านการเงิน (2) มุมมองทางด้านกระบวนการจดัการ
ภายใน (3) มุมมองทางดา้นลูกคา้และสังคม (4) มุมมองทางดา้นการเรียนรู้ และการเติบโต 

 การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ตามหัวขอ้ของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงมุ่ง
สอบถามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลทีละประเด็นเก่ียวกับการจดัการองค์กร ทักษะ 



78 
 

 
 

คุณลักษณะ ปัญหา และปัจจัย ขององค์กรท่ีจะสามารถปรับตัวและพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืได ้

ขั้นตอนที ่4 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทั รวมถึงขอ้มูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถาม ตามขั้นตอนท่ี 3 น ามาวิเคราะห์และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อจดักลุ่มค าตอบ
ต่างๆ ท่ีไดรั้บค าตอบมา 

ขั้นตอนที ่5 รวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 4 น ามาวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัท่ีได้
ก าหนดไว ้

ขั้นตอนที ่6 น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 5 มาเขียนข้อค้นพบในการวิจับ ซ่ึงมีการตรวจสอบจาก
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย ตรวจสอบจากผู ้ให้ข้อมูล เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความ
เหมาะสม เพื่อใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนที ่7 จดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
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ขั้นตอน วธีิด าเนินการวจิยั ผลผลติ 

1. ศึ ก ษ า  วิ เค ร าะ ห์  สั ง เค ร าะ ห์ 
เอกสาร เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยัและน าสาระส าคญัไปสร้าง
ตวัแบบ 
(กรกฎาคม 2559-ตุลาคม 2559) 

1. วิเคราะห์หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบั 
 ธรรมชาติของอุตสาหกรรมเหล็ก 
 อุตสาหกรรมสีเขียว 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและน าสาระ 
ส าคญัไปใชใ้นการร่างตวัแบบ 

1. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
2. ปั ญ ห า  แ ล ะ  ส า ร ะ ส า คั ญ เ ก่ี ย ว กั บ
อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. กรอบค าจ  ากัดความของผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเหล็ก 

2. ศึกษาและค้นหาปัจจัยหลักของ
ตน้แบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็ก
สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่าง
ย ัง่ยนื  
(พฤศจิกายน 2559-กุมภาพนัธ์ 2560) 
 

1. ศึกษาปัจจยัหลกัฯ 
 จดักลุ่มปัจจยั จาก ทฤษฎี และงานวิจยัในอดีต  
 บูรณาการรูปแบบของอุตสาหกรรมเหล็กท่ีจะ

สามารถเป็นตัวอย่างในการเข้าสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งปัจจยั
ภายในและภายนอก  สร้างจากขอ้มูล ทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
ประกอบเช่ือมโยงเป็นร่างรูปแบบคร้ังท่ี 1 

3. เส ริม ร่ างต้น แบบก ารจัดก าร
อุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมสี
เขียวอยา่งย ัง่ยนื  
(มีนาคม 2560-มิถุนายน 2560) 

1. ด าเนินการยกร่างตน้แบบการจดัการอุตสาหกรรม
เหล็กสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
 (ร่างและผา่นการพิจารณาจากท่ีปรึกษาคร้ังท่ี1) 
 ตรวจสอบและพฒันารูปแบบ 

1. ร่างรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน คร้ังท่ี 2 และ
เสริมกรอบรูปแบบการสร้างจากผลท่ีได้จาก
สัมภาษณ์ผู ้บริหารของกลุ่มสัมภาษณ์ท่ีเป็น
ตน้แบบ แบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการเงิน 
มิติด้านกระบวนการจัดการภายใน มิติด้าน
ลูกค้าและสังคม และ มิติด้านการเรียนรู้และ
การเติบโต 

4. ตรวจสอบและปรับปรุงต้นแบบ
การจัดการอุตสาหกรรม เหล็ ก สู่
อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมแนวทาง
เส น อ แ น ะ ท่ี มุ่ ง ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น
อุตสาหกรรม สี เขี ยว  อย่างย ั่งยืน 
(กรกฎาคม 2562-พฤศจิกายน 2562) 
 

1. ปรับปรุงตน้แบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื  
 (ร่างและผา่นการพิจารณาจากท่ีปรึกษาคร้ังท่ี2) 
 แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์ 
 สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

1. รูปแบบฯ  คร้ังท่ี 3 ท่ีมีความเช่ือมโยงของ
ปัจจยัท่ีสมบูรณ์ข้ึน และเสริมด้วยข้อมูลท่ีได้
จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 

5. น า เส น อต้น แบบ ก ารจัด ก าร
อุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมสี
เขียวอยา่งย ัง่ยนื 
(เมษายน 2563-กรกฎาคม 2563) 

1. ปรับปรุงรูปแบบจนสมบูรณ์ และ เน้ือหาเสริม  
(ร่างและผา่นการพิจารณาจากท่ีปรึกษาคร้ังท่ี 3) 
น าไปประมวลข้อคิดเห็นมาปรับแก้และพัฒนา
รูปแบบขั้นสุดทา้ย 
2. สรุปผลและน าเสนอรายงานผลการวิจยั 

1. รูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมเหล็ก สู่
อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื  
และ ตอบปัญหาการวิจยัอยา่งชดัเจนได ้ 
2. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

ภาพที ่3.1 ขั้นตอนวธีิการวิจยัและผลผลิตของงานวจิยั 
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนื 
 

 เคร่ืองมือวจัิย 
แบบสัมภาษณ์เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคคลท่ีมี

บทบาทต่อการบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็ก ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ส าหรับผูบ้ริหารองคก์รใน
ส่วนของภาคเอกชน และแบบสัมภาษณ์ในส่วนของภาครัฐ ในท่ีน้ีต าแหน่งผูท่ี้ให้สัมภาษณ์ของ
ภาคเอกชน ไดแ้ก่ ประธานบริษทั กรรมการ รองกรรมการ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีก าหนดนโยบาย และเป็นผูมี้
พลงัในการผลกัดนัองคก์รในการปรับเปล่ียนสู่การเป็นองคก์รสีเขียวไดส้ าเร็จ จ  านวน 5 ท่าน ในส่วน
ของภาครัฐสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมให้มีการปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว จ านวน 2 ท่าน และน าขั้นตอนของการวิจยัเชิงคุณภาพมาอธิบายผลร่วมกบัผลทางสถิติท่ีไดรั้บจาก
การวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะท าให้การวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น ทั้งตวัเลขอา้งอิง และการอธิบาย
เหตุผล ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 โดยแบบสัมภาษณ์จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที ่1 แรงผลกัดนัจากภายในขององคก์รท่ีมีส่วนช่วยใหเ้ป้าหมายส าเร็จ 
 ส่วนที ่2 แรงผลกัดนัจากภายนอกท่ีมีผลต่อองคก์รในการบรรลุเป้าหมาย 
 ส่วนที ่3 ค  าถามปลายเปิดในส่วนของค าแนะน า 
 

ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)  
 ในการวิจยัน้ี  ผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะประกอบไปด้วยผูบ้ริหารและกรรมการขององค์กร
ตวัอยา่ง เน่ืองจากการบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืนนั้นจะ
เร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริหารของแต่ละองค์กรเล็งเห็นถึงความส าคญัและให้การสนบัสนุนการด าเนินงาน
ดว้ยการก าหนดเป็นนโยบายขององคก์รข้ึน ซ่ึงความคิดเห็นในการน าองคก์รเขา้สู่การเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวจึงมาจากผูบ้ริหารองค์กรเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งได้มีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจากภาครัฐ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และครบถว้นทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน  
 

 การวิจยัเชิงคุณภาพด าเนินการโดยการเก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผูบ้ริหาร และ
กรรมการบริษทั ขององคก์รตวัอยา่ง ร่วมกบัการวจิยัเชิงปริมาณจากการตอบแบบสอบถามของผูจ้ดัการ 
หัวหน้า แต่ละแผนก ทุกแผนก และฝ่ายท่ีอยูใ่นส่วนของการรับผิดชอบด าเนินการจดัการในเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอยา่ง การน าเอาการวิจยัเชิงปริมาณมาเสริมการวิจยัเชิงคุณภาพ
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ในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของงานวิจยัมากข้ึน จึงไดมี้การเก็บขอ้มูลในดา้นของผูอ้อกนโยบาย 
และผูน้ าเอานโยบายมาปฏิบติั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัมาจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยท่ีในส่วนของภาคเอกชนประกอบดว้ย 
บริษทั และรายช่ือผูบ้ริหารองคก์รท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 

 ระดับกลางน า้  : (1)   บริษทั สหวริิยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  
          ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 
           สัมภาษณ์ คุณมิตซูรุ คูราฮาชิ  
           ต  าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

   (2)   บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
          สัมภาษณ์ คุณศศิร์อร ธนโชคไชยรัตน์ 

          ต  าแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 ระดับกลางน า้/ปลายน า้ : (3)   บริษทั เอน็เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั 
          สัมภาษณ์ คุณสมเกียรติ ปินตาธรรม  
                    ต  าแหน่ง ประธานบริษทั เอน็เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 

ระดับปลายน า้  : (4)   บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
               สัมภาษณ์ คุณภทัรพล บตัรสมบูรณ์ 
               ต  าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

   (5)   บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดั 
          สัมภาษณ์ คุณชวลิต ครองสิน 
          ต  าแหน่ง ประธานกรรมการเครือประมวลสินกรุ๊ป 
 

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัในส่วนของภาครัฐ 2 ท่านในการท าการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. รองศาสตราจารย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู 

ต าแหน่งงาน 
 ท่ีปรึกษาห้องปฏิบัติการ  Nano-Characterization Laboratory, Safety Risk Assessment 

Laboratory, and National Advanced Nanotechnology Center  ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
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แห่งชาติ  ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 ท่ีปรึกษาประจ า ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท ์ 

 กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเอกชนพฒันาภูมิภาค 
 นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย วาระปี 2557-2559 และ 2560-2562 
 นายกสภาสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย วาระปี 2560-2562 และ  
 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวศิวกรรมและแกไ้ขปัญหาการรบกวนวิทยุ

การบิน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส านักงานกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

2. ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 

ต าแหน่งงาน  
 นกัวทิยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
 ผูอ้  านวยการส่วนมลพิษอากาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผูอ้  านวยการกลุ่มบริการงานอนุญาตวตัถุอนัตราย 2 

 

 ในการน้ีผูว้ิจยัไดติ้ดต่อประสานงานทั้งผูใ้หข้อ้มูลส าคญัภาคเอกชนเขา้ข่ายและภาครัฐ โดยการ
ติดต่อนัดหมาย วนั เวลา และสถานท่ีโดยตรงกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ผ่านการแนะน าจากผูใ้หญ่ในวงการ
เหล็ก และรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวเิคราะห์ 
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเสริมรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนื 

ในการศึกษาปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืนน้ีใช้
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้ น ซ่ึงงานวิจยัน้ีได้ใช้การก าหนดเป้าหมายของผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญัจาก
บุคลากรระดับผูจ้ดัการ หัวหน้าฝ่าย แต่ละแผนกทุกแผนก และฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการรับ
นโยบายจากผูบ้ริหาร และฝ่ายท่ีอยู่ในส่วนของการรับผิดชอบในการด าเนินการจดัการในเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 50 ราย เน่ืองจากในทางปฏิบติัไม่สามารถท าการศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
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ได ้อนัเน่ืองมาจากปัญหาอุปสรรคดา้นความเหมาะสมของการให้ขอ้มูลจากแต่ละบริษทั และขอ้ปฏิบติั
ขององค์กรนั้นๆ รวมถึงระยะเวลาท่ีจะศึกษาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงมีจ านวนมาก จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดขนาดและจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้จะให้ขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเหมาะสม
และชดัเจนท่ีสุดให้กบังานวิจยั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดองคก์รตวัอยา่งท่ีเป็นองคก์รชั้นน าท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในอุตสาหกรรมเหล็กเท่านั้น 
  

การออกแบบสอบถาม 
 ผูว้ิจ ัยได้เลือกใช้แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเพื่อให้ไดข้อ้มูลในส่วนของภาคปฏิบติั โดยแบบสอบถามจะประกอบดว้ย 
2 ส่วน เพื่อใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ีดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส่วนที่ 1  ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การตั้งค  าถามแบบปลายปิด 
(Closed-ended Question) ไดแ้ก่ ช่ือ ต าแหน่งงาน และ อายงุาน 

ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัระดบัลกัษณะของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการอยูอ่าศยับริเวณใกลเ้คียงกบัสถาน
ประกอบการท่ีเขา้ข่ายในการศึกษา โดยเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบมาตรวดั Likert 
Scale ประกอบดว้ยขอ้ความเชิงบวก (Positive Item) และขอ้ความเชิงลบ (Negative Item) ซ่ึง
จะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั จากนอ้ยไปมาก 

 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดก้ าหนดการวิเคราะห์โดยการแจกแจงเน้ือหา หรือ
แนวคิดท่ีปรากฏในต ารา หนงัสือ เอกสาร ข่าว ส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึงบทสัมภาษณ์ท่ีทางผูว้ิจยัไดก้  าหนด
องค์กร และผูส้ัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีก าหนดนโยบาย และเป็นผูมี้พลงัในการผลกัดนัองค์กรให้ท า
อุตสาหกรรมสีเขียวไดส้ าเร็จ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ผูว้จิยัไดก้  าหนดข้ึน 

 
3.4 วเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมาเสริมรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวอย่างยัง่ยนื 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
(SPSS) เพื่อค านวณหาค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมโยง
ระหวา่งการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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 ส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีค านวณ ได้ใช้เกณฑ์การแบ่งชั้น (Class Interval) 
เท่าๆ กนัดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เป็นค่าระดบัมากท่ีสุด เป็นความเห็นดว้ยท่ีมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เป็นค่าระดบัมาก เป็นความเห็นดว้ยท่ีมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เป็นค่าระดบัปานกลาง เป็นความเห็นท่ีปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เป็นค่าระดบันอ้ย เป็นความเห็นท่ีนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง เป็นค่าระดบันอ้ยท่ีสุด เป็นความเห็นท่ีนอ้ยท่ีสุด 
 



บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 หัวขอ้น้ีแสดงผลการวิจยัการบริหารจดัการคุณลกัษณะการจดัการของบริษทัท่ีจะน าพา
องคก์รไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมาเป็นตน้แบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื โดยผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยั ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ปัญหา และ สาเหตุสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมเหล็ก 
2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าหลกัการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใชเ้พื่อสร้างความย ัง่ยนื 
3. รูปแบบการจดัการเพื่อน าอุตสาหกรรมเหล็กไทยไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

อยา่งย ัง่ยนื 
 

4.1 ปัญหา และสาเหตุสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมเหลก็ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้บ่งการวเิคราะห์ปัญหา และสาเหตุของอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน โดยแบ่งออกเป็น ปัญหาและสาเหตุตามมุมมองของ Balanced 
Scorecard (BSC)  4 มุมมอง และ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ล าดบัขั้น 
 

ปัญหาและสาเหตุตามมุมมองของ Balanced Scorecard (BSC)  4 มุมมอง ไดแ้ก่ 
- มุมมองทางดา้นการเงิน 
- มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน 
- มุมมองทางดา้นลูกคา้ และสังคม 
- มุมมองทางดา้นการเรียนรู้ และการเติบโต ซ่ึงสามารถสรุปไดต้ามการพฒันาระดบัขั้น 

 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ล าดบัขั้น 
 ขั้นท่ี 1 ความมุ่งมัน่สีเขียว 
 ขั้นท่ี 2 ปฏิบติัการสีเขียว 
 ขั้นท่ี 3 ระบบสีเขียว 
 ขั้นท่ี 4  วฒันธรรมสีเขียว 
 ขั้นท่ี 5 เครือข่ายสีเขียว 
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ตารางที ่4.1 การน าเสนอปัญหาและสาเหตุของการพฒันาระดบัขั้นโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมเหล็ก  

การพฒันาระดบัขั้น 
ปัญหา และสาเหตุ 

ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 
 

ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
 

                 ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
                ขั้น 4 (วฒันธรรมสีเขียว) 
                ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านการเงนิ 
- การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ผลประกอบการขององคก์ร 
-  เศรษฐกิจและการเงินทางภาพรวมของ
องคก์ร 
- สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีท่ี
องคก์รพึงไดรั้บ 

- องคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมินตนเองถึง
ก าลัง และความสามารถขององค์กรใน
การลงทุน 

- เจา้ของธุรกิจตอ้งรู้จกัองคก์รเป็นอยา่งดี รู้จกั
วิเคราะห์  และเรียงล าดับ ท่ีส าคัญของการ
ลงทุนเพ่ือให้เกิดผลกระทบทางการเงินต่อ
องคก์รนอ้ยท่ีสุด 

- องค์กรมีการวางแผนทางการเงินท่ีผิดพลาด
ไม่รัดกุม ส่งผลให้การลงทุนสีเขียวไม่มีความ
ต่อเน่ือง จนน าไปสู่การหยุดพฒันาองค์กรใน
แง่มุมองคก์รสีเขียว 

มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการ
ภายใน 
- การมี ส่วน ร่วมของบุคลากรภายใน
องคก์ร 
- ภาวะผูน้ า และการสนับสนุนจากผูน้ า
ระดบัปฏิบติั 
- ด้านระบบการผลิตและเทคโนโลยีสี
เขียว 
- นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจน 

- การยกระดับองค์กรนั้ น จ าเป็นต้อง
ยกระดับท่ีได้จากการสนับสนุนจากทุก
ฝ่าย 
- หากองคก์รนั้น ๆ มีบริษทัในเครือจ าเป็น
ท่ี จะต้อ งมี การยกระดับทั้ งห มด  ไ ม่
สามารถยกระดบัเพียงแค่องคก์รใดองคก์ร
หน่ึง ซ่ึงจะองค์กรในเครือทั้งหมดจะตอ้ง
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัทั้งหมด 

- องค์กรและโรงงานส่วนมากนั้นไม่สามารถ
ก้าวขา้มสู่ขั้นท่ี 3 ได้นั้ น เป็นเพราะการไม่ตี
โจทยท่ี์ชดัเจน และไม่สามารถจดัการภายใน
ไดอ้ยา่งครอบคลุม และสมบูรณ์ 
- องค์กรตอ้งมีการวางระบบท่ีดี และถูกตอ้ง 
ซ่ึ งปัญห าส่วนให ญ่ คือการ ท่ี องค์กรไม่
สามารถวางระบบองคก์รในการพฒันาองคก์ร
สีเขียว ซ่ึงหน่ึงในปัจจยันั้นคือองคก์รไม่ไดน้ า
ระบบท่ีไดรั้บการรับรองแลว้นั้นไปพฒันาต่อ
ยอด 

- ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความแขง็แรง และชดัเจนใน
การน าพาองค์กรสู่การเปล่ียนแปลง ทั้งภายใน 
และภายนอก รวมถึง การมองถึงส่ิงจ าเป็นใน
การผลกัดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงในท่ีน้ีอาจ
มองถึงการน าเทคโนโลยีสีเขียวเขา้มาช่วยใน
การสร้างการเปล่ียนแปลงและสร้างความยัง่ยืน
ให้ แ ก่ อุ ตส าห กรรม ใน การป รับ ตัว เป็ น
อุตสาหกรรมสีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที ่4.1 การน าเสนอมุมมองปัญหาและสาเหตุของการพฒันาระดบัขั้นในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมเหล็ก (ต่อ) 

การพฒันาระดบัขั้น 
ปัญหา และสาเหตุ 

ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 
 

ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
 

                   ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
                ขั้น 4 (วฒันธรรมสีเขียว) 
                ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
-  การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดต่อการ
ปฏิบติั 
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
- ดา้นนโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากรัฐ 
- ชุมชน และสังคมรอบขา้งท่ีมีผลผลกัดนั
ใหอ้งคก์รเกิดการเปล่ียนแปลง 
- การผลกัดนัจากลูกคา้ 

- ก ารได้ รับ ก ารผลักดัน จากลู กค้า ท่ี
ตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
- องค์กรตอ้งปฏิบัติ และด าเนินธุรกิจท่ีมี
ความเป็นมิตรต่อชุมชนและสังคมรอบ
ขา้ง 

- องค์กรตอ้งวางแนวทางการปฏิบติังานท่ีมี
ค ว าม รั ด กุ ม  เป็ น ไป ต าม ท่ี ก ฎห ม าย
ส่ิงแวดลอ้ม หรือมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ีได้
ก าหนดไว ้เพ่ือให้เกิดส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมิตร
ต่อชุมชน และสังคมรอบขา้ง รวมถึงการมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ และคู่คา้ 

- การท่ีองค์กรจะก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวได้อย่างย ัง่ยืน “คู่คา้” จ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้สู่
ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการท่ีจะ
ท าให้คู่คา้เขา้สู่ระบบไดน้ั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
สร้างแรงผลกัดนัจากลูกคา้ และสังคม เพ่ือให้เกิด
การเปล่ียนแปลง 
 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 
- ดา้นความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
- การทบทวน และการประเมินผล 
- ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 
- ความรับผิดชอบ พันธสัมพันธ์ และ
ความมุ่งมัน่ 

- องคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริมการ
เรียน รู้ และความเข้าใจถึงการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียวแก่บุคลากร
ภายใน ให้ ถู กต้อง เป็ น ไปใน ทิศท าง
เดียวกนั ซ่ึงองคก์รโดยส่วนมากแลว้ไม่ได้
ให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีถูกตอ้ง แต่อาศัย
การสัง่การเผื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

- องค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างการแข่งขัน
ภายใน เพื่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัภายในองคก์ร 
และจ าเป็นต้องมีการประเมินองค์กรโดย
ประเมินทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการทบทวน
ไปในตวัว่าขาดส่วนไหน และควรเพ่ิมเติม
อะไร เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรสีเขียวได้
อยา่งย ัง่ยนื 

- องค์กรในหลายๆองค์กรนั้ น ย ังขาดความ
ต่ อ เน่ื อ งใน การพัฒ น าองค์ก รให้ เกิ ด เป็ น
วฒันธรรมองคก์ร เพ่ือการเป็นสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
- องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นการท าสีเขียวเพียงแค่
ภายในองค์กร ส่งผลให้การส่ือสารสู่ภายนอก
องคก์รยงัท าไดไ้ม่ดี เน่ืองจากวา่การอยูใ่นระดบัน้ี
แล้วนั้ นไม่สามารถท่ีจะพัฒนาเพียงแค่ภายใน
องคก์ร 
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4.2 ผลการศึกษาปัจจัยการจัดการอุตสาหกรรมเหลก็ไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนื 
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยืนไดท้  าการศึกษาวิจยัขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีจะน ามาเป็นส่วนเสริมจาก
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการเก็บแบบสอบถามจากองค์กรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในขั้นตอนการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กรระดบั ผูจ้ดัการแผนก หัวหน้าแผนก 
และฝ่ายท่ีดูแลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มใหอ้งคก์รโดยเฉพาะ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 

 4.2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป  
 ผลการวิเคราะห์ประเมินความสอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมา
จากกลุ่มตวัอย่างอุตสาหกรรมเหล็กประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มบริษทัดงัน้ี บริษทั สหวิริยา
พาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอ็นเอส 
บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ บริษทั 
ประมวลสินสตีล จ ากดั ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน
ในมุมมองดา้นการเงิน 

รายการ 
ประเมนิผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

1. มุมมองด้านการเงนิ 4.04 .506 เห็นด้วยมาก 

1.1 การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 4.13 .662 เห็นด้วยมาก 
1.1.1 องคก์รควรมีการจดัตั้งหน่วยงานหรือคณะท างานท่ีรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4.23 .698 เห็นดว้ยมาก 

1.1.2 องคก์รควรจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการวิจยั และพฒันาระบบ
การผลิตเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

4.03 .758 เห็นดว้ยมาก 

1.2 ผลประกอบการองค์กร 3.93 .634 เห็นด้วยมาก 
1.2.1 การเพ่ิมข้ึนของรายได้ส่วนหน่ึงขององค์กรสามารถมาจากการ
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้และหุ้นส่วนจากการเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว 

3.98 .701 เห็นดว้ยมาก 

1.2.2 การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสามารถท าให้ต้นทุนในส่วนการ
จดัการในส่วนต่างๆ ลดลงไดใ้นระยะยาว 

3.88 .783 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 4.2 แสดงปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน
ในมุมมองดา้นการเงิน (ต่อ) 

รายการ 
ประเมนิผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

1.3 เศรษฐกจิและก าไรเงนิทางภาพรวมขององค์กร 4.04 .626 เห็นด้วยมาก 
1.3.1 การท่ีองคก์รเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสามารถส่งผลต่อการท ากาไร
ท่ีเพ่ิมข้ึนขององคก์รในระยะยาว 

4.03 .758 เห็นดว้ยมาก 

1.3.2 การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจมิใช่เป็น
การเพ่ิมภาระค่าใชจ่้าย 

4.05 .699 เห็นดว้ยมาก 

1.4 สิทธิประโยชน์ทางการเงนิและภาษีทีอ่งค์กรพงึได้รับ 4.05 .667 เห็นด้วยมาก 
1.4.1 สิทธิประโยชน์ทางการเงินท่ีองคก์รไดรั้บมีผลอยา่งมากต่อองคก์ร
ในการเขา้สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

4.12 .739 เห็นดว้ยมาก 

1.4.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจต่อการทาให้
องคก์รของท่านเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4.00 .803 เห็นดว้ยมาก 

1.4.3 สิทธิประโยชน์ทางการเงินด้านต่างๆ ท่ีองค์กรพึงได้รับ จะเป็น
ส่วนขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รมีการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมสีเขียวมากยิง่ข้ึน 

4.05 .790 เห็นดว้ยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2 ปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยนืในมุมมองดา้นการเงินพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไดใ้หข้อ้มูลดงั
ตารางมีผลวา่1. มุมมองทางดา้นการเงินนั้นมีผลต่อรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมีค่าเห็นดว้ยมาก (x̅ = 4.04, S.D. = .506) และตวัแปรทางดา้น 
1.1 การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อมนั้นมีค่าเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.13, S.D. = .662) พร้อมพบว่า 1.1.1 
องค์กรควรมีการจดัตั้งหน่วยงานหรือคณะท างานท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีค่า
เห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.23, S.D. = .698) 
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ตารางที่ 4.3 แสดงปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน
ในมุมมองดา้นกระบวนการจดัการภายใน 

รายการ 
ประเมนิผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

2. มุมมองทางด้านกระบวนการจดัการภายใน 4.09 .594 เห็นด้วยมาก 

2.1 การมส่ีวนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 4.03 .759 เห็นด้วยมาก 
2.1.1. บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักถึงความส าคญัของการเขา้ร่วม
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

4.03 .843 เห็นดว้ยมาก 

2.1.2 บุคลากรในองคก์รของท่านให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมสี
เขียวตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้

4.03 .823 เห็นดว้ยมาก 

2.1.3 บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติท่ีดีต่อการสนับสนุนองค์กรด้าน
อุตสาหกรรมสีเขียว 

4.05 .832 เห็นดว้ยมาก 

2.2 ภาวะผู้น า และการสนับสนุนจากผู้น าระดบัปฏิบัต ิ 4.03 .809 เห็นด้วยมาก 
2.2.1 ท่านคิดว่าผูน้ าองค์กรของท่านมีวิสัยทัศน์ท่ีตอ้งการเข้าสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

4.12 .940 เห็นดว้ยมาก 

2.2.2 ท่านคิดวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงของท่านให้การสนบัสนุนกิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเตม็ท่ีในทุกๆ ดา้น 

4.03 .882 เห็นดว้ยมาก 

2.2.3 ผูน้ าของท่านมีการประเมิน ก ากบั และติดตามผลเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของการเขา้สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

3.97 .863 เห็นดว้ยมาก 

2.3 ด้านระบบการผลติและเทคโนโลยสีีเขียว 4.03 .693 เห็นด้วยมาก 
2.3.1 องคก์รของท่านมีการปรับเปล่ียนและมีการน าเทคโนโลย ีใหม่ๆ เขา้
มาใชเ้พื่อลดการสูญเสีย 

3.98 .833 เห็นดว้ยมาก 

2.3.2 องค์กรของท่านมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใช้เพ่ือใช้ในการ
ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.03 .823 เห็นดว้ยมาก 

2.3.3 องค์กรของท่านมีการปรับเปล่ียน และพัฒนาระบบท่ีใช้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

4.08 .619 เห็นดว้ยมาก 

2.4 นโยบายและแผนปฏิบัตทิีชั่ดเจน 4.25 .745 เห็นด้วยมาก 
2.4.1 องคก์รควรมีนโยบาย และวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพื่อให้องคก์รบรรลุ
เป้าหมายในการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

4.23 .745 เห็นดว้ยมาก 

2.4.2 องค์กรควรมีแผนปฏิบัติท่ีชัดเจนเพ่ือให้องค์มีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือกา้วสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

4.27 .821 เห็นดว้ยมาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 ปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยืนในมุมมองดา้นกระบวนการจดัการภายในพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
ไทยไดใ้ห้ขอ้มูลดงัตารางมีผลวา่ 2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายในนั้นมีผลต่อรูปแบบ
การจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมีค่าเห็นดว้ยมาก (x̅ = 
4.09, S.D. = .594) และตวัแปรทางดา้น 2.4 นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนนั้นมีค่าเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด (x̅ = 4.25, S.D. = .745) พร้อมพบว่า 2.4.1 องค์กรควรมีนโยบาย และวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน
เพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ีมีค่า
เห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.23, S.D. = .745) และ 2.4.2 องคก์รควรมีแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนเพื่อให้องคมี์
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีมีค่าเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̅ = 
4.27, S.D. = .821) 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน
ในมุมมองทางดา้นลูกคา้และสังคม 

รายการ 
ประเมนิผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

3. มุมมองทางด้านลูกค้าและสังคม 4.08 .615 เห็นด้วยมาก 

3.1 ด้านนโยบายและสิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากภาครัฐ 4.06 .698 เห็นด้วยมาก 
3.1.1 นโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสีเขียว มีส่วนส าคัญองค์กรทุก
องคก์รในการขบัเคล่ือนใหก้า้วเขา้สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

4.18 .854 เห็นดว้ยมาก 

3.1.2 องค์กรของท่านตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการเขา้ร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น การยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี และการ
ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

4.10 .817 เห็นดว้ยมาก 

3.1.3 ผูบ้ริหารทราบถึงการสนับสนุนของภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการ
ของภาครัฐท่ีมีการกระตุน้ใหเ้กิดตลาดส าหรับสินคา้สีเขียวในอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การใหด้อกเบ้ียเงินกูต้  ่า 

3.90 .796 เห็นดว้ยมาก 

3.2 ชุมชนและสังคมรอบข้างทีม่ผีลผลกัดนัให้องค์กรเกดิก าไรเปลีย่นแปลง 4.10 .692 เห็นด้วยมาก 
3.2.1 ชุมชนและสังคมรอบขา้งองคก์รมีส่วนผลกัดนัเป็นอยา่งมากเพ่ือทาให้
องคก์รเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีความใส่ใจมากยิง่ข้ึน 

4.07 .918 เห็นดว้ยมาก 

3.2.2 องคก์รของท่านเขา้สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ 
และสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและสงัคมรอบขา้ง 

4.03 .758 เห็นดว้ยมาก 

3.2.3 องค์กรควรเขา้ร่วมในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ือตอ้งการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม 

4.22 .761 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 4.4 แสดงปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน
ในมุมมองทางดา้นลูกคา้และสังคม (ต่อ) 

รายการ 
ประเมนิผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

3.3 การผลกัดนัจากลูกค้า 4.08 .693 เห็นด้วยมาก 
3.3.1 การท่ีองค์กรมีการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

4.07 .733 เห็นดว้ยมาก 

3.3.2 การแข่งขนัของอุตสาหกรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้องคก์ร
ของท่านเขา้สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

4.08 .829 เห็นดว้ยมาก 

3.3.3 การเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีย ัง่ยืน ส่วนหน่ึงมาจากการ
ผลกัดนัของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.12 .761 เห็นดว้ยมาก 

 

จากตารางท่ี 4.4 ปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยืนในมุมมองทางดา้นลูกคา้และสังคมพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
ได้ให้ข้อมูลดังตารางมีผลว่า 3. มุมมองทางด้านลูกค้าและสังคมนั้นมีผลต่อรูปแบบการจดัการ
อุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมีค่าเห็นดว้ยมาก (x̅ = 4.08, S.D. = 
.615) และตัวแปรทางด้าน 3.2 ชุมชนและสังคมรอบข้างท่ี มีผลผลักดันให้องค์กรเกิดก าไร
เปล่ียนแปลงนั้นมีค่าเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̅ = 4.10, S.D. = .692) พร้อมพบว่า 3.2.3 องค์กรควรเขา้
ร่วมในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสังคมท่ีมีค่าเห็นด้วยมาก
ท่ีสุด (x̅ = 4.22, S.D. = .761) 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน
ในมุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 

รายการ 
ประเมนิผล 

ความหมาย 
x̅ S.D. 

4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 4.01 .588 เห็นดว้ยมาก 
4.1 ด้านความรู้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 3.91 .665 เห็นดว้ยมาก 
4.1.1 บุคลากรขององค์กรหรือบริษัทมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวมาตรฐาน
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

3.80 .840 เห็นดว้ยมาก 

4.1.2 องค์กรของท่านมีการจัดอบรมความรู้ทั่วไปด้านส่ิงแวดลอ้มให้กับ
พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.95 .891 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 4.5 แสดงปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน
ในมุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (ต่อ) 

รายการ 
ประเมนิผล 

ความหมาย 
x̅ S.D. 

4.1.3 บุคลากรในองค์กรของท่านมีศักยภาพในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และ
ปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร รวมถึงส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ 

3.87 .700 เห็นดว้ยมาก 

4.1.4 บุคลากรในองค์กรของท่านให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมสี
เขียวตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้

4.03 .736 เห็นดว้ยมาก 

4.2 การทบทวน และการประเมนิผล 3.95 .777 เห็นดว้ยมาก 
4.2.1 องคก์รของท่านมีการทบทวนแผนงาน และวิธีการด าเนินงาน เพื่อให้
องคก์รบรรลุสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนือยูเ่ป็นประจ า 

3.93 3.93 เห็นดว้ยมาก 

4.2.2 องคก์รควรมีการประเมินผลถึงนโยบาย และแบบแผนงานขององคก์ร
อยูเ่ป็นประจ า เพ่ือให้เกิดการทบทวนและปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 

3.98 .833 เห็นดว้ยมาก 

4.3 ด้านค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 4.10 .600 เห็นดว้ยมาก 
4.3.1 องคก์รควรตระหนกัถึงความส าคญัของการเขา้ร่วมเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว 

4.20 .684 เห็นดว้ยมาก 

4.3.2 อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอุตสาหกรรมท่ียึดมัน่ในการประกอบกิจการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4.32 .651 เห็นดว้ยมาก 

4.3.3 บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติ ท่ี ดี ต่อการสนับสนุนองค์กรด้าน
อุตสาหกรรมสีเขียว และสามารถเกิดเป็นวฒันธรรมในองคก์รได ้

4.07 .756 เห็นดว้ยมาก 

4.3.4 องคก์รของท่านมีการสนบัสนุนให้บุคลากรไดแ้ลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 
และแนวคิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

3.83 .806 เห็นดว้ยมาก 

4.4 ความรับผดิชอบ พนัธสัมพนัธ์ และความมุ่งมัน่ 4.09 .687 เห็นดว้ยมาก 
4.4.1 การให้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มให้แก่บุคลากรในองคก์ร จะสามารถทา
ใหบุ้คลากรเกิดความรับผิดชอบต่อสงัคมไดเ้พ่ิมข้ึน 

4.12 .761 เห็นดว้ยมาก 

4.4.2 การสร้างความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในองค์กรสามารถก่อให้เกิด
ความเช่ือโยง และเห็นถึงคุณค่าของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได ้

4.18 .770 เห็นดว้ยมาก 

4.4.3 บุคลากรในองคก์รมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายขององคก์รใน
ดา้นของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4.03 .802 เห็นดว้ยมาก 

4.4.4 บุ คลากรในองค์กรมีความ มุ่ งมั่น ท่ี จะผลักดัน ในองค์กรเป็ น
อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

4.05 .790 เห็นดว้ยมาก 
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จากตารางท่ี 4.5 ปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อย่างย ัง่ยืนในมุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโตพบว่าผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศไทยไดใ้ห้ขอ้มูลดงัตารางมีผลวา่ 4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโตนั้นมีผลต่อ
รูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมีค่าเห็นดว้ยมาก 
(x̅ = 4.01, S.D. = .588) และตวัแปรทางดา้น 4.3 ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียวมีค่าเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด (x̅ = 4.10, S.D. = .600) พร้อมพบว่า 4.3.2 อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอุตสาหกรรมท่ียึดมัน่ใน
การประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
(x̅ = 4.32, S.D. = .651) 

 
ตารางที่ 4.6 สรุปค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืในมุมมองทั้ง 4 มุมมอง 

รายการ 
ประเมนิผล 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

1. มุมมองดา้นการเงิน 4.04 .506 เห็นดว้ยมาก 
2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน 4.09 .594 เห็นดว้ยมาก 
3. มุมมองทางดา้นลูกคา้และสงัคม 4.08 .615 เห็นดว้ยมาก 
4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 4.01 .588 เห็นดว้ยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.6 ปัจจยัการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยนืในมุมมองทั้ง 4 มุมมองพบวา่ทั้ง 4 ดา้นมีผลดงัน้ี 1) มุมมองดา้นการเงินมีค่าเห็นดว้ยมาก 
(x̅ = 4.04, S.D. = .506) 2) มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน มีค่าเห็นดว้ยมาก (x̅ = 4.09, 
S.D. = .594) 3) มุมมองทางดา้นลูกคา้และสังคม มีค่าเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.08, S.D. = .615) และ4) 
มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต มีค่าเห็นดว้ยมาก (x̅ = 4.01, S.D. = .588) 

สรุปการวิจัย น้ี เป็นการศึกษาปัจจัยการจัดการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อน าไปสู่การพฒันาตน้แบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว รูปแบบการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
เสริมด้วยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Data) การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์รวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเป็นรายบุคคล ซ่ึงในการเก็บ
ขอ้มูลการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีไดรั้บคดัเลือกให้มาเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งหลกั ผูจ้ดัการขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลกัดนัให้องคก์รกา้วเป็นอุตสาหกรรม
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สีเขียว และเสริมด้วยการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)นั้นขอ้มูลในการวิเคราะห์นั้น
สอดคลอ้งกนักบัเชิงคุณภาพดงัตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 5 ซ่ึงสรุปผลไดต้ามกราฟดา้นล่าง 
 

 
 

ภาพที ่4.1 ผลสรุปผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
 

4.3 รูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมเหลก็ไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนื 
จากการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัได้ส่งแบบสัมภาษณ์ในส่วนของค าถามท่ีใช้ในการ

สัมภาษณ์ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 อาทิตย ์เพื่อให้ผูบ้ริหารองค์กรได้รับทราบและประเมินถึงความ
เหมาะสมของค าถามล่วงหน้า จากนั้นจึงท าการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัใน
ส่วนของภาคเอกชนในการท าการวิจยั ประกอบดว้ย บริษทั และรายช่ือผูบ้ริหารองค์กรท่ีใช้เป็น
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 5 ท่านดงัน้ี 

 

ระดับกลางน า้ :  (1)   บริษทั สหวริิยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  
           ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

            สัมภาษณ์ คุณมิตซูรุ คูราฮาชิ  
            ต  าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
    (2)   บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
            สัมภาษณ์ คุณศศิร์อร ธนโชคไชยรัตน์ 
            ต  าแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป 
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มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต

สรุปผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณ

S.D. X-Bar
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ระดับกลางน า้/ปลายน า้ : (3)   บริษทั เอน็เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั 
            สัมภาษณ์ คุณสมเกียรติ ปินตาธรรม  
            ต  าแหน่ง ประธานบริษทั เอน็เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 
 

ระดับปลายน า้ :  (4)   บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
            สัมภาษณ์ คุณภทัรพล บตัรสมบูรณ์ 
            ต  าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  
    (5)   บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดั 
            สัมภาษณ์ คุณชวลิต ครองสิน 
            ต  าแหน่ง ประธานกรรมการเครือประมวลสิน กรุ๊ป 
 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัในส่วนของภาครัฐในการท าการวจิยัในคร้ังน้ี 

1. รองศาสตราจารย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู 
2. ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัของภาคเอกชน ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัขอน าเสนอ ประเด็น
การสัมภาษณ์ดงัต่อไปน้ี  
 1. มุมมองทางด้านการเงิน 
  1.1 การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 
  - ปัจจยัใดบา้งท่ีจ าเป็นต่อการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  1.2 ผลประกอบการขององค์กร 

- ผลประกอบการขององค์กรส่งผลต่อการลงทุนทางด้านส่ิงแวดล้อมมากน้อย
เพียงใด 
  1.3 เศรษฐกจิและการเงินทางภาพรวมขององค์กร 

- เศรษฐกิจและการเงินทางภาพรวมขององค์กรส่งผลต่อการปรับเปล่ียนและ
พฒันาองคก์รสู่การเป็นสีเขียวอยา่งไร 

  1.4 สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีทีอ่งค์กรพงึได้รับ 
- สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีจากภาครัฐจะมีส่วนช่วยในการท าสีเขียว

อยา่งไร 
 2. มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน 
  2.1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 

- การให้บุคคลากรในองคก์รมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กรสู่การเป็นสีเขียวเป็น
ส่วนหน่ึงในการท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จอยา่งไร 



 

 

102 

  2.2 ภาวะผู้น า และการสนับสนุนจากผู้น าระดับปฏิบัติ 
- ด้านการบริหาร ภาวะผูน้ า และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ขององค์กรมีความ

พร้อมและการสนบัสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  2.3 ด้านระบบการผลติและเทคโนโลยสีีเขียว 

- เทคโนโลยีใหม่ๆมีส่วนส าคญัในกระบวนการผลิตมากน้อยเพียงไรเพื่อท่ีจะให้
องคก์รเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
  2.4นโยบายและแผนปฏิบัติทีชั่ดเจน 

- ความชัดเจนเก่ียวกบันโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชัดเจนส่งผลให้องค์กรมีความ
ประสบความส าเร็จในการปรับเปล่ียน พฒันาในเร่ืองของการกา้วสู่การเป็นองคก์รสีเขียวอยา่งไร 
 3. มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
  3.1 การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ข้มงวดต่อการปฏิบัติ 

- การใชก้ฎหมายบงัคบัภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งในการ
ลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน 
  3.2 ด้านนโยบายและสิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากภาครัฐ 
  - การรับรู้ถึงนโยบาย และสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากภาครัฐมากนอ้งเพียงใด 
  3.3 ชุมชนและสังคมรอบข้างทีม่ีผลผลกัดันให้องค์กรเกดิการเปลีย่นแปลง 

- “ชุมชน” และ “สังคม” รอบขา้งมีผลกระทบ หรือมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้
องคก์รปรับตวั และพฒันาใหเ้ป็นอุตสาหกรรมสีเขียวยา่งย ัง่ยนืมากนอ้ยเพียงใด 
  3.4 การผลกัดันจากลูกค้า 

- “ลูกค้า” มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้องค์กรปรับตัวและพัฒนาให้ เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืมากนอ้ยเพียงใด 
 4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
  4.1 ด้านความรู้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 

- องคก์รมีการส่งเสริมความรู้ดา้นอุตสาหกรรมสีเขียวภายในองคก์รและมีบุคลากร
ท่ีมีความช านาญด้านน้ีโดยเฉพาะหรือไม่ อีกทั้งมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดในการมีบุคลากร
เฉพาะทางเพื่อน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  
  4.2 การทบทวน และการประเมินผล 

- ความจ าในการน านโยบายทางด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัทมาทบทวน และ
ประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 
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  4.3 ด้านค่านิยม และวฒันธรรมสีเขียว 
- ค่านิยมสีเขียวในองค์กรเป็นอย่างไร และบุคลากรในองค์กรมีค่านิยมท่ีเป็นไป

ในทางเดียวกนัหรือไม่ 
  4.4 ความรับผดิชอบ พนัธสัมพนัธ์ และความมุ่งมั่น 

- ความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้องคก์รประสบความส าเร็จดา้นการเป็นองคก์รสีเขียวอยา่ง
ย ัง่ยนืคืออะไร 
 

 จากประเด็นการสัมภาษณ์ดังกล่าวผูว้ิจ ัยได้จัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ  (Content 
Analysis) โดยไดป้ระเด็นท่ีส าคญัจากการสัมภาษณ์โดยการถอดเทปท่ีไดไ้ปสัมภาษณ์จากผูบ้ริหาร
ทั้ง 5 องคก์ร จากนั้นน ามาแยกขอ้มูลเป็นหัวขอ้ซ่ึงไดใ้ชก้รอบแนวคิดงานวิจยัเป็นตวัตั้งตน้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และแยกเป็นกลุ่มเพื่อจัดหมวดหมู่ค  าถามและค าตอบท่ีได้รับ  จาก 4 มุมมอง
ดงัต่อไปน้ี 
 1. มุมมองดา้นการเงิน 
 2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน 
 3. มุมมองทางดา้นลูกคา้ และสังคม 
 4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 
 

จากการวิเคราะห์ความส าคญัจากแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 5 
องคก์รในอุตสาหกรรมเหล็กไทยพบประเด็นขอ้มูลท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

1. มุมมองทางด้านการเงิน 
 1.1 ปัจจัยใดบ้างทีจ่ าเป็นต่อการลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ 
ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมีความเขม้งวดมากในการลงมือท า รวมถึงทีมผูบ้ริหารตอ้งมีการ Commit 
ท่ีจะด าเนินตามนโยบายอยา่งชดัเจน และมีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง” 

บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้หก้ารสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ปัจจยั
ในการลงทุน คือ ความจ าเป็นในการลงทุนขององค์กร ซ่ึงตอ้งมองถึงจุดประสงค์ วตัถุประสงค ์
รวมถึง ขอ้ดีและขอ้เสียท่ีจะท า” 

บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการลงทุนเปล่ียนองคก์รสู่การเป็นสีเขียวคือการประเมินความพร้อมขององคก์ร ไม่วา่จะใน
เร่ืองของเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล หรือ ระบบท่ีจะน ามาใช้” 
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บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี การท าสีเขียว
จะตอ้งมีระบบการปฏิบติัจริง เพื่อกระตุน้ให้มองว่าส่ิงท่ีท าน้ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และท า
อยา่งไรใหแ้กปั้ญหาได ้

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ีกลยุทธท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จในการผลกัดนัองคก์รให้เป็นองคก์รสี
เขียว คือการจดัการท่ีดี มีความเขม้งวด และเอาใจใส่ ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงความส าเร็จในระยะ
ยาว 
 1.2 ผลประกอบการขององค์กรส่งผลต่อการลงทุนทางด้านส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพยีงใด 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการลงทุนท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้บประมานมาก และเป็นการลงทุนระยะ
ยาว ดงันั้นองค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องมีการประเมินผลประกอบการเพื่อน ามาใช้ในการลงทุนอย่าง
ต่อเน่ือง” 

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากัด (มหาชน) ได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี 
“องค์กรเห็นวา่การลงทุนในดา้นส่ิงแวดลอ้มก่อให้เกิดผลดีมากกวา่ผลเสียในระยะยาว ซ่ึงจะตอ้งมี
การวางแผนทางการเงินท่ีรอบคอบ” 

บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ผลประกอบการ
ขององคก์รเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะตอ้งมองถึงความจ าเป็น และ
ความสามารถของบริษทัในการลงทุน” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การลงทุนท า
องคก์รเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นตอ้งใช้เงินลงทุนมหาสาร หากแต่การลงทุนน้ีสามารถแสดง
ถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นตอ้งมีการควบคุม และการตั้ง
งบท่ีดี เพื่อใชใ้นการบริหารดา้นน้ี” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคได้มีการปรับตวั และมีการค านึงถึงสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในบางคร้ังตอ้งยอมท่ีจะตดังบประมานจากผลประกอบการส่วนหน่ึงมา
เพื่อลงทุนในส่วนน้ี” 
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 1.3 เศรษฐกิจและการเงินทางภาพรวมขององค์กรส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
องค์กรสู่การเป็นสีเขียวอย่างไร 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“มองวา่เป็นส่วนส าคญัในการปรับเปล่ียน เพื่อใหอ้งคก์รไดพ้ฒันาและประสบผลส าเร็จในทุกดา้น” 

บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การ
เปล่ียนแปลงองค์กรสู่การเป็นสีเขียวเป็นการลงทุนในระยะยาวถึงจะคุ้มค่า ดังนั้นจ าเป็นต้องดู
ทิศทางเศรษฐกิจ และการเงินในภาพรวม” 

บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “หากภาพรวม
ของเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางบวก จะท าใหอ้งคก์รนั้นตดัสินใจในการลงทุนสีเขียวไดง่้ายข้ึน” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การลงทุนสี
เขียวหากมองถึงผลตอบแทน จะเป็นหน่ึงในโครงการของบริษทัท่ีจะได้ผลตอบแทนท่ีช้า และ
จ าเป็นตอ้งมองถึงช่วงเวลาในการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจของประเทศ” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคัญดังน้ี  “การปรับเปล่ียนของอุตสาหกรรมเหล็กให้ เป็นสี เขียวได้นั้ น  สามารถ
เปล่ียนแปลงทางด้านเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ได้ แต่ทั้งน้ีต้องมองถึงการเงินภาพรวมของ
บริษทัวา่คุม้ค่าท่ีจะลงทุนหรือไม่” 
 1.4  สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีจากภาครัฐจะมีส่วนช่วยในการท าสีเขียวอย่างไร 
 บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“การเปล่ียนองค์กรเป็นสีเขียวนั้นเป็นการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมเหล็กคร้ังใหญ่เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมเหล็กไม่ไดมี้ความต่ืนตวัเร่ืองน้ีเท่าท่ีควร ดงันั้นหากมีการสนบัสนุนของภาครัฐดา้น
ต่างๆก็จะเป็นการดีท่ีจะท าให้ภาคอุตสาหกรรมเหล็กไดต่ื้นตวั และมีความรู้สึกในการอยากเขา้ร่วม
มากข้ึน” 
 บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “มอง
วา่เป็นปัจจยัรองลงมาจากความมุ่งมัน่ในการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากผูบ้ริหาร แต่สิทธิประโยชน์ทาง
ภาครัฐจะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการท าอยา่งสม ่าเสมอในระยะยาว” 
 บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การสนบัสนุน
ของภาครัฐจะมีส่วนช่วยและเป็นแรงกระตุน้อยา่งมากต่อองคก์รท่ีจะปรับตวัเป็นสีเขียวและสามารถ
เป็นแรงดึงดูด รวมถึงแรงจูงใจต่อกลุ่มใหม่ๆ ใหเ้ขา้ร่วมการท าสีเขียว” 
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 บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี  “การ
ปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นสีเขียวเป็นการใช้เงินลงทุนท่ีสูงมาก ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีภาคเอกชนจะ
ไดรั้บนั้นจะเป็นส่วนในการสนบัสนุน ใหเ้กิดแรงผลกัดนัในการเปล่ียนแปลง” 
 บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ในปัจจุบนัยงัรู้สึกวา่ภาครัฐยงัไม่ไดส่้งเสริมเท่าท่ีควร หรือเป็นการให้สิทธิแค่
บางพื้นท่ี เช่น สิทธิของBOI จะได้รับสิทธิก็ต่อเม่ือตอ้งอยู่ในพื้นท่ี ท่ีได้ก าหนดไว ้ซ่ึงนั่นท าให้
บริษทัท่ีอยูน่อกพื้นท่ี ท่ีมีจ  านวนมากไม่ไดมี้ความรู้สึกในการอยากเขา้ร่วม หรืออยากท าเท่าท่ีควร 
ดงันั้นถา้อยากใหอ้งคก์รต่าง ๆขา้ร่วมมากข้ึนมองวา่สิทธิประโยชน์” 
 

2. มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน 
 2.1 การให้บุคคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นสีเขียวเป็นส่วน
หน่ึงในการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างไร 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ีมี 
“นโยบายท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดมาก มีการท า Idea Process เพื่อให้พนกังานมีส่วนร่วม 
โดยการใหพ้นกังานน าเสนอไอเดียต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากระดบัต่าง ๆ จากนั้นองคก์รจึงน ามาปรับใช ้ซ่ึงวิธี
น้ีจะท าให้พนกังานไดรู้้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ ทีมผูบ้ริหารมี
การ Commit ท่ีจะด าเนินตามนโยบายอยา่งชดัเจน มีการติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และมี
ของรางวลัเป็นตวัดึงดูด” 

บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน)ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การ
ให้บุคลากรในองคก์รมีส่วนร่วมต่อการพฒันาของบริษทัจะเป็นแรงขบัเคล่ือนอย่างดีในการไปถึง
เป้าหมาย เน่ืองจากพนกังานจะรู้สึกถึงความเป็นผูน้ า และมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษทั” 

บริษัท ประมวลสินสตีล จ ากัดได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี “การท่ีให้
บุคลากรในทุกระดบัชั้น และทุกแผนกไดมี้ส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ไดเ้สนอความคิดเห็น 
หรือมีส่วนในการตดัสินใจถึงประเด็นการพฒันาองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม นัน่จะเป็นส่ิงท่ีจะสามารถ
ท าใหบุ้คลากรไดรู้้สึกมีความภาคภูมิใจ และจะเป็นการสร้างความย ัง่ยนืในระยะยาว” 
 บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “บริษทัมีการ
น าหลกัการไปสู่การปฏิบติัผา่นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนใน
ทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในระบบการจดัการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั” 
 บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “บริษทัคิดวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าอยา่งยิ่งต่อบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงให้
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ความส าคญัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียม ซ่ึงนั้นหมายถึง พนกังานใหอ้งคก์รสามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรในทุกภาคส่วนไม่เฉพาะด้านส่ิงแวดล้อมเท่านั้ น เพื่อให้พนักงานได้เกิดความ
ตระหนกัถึงความส าเร็จขององคก์รในภายภาคหนา้” 

สรุปจากผู ้ให้ข้อมูลหลักนั้ นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกันกับปรัชญาสีเขียว (Green 
Philosophy)และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)ในความคิดเห็นเก่ียวกบัประสบความส าเร็จ
ดา้นการเป็นองคก์รสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืเพื่อให้พนกังานมีส่วนร่วม โดยการให้พนกังานน าเสนอไอเดีย
ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากระดบัต่าง ๆ จากนั้นองคก์รจึงน ามาปรับใช ้ซ่ึงวธีิน้ีจะท าให้พนกังานไดรู้้สึกถึงการ
มีส่วนร่วมในการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ทีมผูบ้ริหารมีการ Commit ท่ีจะด าเนินตาม
นโยบายอยา่งชดัเจน มีการติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และมีของรางวลัเป็นตวัดึงดูด การ
ก่อให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร บริษทัคิดวา่หากเราท าอย่างย ัง่ยืนจะสามารถปลูกฝังพนกังาน
ไปในตวั ท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมในองคก์รไดป้ระกอบกบัการจดัการท่ีดี มีความเขม้งวด และเอา
ใจใส่ ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในระยะยาวสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (Change Management) และระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)  
 2.2 การบริหาร ภาวะผู้น า และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีความพร้อมและการสนับสนุน
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“พนกังานจะตอ้งมีความปลอดภยัอยา่งสูงสุด นัน่คือ การมีความเป็นอยูท่ี่ดี ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีความ  
ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” 

บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน)ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “วิธีท่ี
บริษทัใชใ้นการเตรียมความพร้อม และส่งนโยบายลงไปใหท้ัว่ถึงจะท าโดยการ เรียกระดบัผูจ้ดัการ 
หัวหน้า ให้น านโยบายไปกระจายและปฏิบติั จากนั้นผูบ้ริหารจะมีการเรียกประชุมทุกคนเพื่อวดั
ความเขา้ใจ”  

บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “1. ความร่วมมือ
ของบุคลากรในองคก์รในการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั  2. เจา้ของมีส่วนอยา่งมากในการออก
นโยบาย” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การท า ISO 
14001 ท าเพื่อมาตอบโจทยภ์าครัฐ และเพื่อชุมชนและสังคมรอบขา้ง รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้กบับริษทั แต่การท่ีบริษทัจะเขา้ร่วมโครงการไหนก็ตามแต่ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียวก็จะ
กลบัมาดูวา่มีความจ าเป็นหรือไม่”  
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บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “องค์กรมีความพร้อมมากในด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงบริษทัมองว่า
เป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัมองวา่เป็นความรับผิดชอบชีวิตของพนกังาน
ในการน าพาพนกังานไปสู่การพฒันาศกัยภาพของบุคคลใหดี้ยิง่ข้ึน”  

สรุปจากผูใ้หข้อ้มูลหลกันั้นไดเ้น้ือความท่ีสอดคลอ้งกนัในความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหาร 
และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์นั้นมีความส าคญัมากท่ีสุดในการปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงในการรับผิดชอบชีวิตของพนักงานในองค์กรเพื่อการน าพาพนักงานไปสู่
การพฒันาศกัยภาพของบุคคลใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2.3 เทคโนโลยีใหม่ๆมีส่วนส าคัญในกระบวนการผลิตมากน้อยเพียงไรเพื่อที่จะให้องค์กร
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนื 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“การปรับองค์กรเป็นองค์กรสีเขียวมองวา่คือการลงทุน แต่การลงทุนน้ีสามารถลดค่าใช้จ่ายไดใ้น
ระยะยาว อีกทั้ งองค์กรยงัมีการท า Business Review มีการประเมินผลว่าเป็นไปตามแผนท่ีคาด
หรือไม่”  

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากัด (มหาชน) ได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี 
“เทคโนโลยีส าหรับบริษัทนั้นจะสามารถช่วยให้ขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตลดน้อยลงได้
ผลิตภณัฑท่ี์ดีข้ึน และสูญเสียพลงังานนอ้ยลง” 

บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “เทคโนโลยีมี
ความจ าเป็นอย่างมากในการปรับเปล่ียนสินค้าขององค์กรให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าท่ี
ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และเป็นสินคา้ท่ีมีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “อุตสาหกรรม
ค าวา่เทคโนโลยเีหล็กนั้นจะไม่ใช่เทคโนโลยสี าหรับการผลิต แต่เป็นเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรท่ีจะ
สามารถลดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตได ้แต่หากเคร่ืองจกัรมีขนาดใหญ่ก็จะไม่สามารถ
เปล่ียนไดท้นัทีทนัใด” 

การผลิตแบบเดิมโดยท่ีไม่ไดมี้การเปล่ียนเคร่ืองจกัร ก็จะเป็นส่ิงเดิมๆ ท่ีปฏิบติัมาไม่ไดมี้
อะไรแปลกใหม่ ส่วนการน าเคร่ืองจกัรใหม่ๆเขา้มาใช้นั้นจะสามารถท าให้ขั้นตอนต่างๆ ในการ
ผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตท่ีสามารถท าไดเ้ลยนัน่คือ 
การเปล่ียนลูกกล้ิง หรือช้ินส่วนบางอย่างท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ซ่ึงจะท าให้ใช้พลงังานไฟฟ้า
ลดลง ในเร่ืองของความต่ืนตวัต่อการลดของเสีย มองวา่ถา้หากจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเปล่ียนเคร่ืองจกัร
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เพื่อลดของเสียในการผลิตมากข้ึนถึงจะท าการเปล่ียน แต่ตอ้งมองถึงจุดคุม้ทุนด้านต่าง ๆ (เงิน+
ความคุม้ทุนของเคร่ืองจกัร) 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การลงทุนดา้นเคร่ืองจกัร จ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมินงบประมาณท่ีจะท าการลงทุน 
แต่หากไม่สามารถลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่ไดน้ั้น อุตสาหกรรมเหล็กก็สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นกบั
ส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั โดยการรักษาสภาพเคร่ืองจกัร ดูแล บ ารุงเคร่ืองจกัรใหมี้ความสะอาด และใช้
การไดมี้ประสิทธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการจดัการกบัของเสียท่ีเกิดข้ึน แต่หากบริษทัจะท าการ
ลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการค านวณถึงตน้ทุนการผลิต และผลิตภณัฑ์นั้นจะตอ้ง
คุม้ค่ากบัการลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่” 

สรุปจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักนั้นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกันกับทฤษฎีอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ในความคิดเห็นเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีส่วนส าคญัในกระบวนการผลิต
เพื่อท่ีจะให้องค์กรเป็นองค์กรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืนนั้นการลงทุนด้านเคร่ืองจกัร 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมินงบประมาณท่ีจะท าการลงทุน แต่หากไม่สามารถลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่ได้
นั้น อุตสาหกรรมเหล็กก็สามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์เป็นกบัส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั โดยการรักษาสภาพ
เคร่ืองจกัร ดูแล บ ารุงเคร่ืองจกัรให้มีความสะอาด และใช้การได้มีประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ 
รวมถึงการจดัการกบัของเสียท่ีเกิดข้ึน แต่หากบริษทัจะท าการลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่นั้นจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการค านวณถึงตน้ทุนการผลิต และผลิตภณัฑ์นั้นจะตอ้งคุม้ค่ากบัการลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่ 
ภาครัฐจะมีส่วนช่วยและเป็นแรงกระตุ้นอย่างมากต่อองค์กรท่ีจะปรับตวัเป็นสีเขียวและดึงดูด/
แรงจูงใจต่อกลุ่มใหม่ๆ ใหเ้ขา้ร่วมการท าสีเขียว 
 2.4 ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติที่ชัดเจนส่งผลให้องค์กรมีความประสบ
ความส าเร็จในการปรับเปลีย่น พฒันาในเร่ืองของการก้าวสู่การเป็นองค์กรสีเขียวอย่างไร 
 บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“นโยบาย คือ การท าองคก์รสีเขียวจะตอ้งท าทุกอยา่งให้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน และสอดคลอ้งกบั
กฎหมายอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงนโยบายของ Bluescope Steel Thailand มาจากนโยบายส านักงานใหญ่ 
Bluescope Steel Australia” 
 บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) ได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี ใน
ความคิดการท าอุตสาหกรรมสีเขียวคือ การเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตส่ิงของโดยไม่มีมลพิษเกิดข้ึน 
ทั้งกบัส่ิงแวดล้อมและผูบ้ริโภค ดงันั้นนโยบายของบริษทัจะมีความชดัเจนในเร่ืองของการผลิต
สินคา้ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งส้ินเชิงเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้ของเราอยา่งสบาย
ใจ 
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บริษัท ประมวลสินสตีล จ ากัด ได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี “นโยบาย
ผูบ้ริหารตอ้งชดัเจน และเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จได ้ซ่ึงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารจะมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อการปรับตวัขององคก์ร และท าให้พนกังานเกิดความจงรักภกัดี 
(Loyalty) ต่อองค์กร ซ่ึงบริษทัคิดวา่หากเราท าอยา่งย ัง่ยืนจะสามารถปลูกฝังพนกังานไปในตวั ท า
ใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมในองคก์รได”้ 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “อุตสาหกรรม
เหล็กช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั เน่ืองจากสามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได ้น ามาหลอมใหม่ซ่ึง
เตาหลอมตอ้งมีการควบคุมอยา่งดี” 
 บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคัญดังน้ี “ธุรกิจเหล็กเป็นธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทุก ๆ 3-5 ปี ดังนั้ น
ผูบ้ริหารควรจะมีการปรับเปล่ียนนโยบายตามสถานการณ์ตลอดเวลา ซ่ึงความชดัเจนในเร่ืองของ
วตัถุประสงค ์กฎระเบียบท่ีตั้งไว ้และวิธีการปฏิบติัตาม เป็นเร่ืองของความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีในการ
น าพาองคก์รประสบความส าเร็จได”้ 

สรุปจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกันั้นไดเ้น้ือความท่ีสอดคลอ้งกนัวา่การปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวภายในองค์กรโดยต้องมีนโยบายท่ีชัดเจน ซ่ึงการออกนโยบายควรมีการปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์ตลอดเวลา อีกทั้งความชดัเจนในเร่ืองของวตัถุประสงค ์กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบติั
ตามท่ีไดต้ั้งไว ้จะสามารถน าพาองคก์รประสบความส าเร็จได ้ 
 

3. มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
 3.1 การใช้กฎหมายบังคับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการลด
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมต่อชุมชน 
 บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“มองวา่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานการปฏิบติั เพื่อให้ทุกบริษทัไดท้  าตามภายในกฎหมายเดียวกนั เพื่อ
ลดความขดัแยง้ และเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบในการจดัการองคก์ร” 

บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน)ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี  “การ
ท าองคก์รให้เป็นสีเขียวนั้นคือการเป็นองคก์รท่ีผลิตสินคา้โดยไม่มีมลพิษเกิดข้ึนทั้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ผูบ้ริโภค รวมถึงชุมชนและสังคมรอบขา้ง ดงันั้นจึงมองวา่การมีกฎหมายมาก าหนด หรือบงัคบั จะ
ท าให้ภาคอุตสาหกรรมไดป้ฏิบติัอย่างถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัในการร่วมมือกนัลด
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม”  
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 บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดั ไดใ้หก้ารสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การใชก้ฎหมาย
บงัคบักบัภาคอุตสาหกรรมส่งตรงมาท่ีองค์กร หรือบริษทั มองวา่เป็นการดีในการสร้างขอ้ปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้ง รวมถึงกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ยงัสามารถเป็นค่ามาตรฐานกลางในการปฏิบติั ซ่ึงใน
ท่ีน้ีสามารถท าใหชุ้มชนและสังคมยอมรับไดอี้กดว้ย” 
 บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การท่ีองคก์ร
ด าเนินการด้านส่ิงแวดลอ้มภายใตข้อ้ก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัมองวา่เป็นขอ้ดีในการปฏิบติั เพื่อลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็น
การด าเนินธุรกิจในกฎเดียวกนั” 
 บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “บริษทัมีความตระหนักถึงความส าคญัในการปฏิบติัตามก าหนดหมายอย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปตามครรลองท่ีถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และมาตรฐานของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด” 

สรุปจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักนั้นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกันกับทฤษฎีระบบประสานงาน 
(Coordinating System) และระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
ในความคิดเห็นเก่ียวกบัลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมากข้ึน ซ่ึงการปรับเปล่ียน
องค์กร รวมถึงกระบวนการผลิตให้เป็นสีเขียวนั้น จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจ และ
ความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีการแจ้งนโยบายขององค์กรให้ ลูกค้าทราบ เช่นการ
เปล่ียนแปลงหีบห่อ อีกทั้งยงัตอ้งขอความร่วมมือ การสนับสนุนจากลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาประเทศไปพร้อมกนั อีกทั้งในปัจจุบนัเทรนของตลาดยงัไปในทิศ
ทางการผลิต การใชสิ้นคา้ท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 3.2 การรับรู้ถึงนโยบาย และสิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากภาครัฐมากน้องเพยีงใด 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“ภาครัฐตอ้งมีการส่งเสริมท่ีดี ซ่ึงการส่งเสริมจากภาครัฐจะเป็นตวักระตุน้ให้มีการเปล่ียนแปลงเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว อีกทั้งหากรัฐสามารถควบคุมอุตสาหกรรมเหล็กให้เขา้ไปอยูใ่นนิคมได ้และมี
การแบ่งโซนอุตสาหกรรม (Industries Parts) จะสามารถท าให้ภาครัฐสามารถควบคุมอุตสาหกรรม
ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑไ์ดง่้าย” 
  บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากัด (มหาชน) ได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี 
“ปัจจุบนัภาครัฐมีการสนบัสนุนในเร่ืองของ การอบรม และการให้ค  าปรึกษาฟรี จนกวา่องคก์รนั้นๆ 
จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นองคก์รสีเขียว แต่นัน่อาจจะยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดการจูงใจทุกองคก์ร
ให้เขา้ร่วมการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก เน่ืองจากวา่การเปล่ียนแปลง
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องค์กรนั้นจ าเป็นตอ้งใช้เงินลงทุนท่ีสูง หากภาครัฐให้การสนับสนุนในเร่ืองงบลงทุนจะเป็นแรง
กระตุน้อยา่งดีต่อในทุกๆ อุตสาหกรรมไม่เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก” 

บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ภาครัฐจะเป็น
ส่วนส าคญัอยา่งมากในการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเป็นสีเขียวซ่ึงมาจากแรงสนบัสนุน” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ทางองค์กร
เคยคิดท่ีจะเข้าสู่กระบวนการการท าฉลากเขียว แต่เน่ืองจาก Supply Chain ของบริษทัยงัไม่ได้มี
ความจ าเป็นเท่าไหร่ องค์กรเลยไม่ได้เข้าร่วม อีกทั้ งการท าตะกร้าเขียวนั้น ก็จ  าเป็นท่ีจะต้องได ้
ฉลากเขียวมาก่อนถึงจะท าตะกร้าเขียวได ้ทั้งน้ีมองว่า Green Procurement ของประเทศไทยยงัต่าง
จากของต่างประเทศอยูเ่ยอะ” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคัญดังน้ี  “รัฐจะต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับสีเขียว ซ่ึงจะเป็นการกระตุ้นให้
อุตสาหกรรมเหล็กเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น การลดหยอ่นภาษี การละเวน้อากรน าเขา้เคร่ืองจกัร ซ่ึง
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไม่มีการพฒันาทางด้านเคร่ืองจกัรมาไม่ต ่ากว่า 10 ปี อีกทั้งรัฐ
จ าเป็นตอ้งใหค้วามรู้แก่อุตสาหกรรมเหล็กถึงขอ้ดีของการเปล่ียนแปลงเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว” 

สรุปจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักนั้นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกันกับทฤษฎีอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) การบริหารความเส่ียง (Risk Management) และการบริหารคุณภาพ (Quality 
Management System)ในความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากรัฐบาลพบวา่
รัฐจะตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกบัสีเขียว ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ให้อุตสาหกรรมเหล็กเกิดการ
เปล่ียนแปลง การลดหยอ่นภาษี การละเวน้อากรน าเขา้เคร่ืองจกัร ซ่ึงอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
ไทยไม่มีการพฒันาทางดา้นเคร่ืองจกัร ไม่ต ่ากว่า 10 ปี รัฐตอ้งให้ความรู้แก่อุตสาหกรรมเหล็กถึง
ขอ้ดีของการเปล่ียนแปลงเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและภาครัฐจะเป็นส่วนส าคญัอย่างมากในการท่ี
จะท าใหอ้งคก์รเป็นสีเขียว ซ่ึงมาจากการสนบัสนุน 
 3.3 “ชุมชน” และ “สังคม” รอบข้างมีผลกระทบ หรือมีส่วนส าคัญในการผลกัดันให้องค์กร
ของปรับตัว และพฒันาให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวย่างยัง่ยนืมากน้อยเพยีงใด 

 บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
การบริหารงานตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน และระบบของบริษทั เพื่อใหชุ้มชน และสังคมรับรู้ถึงการ
ท างานของบริษทัและผลิตภณัฑ์ท่ีจะต้องดีอยูเ่สมอ รวมถึงนโยบายตอ้งเนน้ในภาพรวมขององคก์ร
“อุตสาหกรรมเหล็กจะเปล่ียนเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไดป้ระสบผลส าเร็จไดจ้ะมาจากดา้นของการ
ลดพลงังาน เช่น พลงังานไฟฟ้า และการลดการใชก้ระดาษ (Carbon Footprint)” 
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บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้หก้ารสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การท่ี
บริษทัเป็นองคก์รสีเขียวจะส่งผลดีแก่สังคมและชุมชนรอบองค์กรอยา่งแน่นอน เน่ืองจากจะไม่มี
ของเสียและมลพิษ หรือส่ิงท่ีเป็นพิษท่ีจะไปท าลายส่ิงแวดลอ้มออกสู่ภายนอกบริษทั ท่ีจะท าให้
สังคมและชุมชนรอบองคก์รเกิดความไม่พอใจ อีกทั้ง “การให้ความส าคญักบัลูกคา้และชุมชนถือ
เป็นเร่ืองท่ีบริษทัใหค้วามส าคญัอยา่งมากในการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง” 

บริษัท ประมวลสินสตีล จ ากัดได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี “องค์กร
จ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์โลกในปัจจุบนั และก้าวให้ทนักบัส่ิงท่ี
เปล่ียนไป” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ทางองค์กร
เคยไดรั้บการร้องเรียนอยูห่น่ึงคร้ังเก่ียวกบัเร่ืองฝุ่ นแดง ซ่ึงองคก์รไดท้  าการแกปั้ญหาโดยการมองหา
สาเหตุของการเกิดปัญหาและแกไ้ขอยา่งตรงจุด เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาไดอี้กในอนาคต” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดังน้ี “การได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมรอบข้างนั้นถือเป็นเร่ืองส าคัญ 
เน่ืองจากหากองคก์รไม่ไดรั้บการยอมรับนั้นการท าธุรกิจก็จะเป็นเร่ืองยุง่ยาก” 

สรุปจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลักนั้นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกนักับทฤษฎี ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ (Corporation Social Responsibility: CSR) ) ในความคิดเห็นเก่ียวกับ“สังคม” มี
ผลกระทบ หรือมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้องค์กรของท่านปรับตัวและพัฒนาให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืพบวา่การยอมรับจากชุมชนและสังคมรอบขา้งนั้นถือเป็นเร่ืองส าคญั 
เน่ืองจากหากองค์กรไม่ไดรั้บการยอมรับนั้นการท าธุรกิจก็จะเป็นเร่ืองยุ่งยาก รวมถึงการท่ีบริษทั
เป็นองคก์รสีเขียวจะส่งผลดีแก่สังคมและชุมชนรอบองคก์รอยา่งแน่นอน เน่ืองจากจะไม่มีของเสีย
และมลพิษ หรือส่ิงท่ีเป็นพิษท่ีจะไปท าลายส่ิงแวดลอ้มออกสู่ภายนอกบริษทั ท่ีจะท าให้สังคมและ
ชุมชนรอบองคก์รเกิดความไม่พอใจ อีกทั้งอุตสาหกรรมเหล็กจะเปล่ียนเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได้
ประสบผลส าเร็จในด้านของการลดพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า และการลดการใช้กระดาษ 
(Carbon Footprint)  
 3.4 “ลูกค้า” มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้องค์กรของท่านปรับตัว และพัฒนาให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนืมากน้อยเพยีงใด 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“ลูกคา้มองวา่อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิล เพื่อน าไปผลิตเป็น
ช้ินงานใหม่ไดอ้ยา่งไม่มีวนัหมด” 
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บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การ
จะเป็นองคก์รสีเขียวท่ีมีความย ัง่ยืนไดน้ั้น ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีจากลูกคา้เช่นกนั โดยบริษทั
จะมีการแจง้นโยบายขององคก์รให้ลูกคา้ทราบ เช่นการเปล่ียนแปลงหีบห่อ อีกทั้งยงัตอ้งขอความ
ร่วมมือ การสนบัสนุนจากลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาประเทศไป
พร้อมกนั อีกทั้งในปัจจุบนัเทรนของตลาดยงัไปในทิศทางการผลิต การใชสิ้นคา้ท่ีมีความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม” 

บริษัท ประมวลสินสตีล จ ากัดได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี  “การให้
ความส าคญักบัลูกคา้และชุมชนถือเป็นเร่ืองท่ีบริษทัให้ความส าคญัอยา่งมากในการพฒันาองค์กร
อยา่งต่อเน่ือง” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “บริษทัตอ้ง
ยอมรับ และปรับตวัต่อค าร้องเรียนของลูกคา้ พร้อมน ามาปรับปรุง และพฒันา” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดังน้ี “ลูกค้าต้องการสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมากข้ึน ซ่ึงการปรับเปล่ียน
องค์กร รวมถึงกระบวนการผลิตให้เป็นสีเขียวนั้น จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจ และ
ความคุม้ค่าใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี” 

สรุปจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักนั้นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกันกับทฤษฎีระบบประสานงาน 
(Coordinating System) และระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
ในความคิดเห็นเก่ียวกบัลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมากข้ึน ซ่ึงการปรับเปล่ียน
องค์กร รวมถึงกระบวนการผลิตให้เป็นสีเขียวนั้น จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจ และ
ความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีการแจ้งนโยบายขององค์กรให้ ลูกค้าทราบ เช่นการ
เปล่ียนแปลงหีบห่อ อีกทั้งยงัตอ้งขอความร่วมมือ การสนับสนุนจากลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาประเทศไปพร้อมกนั อีกทั้งในปัจจุบนัเทรนของตลาดยงัไปในทิศ
ทางการผลิต การใชสิ้นคา้ท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
 4.1 การส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมสีเขียวภายในองค์กรของมีบุคลากรที่มีความ
ช านาญด้านนี้โดยเฉพาะหรือไม่ และมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดในการมีบุคลากรเฉพาะทางเพื่อ
น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างยัง่ยนื 
 บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“เรามีมาตรฐาน ISO 14001 ในการน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จในการเป็นสีเขียวโดยได้มีการมอบ
ความรู้ให้แก่บุคลากรท่ีถูกตอ้ง และจดัหารบุคลากรในการท าหน้าท่ีน้ีโดยเฉพาะ อีกทั้งบริษทัยงั
มองว่า ISO 14001 เป็นมาตรฐานพื้นฐานท่ีบริษทัควรมี ซ่ึงการบริหารตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
และระบบของบริษทั เพื่อให้ภาพพจน์ของบริษทัและผลิตภณัฑ์จะตอ้งดีอยู่เสมอ อีกทั้งนโยบาย
ตอ้งเนน้ในภาพรวมขององคก์ร ซ่ึงจะเนน้เป็นอยา่งมากในเร่ืองของ Carbon Footprint” 

บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน)ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การมี
บุคลากรช านาญการเฉพาะดา้นมีความจ าเป็นอยา่งมากในการน าพาองค์กรประสบความส าเร็จ ซ่ึง
บุคลากรท่ีมีความช านาญจะตอ้งมีความรู้เฉพาะดา้น มีความรู้ดา้นกฎหมาย และเรียนรู้วฒันธรรม
องคก์รไดเ้ป็นอย่างดี  ทั้งน้ีบริษทัมีบุคลากรท่ีช านาญการเฉพาะดา้นอยู่ แต่เม่ือเทียบกบัขนาดของ
องคก์รถือวา่ยงัไม่สมบูรณ์ ซ่ึงยงัตอ้งการบุคลากรเพิ่มเขา้มา และมีการใหค้วามรู้เพิ่มเติม” 

บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “เรามีทีมงาน
ปฏิบติัอย่างจริงจงั มีขอ้บงัคบัในการปฏิบติั เช่น ถ้าไม่ท า GREEN  เงินเดือนไม่ข้ึน อีกทั้งบริษทั
ตอ้งขยายฐานลูกคา้ และเอา KPI มาจบั” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หก้ารสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การให้ความรู้
แก่พนักงานว่าอะไรดีหรือไม่ดี และอะไรมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เม่ือให้ความรู้แล้ว จะเกิด
กระบวนการคิดว่าอะไรดีหรือไม่ดี และภูมิใจท่ีไดท้  า ส่งผลต่อมาคือเม่ือพนกังานเห็นวา่องคก์รท า
ได ้พนกังานจะมองกลบัมาและลงมือปฏิบติัตาม” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “การจดัการส่ิงแวดลอ้มในองค์กร คือการจดัการให้ส่ิงแวดลอ้มในองค์กรให้มี
ความปลอดภยั และการมีพื้นท่ีสีเขียว และการท าให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมีความสะอาด เป็นส่ิง
ส าคญัส าหรับองคก์ร ซ่ึงการจะท าให้ส าเร็จไดน้ั้นบุคลากรในบริษทัจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง” 

สรุปจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกันั้นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกนัในความคิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎี
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และการจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain 
Management) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) สอดคลอ้งในความคิดเห็นว่าการ
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จดัการส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร คือการจดัการให้ส่ิงแวดลอ้มในองคก์รให้มีความปลอดภยั และการมี
พื้นท่ีสีเขียว และการท าให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมีความสะอาด เป็นส่ิงส าคญัส าหรับองค์กรท่ีมี
มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานพื้นฐานท่ีบริษทัควรมี การบริหารตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
และระบบของบริษทั ภาพพจน์ของบริษทัและผลิตภณัฑ์จะตอ้งดีอยูเ่สมอ ซ่ึงนโยบายตอ้งเน้นใน
ภาพรวมขององคก์ร 
 4.2 ความจ าเป็นอย่างไรในการน านโยบายทางด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัทมาทบทวน และ
ประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“บริษทัมองว่า Green Label ไม่สามารถมองแค่ผลิตภณัฑ์ได ้แต่ตอ้งมองยอ้นไปท่ีองค์กรในทุก ๆ 
ขั้นตอน ตั้งแต่ผูป้้อนวตัถุดิบจนถึงสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้” 

บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ใน
ความคิดการท าอุตสาหกรรมสีเขียวคือ การเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตส่ิงของโดยไม่มีมลพิษเกิดข้ึน 
ทั้งกบัส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภค ดงันั้นบริษทัตอ้งมีการทบทวนถึงการกระท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
คงไวซ่ึ้งการเป็นสีเขียว 

บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดังน้ี “มุมมองของ
ผูบ้ริหารท่ีมีการมองถึงการตลาดท่ีปรับตวัหรือเปล่ียนแปลงจะท าให้บริษทักา้วหน้าอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะเร่ืองของการปรับตวัสู่การเป็นองคก์รสีเขียว” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ีกลุ่มลูกคา้ของ
บริษทั GJ นั้นยงัเป็นกลุ่มลูกคา้ภายในประเทศ เลยมองวา่การเขา้ร่วมโครงการในประเทศนั้นยงัเป็น
อะไรท่ีตอ้งการอยู่ ซ่ึง ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลโลกท่ีมองว่ายงัไม่จ  าเป็น ซ่ึงเราจะตอ้งมอง
กลุ่มลูกค้าในความจ าเป็นก่อน ภายภาคหน้าองค์กรจะต้องมีการท า ISO 14001 ให้เกิดข้ึนอย่าง
แน่นอน แต่จะช้าหรือเร็วนั้นจะต้องมองถึงความจ าเป็นนั้น ๆ อีกทั้ ง “บริษัทต้องยอมรับ และ
ปรับตวัต่อค าร้องเรียนของลูกคา้ พร้อมน ามาปรับปรุง และพฒันา” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “สินคา้มีมาตรฐาน การขายสินคา้ทั้งในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ ก็จะ
ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และช่ือเสียงของบริษทัก็จะตามมา อีกทั้งยงัสามารถเป็น
องคก์รตน้แบบใหแ้ก่องคก์รเหล็กอ่ืนๆ ได”้ 

สรุปจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกันั้นได้เน้ือความท่ีสอดคลอ้งกนักบัทฤษฎีกลยุทธ์น่านน ้ าสีเขียว 
(Green Ocean Strategy) และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporation Social 
Responsibility: CSR) )ในความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นองค์กรสีเขียวมีส่วนไดส่้วนส าคญั หรือขอ้
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ไดเ้ปรียบใน “การท าการตลาด” ความคิดการท าอุตสาหกรรมสีเขียวคือ การเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิต
ส่ิงของโดยไม่มีมลพิษเกิดข้ึน ทั้งกบัส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภค สินคา้มีมาตรฐาน การขายสินคา้ทั้ง
ในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ ก็จะไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี และช่ือเสียงของ
บริษทัก็จะตามมา อีกทั้งยงัสามารถเป็นองค์กรตน้แบบให้แก่องค์กรเหล็กอ่ืน ๆ ได้ การมองถึง
การตลาดท่ีปรับตวัหรือเปล่ียนแปลง 
 4.3 ค่านิยมสีเขียวในองค์กรเป็นอย่างไร และบุคลากรในองค์กรมีค่านิยมที่เป็นไปในทาง
เดียวกนัหรือไม่ 

บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี 
“บริษทัมองวา่ส่ิงแวดลอ้ม คือความปลอดภยั เป็นพนัธสัญญา และเป็น Company Value และการลด
พลงังานเท่ากบัเป็นการลดตน้ทุน” 

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากัด (มหาชน) ได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคัญดังน้ี 
“ค่านิยมสีเขียวในองค์กร หมายถึง ความคิดผูบ้ริหารในการต้องการองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด พนกังานมีพื้นท่ีสีเขียว” 

บริษัท ประมวลสินสตีล จ ากัดได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดังน้ี “1. ฝึกวินัย
ลูกน้อง การคิด / การป้องกนั 2. บริษทัสนบัสนุน  อุปกรณ์ / เวลา / สวสัดิการ/ ค่าเล้ียงดูบุตร / เงิน
ช่วยต่างๆ / ท่ีพกั” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ได้ให้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ระบบการ
ปฏิบติัสีเขียวท่ีบริษทัมีอยูน้ี่สามารถจดัการไดง่้าย แต่การปฏิบติัจริงจะมีความยาก เน่ืองจากมีเร่ือง
ของ Hardware ซ่ึงการจะท าไดต้อ้งค่อยๆ เปล่ียน และท าให้พนักงานมองเห็นขอ้ดีและขอ้เสียใน
หลายๆ ดา้น” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ผูบ้ริหารมีความใส่ใจพนกังานก็จะสามารถปฏิบติัตามไดง่้ายและติดเป็นนิสัย” 

สรุปจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักนั้นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกันในความคิดเห็นเก่ียวในความ
คิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎีปรัชญาสี เขียว (Green Philosophy) และค่านิยมสีเขียวในองค์กรของ
อุตสาหกรรมเห็นในประเทศไทยนั้นตอ้งเป็นพนัธสัญญาเพื่อสร้างมูลค่าให้กบักิจการดว้ยการลด
พลงังานซ่ึงเท่ากบัการลดตน้ทุนพร้อมกบัการยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงในระบบการบริหารการ
เปล่ียนแปลงใหพ้นกังานในองคก์รนั้นมีส่วนร่วมถึงการฝึกวินยัลูกนอ้ง การคิด / การป้องกนั บริษทั 
สนบัสนุน  อุปกรณ์ / เวลา / สวสัดิการ/ ค่าเล้ียงดูบุตร / เงินช่วยต่างๆ / ท่ีพกั  
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 4.4 ความมุ่งมั่นที่จะท าให้องค์กรของท่านประสบความส าเร็จด้านการเป็นองค์กรสีเขียว
อย่างยัง่ยนืคืออะไร 
 บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี
“Sustainability Index - องคก์รจะเป็นสีเขียวไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจาก Supplier ก่อน นัน่คือแรง
สนบัสนุนจากตน้น ้ า ถึงปลายน ้ า จะตอ้งเป็นสีเขียว ซ่ึงหากบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสีเขียวนั้น
การหา Supplier ท่ีสามารถตอบโจทยไ์ดก้็ไม่ใช่เร่ืองยาก” 

บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน)ไดใ้หก้ารสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “สีเขียว
ในองคก์รเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัมาอยูแ่ลว้ และการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูท่ี่วา่ยอมรับไดม้าก
น้อยแค่ไหน เน่ืองจากในหลายๆองค์กรเกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมี
ความหนกัแน่นและความมุ่งมัน่อยา่งสูงสุดในการลงมือท า” 
 บริษทั ประมวลสินสตีล จ ากดัไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ความตอ้งการ
ของลูกคา้เป็นแรงขบัเคล่ือนให้ท าอยา่งจริงจงั รวมถึงนโยบายของลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ ท าให้เป็น
ส่วนส าคญัในการคา้สีเขียว ซ่ึงหากผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการท าการท าตามค าเรียกร้องของลูกคา้
ก็ไม่ใช่เร่ืองยากอะไร” 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค ากล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ความมุ่งมัน่
ของบริษัทในการปรับตวัเป็นสีเขียวนั้น บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท า แต่ทั้งน้ีต้องมองถึงความ
ตอ้งการของตลาด และลูกคา้เป็นส าคญัไม่เช่นนั้นการท าโดยตลาดไม่ไดมี้ความตอ้งการจะเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของสินคา้เกินความจ าเป็น ซ่ึงนั้นหมายถึงราคาสินคา้ท่ีจะสูงข้ึนดว้ย” 

บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ในเครือสหวิริยา กรุ๊ปไดใ้ห้การสัมภาษณ์มีค า
กล่าวท่ีส าคญัดงัน้ี “ลูกคา้จะมองภาพลกัษณ์องคก์ร มองตั้งแต่หนา้บริษทัไปจนถึงทุกภาคส่วนของ
องคก์ร ซ่ึงการเป็นองค์กรท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไม่มีน ้ าเสีย กล่ินท่ีเป็นมลภาวะ จะ
ไดเ้ปรียบเป็นอยา่งมากส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการจะซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม “การจะแข่งขนั
กบัภายนอกไดน้ั้น องคก์รจะตอ้งมีการจดัการภายในท่ีดีก่อน” 

สรุปจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักนั้นได้เน้ือความท่ีสอดคล้องกันกับทฤษฎีอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) และการจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management), กล
ยุทธ์น่านน ้ าสีเขียว (Green Ocean Strategy) และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
(Corporation Social Responsibility: CSR), ปรัชญาสี เขียว (Green Philosophy) ในความคิดเห็น
เก่ียวกับองค์กรสีเขียวมีส่วนได้เปรียบทาง “การแข่งขนั” การเป็นองค์กรท่ีไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไม่มีน ้ าเสีย กล่ินท่ีเป็นมลภาวะ จะไดเ้ปรียบเป็นอยา่งมากส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการ
จะซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้เป็นแรงขบัเคล่ือนให้ท าอยา่งจริงจงั นโยบายของลูกคา้
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ในการซ้ือสินคา้ ท าให้เป็นส่วนส าคญัในการคา้สีเขียวลูกคา้ออกเป็น 3 ระดบัดว้ยกนั คือ ระดบับน 
ระดบักลาง และระดบัล่าง ซ่ึงลูกคา้ท่ีมีแรงสนบัสนุนในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนั้น
คือลูกคา้ระดบับน และกลาง ส่วนลูกค้าระดับล่างนั้นอาจจะไม่ได้ต้องการสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากมีราคาท่ีสูงกวา่สินคา้ปกติ 

จากการวิเคราะห์ความส าคญัจากแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีส าคญั
จากภาครัฐ ผูว้จิยัขอสรุปประเด็นค าถามดงัน้ี  

1.มุมมองส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย  
2. อุตสาหกรรมเหล็กต่อการส่งผลกกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
3.ความหมายของค าวา่ อุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื ในมุมมองของภาครัฐ  
4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่าง

ย ัง่ยนื  
5. ปัญหาและอุปสรรคในการกา้วสู่ขั้นต่อไปในการท าอุตสาหกรรมสีเขียว 6. มุมมองความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการน าอุตสาหกรรมสีเขียวใหเ้ป็นกฎหมายภาคบงัคบั 
 

1. มุมมองส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
รองศาสตราจารย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู 
มองวา่ดีข้ึนกวา่เม่ือ 10 ปี ท่ีแลว้ เน่ืองจากอุตสาหกรรมเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ท าให้เกิดมลพิษทาง

อากาศเยอะจากปัญหาทางอากาศเป็นพิษ และมีชาวบา้นออกมาร้องเรียน กรมควบคุมมลพิษ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ิมให้ความส าคญัในการก าหนดมาตรฐาน
และก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการควบคุมให้มีความรัดกุมมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
อีกทั้งภาครัฐหนัมาใหค้วามสนใจในการก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการควบคุมอุตสาหกรรมมากข้ึน 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมต่าง ๆได้ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน ้ า และมีชาวบ้านออกมาเรียกร้องถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม เช่น ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน ้ า ดังนั้ นภาครัฐเร่ิมให้
ความส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากช่วงเวลานั้นไม่มีหน่วยงานไหนให้
ความส าคัญในด้านส่ิงแวดล้อมมากนัก ท าให้หน่วยงานของรัฐทั้ งทางตรงและทางอ้อม เช่น 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรธรรมชาติ ไดเ้ร่ิมเอามาตรฐานอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ
มาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานให้ประเทศ อีกทั้ งภาครัฐยงัมีการกรวดขัน และสร้างความรัดกุมต่อ
ภาคอุตสาหกรรมของเอกชนเพื่อไม่ให้เกิดความละหลวมในขั้นตอนการผลิตท่ีเป็นการท าลาย
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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 ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 
 เน่ืองจากตั้งแต่ปี 2554 ไม่มีใครก าหนด ดูแล และควบคุม ท าให้อุตสาหกรรมส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน ท าให้มีข่าวแต่เชิงลบ ส่งผลท าให้กระทรวงอุตสาหกรรมหนักลบัมามองวา่ท่ีท ามาอาจจะ
ไม่เพียงพอ และอาจส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไม่เพียงพอ ทั้งท่ีมองว่า
ภาคอุตสาหกรรมปรับตวัมากข้ึนแลว้ แต่ท าไมยงัไม่ไดรั้บการยอมรับและถูกกีดกนัจากภาคประชา
สังคม จึงสร้างโครงการสีเขียว และรวบรวมโปรแกรมทุกโปรแกรมในกระทรวงท่ีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เขา้มาอยูใ่นร่มเดียวกนักบัของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการประชาสัมพนัธ์สู่
ประชาชนท่ีดีกวา่ และพูดไดเ้ตม็ปากวา่มีโรงงานหลายหม่ืนโรงงานไดป้รับตวัเป็นสีเขียวแลว้ และ
มีระดบัอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นระดบั 3 4 และ 5 อยูใ่นโครงการหลายพนัโรงงานเพื่อสร้างกระแสท่ีดี
ต่อประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมองวา่อุตสาหกรรมไดมี้การปรับตวัให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึนแลว้ 
 

2. อุตสาหกรรมเหลก็ต่อการส่งผลกกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
รองศาสตราจารย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู 

 มองว่าเน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นอุตสาหกรรมตน้น ้ า (ตน้น ้ า
ของอุตสาหกรรมเหล็กคือ การถลุงเหล็ก และสินแร่เหล็ก ซ่ึงมีความเป็นพิษสูง) ดงันั้นผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นมลพิษจึงมีนอ้ย แต่หากเป็นอุตสาหกรรมเหล็กในระดบัตน้น ้ านั้นผลกระทบ
ท่ีตามมาจะมีมาก ทั้งผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า และมลพิษทางดิน 
 
 

 ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 
 เหล็กเป็นวตัถุดิบพื้นฐานในหลายๆ อุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กเป็นแหล่ง
สร้างมลภาวะทั้ งฝุ่ นละออง เขม่าควนั หรือแม้กระทั่งมลพิษ และมลภาวะจากการขนส่ง แต่
เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไม่ไดมี้เมืองแร่ท่ีตอ้งมีการขุดเมืองปัญหาน้ีจึงไม่มี ซ่ึง
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยนั้นจะส่งผลกระทบทางดา้นน ้ า และการขนส่งเป็นส่วนใหญ่ แต่
ทั้ งน้ีผูป้ระกอบการเหล็กในประเทศไทยต่างหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด 
และเป็นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด 
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3. ความหมายของค าว่า อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนื ในมุมมองของภาครัฐ 
รองศาสตราจารย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู 

 มองว่ากฎหมายของประเทศไทยยงัอ่อนไป ไม่สามารถสู้ต่างประเทศไทย เน่ืองจาก
ประเทศอ่ืนได้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ เกิดความย ัง่ยืน “กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศเกาหลีใต้ในขณะน้ีทางภาครัฐได้พยายามผลักดัน “โครงการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)” ซ่ึง
เป็นการพฒันา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นั่นคือ 
ความมัน่คง มัง่คัง่ และความย ัง่ยืนของประเทศ ทั้งน้ีองค์กรสามารถน าไปปรับใช้เพื่อสร้างความ
ย ัง่ยนืในดา้นของการเป็นสีเขียวไดเ้ช่นกนั 
 
 

 ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 
 ค าว่าย ัง่ยืนนั้ นองค์กรสามารถใช้หลักของ ISO 14001:2015 ได้เน่ืองจากการท า ISO 
14001:2015 นั้นไดร้ะบุไวว้า่เพื่อตอ้งการให้องคก์รมีความย ัง่ยืน ซ่ึงสามารถมองไดว้า่ ความย ัง่ยืน
นั้น ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. องคก์รจะตอ้งอยูไ่ด ้2. องคก์รจะตอ้งรู้จกัตนเองเป็น
อยา่งดี 3. องคก์รจะตอ้งไม่ท าอะไรเกินก าลงั และ เม่ือองคก์รรู้จกัตนเองแลว้จะตอ้งรู้วา่ตอ้งท าอะไร
ท่ีไม่เป็นการเกินก าลงั ซ่ึงหมายถึง องคก์รจะตอ้งอยูร่อด จะตอ้งตั้งล าดบัความส าคญั ข้ึนมาวา่เราจะ
ท าอนัไหนก่อน และอนัไหนหลงั ซ่ึงต้องมองจากโปรแกรมท่ีเลือกท าว่ามีประโยชน์ต่อองค์กร
อย่างไร ดังนั้ นจะสามารถพูดได้ว่าโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ได้ต้องการให้ปลูกต้นไม้
ตลอดเวลา แต่ตอ้งการให้องคก์รมีความย ัง่ยนื และท าธุรกิจให้อยูไ่ด ้รวมถึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ต่อชุมชนและสังคมรอบขา้ง ซ่ึงความย ัง่ยืนจะจดัอยู่ใน Strategy ของ Blue Ocean อีกทั้งการปรับ
องคก์ร และผลิตภณัฑ์ให้เป็นสีเขียวเป็นทางเลือกหน่ึงเพื่อกา้วขา้มเร่ืองของการแข่งขนัดา้นราคาสู่
การแข่งขนัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมสามารถหยบิยกมาเป็นขอ้ไดเ้ปรียบเชิงการคา้ได ้
 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าอุตสาหกรรมเหลก็สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยืน 
รองศาสตราจารย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู 

 การท าอุตสาหกรรมสีเขียวมองว่าเป็นเร่ืองดี และเป็นการก้าวทนัประเทศอ่ืนๆ แต่ก็ยงั
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งดูวา่เศรษฐกิจโลกไหวหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงหากงบประมาณมาไม่พอในการท าทุกภาค
ส่วนในองคก์ร ก็อาจจะท าให้ไม่เกิดความต่อเน่ืองในการปรับปรุง และพฒันา รวมถึงความเขม้งวด
ในการปฏิบัติให้องค์ได้ก้าวสู่การเป็นองค์กรสีเขียว มองว่าปัญหาจริงๆ ของการท าให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวนัน่คือ 1. ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีตอ้งลองค านวณวา่การลงทุนในคร้ังน้ีจะ
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คุม้ทุนหรือไม่ 2. ตอ้งมองก าลงัและประเมินความสามารถตนเองก่อน และ 3. มองวา่หากธุรกิจเล็ก
อาจจะลงทุนไม่ไหว เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง 
 

 ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 
 การน าองค์กรถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัซ่ึงองค์กรส่วนมากจะเป็นการ “Talk only no Action” 
นัน่ก็คือ ผูน้  าไม่ลงมือปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งลูกนอ้งขาดความรู้ และไม่เห็นถึงความส าคญัในการ
ท าให้องค์กรเป็นสีเขียว เน่ืองจากขาดความรู้ และความเขา้ใจ ซ่ึงมาจากผูน้ าไม่ไดช้ี้ชดั ขาดความ
ชดัเจนวา่ส่ิงท่ีลูกนอ้งตอ้งลงมือท าคืออะไร วา่ความย ัง่ยืนคืออะไร ดงันั้นผูน้ าจ  าเป็นตอ้งมีวสิัยทศัน์
ท่ีชดัเจนในการตั้งเป้าหมายและการตั้ง KPI วา่อะไรเป็น Indicator ของความย ัง่ยนื 
 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และการพฒันาต่อยอด 
 รองศาสตราจารย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู  
 หลายองค์กรของอุตสาหกรรมเหล็กมองว่าการลงทุนทางด้านสีเขียวนั้น ผลตอบแทนท่ี
ได้รับมนัไม่คุ ้มค่าในการลงทุน ซ่ึงหากจะตอ้งมีการลงทุนในส่วนน้ีจริงๆ นั้ นจ าเป็นต้องมีการ
ค านวณอยา่งรอบคอบวา่การลงทุนน้ีจะคุม้ทุนและคุม้ค่าหรือไม่ อีกทั้งการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ในเร่ืองการจดัการของเสียของอุตสาหกรรมเหล็กนั้นใชก้ารลงทุน และมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  
 ปัญหาของอุตสาหกรรมเหล็กในการเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นมองว่าเป็น
เร่ืองของการผลกัดนัของภาครัฐท่ีตอ้งเขา้มามีช่วยช่วยและผลกัดนัอุตสาหกรรมเหล็กให้เขา้ร่วม ซ่ึง
การเขา้ร่วมของภาคอุตสาหกรรมเหล็กนั้นหากขาดการผลกัดนัก่ึงบงัคบันั้นอุตสาหกรรมเหล็กก็จะ
ไม่ต่ืนตัวในการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเน่ืองจาก ปัจจยัทางด้านการลงทุน หรือ
แม้กระทัง่ปัจจยัการรับรู้ของผูบ้ริโภค ท่ียงัไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการมองว่าสินค้าท่ีมาจาก
อุตสาหกรรมเหล็กนั้ นควรเป็นสีเขียว ในส่วนของการพัฒนาต่อยอดนั้ นมองว่าเม่ือไหร่ท่ี
ภาคอุตสาหกรรมเหล็กเร่ิมปรับตวั เปล่ียนแปลง และเห็นถึงความจ าเป็นของการเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว หรือการเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวได้แล้วนั้น การพฒันาต่อยอดเพื่อไต่ระดบัก็
ไม่ใช่เร่ืองยาก 
 

 ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 
 โรงงานเก่าแก่ส่วนมากลูกน้องในระดบัปฏิบติังานจะไม่มีทกัษะดา้นอ่ืน ซ่ึงท าให้มองว่า
ตอ้งใช้บุคลากรท่ีอยู่บนออฟฟิต หรือระดบับริหารในการท าให้ส าเร็จ ซ่ึงองค์กรขนาดเล็กจนถึง
ระดบักลางจะมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญจ านวนไม่เยอะและไม่มีคนท่ีช านาญในการดูเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะมองว่าองค์กร หรือ บริษัทขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางก็สามารถท าให้องค์กรเป็น
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อุตสาหกรรมสีเขียวไดถ้า้มีการพฒันาบุคลากร โดยการให้ความรู้ และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงหลายองคก์รท่ีลม้เหลวในการท า ISO หรือโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เกิดจากการท า 
ISO เพื่อ ISO ไม่ไดท้  าเพื่อไปพฒันาองค์กรอยา่งแทจ้ริง เช่น ขอ้ก าหนดไดก้ล่าวไวแ้ค่ไหนก็ท าแค่
นั้น และเม่ือไดใ้บรับรองมาก็น าไปเก็บอยา่งเดียวไม่ไดเ้อาใบรับรองหรือความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาต่อ
และหากผูบ้ริหารไม่ได้เขา้ใจจุดน้ีว่าตอ้งเอามาพฒันาและต่อยอดก็จะท าให้เป็นการยากท่ีจะไต่
ระดบัโดยเฉพาะระดบั 2 ไประดบั 3 เน่ืองจากหากองคก์รสามารถท าให้เป็นระดบั 3 ได ้การพฒันา
ไปสู่ระดบัท่ี 4 และ 5 ก็ไม่ใช่เร่ืองยาก เน่ืองจากระดบั 3 คือการท าอยา่งต่อเน่ือง เม่ือท าอยา่งต่อเน่ือง
และซึมซับแล้ว การท าระดบั 4 ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กรไปแล้วจึงไม่ใช่
เร่ืองยาก “วฒันธรรมคือส่ิงท่ีต้องท าอย่างต่อเน่ือง” ซ่ึงในท่ีน้ีอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จะ
เก่ียวกบัการพูดถึงเร่ืองความตระหนกั จิตส านึก และวฒันธรรมในองคก์ร เม่ือพนกังานในองค์กร
เขา้ใจถึงจุดประสงค์ และวตัถุประสงค์ว่าท าไปเพื่ออะไร และส่วนใหญ่เม่ือเขา้ใจ และมีความรู้
เพียงพอในการท าสีเขียวก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรม อีกทั้งระดบั 4 ไม่เพียงแต่ตอ้งมี
วฒันธรรมในองค์กร แต่ะจะต้องมีการส่ือสารสู่ภายนอกเข้ามาด้วยเช่นกัน ซ่ึงจุดน้ีน่ีเองท่ีเป็น
อุปสรรคของระดบั 4 อยา่งแทจ้ริง ท่ีจะท าให้องคก์รต่างๆ ไม่สามารถท่ีจะไต่ระดบัมาถึงระดบัท่ี 4 
ได ้ซ่ึงโรงงานส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ท าภายในองคก์ร ท าให้การส่ือสารไปยงัภายนอกองคก์รยงัท าได้
ไม่ดี เพราะระดบั 4 ไม่สามารถท่ีจะท าแค่ภายในได ้
 

6. มุมมองความคิดเห็นเกีย่วกบัการน าอุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นกฎหมายภาคบังคับ 
รองศาสตราจารย ์พลตรี ดร.ชยัณรงค ์เชิดชู 

 มองว่าสามารถท าได้ และทางภาครัฐก็พยายามท าอยู่ ซ่ึง ณ ตอนน้ีมี พรบ.อนุรักษ์และ
ส่งเส ริม คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม  ปี  2535 ออกโดย ส านักงานแผนและนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงค่อนขา้งเก่ามาก เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ปล่ียนไปแลว้ ดงันั้นควรจะ
มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงการท าให้เป็น พรบ. ใน
การควบคุมจะไดผ้ลหรือไม่ จะตอ้งมีการปรับเปล่ียน และการออก พรบ. เพียงคร้ังเดียวและเอามา
ใชต้ลอดไปนั้นไม่สามารถท าไดจ้ะตอ้งมีการปรับเปล่ียนและปรับปรุงอยูเ่สมอ 
 
 

 ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 
 แนวคิดเร่ืองการผลักดันให้การเป็นองค์กรสีเขียวเป็นภาคบังคับนั้ นคิดว่าไม่จ  าเป็น 
เน่ืองจากภาครัฐมองว่าประโยชน์จากการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นไดต่้อตวัองค์กรท่ีท าอยู่แลว้ 
ซ่ึงมองวา่ถา้ประโยชน์ท่ีท ามนัมีมากพอก็จะเกิดแรงผลกัดนั และส่งเสริมการท าดว้ยตวัเองอยู่แลว้
เลยมองว่าไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท า รวมถึงการท าให้เป็นภาคบงัคบันั้นทางโครงการตอ้งแสดงให้เห็น
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วา่มนัส่งผลกระทบต่อสาธารณะโดยรวมเป็นอยา่งมาก แต่หากจะตอ้งมีการออกกฎหมายภาคบงัคบั
จริงๆ นั้นจะสามารถออกไปในแนว “ไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมสร้างผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน หรือ
ส่ิงแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกนักฎหมายก็จะมากข้ึนไปเร่ือยๆ ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ซ่ึง
ระบบกฎหมายแต่ก่อนนั้นกฎหมายจะออกเป็นกฎหมายแบบ Consentation เช่น ปล่อยมลพิษไดไ้ม่
เกินเท่าไหร่ ปล่อยฝุ่ นไดไ้ม่เกินเท่าไหร่ วดัเป็นค่าต่างๆ แต่มนัไม่ Differenciate ระหวา่งโรงงานเล็ก 
และโรงงานใหญ่ เช่น ความเขม้ขน้ของมลพิษเท่ากนั แต่โรงใหญ่จะปล่อยออกมาเยอะกวา่โรงเล็ก
จึงเกิดเป็นขอ้เปรียบเทียบ วิธีการออกกฎหมายอีกแบบ คือการวดัค่าระดบัมลพิษต่อการผลิต เช่น 
ปล่อย NOX ไดไ้ม่เกิน 0.01 Microgram ต่อ ตนัเหล็ก ซ่ึงมองวา่มนัจะเป็นการก่อให้เกิดแนวปฏิบติั
ท่ีดี และการออกกฎหมายจะมีอีกฝ่ังหน่ึงท่ีมีการออกกฎหมายอยู่แลว้ท่ีดนัให้โรงงานมีความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึนโดยการ Benchmark กบัโรงงานอ่ืนๆ ทางภาครัฐจึงมองว่า ในเม่ือมี
กลไกของการ Benchmark อยู่แล้ว และกลไกอ่ืนๆ ของภาคเอกชนท่ีมีอยู่แล้วในการผลักดัน 
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวจึงไม่มีความจ าเป็นในการออกเป็นภาคบงัคบั แต่ในขณะเดียวกนัควร
จะมีการประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีแน่ชดั ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการประกาศอยูแ่ลว้เก่ียวกบัการ
พฒันาอุตสาหกรรมสีเขียว หรือหลกัเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว แต่ไม่ถือเป็นกฎหมาย เพราะไม่ได้
ประกาศลงพระราชกิจจานุเบกษา แต่ถือเป็นการประกาศเชิงนโยบาย หรือ แนวทางท่ีไม่ใช่ภาค
บงัคบั 
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ตารางที ่4.7 แสดงการวเิคราะห์ความส าคญัจากแบบสัมภาษณ์มุมมองทางดา้นการเงินในความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

1. มุมมองทางด้านการเงนิ 

1.1 การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 
- ปัจจัยใดบ้างที่จ าเป็นต่อการ
ลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 

- ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดมาก 
- ทีมผูบ้ริหารมีการ Commit ท่ีจะ
ด าเนินตามนโยบายอยา่งชดัเจน 
- มีการติดตามและประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง 
- มีของรางวลัเป็นตวัดึงดูด 
 
 

- ปัจจัยในการลงทุน  คือ ความ
จ าเป็นในการลงทุนขององคก์ร ซ่ึง
ต้ อ ง ม อ ง ถึ ง จุ ด ป ร ะ ส ง ค ์
ว ัตถุประสงค์ รวมถึง ข้อดีและ
ขอ้เสีย ท่ีจะท า 

- ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการลงทุน
เปล่ียนองคก์รสู่การเป็นสีเขียวคือ
การประ เมินความพ ร้อมของ
องค์กร ไม่ว่าจะในเร่ืองของเงิน
ลงทุ น  ท รัพยากรบุ คคล  ห รือ 
ระบบท่ีจะน ามาใช ้

- การมีระบบการปฏิบัติจริง เ พ่ือ
ก ร ะ ตุ้ น ให้ ม อ ง ว่ า ส่ิ ง ท่ี ท  า น้ี มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และท า
อยา่งไรให้แกปั้ญหาได ้
 

- ปั จจัย ท่ี จ  าเป็น ในการลงทุ นด้าน
ส่ิงแวดล้อมให้ประสบความส าเร็จคือ
การวางกลยุทธ์ท่ีท  าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในการผลักดันองค์กรให้
เป็นองค์กรสีเขียว คือการจดัการท่ีดี มี
ความ เข้มงวด  และเอาใจใส่  ซ่ึ งจะ
สะทอ้นให้เห็นถึงความส าเร็จในระยะ
ยาว 

1.2 ผลประกอบการขององค์กร 

- ผลประกอบการขององค์กร
ส่งผลต่อการลงทุนทางด้ าน
ส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพยีงใด 

- การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อมเป็น
การลงทุนท่ีจ าเป็นต้องใช้งบประ
มานมาก และเป็นการลงทุนระยะ
ยาว ดงันั้นองคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การประเมินผลประกอบการเพ่ือ
น ามาใชใ้นการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 

- องค์กรเห็นว่าการลงทุนในด้าน
ส่ิงแวดล้อมก่อให้เกิดผลดีมากกว่า
ผลเสียในระยะยาว ซ่ึงจะตอ้งมีการ
วางแผนทางการเงินท่ีรอบคอบ 

- ผลประกอบการขององค์กรเป็น
ส่วนหน่ึงในการตัดสินใจลงทุน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะตอ้งมองถึง
ความจ าเป็น และความสามารถ
ของบริษทัในการลงทุน 

- ก า ร ล ง ทุ น ท า อ ง ค์ ก ร เ ป็ น
อุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนมหาสาร หากแต่การลงทุนน้ี
สามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ของ
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี ดงันั้นตอ้งมีการควบคุม 
และการตั้ งงบ ท่ี ดี  เพ่ื อใช้ในการ
บริหารดา้นน้ี 

- ปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคไดมี้การปรับตวั 
และมีการค านึงถึงสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในบางคร้ัง
ต้องยอมท่ีจะตัดงบประมานจากผล
ประกอบการส่วนหน่ึงมาเพ่ือลงทุนใน
ส่วนน้ี 
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ตารางที ่4.7 แสดงการวเิคราะห์ความส าคญัจากแบบสัมภาษณ์มุมมองทางดา้นการเงินในความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

1.3 เศรษฐกจิและการเงนิทางภาพรวมขององค์กร 
- เศรษฐกิจและการ เงินท าง
ภาพรวมขององค์กรส่งผลต่อ
การป รับ เปลี่ ยน และพัฒ น า
องค์กรสู่การเป็นสีเขียวอย่างไร 

- มองว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
ป รับ เป ล่ียน  เพ่ือให้ องค์กรได้
พฒันาและประสบผลส าเร็จในทุก
ดา้น 

- การเปล่ียนแปลงองคก์รสู่การเป็นสี
เขียวเป็นการลงทุนในระยะยาวถึงจะ
คุ้มค่ า ดังนั้ นจ าเป็นต้องดูทิศทาง
เศรษฐกิจ และการเงินในภาพรวม 

- ห ากภ าพ รวม ของ เศ รษ ฐ กิ จ
เป็นไปในทิศทางบวก จะท าให้
องคก์รนั้นตดัสินใจในการลงทุนสี
เขียวไดง่้ายข้ึน 

- การลงทุน สี เขียวหากมองถึง
ผลตอบแทน  จะ เป็ นห น่ึ งใน
โค รงก ารข อ งบ ริษัท ท่ี จะ ได้
ผลตอบแทนท่ีช้า และจ าเป็นตอ้ง
มองถึงช่วงเวลาในการลงทุนให้
ส อดคล้ อ งกับ เศ รษ ฐ กิ จขอ ง
ประเทศ 

- การปรับเปล่ียนของอุตสาหกรรม
เหล็กให้ เป็นสีเขียวได้นั้ น  สามารถ
เปล่ียนแปลงทางด้านเคร่ืองมือ หรือ
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ได้ แต่ทั้งน้ีต้องมองถึง
การเงินภาพรวมของบริษัทว่าคุ ้มค่าท่ี
จะลงทุนหรือไม่ 

1.4 สิทธิประโยชน์ทางการเงนิและภาษีทีอ่งค์กรพงึได้รับ 

- สิทธิประโยชน์ทางการเงินและ
ภาษีจากภาครัฐจะมีส่วนช่วยใน
การท าสีเขียวอย่างไร 

- การเปล่ียนองค์กรเป็นสีเขียวนั้น
เ ป็ น ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง
อุตส าห ก รรม เห ล็ ก ค ร้ั งให ญ่
เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กไม่ได้
มีความ ต่ืนตัว เร่ืองน้ี เท่ าท่ี ควร 
ดังนั้ นหากมีการสนับสนุนของ
ภาครัฐด้านต่าง ๆก็จะเป็นการดีท่ี
จะท าให้ภาคอุตสาหกรรมเหล็กได้
ต่ืนตัว และมีความ รู้สึกในการ
อยากเขา้ร่วมมากข้ึน 

- มองวา่เป็นปัจจยัรองลงมาจากความ
มุ่งมั่นในการเปล่ียนแปลงท่ีมาจาก
ผู ้บ ริหาร แต่สิทธิประโยชน์ทาง
ภาครัฐจะเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการ
ท าอยา่งสม ่าเสมอในระยะยาว 

- สิทธิประโยชน์ทางภาครัฐ ไม่ว่า
จะเป็นในเร่ืองของการลดยอ่นภาษี 
หรือดา้นไหน ๆก็มองว่าเป็นเร่ืองดี 
ท  าให้รู้สึกว่าภาครัฐให้ความส าคญั 
แ ล ะ พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น  แ ก่
ภาคอุตสาหกรรมในการมุ่งสู่การ
เป็นสีเขียว 

- การปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นสี
เขียวเป็นการใชเ้งินลงทุนท่ีสูงมาก 
ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีภาคเอกชนจะ
ได้ รับนั้ น จะ เป็ น ส่ วน ในก าร
สนับสนุน ให้เกิดแรงผลักดนัใน
การเปล่ียนแปลง 

- ในปัจจุบันยงัรู้สึกว่าภาครัฐยงัไม่ได้
ส่งเสริมเท่าท่ีควร หรือเป็นการให้สิทธิ
แค่บางพ้ืนท่ี  เช่น สิทธิของBOI จะ
ได้รับสิทธิก็ต่อเม่ือต้องอยู่ในพ้ืนท่ี ท่ี
ได้ก  าหนดไว ้ซ่ึงนั่นท าให้บริษทัท่ีอยู่
นอก พ้ืน ท่ี  ท่ี มี จ  านวนมากไม่ ได้ มี
ความรู้สึกในการอยากเข้าร่วม หรือ
อยากท าเท่าท่ีควร ดังนั้ นถ้าอยากให้
องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมมากข้ึนมองว่า
สิทธิประโยชน์ 



 

 

127 

ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

2. มุมมองทางด้านกระบวนการจดัการภายใน 

2.1 การมส่ีวนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
- การให้บุคคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสู่
การเป็นสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งใน
ก า ร ท า ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จอย่างไร 

- จัด ให้ มี ก ารท า  Idea P rocess 
ส าหรับพนกังาน เพ่ือให้พนกังานมี
ส่ วน ร่วมโดยการให้ พนั ก งาน
น าเสนอไอเดีย ต่าง ๆ  ท่ี ได้จาก
ระดบัต่าง ๆ จากนั้นองคก์รจึงน ามา
ปรับใช้ ซ่ึงวิธีน้ีจะท าให้พนักงาน
ไดรู้้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการท า
ให้องคก์รประสบความส าเร็จ 

- การให้บุคลากรในองค์กรมีส่วน
ร่วมต่อการพฒันาของบริษทัจะเป็น
แรงขับเคล่ือนอย่างดีในการไปถึง
เป้าหมาย เน่ืองจากพนักงานจะรู้สึก
ถึงความเป็นผูน้ า และมีส่วนร่วมใน
การเติบโตของบริษทั 

- การท่ีให้บุคลากรในทุกระดบัชั้น 
และทุกแผนกไดมี้ส่วนร่วมในการ
ออกความคิดเห็น ได้เสนอความ
คิดเห็น หรือมีส่วนในการตดัสินใจ
ถึงประเด็นการพฒันาองค์กรด้าน
ส่ิงแวดล้อม  นั่นจะเป็น ส่ิงท่ีจะ
สามารถท าให้บุคลากรได้รู้สึกมี
ความภาคภูมิใจ และจะเป็นการ
สร้างความย ัง่ยนืในระยะยาว  

- บริษทัมีการน าหลกัการไปสู่การ
ป ฏิ บั ติ ผ่ าน ระบบการจัดก าร
ส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนให้
พนักงานทุกคนในทุกระดับได้มี
ส่วนร่วมในระบบการจดัการ เพ่ือ
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั 

- บริษทัคิดว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ี
มีค่าอย่างยิ่งต่อบริษทั ดงันั้นบริษทัจึง
ให้ความส าคัญต่อพนักงานอย่างเท่า
เทียม ซ่ึ งนั้ นหมายถึง พนักงานให้
องคก์รสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันา
องค์กรในทุกภาคส่วนไม่เฉพาะด้าน
ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น เพ่ือให้พนกังานได้
เกิดความตระหนักถึงความส าเร็จของ
องคก์รในภายภาคหนา้ 

2.2 ภาวะผู้น า และการสนับสนุนจากผู้น าระดบัปฏิบัต ิ

- ด้านการบริหาร ภาวะผู้น า และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ
องค์กรมีความพร้อมและการ
สนั บสนุนมี ความ เหมาะสม
หรือไม่ 

- พนักงานจะตอ้งมีความปลอดภยั
อย่างสูงสุด  นั่น คือ การมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี ผลิตภัณฑ์ต้องมีความ  
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ เป็ น มิ ต ร ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- วิธีท่ีบริษัทใช้ในการเตรียมความ
พร้อม และส่งนโยบายลงไปให้
ทั่ว ถึ งจะท าโดยการ  เรียกระดับ
ผูจ้ดัการ หัวหน้า ให้น านโยบายไป
กระจายและปฏิบติั จากนั้นผูบ้ริหาร
จะมีการเรียกประชุมทุกคนเพ่ือวดั
ความเขา้ใจ 

1. ความร่วมมือของบุคลากรใน
องค์กรในการปฏิบัติตามนโยบาย
ของบริษทั 
2. เจ้าของมีส่วนอย่างมากในการ
ออกนโยบาย 

- การท าสี เขี ยวเพ่ื อตอบโจทย์
ภาครัฐ ชุมชนและสังคมรอบขา้ง 
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
บริษทั แต่การท่ีบริษทัจะเข้าร่วม
โครงการไหนก็ตามท่ี เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมสีเขียวก็จะกลบัมาดู
วา่มีความจ าเป็นหรือไม่ 

- องค์กรมีความพร้อมมากในด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงบริษทัมอง
วา่เป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
เน่ื อ งจากบ ริษัท มองว่ า เป็ นค วาม
รับผิดชอบชีวิตของพนักงานในการ
น าพาพนกังานไปสู่การพฒันาศกัยภาพ
ของบุคคลให้ดียิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

2.3 ด้านระบบการผลติและเทคโนโลยสีีเขียว 
- เทคโนโลยีใหม่ๆมีส่วนส าคัญ
ในกระบวนการผลิตมากน้อย
เพียงไรเพื่อที่จะให้องค์กรเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนื 

-มองว่าคือการลงทุน แต่สามารถ
ลดค่าใชจ่้ายไดใ้นระยะยาว 
-มีการท า Business Review 
-มีการประเมินผลว่าเป็นไปตาม
แผนท่ีคาดหรือไม่ 

เทคโนโลยีส าห รับบริษัทนั้ นจะ
สามารถช่วยให้ขยะทางการผลิตลด
น้อยลง ได้ผลิตภัณฑ์ ท่ี ดี ข้ึน การ
สูญเสียพลงังานนอ้ยลง 

เทคโนโลยีมีความจ าเป็นอยา่งมาก
ในก ารป รับ เป ล่ี ยน สินค้าของ
องคก์รให้ตรงต่อความตอ้งการของ
ลู ก ค้ า ท่ี ต้ อ ง ก า ร สิ น ค้ า ท่ี มี
คุณภาพสูง และเป็นสินคา้ท่ีมีความ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

อุ ตส าห ก รรม เห ล็ กนั้ น ค  าว่ า
เทคโนโลยีจะไม่ใช่เทคโนโลยี
ส า ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต  แ ต่ เ ป็ น
เทคโนโลยีของเคร่ืองจกัร” ท่ีจะ
สาม ารถลดของเสี ย ท่ี เกิ ดจาก
กระบวนการผ ลิตได้  แ ต่ห าก
เค ร่ืองจักรมีขนาดใหญ่ก็จะไม่
สามารถเปล่ียนไดท้นัทีทนัใด  
 

การลงทุนด้าน เค ร่ืองจักร จ าเป็น ท่ี
จะตอ้งประเมินงบประมาณท่ีจะท าการ
ล งทุ น  แ ต่ห าก ไม่ ส าม ารถ ล งทุ น
เคร่ืองจักรใหม่ได้นั้ น อุตสาหกรรม
เหล็กก็สามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์เป็นกบั
ส่ิงแวดล้อมได้เช่นกัน โดยการรักษา
สภาพเคร่ืองจกัร ดูแล บ ารุงเคร่ืองจกัร
ให้ มีความสะอาด และใช้การได้ มี
ประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมถึง
การจดัการกบัของเสียท่ีเกิดข้ึน แต่หาก
บริษทัจะท าการลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่
นั้ นจ าเป็นท่ีจะต้องมีการค านวณถึง
ต้นทุนการผลิต และผลิตภัณฑ์นั้ น
จะต้องคุ้มค่ากับการลงทุนเคร่ืองจกัร
ใหม ่
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

2.4 นโยบายและแผนปฏิบัตทิีชั่ดเจน 
- ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย

และแผนปฏิบัติที่ ชัดเจนส่งผล

ให้องค์กรประสบความส าเร็จใน

การปรับเปลี่ยน พัฒนาในเร่ือง

ของการก้าวสู่การเป็นองค์กรสี

เขียวอย่างไร 

- นโยบาย คือ การท าองค์กรสีเขียว
จะตอ้งท าทุกอยา่งให้เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน  และสอดคล้องกับ
กฎหมายอย่างถูกต้อง ซ่ึงนโยบาย
ของ Bluescope Steel Thailand มา
จ าก น โ ยบ ายส านั ก ง าน ให ญ่ 
Bluescope Steel Australia 

- ในความคิดการท าอุตสาหกรรมสี
เขียวคือ การเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิต
ส่ิงของโดยไม่มีมลพิษเกิดข้ึน ทั้งกบั
ส่ิงแวดล้อมและผู ้บ ริโภค ดังนั้ น
นโยบายของบริษทัจะมีความชดัเจน
ใน เร่ืองของการผลิตสินค้าท่ี ไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่าง
ส้ินเชิงเพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้ใช้สินค้า
ของเราอยา่งสบายใจ 

- นโยบายผูบ้ริหารตอ้งชัดเจน และ
เป็ น ส่ิ งส าคัญ ท่ี สุ ด  ท่ี จะน าพ า
องค์กรไป สู่ความส าเร็จได้  ซ่ึ ง
วิสัยทัศน์ของผู ้บ ริหารจะมีส่วน
ส าคญัอย่างมากต่อการปรับตวัเกิด  
LOYALTY  ต่อองคก์รบริษทัคิดว่า
หากเราท าอย่างย ัง่ยืนจะสามารถ
ปลูกฝังพนักงานไปในตัว ท าให้
เกิดเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 

- อุตสาหกรรมเหล็ก ช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั เน่ืองจาก
สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได ้
น ามาหลอมใหม่ซ่ึงเตาหลอมตอ้ง
มีการควบคุมอยา่งดี 

- ธุ ร กิ จ เห ล็ ก เป็ น ธุ ร กิ จ ท่ี มี ก า ร
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทุก ๆ 3-5 ปี 
ดงันั้นผูบ้ริหารควรจะมีการปรับเปล่ียน
นโยบายตามสถานการณ์ตลอดเวลา ซ่ึง
ความชัดเจนในเร่ืองของวตัถุประสงค ์
กฎระเบียบท่ีตั้ งไว ้และวิธีการปฏิบัติ
ตาม เป็นเร่ืองของความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มี ใ น ก า ร น าพ าอ ง ค์ ก ร ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ 
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ตารางที ่4.8 แสดงการวเิคราะห์ความส าคญัจากแบบสัมภาษณ์มุมมองทางดา้นลูกคา้ และสังคมในความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

3. มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
3.1 การบังคบัใช้กฎหมายทีเ่ข้มงวดต่อการปฏิบัติ 
-ก า ร ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย บั ง คั บ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกดิการ
ปฏิ บัติอย่างถูกต้องในการลด
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมต่อ
ชุมชน 

- มองวา่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานการ
ปฏิบติั เพ่ือให้ทุกบริษทัได้ท  าตาม
ภายในกฎหมายเดียวกัน เพ่ือลด
ความขดัแยง้ และเพ่ือเพ่ิมความเป็น
ระเบียบในการจดัการองคก์ร 

- การท าองค์กรให้เป็นสีเขียวนั้นคือ
การเป็นองคก์รท่ีผลิตสินคา้โดยไม่มี
มลพิษเกิด ข้ึนทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อม 
ผู ้บริโภค รวมถึงชุมชนและสังคม
รอบข้าง  ดังนั้ น จึงมองว่ าก าร มี
กฎหมายมาก าหนด หรือบังคบั จะ
ท าให้ภาคอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติ
อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกัน ใน ก าร ร่ วม มื อ กัน ล ด
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 

- ก า ร ใ ช้ ก ฎ ห ม า ยบั ง คั บ กั บ
ภาค อุตส าห กรรม ส่ งตรงม าท่ี
องค์กร หรือบริษทั มองว่าเป็นการ
ดีในการสร้างข้อปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
รวมถึงกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่าง 
ๆ ยงัสามารถเป็นค่ามาตรฐานกลาง
ในการปฏิบติั ซ่ึงในท่ีน้ีสามารถท า
ให้ชุมชนและสังคมยอมรับได้อีก
ดว้ย 

- การท่ีองค์กรด าเนินการด้าน
ส่ิงแวดล้อมภายใต้ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บ ริษัทมองว่ าเป็นข้อ ดีในการ
ปฏิบัติ เพ่ือลดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และเป็นการด าเนิน
ธุรกิจในกฎเดียวกนั 

- บริษทัมีความตระหนกัถึงความส าคญั
ในการปฏิบัติตามก าหนดหมายอย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปตามครรลองท่ี
ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติให้
เป็ น ไปตาม ท่ี ก ฎหม าย  ข้อบังคับ 
กฎระเบียบ และมาตรฐานของภาครัฐ
อยา่งเคร่งครัด  
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ตารางที ่4.8 แสดงการวเิคราะห์ความส าคญัจากแบบสัมภาษณ์มุมมองทางดา้นลูกคา้ และสังคมในความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

3.2 ด้านนโยบายและสิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากภาครัฐ 
- การรับรู้ถึงนโยบาย และสิทธิ
ประโยชน์ที่ ได้ รับจากภาครัฐ
มากน้องเพยีงใด 
 

ภาครัฐมีส่วนส าคญัเน่ืองจาก  
-ก าร แ บ่ ง โซ น อุ ต ส าห ก ร ร ม 
(Industrial part) ของรัฐเป็น ส่วน
ส าคญัในการควบคุมอุตสาหกรรม
ให้ เข้าไปอยู่ในนิคม ซ่ึงจะท าให้
ควบคุมไดง่้ายยิง่ข้ึน 

- ในปัจจุบนัภาครัฐมีการสนับสนุน
ในเร่ืองของ การอบรม และการให้
ค  าปรึกษาฟรี จนกว่าองค์กรนั้ น ๆ 
จะได้รับการแต่งตั้ งเป็นองค์กรสี
เขียว แต่นั้นอาจจะยงัไม่เพียงพอท่ีจะ
ท าให้เกิดการจูงใจทุกองค์กรให้เข้า
ร่วมการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
โด ย เฉพ าะ อุตส าห ก รรม เห ล็ ก 
เน่ืองจากว่าการเปล่ียนแปลงองค์กร
นั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูง หาก
ภาครัฐในการสนับสนุนในเร่ืองงบ
ลงทุนจะเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีต่อ
ในทุกๆ  อุตสาหกรรมไม่ เฉพาะ
อุตสาหกรรมเหล็ก 

- ภาครัฐจะเป็นส่วนส าคัญอย่าง
มากในการท่ีจะท าให้องคก์รเป็นสี
เขี ยว  ซ่ึ งม าจากก าร  SUPPORT  
และการสนบัสนุน 

- ท างองค์กร เค ยคิด ท่ี จะ เข้า สู่
กระบวนการ การท าฉลากเขียว แต่
เน่ื องจาก  Supp ly  Chain  ของ
บ ริษัท ย ังไ ม่ ได้ มี ความจ าเป็ น
เท่าไหร่ องค์กรเลยไม่ได้เข้าร่วม 
อีกทั้ ง การท าตะกร้าเขียวนั้ น ก็
จ  าเป็นท่ีจะต้องได้ ฉลากเขียวมา
ก่อนถึงจะท า ตะกร้าเขียวได ้ทั้งน้ี
มองว่า Green Procurement ของ
ป ระ เท ศ ไท ยย ัง ต่ างจ าก ขอ ง
ต่างประเทศอยูเ่ยอะ 

- รัฐจะตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกบั
สี เขี ยว  ซ่ึ งจะ เป็ น ก ารก ระตุ้น ให้
อุตสาหกรรมเหล็กเกิดการเปล่ียนแปลง 
- การลดหยอ่นภาษี 
- การละเวน้อากรน าเขา้เคร่ืองจกัร ซ่ึง
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไม่มี
การพฒันาทางดา้นเคร่ืองจกัร ไม่ต  ่ากว่า 
10 ปี 
- รัฐต้องให้ความรู้แก่อุตสาหกรรม
เหล็กถึงขอ้ดีของการเปล่ียนแปลงเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

3.3 ชุมชนและสังคมรอบข้างทีม่ผีลผลกัดนัให้องค์กรเกดิการเปลีย่นแปลง 
- “ชุมชน” และ “สังคม” รอบ

ข้างมีผลกระทบ ห รือมี ส่วน

ส าคัญในการผลักดันให้องค์กร

ป รับตั ว  แ ละพั ฒ น าให้ เป็ น

อุตสาหกรรมสีเขียวย่างยั่งยืน

มากน้อยเพยีงใด 

- อุตสาหกรรมเหล็กจะเปล่ียนเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวได้ประสบ
ผลส า เร็ จ ใน ด้ าน ข อ งก ารล ด
พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า และ
การลดการใช้กระดาษ (Carbon 
Footprint) 

- การท่ีบริษัทเป็นองค์กรสีเขียวจะ
ส่งผลดีแก่สังคมและชุมชนรอบ
องคก์รอยา่งแน่นอน เน่ืองจากจะไม่
มีของเสียและมลพิษ หรือส่ิงท่ีเป็น
พิษท่ีจะไปท าลายส่ิงแวดล้อมออกสู่
ภายนอกบริษทั ท่ีจะท าให้สงัคมและ
ชุมชนรอบองคก์รเกิดความไม่พอใจ 

- การปรับตัวขององค์กรเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบันเป็นส่ิงจ าเป็น อีกทั้ งการ
เป็นมิตรกบัชุมชน และสังคมรอบ
ข้างยงัเป็นปัจจัยหลักในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ซ่ึงนั้ นแปลว่า
ตอ้งมีการดูและกันและกนั บริษทั
ต้องมีการดูแล นั่นคือในด้านของ
การรักษาส่ิงแวดล้อมทั้ งภายใน
และภายนอกองคก์ร 

- ท า งอ งค์ ก ร เค ย ไ ด้ รั บ ก า ร
ร้องเรียนอยูห่น่ึงคร้ัง เก่ียวกบัเร่ือง
ฝุ่ น แด ง ซ่ึ งองค์ก รได้ท  าก าร
แก้ปัญหาโดยการมองหาสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาและแกไ้ขอยา่ง
ตรงจุด ซ่ึงในกรณีนั้ นปัญหาเกิด
จากโรงงานถดัไป 

- การได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
สังคมรอบข้างนั้ นถือเป็นเร่ืองส าคัญ 
เน่ื องจากหากองค์กรไม่ ได้ รับการ
ยอมรับนั้ นการท าธุรกิจก็จะเป็นเร่ือง
ยุง่ยาก 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

3.4 การผลกัดนัจากลูกค้า 
- “ลูกค้า” มีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันให้องค์กรปรับตัว และ
พัฒนาให้ เป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวอย่างยัง่ยนืมากน้อยเพยีงใด 
 

- ลูกค้ามองว่าอุตสาหกรรมเหล็ก
เป็น อุตสาหกรรมท่ีสามารถน า
กลับม ารีไซ เคิลได้  ดังนั้ น ก าร
ปรับเปล่ียนขององค์กรย่อมมีส่วน
ช่วยในการลดปริมานใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 

- การจะเป็นองค์กรสีเขียวท่ีมีความ
ย ั่ ง ยื น ไ ด้ นั้ น  ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนท่ีดีจากลูกคา้เช่นกนั โดย
บริษัทจะมีการแจ้งนโยบายของ
องค์ก รให้ ลู กค้าทราบ  เช่ น การ
เปล่ียนแปลงหีบห่อ อีกทั้งยงัตอ้งขอ
ความร่วมมือ การสนับสนุนจาก
ลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม และพฒันาประเทศไป
พร้อมกนั อีกทั้งในปัจจุบนัเทรนของ
ตลาดยงัไปในทิศทางการผลิต การ
ใช้ สิ น ค้ า ท่ี มี ค วาม เป็ น มิ ต ร ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- องค์กให้ความส าคญักบั “ลูกคา้” 
และ “ชุมชน” มาเป็นอันดับต้นๆ 
เน่ืองจากนโยบายของลูกคา้ในการ
ซ้ือ สินค้านั้ น เป็นตัวผลักดัน ท่ี
ส าคญัในการท าให้องค์กรปรับตวั
เป็นองค์กรสีเขียว เน่ืองจากหาก
บริษทัไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้นั้ นการท า
ธุรกิจในการขายสินค้าก็จะไม่เกิด 
ซ่ึงลูกคา้ของบริษทัส่วนมากจะเป็น
กลุ่มท่ีใช้สินค้าท่ีมีความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- บริษทัต้องยอมรับ และปรับตัว
ต่อ Requested ของลูกค้าอีกทั้ ง
ความต้องการของลูกค้าเป็นแรง
ขบัเคล่ือนให้ท  าองคก์รไดล้งมือท า
อย่างจริงจงั รวมถึงนโยบายของ
ลูกค้าในการซ้ือสินค้า ท  าให้เป็น
ส่วนส าคัญในการเปล่ียนการค้า
เป็นการคา้สีเขียว 
 

- ลูกค้าต้องการสินค้าท่ี เป็นมิตรต่อ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี ม าก ข้ึ น  ซ่ึ ง ก า ร
ปรับเปล่ียนองคก์ร รวมถึงกระบวนการ
ผลิตให้ เป็นสี เขียวนั้ น  จะช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่น  และความมั่นใจ และ
ความคุม้ค่าให้แก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ตารางที ่4.9 แสดงการวเิคราะห์ความส าคญัจากแบบสัมภาษณ์มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโตในความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 
4.1 ด้านความรู้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
- องค์กรมีการส่งเสริมความรู้
ด้านอุตสาหกรรมสีเขียวภายใน
องค์กรและมีบุคลากรที่มีความ
ช านาญด้านนี้โดยเฉพาะหรือไม่ 
อีกทั้ งมีความจ าเป็นมากน้อย
เพียงใดในการมีบุคลากรเฉพาะ
ท า ง เพื่ อ น า อ ง ค์ ก ร ไ ป สู่
ความส าเร็จอย่างยัง่ยนื  

- เรามีมาตรฐาน ISO 14001 ในการ
น าพาองค์กรสู่ความส าเร็จในการ
เป็นสีเขียวโดยไดมี้การมอบตวามรู้ 
และจัดหารบุคลากรในการท า
หน้าท่ีน้ีโดยเฉพาะ อีกทั้งบริษทัยงั
มองวา่ 
- เป็นมาตรฐานพ้ืนฐานท่ีบริษัท
ควรมี 
- ก ารบ ริห ารต้ อ ง เป็ น ไปต าม
มาตรฐาน และระบบของบริษทั 
- ภ า พ พ จ น์ ข อ งบ ริ ษั ท แ ล ะ
ผลิตภณัฑ ์จะตอ้งดีอยูเ่สมอ 
- นโยบายตอ้งเน้นในภาพรวมของ
องค์กร ซ่ึงจะเน้นเป็นอย่างมากใน
เร่ืองของ Carbon Footprint 

- การมีบุคลากรช านาญการเฉพาะ
ด้านมีความจ าเป็นอย่างมากในการ
น าพาองคก์รประสบความส าเร็จ ซ่ึง
บุคลากรท่ีมีความช านาญจะต้องมี
ความ รู้เฉพาะด้าน  มีความ รู้ด้าน
กฎหมาย และเรียน รู้ว ัฒนธรรม
องค์กรได้เป็นอย่างดี  ทั้ งน้ีบริษทัมี
บุคลากรท่ีช านาญการเฉพาะด้านอยู ่
แต่เม่ือเทียบกบัขนาดขององคก์รถือ
ว่าย ังไม่สมบู รณ์  ซ่ึ งย ังต้องการ
บุคลากรเพ่ิมเข้ามา และมีการให้
ความรู้เพ่ิมเติม 

1. มีทีมงานปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
2. ขอ้บงัคบัถา้ไม่ท  า GREEN 
- เงินเดือนไม่ข้ึน 
- ตอ้งขยายฐานลูกคา้ 
- เอา KPI มาจบั  
 
 

- การให้ความรู้แก่พนักงานว่า
อะไรดีห รือไม่ ดี  และอะไร มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เม่ือให้
ความรู้แลว้ จะเกิดกระบวนการคิด
วา่อะไรดีหรือไม่ดี และภูมิใจท่ีได้
ท  า ส่งผลต่อมาคือเม่ือพนักงาน
เห็นว่าองค์กรท าได้ พนักงานจะ
มองกลบัมา 

- การจดัการส่ิงแวดล้อมในองค์กร คือ
การจดัการให้ส่ิงแวดลอ้มในองค์กรให้
มีความปลอดภยั และการมีพ้ืนท่ีสีเขียว 
และการท าให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมี
ความสะอาด เป็น ส่ิงส าคัญส าห รับ
องค์กร ซ่ึงการจะท าให้ส าเร็จได้นั้ น
บุคลากรในบริษทัจะตอ้งมีความรู้และ
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
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ตารางที ่4.9 แสดงการวเิคราะห์ความส าคญัจากแบบสัมภาษณ์มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโตในความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลหลกั (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

4.2 การทบทวน และการประเมนิผล 
- ความจ าเป็นในการน านโยบาย
ทางด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัท
มาทบทวน และประเมินผลอย่าง
สม ่าเสมอ 

- ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดในการน าพา
องค์ก รไป สู่ เป้ าห มาย  คื อก าร
ทบทวน และประเมินผลนโยบายท่ี
ใช้อยู่ ณ  สถานการณ์ปัจจุบัน ท่ี
จะตอ้งสามารถใช้ในการปฏิบติัได้
จริง 

- การเปล่ียนองค์กรสู่การเป็นสีเขียว
คือการมองทิศทางของตลาดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอซ่ึงองคก์รตอ้ง
มีการปรับตัวให้ทันดังนั้ นไม่ว่าจะ
เป็นในเร่ืองของนโยบาย และการ
ป ฏิบั ติ  ต้องมี ก ารทบทวน  และ
ประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางโลกตลอดเวลา 

- การทบทวนนโยบาย และการ
ประเมินผลขององค์กรเป็นส่วน
ส าคญัในการท าให้องค์กรมีความ
ย ัง่ยืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสามารถปฏิบติัด้วยความ
ราบร่ืน 

- สินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือนั้นลูกคา้จะมอง
ลงไปถึงว่าทางองค์กรใช้ Virgin 
Materials กับ Recycle Materials 
เท่าไหร่ในการผลิตสินค้า ดังนั้ น
เพ่ือสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้
อ ย่ า ง ค รบ ถ้ ว น แ ล ะ มี ค ว าม
สม ่ า เสมอนั้ นองค์กรจ าเป็น ท่ี
จะตอ้งมีการทบทวน และประเมิน
ถึ งผลของก ารล ง มื อท าอย่ าง
สม ่าเสมอ 

- มองว่าหากบริษทัมีนโยบายท่ีดี และ
รัดกุมจะท าให้ได้สินค้าท่ีมีมาตรฐาน 
อีกทั้งหากขายสินคา้ทั้งในประเทศ และ
ส่งออกนอกประเทศ บริษทัก็จะไดก้าร
ยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จากนั้ น
ช่ือเสียงของบริษทัก็จะตามมา และยงั
สามารถเป็นองค์กรต้นแบบให้ แก่
องคก์รเหล็กอ่ืน ๆ ได ้แต่ทั้งน้ีนโยบาย
ขอ งบ ริษัท จ า เป็ น ท่ี จะต้อ ง มี ก าร
ทบทวนประเมินผลอย่างสม ่ าเสมอ
เ พ่ื อ ใ ห้ ทั น ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

4.3 ด้านค่านิยม และวฒันธรรมสีเขียว 
- ค่านิยมสีเขียวในองค์กรเป็น
อย่างไร และบุคลากรในองค์กรมี
ค่านิยมที่เป็นไปในทางเดียวกัน
หรือไม่ 

- บริษทัมองว่าค่านิยมส่ิงแวดล้อม  
คือความปลอดภยั เป็นพนัธสัญญา 
และเป็น Company Value 
รวมถึง ลดพลงังาน = ลดตน้ทุน 

- ค่านิยมสีเขียวส่ิงท่ีเคยปฏิบติัมาอยู่
แ ล้ ว  แ ล ะ ก า ร ย อ ม รั บ ก า ร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนว่าได้มากน้อย
แค่ไหน เน่ืองจากในหลายๆองค์กร
เกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

1. ฝึก วินัยลูกน้อง การคิด / การ
ป้องกนั 
2. บ ริษัท  SUPPORT  อุปกรณ์  / 
เวลา / สวสัดิการ/ ค่าเล้ียงดูบุตร / 
เงินช่วยต่าง ๆ / ท่ีพกั 

- ค่านิยมสีเขียวในองคก์ร หมายถึง 
ความคิดผูบ้ริหารในการตอ้งการ
อ ง ค์ ก ร ใ ห้ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ท่ี มี
ส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด พนักงานมี
พ้ืนท่ีสีเขียว 
 

- ผู ้บริหารมีความใส่ใจพนักงานก็จะ
สามารถปฏิบติัตามได้ง่ายและติดเป็น
นิสยั 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
ประเดน็สัมภาษณ์ 

บ.เอน็เอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บ.เพิม่สินสตลีเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

บ.ประมวลสินสตลี จ ากดั GJ Steel Public Co., Ltd. 
บ.สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากดั ในเครือสหวริิยา กรุ๊ป 

4.4 ความรับผดิชอบ พนัธสัมพนัธ์ และความมุ่งมัน่ 
- ความมุ่งมั่นที่จะท าให้องค์กร

ประสบความส าเร็จด้านการเป็น

องค์กรสี เขียวอย่างยั่งยืนคือ

อะไร 

- Sustainability Index - องค์กรจะ
เป็ น สี เขี ยวได้ต้อ งอ าศัยค วาม
ร่วมมือจาก Supplier ก่อน นั่นคือ
แรงสนับสนุนจากต้นน ้ า ถึงปลาย
น ้ า  จะต้อง เป็น สี เขี ยว  ซ่ึ งห าก
บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสีเขียว
นั้นการหา Supplier ท่ีสามารถตอบ
โจทยไ์ดก้็ไม่ใช่เร่ืองยาก 

- มุมมองความส าคัญของการขาย
สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มอง
ว่าลูกคา้ท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมนั้ น จะต้องแบ่งลูกค้า
อ อ ก เป็ น  3  ร ะ ดับ ด้ ว ย กั น  คื อ 
ระดบับน ระดบักลาง และระดบัล่าง 
ซ่ึงลูกคา้ท่ีมีแรงสนบัสนุนในการซ้ือ
สินค้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมนั้น
คือลูกค้าระดับบน และกลาง ส่วน
ลูกค้าระดับ ล่างนั้ นอาจจะไม่ได้
ต้ อ ง ก าร สิ น ค้ า ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากมีราคาท่ีสูงกว่า
สินคา้ปกติ 

1. ความตอ้งการของลูกคา้เป็นแรง
ขบัเคล่ือนให้ท  าอยา่งจริงจงั 

2 . นโยบายของลูกค้าในการซ้ือ
สินค้า ท  าให้ เป็นส่วนส าคัญใน
การคา้สีเขียว 
 

- ความมุ่งมั่นของบริษัทในการ
ปรับตัวเป็นสีเขียวนั้ น บริษัทมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะท า แต่ทั้ งน้ีต้อง
มองถึงความต้องการของตลาด 
และลูกค้าเป็นส าคัญไม่ เช่นนั้ น
การท าโดยตลาดไม่ได้ มีความ
ตอ้งการจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าเกินความจ าเป็น  ซ่ึ งนั้ น
หมายถึงราคาสินคา้ท่ีจะสูงข้ึนดว้ย 

- ลูกค้าจะมองภาพลักษณ์องค์กร มอง
ตั้งแต่หน้าบริษทัไปจนถึงทุกภาคส่วน
ขององค์กร ซ่ึงการเป็นองค์กรท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่มีน ้ า
เสีย กล่ินท่ีเป็นมลภาวะ จะได้เปรียบ
เป็นอยา่งมากส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการจะ
ซ้ือสินค้าท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
“การจะแข่งขันกับภายนอกได้นั้ น 
องค์กรจะต้องมีการจดัการภายในท่ีดี
ก่อน” 
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4.3.1 ผลสรุปการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กร 
 ผลการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารของบริษทัทั้ง 5 องค์กร โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีจะแสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะการจดัการของบริษทัท่ีจะน าพาองคก์ร
ไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวโดยวิเคราะห์จาก ตวัแปรหลกัในด้านมิติทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติ
ทางด้านการเงิน 2) มิติทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน 3) มิติทางดา้นลูกคา้ และสังคม 4) มิติ
ทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 

1. มุมมองทางด้านการเงิน  
การท าองคก์รสู่การเป็นองคก์รสีเขียวนั้นผูป้ระกอบการมองวา่การจะเปล่ียนแปลงนั้นไม่ใช่

เร่ืองง่ายเน่ืองจากปรับเปล่ียนของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อท่ีจะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นเป็นการ
ลงทุนท่ีสูง ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุน ค่าใช้จ่าย ความจ าเป็นในการท า และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ี
องคก์รพึงไดรั้บ 

1.1 การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 
ผูบ้ริหารมองว่าการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการลงทุนท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาน

มากและเป็นการลงทุนในระยะยาว ทั้งน้ีองคก์รเห็นวา่การลงทุนน้ีก่อให้เกิดผลดีมากกวา่ผลเสียใน
ระยะยาว อีกทั้งการปรับตวัขององคก์รใหเ้ป็นสีเขียวจะสามารถแสดงถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีเป็น
สีเขียวท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนั. การซ้ือสินคา้
ส าเร็จรูป หรือการส่งวตัถุดิบป้อนแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ก็ไดมี้การก าหนดนโยบายในการซ้ือขาย
สินคา้ท่ีอิงต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีผูบ้ริหารไดก้ล่าวไวว้า่ “การบริหารท่ีดีและ
รัดกุมจะสามารถควบคุมตน้ทุนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงหากบริหารไม่ดีจะมี Hidden Cost ได”้ และ 
“การลงทุนท าองคก์รเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นตอ้งใชเ้งินมหาสาร เช่น หากเคร่ืองจกัรมีขนาด
ใหญ่ก็ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนไดง่้าย ดงันั้นตอ้งมีการค านวณท่ีรอบคอบเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีคุม้ทุนท่ีสุดต่ออนาคต” 

1.2 ผลประกอบการองค์กร 
ผูบ้ริหารมองด้านการลงทุนเปล่ียนแปลงองค์กรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นท่ี

จะตอ้งค านึงถึงผลประกอบการองคก์รเป็นหลกั ซ่ึงการจะปรับเปล่ียนองคก์รไดน้ั้นผลประกอบการ
องคก์รจ าเป็นตอ้งมีก าไรส ารอง เพื่อไม่เป็นการท าให้องคก์รรับภาระหนกัในการใชเ้งินลงทุนกอ้น
ใหญ่ ซ่ึงผูบ้ริหารได้มองว่า “หากมีความจ าเป็นต้องมีการลงทุนในด้านส่ิงแวดล้อมจะมองถึง
จุดคุม้ทุนต่างๆ” 
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1.3 เศรษฐกจิและการเงินทางภาพรวมขององค์กร 
ความส าคญัของเศรษฐกิจและการเงินขององค์กรนั้นผูบ้ริหารต่างมองว่าเป็นส่วน

ส าคญัอย่างมากในการปรับเปล่ียน และพฒันาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จในทุกด้าน เน่ืองจาก
ภาพรวมของเศรษฐกิจจะส่งผลทางตรงต่อการเงินขององคก์รในการทุ่มงบประมาณการลงทุนสู่การ
พัฒนาต่อส่ิงท่ีเข้ามาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและทันต่อยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองวา่หากภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นไปในทางบวกนั้น การเปล่ียนแปลง
องค์กรในระยะยาวจะคุ้มค่าต่อการลงทุน ซ่ึงการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวนั้ นเป็นการ
ปรับเปล่ียนองค์กรท่ีได้รับผลตอบรับและผลตอบแทนท่ีช้า ซ่ึงการปรับเปล่ียนและลงทุนนั้ น
ผูบ้ริหารมองวา่ “การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรในการ
ผลิตสินคา้ สามารถท าใหล้ดตน้ทุนการผลิตลงได”้ 

1.4 สิทธิประโยชน์การเงินและภาษีทีอ่งค์กรพงึได้รับ 
การปรับเปล่ียนองคก์รสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณท่ี

ค่อนขา้งสูง ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีภาครัฐสามารถสนบัสนุนให้แก่องค์กรเอกชนไดน้ั้น จะสามารถ
เป็นแรงจูงใจในการชกัชวนให้องค์กรเอกชนหันมาเขา้ร่วมสู่การเปล่ียนแปลงเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวได ้อีกทั้งภาษีท่ีภาครัฐจะสามารถลดหยอ่นให้แก่องคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจะเป็นการ
ช่วยลดภาระทางการเงินท่ีองค์กรต้องแบกรับเพื่อปรับตัวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ได้มี
ผูบ้ริหารไดก้ล่าวไวว้่า“สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ ท่ีจะสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ จะ
ส า ม า ร ถ เ ป็ น แ ร ง ขั บ เค ล่ื อ น ท่ี จ ะ น า ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น สี เ ขี ย ว ไ ด้ ง่ า ย ข้ึ น
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ตารางที ่4.10 ผลการศึกษาจากตวัประเด็นการใหส้ัมภาษณ์มุมมองทางดา้นการเงิน 
ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่1 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่2 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่3 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่4 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่5 

มุมมองทางด้านการเงิน 

การบริหารท่ีดีและรัดกุม
จะสามารถควบคุมตน้ทุน
ต่าง ๆ  ท่ี เกิด ข้ึนได้  ซ่ึ ง
ห าก บ ริห ารไ ม่ ดี จ ะ มี 
Hidden Cost ได ้

สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง
ก า ร เ งิ น ต่ า ง  ๆ ท่ี จ ะ
สามารถน ามาลดหย่อน
ภาษีได้ จะสามารถเป็น
แ ร ง ขั บ เค ล่ื อ น ท่ี จ ะ
น าไปสู่การเป็นสีเขียวได้
ง่ายข้ึน 

ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น
ส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
การเปล่ียนเคร่ืองมือ หรือ
เค ร่ืองจักรในการผลิต
สินค้า สามารถท าให้ลด
ตน้ทุนการผลิตลงได ้

หากมีความจ าเป็นตอ้งมี
ก า ร ล ง ทุ น ใ น ด้ า น
ส่ิงแวดล้อมจะมองถึง
จุดคุม้ทุนต่าง ๆ 

การลงทุนท าองค์กรเป็น
อุ ตส าห ก รรม สี เขี ย ว
จ าเป็นต้องใช้ เงินมหา
สาร เช่น หากเคร่ืองจกัร
มี ข น า ด ใ ห ญ่ ก็ ไ ม่
สามารถท่ีจะเปล่ียนได้
ง่ าย  ดั งนั้ น ต้อ ง มี ก าร
ค า น ว ณ ท่ี ร อ บ ค อ บ
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เป ล่ียนแปลงท่ี คุ้ม ทุน
ท่ีสุดต่ออนาคต 
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2. มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน  
กระบวนการจดัการภายในผูป้ระกอบการในทุกองค์กรต่างเล็งเห็นถึงความส าคญัมาเป็น

อนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากผูบ้ริหารต่างมองว่าหากจะให้โครงการ หรือนโยบายใดนโยบายหน่ึงประสบ
ผลส าเร็จและมีความย ัง่ยืนไดน้ั้นย่อมมาจากความร่วมมือของบุคคลากรภายในมาเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ซ่ึงกระบวนการจดัการภายในจะรวมถึง 1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ร 2) ภาวะผูน้ า 
และการสนบัสนุนจากผูน้ าระดบัปฏิบติั 3) ดา้นระบบการผลิตและเทคโนโลยีสีเขียว 4) นโยบาย
และแผนปฏิบติัท่ีชดัเจน 

2.1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์รจากทุกระดบัปฏิบติังานนั้นจะสามารถน าความ

ประสบความส าเร็จมาสู่องค์กรได้ไม่ว่าจากนโยบายหรือโครงการใดท่ีองค์กรนั้นๆ ได้จดัตั้งข้ึน 
เน่ืองจากการท่ีให้บุคลากรในทุกระดับชั้ นได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น และมีส่วน
ตดัสินใจในดา้นต่างๆ ท่ีพึงจะมีจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการท าให้
ส่ิงต่างๆ นั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ และการท่ีจะท าให้ลุล่วงได้นั้ น ผูบ้ริหารมีการมองว่า “ผูบ้ริหาร
จะต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนว่าบริษทัจะเดินหน้าไปทางไหน และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอไอเดียต่างๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาเพื่อน าไปสู่การท างานท่ีดีข้ึนและเกิดความย ัง่ยนื” 

2.2 ภาวะผู้น า และการสนับสนุนจากผู้น าระดับปฏิบัติ 
ภาวะผูน้ า และการได้รับการสนับสนุนจากผูน้ าระดบัปฏิบติันั้นมีความส าคญัเป็น

อยา่งมากหากขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปนั้นระบบแบบแผนท่ีองคก์รจะท านั้นจะไม่สามารถประสบ
ผลส าเร็จได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการมองวา่หากมีผูน้ าท่ีดี แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากระดบัปฏิบติัการ
ได้นั้ นถือว่าผู ้น านั้ นท่านนั้ นไม่ประสบผลส าเร็จในการชักจูงและช้ีน าแก่บุคลลากรได้ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการมองว่าการมีภาวะผูน้ าท่ีดี จะตอ้งมีทั้งความคิดของทางทฤษฎีดีและการปฏิบติั ซ่ึง
หากการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ าระดบัปฏิบติัการไดน้ั้น นัน่สามารถแปลไดว้า่บุคลากรระดบั
ปฏิบติัการเห็นพอ้งตอ้งกนัไปในแนวทางเดียวกนั รวมถึงเห็นถึงวสิัยทศัน์ของผูน้ าท่ีชดัเจน “องคก์ร
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับตวั เพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โลกท่ีเกิดข้ึน” 

2.3 ด้านระบบการผลติและเทคโนโลยสีีเขียว 
จากการสอบถามผูป้ระกอบการถึงความจ าเป็นในเร่ืองของการพฒันาในเร่ืองของ

เทคโนโลยีท่ีจะน ามาเพื่อสนบัสนุน พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิต มองวา่ในอุตสาหกรรม
เหล็กนั้นการจะน าเทคโนโลยีมาเปล่ียนแปลงทั้งระบบนั้นเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากวา่เคร่ืองจกัรของ
อุตสาหกรรมเหล็กนั้นมีมูลค่าสูงอีกทั้งมีกรรมวิธีและระบบท่ีซบัซ้อน ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงมอง
วา่หากตอ้งน าเทคโนโลยีเขา้มาปรับเปล่ียนและพฒันาในอุตสาหกรรมเหล็กนั้นอาจจะตอ้งน าเขา้มา
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ใช้และเปล่ียนในบางขั้นตอนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ซ่ึงในขั้นตอนท่ีผูป้ระกอบการมองว่ามีความจ าเป็น
และมีความส าคญัท่ีต้องน าเข้ามาปรับเปล่ียนจะมาจากหลากหลายปัจจยัอันได้แก่ กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของการไดรั้บมาตรฐาน ISO14001, ขอ้เรียกร้องของลูกคา้ท่ีตอ้งการวตัถุดิบ หรือสินคา้ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนของสินคา้และองค์กร “เทคโนโลยีเป็นส่ิงหน่ึงท่ี
จะต้องมีการปรับเปล่ียน และเปล่ียนแปลงตลอด เพื่อการพัฒนาของบริษัท ” และ “การน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กอาจไม่สามารถท่ีจะช่วยลดของเสียได ้
แต่เป็นเทคโนโลยขีองเคร่ืองจกัรท่ีจะสามารถลดของเสียท่ีเกิดจากการผลิตได”้ 

2.4 นโยบายและแผนปฏิบัติทีชั่ดเจน 
องค์กรแต่ล่ะองค์ได้ลงความเห็นว่าการปรับตวัสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่าง

ย ัง่ยืนไดส่้วนส าคญัมาจากนโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนของผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูน้ ามีส่วนส าคญั
ในการผลกัดนับุคลากรในองคก์รให้ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงนโยบายบางขอ้ไดป้ระยุกตม์า
จากขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO14001 การน าขอ้ก าหนดของ ISO14001 มาใช้เป็นนโยบาย ขอ้ดี
คือการท างานท่ีเป็นระบบมีแบบแผนท่ีชัดเจนและเป็นสากล ในขณะเดียวกนันโยบายท่ีผูบ้ริหาร
ก าหนดนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงการน าไปปฏิบติังานไดจ้ริงทั้งองคก์ร “เจา้ของมีส่วนส าคญัอยา่ง
มากในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อใหบ้ริษทัเป็นไปอยา่งท่ีควรและถูกตอ้ง” 
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ตารางที ่4.11 ผลการศึกษาจากประเด็นการใหส้ัมภาษณ์มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน  
ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่1 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่2 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่3 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่4 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่5 

มุมมองทางด้าน
กระบวนการจัดการภายใน 

ผูบ้ริหารจะตอ้งมีนโยบาย
ท่ี ชั ด เจน ว่ าบ ริษั ท จ ะ
เดินหนา้ไปทางไหน และ
ให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอไอเดียต่างๆ 
ท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันา
เพื่อน าไปสู่การท างานท่ีดี
ข้ึนและเกิดความย ัง่ยนื 

องค์กรจ าเป็นท่ีจะต้องมี
การปรับตวั เพื่อให้เขา้กบั
สถานการณ์โลกท่ีเกิดข้ึน 

เจา้ของมีส่วนส าคญัอย่าง
มากในการออกนโยบาย
ต่ า ง ๆ  เพื่ อ ใ ห้ บ ริ ษั ท
เป็นไปอย่างท่ีควรและ
ถูกตอ้ง 

เทคโนโลยีเป็นส่ิงหน่ึงท่ี
จะตอ้งมีการปรับเปล่ียน 
และเปล่ียนแปลงตลอด 
เพื่อการพฒันาของบริษทั 

การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ
เขา้มาใช้ในการผลิตของ
อุตสาหกรรมเหล็กอาจ
ไม่สามารถท่ีจะช่วยลด
ข อ ง เสี ย ไ ด้  แ ต่ เ ป็ น
เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง
เคร่ืองจักรท่ีจะสามารถ
ลดของเสียท่ีเกิดจากการ
ผลิตได ้
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3. มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม  
ผูป้ระกอบการมองว่าลูกค้าหรือผู ้บริโภคในปัจจุบันมีความต่ืนตัวในเร่ืองการรักษา

สภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน จึงส่งผลให้สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีการเติบโต
มากยิ่งข้ึนส่งผลให้สังคมมีผลตอบรับต่อสินคา้ หรือวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างกา้ว
กระโดด และมียอดขายท่ีเติบโตมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทั้งน้ีในหลายองค์กรได้รับการผลักดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงจากลูกคา้ 

3.1 ด้านนโยบายและสิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากภาครัฐ 
ในด้านของนโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากภาครัฐผูป้ระกอบการมองว่ามี

ความจ าเป็นอย่างมากต่อการผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กให้มีความต่ืนตัวในการปรับตัวสู่การ
เปล่ียนแปลงให้องคก์รเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือการเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
การไดรั้บมาตรฐาน ISO14001 เน่ืองจากนโยบายของรัฐจะเป็นส่วนส าคญัในการสร้างมาตรฐานให้
เกิดข้ึนอยา่งเท่าเทียมกนัต่อภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการมองวา่สิทธิประโยชน์
ของรัฐท่ีสนบัสนุนให้กา้วสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวยงัคงมีการด าเนินท่ีน้อยและล่าช้าเกินไป 
ซ่ึงนั้นส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กไม่เกิดการต่ืนตวัในการเขา้ร่วมเท่าท่ีควร แต่หากวา่ภาครัฐมีการ
สนับสนุนท่ีมากข้ึนได้นั้ นจะสามารถส่งผลให้ เกิดแรงกระตุ้นให้ อุตสาหกรรมเหล็กหรือ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีการปรับตวัและพฒันาองคก์รให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไดม้ากข้ึนและน ามา
ซ่ึงความย ัง่ยืนในการปฏิบติัให้องค์กรเป็นสีเขียวอย่างย ัง่ยืน “นโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้
จากการส่งเสริมของภาครัฐ จะเป็นส่วนส าคญัอยา่งมากในการเปล่ียนแปลงบริษทัเป็นสีเขียว” 

3.2 ชุมชน และสังคมรอบข้างทีม่ีผลผลกัดันให้องค์กรเกดิการเปลีย่นแปลง 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมตน้น าอย่าง

แทจ้ริง ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบขา้งจึงเกิดข้ึนน้อย ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนองคก์รทุกองคก์ร
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร “การผลิตสินค้าของบริษัทบุคลากรในโรงงานจะต้องไม่มี
ผลกระทบดา้นลบต่อคนงานและชุมชนรอบขา้ง รวมถึงเราจะตอ้งท าให้ลูกคา้เห็นวา่เรารักษาและ
ห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม”จากการสอบถามผูป้ระกอบการในองค์กรตวัอย่างไดผ้ลเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 
องคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกลางน ้ า และองคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมเหล็กปลายน ้ า ซ่ึงผลท่ีไดมี้
ความแตกต่างกนั  

องคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกลางน ้า ชุมชนและสังคมรอบขา้งจะไดรั้บผลกระทบ
จากกระบวนการผลิต ในเร่ืองของน ้ าเน่าเสีย และปัญหาของเสีย องคก์รเหล่าน้ีสามารถแกปั้ญหาได้
จากการท าระบบบ าบดัน ้ าให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการมองว่าหาก
ชุมชนไดรั้บผลกระทบ และองคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกปั้ญหาอยา่งเด็ดขาด และย ัง่ยนื 



 

 

144 

องคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมเหล็กปลายน ้ า เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายน ้ าโดย
ส่วนมากจะเป็นองค์กรท่ีรับวตัถุดิบ หรือสินคา้ส าเร็จรูปมาเพื่อจ าหน่ายต่อไปยงัผูบ้ริโภค หรือเป็น
องคก์รท่ีรับวตัถุดิบมาเพื่อการแปรรูปในขั้นตอนท่ีสั้นและง่าย รวมถึงไม่มีของเสียในกระบวนการ
ผลิต ดงันั้นชุมชน และสังคมรอบขา้งขององคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมปลายน ้ าจะไดรั้บผลกระทบท่ี
นอ้ยมากหากเทียบกบัอุตสาหกรรมกลางน ้า 

3.3 การผลกัดันจากลูกค้า 
การผลักดันจากลูกค้ามี ส่วนส าคัญอย่างมากในการท่ีจะท าให้องค์กรเกิดการ

เปล่ียนแปลง “บริษทัต้องยอมรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และพร้อมท่ีจะยอมรับต่อ ขอ
เรียกร้องของลูกค้าต่อการเป็นสีเขียวในด้านต่างๆ” ผูบ้ริหารต่างลงความเห็นว่า ณ สถานการณ์
ปัจจุบนัการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากต่อความย ัง่ยืนของบริษทั 
เน่ืองจากในปัจจุบนัลูกคา้ต่างมีทางเลือกท่ีมากมายและหลากหลายซ่ึงลูกคา้ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ผูกมัดต่อบริษัทผู ้ให้บริการใดบริการหน่ึง หากแต่ลูกค้าจะเลือกสินค้าจากบริษัทท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการและนโยบายของบริษทัไดม้ากท่ีสุด “ลูกคา้และชุมชนรอบขา้งมีส่วน
ส าคญัในการเร่งให้บริษทัปรับตวัองคก์รให้เป็นสีเขียว” ผูบ้ริหารองคก์รไดก้ล่าววา่ปัจจุบนัมีลูกคา้
จ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งการวตัถุดิบและสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากขอ้ก าหนดของลูกคา้
ตอ้งการสินค้าและวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม “ลูกค้าจะมีการถามถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อมใน
องค์กรเป็นอย่างแรกก่อนท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้” เน่ืองจากนโยบายและขอ้ก าหนดของบริษทั 
หรือมากจากโครงการก่อสร้างท่ีมีขอ้ก าหนดดา้นอุตสาหกรรมสีเขียว และการออกแบบท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม จึงได้ขอความร่วมมือจากผูผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบในการผลิต แปรรูป จดัส่ง ไป
จนถึงส่งมอบสินคา้ ต่อลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอน  
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ตารางที ่4.12 ผลการศึกษาจากประเด็นการใหส้ัมภาษณ์มุมมองทางดา้นลูกคา้ และสังคม 
ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่1 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่2 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่3 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่4 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่5 

มุมมองทางด้านลูกค้า 
และสังคม 

การผลิตสินคา้ของบริษทั
บุ ค ล าก ร ใน โ ร ง ง าน
จะต้องไม่ มีผลกระทบ
ด้านลบต่อคนงานและ
ชุมชนรอบขา้ง รวมถึงเรา
จะตอ้งท าให้ลูกคา้เห็นว่า
เร า รั ก ษ าแ ล ะ ห่ ว ง ใ ย
ส่ิงแวดลอ้ม 

ลูกคา้และชุมชนรอบขา้ง
มีส่วนส าคัญในการเร่ง
ให้บริษทัปรับตวัองค์กร
ใหเ้ป็นสีเขียว 

ลูกคา้จะมีการถามถึงเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์รเป็น
อย่างแรก  ก่อนท าก าร
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

น โ ย บ า ย แ ล ะ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ท่ี จะได้จาก
การส่งเสริมจากภาครัฐ 
จะเป็นส่วนส าคัญอย่าง
มากในการเปล่ียนแปลง
บริษทัเป็นสีเขียว 

บริษัทต้องยอมรับกับ
ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ท่ี
เกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะ
ยอมรับต่อขอเรียกร้อง
ของลูกค้าต่อการเป็นสี
เขียวในดา้นต่าง ๆ 
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4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
 ผูป้ระกอบการมองว่าการมอบความรู้ในเร่ืองของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่
บุคลากรในองคก์รนั้นจะสามารถท าให้บุคลากรในองคก์รไดเ้ขา้ใจถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งลึก
ซ่ึง และเป็นการกระตุน้ให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบติังาน และการใช้ชีวิตประจ าวนัในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 4.1 ด้านความรู้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
เน่ืองจากองคก์รทุกองคก์รท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001 หรือ

องคก์รท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวต่างมีขอ้ปฏิบติัท่ีบงัคบัให้องคก์รมีการอบรม และ
มอบความรู้ให้แก่บุคลากรในองคก์รวา่ดว้ยเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ “องคก์ร
ตอ้งกระตุน้ให้มองเห็นผลของการกระท านั้นท่ีจะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าและ
ความรู้ท่ีถูกตอ้งในการน าไปแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกวิธี” ซ่ึงการจะท าให้องค์กรได้รับ
เคร่ืองหมายมาตรฐานการรับรอง ประเด็นส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการเป็น
องคก์รสีเขียวไดน้ั้นมาจากนโยบายและการสนบัสนุนในการมอบความรู้ให้แก่บุคลากรในองคก์ร
ของผูบ้ริหารโดยตรง อีกทั้งผูบ้ริหารยงัสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ท่ีถูกตอ้งเพื่อน า
ความรู้ด้านส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติัใช้ในชีวิตจริง “การอบรมทางดา้น Technical โดยตรงนั้นจะไม่
ค่อยได้ผล เราตอ้งท าให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยให้ค  านิยามว่า Sustain คืออะไร หรือนโยบายท่ี
สร้างข้ึนนั้นเพื่ออะไร ซ่ึงจะสามารถท าให้บุคลากรนั้นมีความรู้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และจะสามารถ
ท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีออกมาจากการประเมินผลนั้นมีประสิทธิภาพ” 

4.2 การทบทวน และการประเมินผล 
ผูบ้ริหารมองว่าการทบทวนนโยบายในองค์กรเป็นส่วนส าคญัในการท าให้องค์กรมี

ความย ัง่ยืน ดงันั้นในองคก์รตวัอยา่งทุกองคก์รจะมีการทบทวนนโยบายเสมอ เพื่อปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ขององค์กร ณ ปัจจุบนั ซ่ึงในการทบทวนส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดคือนโยบายนั้น ๆ จะตอ้ง
สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงและมีการประเมินผลต่อนโยบายท่ีได้เกิดข้ึนเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ท างานไดอ้ย่างมีความสุขรวมถึงมีความปลอดภยัในการท างาน “การประเมินผลต่อส่ิงท่ีไดล้งทุน
ดา้นการใหค้วามรู้ไปจะสามารถวดัไดจ้ากการน า KPI มาจบั” 

4.3 ด้านค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 
องค์กรจ าเป็นตอ้งมีการตระหนักถึงความส าคญัของการเขา้ร่วมในการปรับตวัเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียว เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสังคมเร่ิมให้ความส าคัญในการรักษาส่ิงแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อม รวมถึงลูกคา้ยงัให้ความส าคญัในการสั่งซ้ือ และการสั่งผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน อีกทั้งในบางองค์กรท่ีมองเห็นว่าการปรับตวัองค์กรสู่การเป็นสีเขียวนั้นจะ



 

 

147 

สามารถท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ซ่ึง
องค์กรท่ีเห็นถึงความส าคัญจะมีมาตรฐานรับรองอุตสาหกรรมทั้ ง ISO14001 และการเข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดบั และการท่ีจะสามารถท าให้องค์กรเติบโตอย่างย ัง่ยืนไดน้ั้น
องค์กรมองเห็นว่าจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้ภายในองค์เกิดเป็นสังคมแห่งการแลกเปล่ียนความรู้ข้ึนมา 
เพื่อท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมในองคก์ร และท าให้บุคลากรในองคก์รไดน้ าความคิดแต่ละความคิดท่ี
ผ่านการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัไปปรับและพฒันาใช้ในการท างาน และการได้รับการ
สนบัสนุนจากบุคลากรในองคก์รจะท าใหเ้กิดค่านิยมและวฒันธรรมในองคก์รท่ีสืบต่อกนัไปให้เกิด
ความย ัง่ยืน “การท าองค์กรให้เป็นสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนจะปลูกฝังพนกังานให้เกิดค่านิยมสีเขียวไปใน
ตวั” 

4.4 ความรับผดิชอบ พนัธสัมพนัธ์ และความมุ่งมั่น 
ผูป้ระกอบการมองว่าการให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างถูกตอ้งจะสามารถท า

ให้เกิดความมุ่งมัน่ในการท่ีจะก่อให้เกิดความรับผดิชอบเพิ่มมากข้ึน “การฝึกวนิยัให้ลูกนอ้งให้รู้จกั
การคดัแยกและการป้องกนัถึงผลกระทบท่ีจะไดรั้บจะสามารถท าให้ลูกนอ้งเรียนรู้และจดจ าไดใ้น
ระยะยาว” ซ่ึงผูบ้ริหารในทุกองค์กรจะมีปัจจยัท่ีจะสามารถท าให้บุคลากรในทุกต าแหน่งเกิดความ
กระตือรือร้นในการรับผิดชอบและความมุ่งมัน่ท่ีจะท าตามนโยบายของผูบ้ริหารให้บรรลุ เช่น การ
ให้สิทธิบุคลากรในองคก์รไดเ้สนอความคิดเห็นในการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจะ
สามารถส่งผลให้เกิดแรงผลกัดนัในตนเองเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
ความสัมพนัธ์ในการท างานท่ียาวนานจนสามารถกลายเป็นองคก์รสีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที ่4.13 ผลการศึกษาจากตวัประเด็นการใหส้ัมภาษณ์มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต

ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 
 

ประเด็นส าคัญ 
ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่1 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่2 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่3 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่4 ผู้สัมภาษณ์ท่านที ่5 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้
และการเติบโต 

 

ก า ร อ บ ร ม ท า ง ด้ า น 
Technical โดยตรงนั้ น
จะไม่ค่อยไดผ้ล เราตอ้ง
ท าให้พนักงานมีส่วน
ร่วมโดยให้ค  านิยามว่า 
Sustain คื ออะไร ห รือ
นโยบายท่ีสร้างข้ึนนั้ น
เพื่ออะไร ซ่ึงจะสามารถ
ท า ให้ บุ ค ล าก รนั้ น มี
ความรู้เข้าใจอย่างถ่อง
แท้ และจะสามารถท า
ให้ผลลพัธ์ท่ีออกมาจาก
การประ เมินผลนั้ น มี
ประสิทธิภาพ 

การฝึกวินัยให้ลูกน้องให้
รู้จกั การคดัแยก และการ
ป้องกนัถึงผลกระทบท่ีจะ
ได้รับ จะสามารถท าให้
ลูกน้องเรียนรู้และจดจ า
ไดใ้นระยะยาว 

การประเมินผลต่อส่ิงท่ี
ได้ล งทุนด้ านการให้
ความ รู้สามารถวัดได้
จากการน า KPI มาจบั 

การท าองค์กรให้ เป็นสี
เขียวอยา่งย ัง่ยืนจะปลูกฝัง
พนักงานให้เกิดค่านิยมสี
เขียวไปในตวั 

องค์กรต้องกระตุ้นให้
ม อ ง เห็ น ผลของก าร
กระท านั้นท่ีจะส่งผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ ง
ให้ค  าแนะน าและความรู้
ท่ี ถูกต้องในการน าไป
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งถูกวธีิ 
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ตารางที ่4.14 การน าเสนอขอ้มูลความเช่ือมโยงระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นท่ีส าคญัดา้นการเงิน 

ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ข้อมูลภาคเอกชน ข้อมูลภาครัฐ 

มุมมองด้านการเงิน 

การท าองค์กรสู่การเป็นองค์กรสี เขี ยวนั้ น
ผูป้ระกอบการมองว่าการจะเปล่ียนแปลงนั้ น
ไม่ ใ ช่ เร่ื อ ง ง่ าย เน่ื อ งจากป รับ เป ล่ี ยนของ
อุตสาหกรรมเหล็กเพื่อท่ีจะเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวนั้นเป็นการลงทุนท่ีสูง ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึง
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความจ าเป็นในการท า และ 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีองคก์รพึงไดรั้บ 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการท าอุตสาหกรรมเหล็ก
สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืนนั้นใชเ้งิน
ลงทุนค่อนข้างสูงเน่ืองจกัรเป็นเคร่ืองจกัรขนาด
ใหญ่ยากต่อการปรับเปล่ียน อีกทั้งองค์กรตอ้งมอง
ก าลงัและประเมินความสามารถตนเองก่อน ซ่ึงมอง
ว่าหากธุรกิจเล็กอาจจะลงทุนไม่ไหว เน่ืองจากใช้
เงินลงทุนค่อนขา้งสูง 
 
2. การท าอุตสาหกรรมสีเขียวมองวา่เป็นเร่ืองดี และ
เป็นการก้าวทันประเทศอ่ืน ๆ  แต่ก็ย ังจ าเป็น ท่ี
จะต้องดูว่าเศรษฐกิจโลกไหวหรือไม่อย่างไร ซ่ึง
หากงบประมาณมาไม่พอในการท าทุกภาคส่วนใน
องค์กร ก็อาจจะท าให้ไม่เกิดความต่อเน่ืองในการ
ปรับปรุง และพฒันา รวมถึงความเข้มงวดในการ
ปฏิบติัใหอ้งคไ์ดก้า้วสู่การเป็นองคก์รสีเขียว 
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ตารางที ่4.15 การน าเสนอขอ้มูลความเช่ือมโยงระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นท่ีส าคญัดา้นกระบวนการจดัการภายใน 
ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ข้อมูลภาคเอกชน ข้อมูลภาครัฐ 

มุมมองด้านกระบวนการจัดการภายใน 

กระบวนการจดัการภายในผูป้ระกอบการในทุก
องค์กรต่างเล็งเห็นถึงความส าคญัมาเป็นอนัดบั
ต้นๆ  เน่ืองจากผู ้บริหารต่างมองว่าหากจะให้
โครงการ หรือนโยบายใดนโยบายหน่ึงประสบ
ผลส าเร็จและมีความย ัง่ยืนได้นั้ นย่อมมาจาก
ความร่วมมือของบุคคลากรภายในมาเป็นอนัดบั
ตน้ๆ 

1. การน าองค์กรถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญซ่ึงองค์กร
ส่วนมากจะเป็นการ “Talk only no Action” นั่นก็
คือ ผูน้  าไม่ลงมือปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
 
2. ผูน้ าไม่ได้ช้ีชัด ขาดความชัดเจนว่าส่ิงท่ีลูกน้อง
ตอ้งลงมือท าคืออะไร วา่ความย ัง่ยนืคืออะไร 
 
3. ผู้น าจ า เป็นต้องมีวิสั ยทัศน์ ท่ี ชัด เจนในการ
ตั้งเป้าหมายและการตั้ง KPI ว่าอะไรเป็น Indicator 
ของความย ัง่ยนื 
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ตารางที ่4.16 การน าเสนอขอ้มูลความเช่ือมโยงระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นท่ีส าคญัดา้นลูกคา้และสังคม 
ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ข้อมูลภาคเอกชน ข้อมูลภาครัฐ 

มุมมองด้านลูกค้าและสังคม 

ผู ้ประกอบการมองว่าลูกค้าหรือผู ้บริโภคใน
ปั จ จุบัน มี ค ว าม ต่ืน ตัว ใน เร่ือ งก าร รักษ า
สภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน จึง
ส่งผลให้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีการ
เติบโตมากยิ่งข้ึนส่งผลให้สังคมมีผลตอบรับต่อ
สินคา้ หรือวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได้
อย่างก้าวกระโดด และมียอดขายท่ีเติบโตมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงทั้งน้ีในหลายองคก์รไดรั้บการผลกัดนั
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากลูกคา้ 

1. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ได้ต้องการให้
ปลูกตน้ไมต้ลอดเวลา แต่ตอ้งการให้องคก์รมีความ
ย ัง่ยืน และท าธุรกิจให้อยู่ได้ รวมถึงเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนและสังคมรอบขา้ง 
 
2. การปรับองคก์รและผลิตภณัฑ์ให้เป็นสีเขียวเป็น
ทางเลือกหน่ึงเพื่อกา้วขา้มเร่ืองของการแข่งขนัดา้น
ร าค า สู่ ก า ร แ ข่ ง ขั น เ ร่ื อ ง ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ซ่ึ ง
ภาคอุตสาหกรรมสามารถหยิบยกมาเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบเชิงการคา้ได ้
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ตารางที ่4.17 การน าเสนอขอ้มูลความเช่ือมโยงระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นท่ีส าคญัดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 
ผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ข้อมูลภาคเอกชน ข้อมูลภาครัฐ 

มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

ผูป้ระกอบการมองว่าการมอบความรู้ในเร่ือง
ของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่บุคลากร
ในองค์กรนั้ นจะสามารถท าให้ บุคลากรใน
องคก์รไดเ้ขา้ใจถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งลึก
ซ่ึง และเป็นการกระตุน้ให้เกิดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน  และการใช้ชีวิตประจ าวนัในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

1. มองว่าองค์กรท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการ
ปรับตวัเป็นองค์กรสีเขียวนั้นมากจาก ลูกน้องขาด
ความรู้ และไม่เห็นถึงความส าคัญในการท าให้
องค์กรเป็นสีเขียว เน่ืองจากขาดความรู้ และความ
เขา้ใจ 
 
2. เม่ือพนกังานในองค์กรเขา้ใจถึงจุดประสงค ์และ
วตัถุประสงค์ว่าท าไปเพื่ออะไร และส่วนใหญ่เม่ือ
เข้าใจ และมีความรู้เพียงพอในการท าสีเขียวก็จะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรม 
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พระราชบัญญตัิ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 ในดา้นกฎหมายและนโยบายท่ีออกโดยพระราชบญัญติัเก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว ผูว้ิจยั
ไดน้ าเอกสารและขอ้มูลการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ไดป้ระเด็นดงัน้ี 
 พระราชบญัญติักรมโรงงานอุตสาหกรรม (2562) พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 วา่ดว้ย
หมวด 1 การประกอบกิจการโรงงาน ในมาตราท่ี 7 ไดก้  าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดค านึงถึง
ความจ าเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความเสียหาย และการ
ป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีต่อประชาชนหรือส่ิงแวดล้อม จาก
ขอ้มูลท่ีส าคญัพบว่า ยงัไม่มีพระราชบญัญติัเก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียวโดยตรง ในปัจจุบนัส่วน
ใหญ่ผูว้ิจยัพบวา่ กฎหมายนโยบายภาครัฐยงัออกเป็นพระราชบญัญติัท่ีส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการท่ี
ก่อตั้งโรงงานมุ่งเน้นเก่ียวส่ิงแวดลอ้มและส่วนร่วมในเบ้ืองตน้ เน่ืองดว้ยการท าอุตสาหกรรมอาจ
ตอ้งมีหน่วยภาครัฐเขา้มาเก่ียวขอ้งและออกขอ้ก าหนดต่างๆ ในการควบคุม  
 จากขอ้มูลท่ีส าคญัและการวิเคราะห์เอกสาร ผูว้ิจยัยงัพบว่า ในมาตราท่ี 8 พระราบญัญติั
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดก้ าหนดมาตรฐานและวธีิการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิง
ใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน พร้อมทั้งได้ก าหนด
บทลงโทษในหมวดท่ี 3 ตามมาตราท่ี 45 ไวว้า่ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออก ตาม
มาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) (8) หรือ ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท อีกทั้งผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ระบุวา่ 
 จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีส าคญัและการวิเคราะห์เอกสาร ความวา่ ผูบ้ริหารควรเนน้ในการ
ท าธุรกิจท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของสาธารณชนหรือประชาชน โดย
สอดคลอ้งกบัใน พระราชบญัญติั มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ความมัน่คง ความปลอดภยัของประเทศหรือของสาธารณชน (1) ก าหนดจ านวนและขนาดของ
โรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดท่ีจะให้ตั้ งหรือขยายในท้องท่ีใดท้องท่ีหน่ึง (2) ก าหนดชนิด 
คุณภาพ อตัราส่วนของวตัถุดิบ แหล่งก าเนิดของวตัถุดิบและหรือปัจจยัหรือชนิดของพลงังานท่ีจะ
น ามาใชห้รือผลิตในโรงงาน (3) ก าหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในโรงงานท่ีจะใหต้ั้ง
หรือขยาย (4) ก าหนดให้น าผลผลิตของโรงงานท่ีจะให้ตั้ งหรือขยายไปใช้ในอุตสาหกรรมบาง
ประเภท หรือใหส่้งผลผลิตออกนอกราชอาณาจกัรทั้งหมดหรือบางส่วน 
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แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 เก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น ผูว้ิจยัพบวา่ ฉบบัท่ี สิบสอง ไดมี้การ
เนน้ย  ้าและใหค้วามส าคญัในส่วนของปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั โดยเอกสารระบุวา่ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี (2560-2565) 
ส่วนท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ได้กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลงัเป็น
ปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพท่ีย ัง่ยืน ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกน าไปใช้ในการพฒันาในจ านวนมากก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบั การใชท้รัพยากรทางธรรมชาติให้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียท่ีมาจากกระบวนการผลิตใหน้อ้ยท่ีสุด  
 อีกทั้งผูว้ิจยัยงัพบวา่ แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยงัไดเ้น้นย  ้าเก่ียวกบัประเด็น การสร้างความ

มัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยกระดบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ในการสนบัสนุนการเติบโตท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยงัตอ้งมีการเร่งแกไ้ขปัญหาวิกฤติ

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พร้อมทั้งพฒันาระบบบริหารจดัการท่ี

โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งมากยิง่ข้ึน 

และตอ้งมีการเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้น

ภยัพิบติัทางธรรมชาติ จากการสัมภาษณ์ในประเด็นน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดก้ล่าวว่าปัญหาวิกฤติ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการผลิต คาร์บอนฟุตพร้ิน คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมาจากกิจกรรม

ต่างๆ ในการผลิตและไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาครัฐ  และกฎหมาย 
 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกเก่ียวกบัพระราชบญัญติักรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่า
ดว้ย ส่ิงแวดล้อม การป้องกนัภยั อีกทั้งผูว้ิจยัไดน้ าแผนพฒันาเศรษฐกิจมาวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
ขอ้เสนอออกเป็น 2 ประเด็นดงัน้ี 

1. ต้องมีนโยบายภาครัฐในการช่วยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มโดยใชม้าตรการทางการเงินและการคลงัเขา้มาช่วยส่งเสริมในการผลิตและช่วยในดา้น
การลงทุนการเงินในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ไดม้าตรฐาน
การลดมลพิษ และการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ตอ้งมีการก าหนดขอ้กฎหมายหรือมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิด
การปรับเปล่ียนไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยการสร้างความตระหนกัรู้ของผูบ้ริโภค และให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งเพียงพอ รวมถึงเสริมสร้างทศันคติในการด ารงชีวิต อีกทั้งให้เป็นวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และ
ย ัง่ยนืมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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เพือ่เป็นการเสริมข้อมูลก่อนหน้านีใ้ห้มีความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ผู้วจัิยจึงได้จัดท าตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี ้
 

ตารางที่ 4.18 การน าเสนอขอ้มูลความเช่ือมโยงดา้นกระบวนการจดัการภายในจากการวิเคราะห์ดว้ยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ วิธีคุณภาพ 
(Qualitative Research)  

ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความสอดคล้อง 

มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน 
 

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณพบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไดใ้หข้อ้มูลดงัตาราง มีผล
วา่ 2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายในนั้นมีผลต่อรูปแบบการ
จดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมี
ค่ า เห็นด้วยมาก(x̅ = 4.09, S.D. = .594) และตัวแปรทางด้าน  2.4 
นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนนั้นมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.25, 
S.D. = .745) พร้อมพบวา่ 2.4.1 องคก์รควรมีนโยบาย และวตัถุประสงค์
ท่ีชดัเจนเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ีมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.23, S.D. = 
.745) และ 2.4.2 องคก์รควรมีแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนเพื่อใหอ้งคมี์ความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อกา้วสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีมีค่าเห็นดว้ย
มากท่ีสุด (x̅ = 4.27, S.D. = .821) 
 

ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติที่ชัดเจนส่งผลให้องค์กร
ประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาในเร่ืองของการก้าว
สู่การเป็นองค์กรสีเขียวอย่างไร 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลหลกัส าคัญ (Content Analysis) 
อุตสาหกรรมสีเขียวภายในองค์กรโดยตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน จดัท า
ระบบมาตรฐานการรักษาส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนสังคมรอบขา้งอุตสาหกรรมและผูบ้ริโภคมี
การควบคุมก ากบัท่ีดีและต่อเน่ืองเป็นจริงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
หน่วยธุรกิจสอดคลอ้งกบัทฤษฎีกลยุทธ์น่านน ้ าสีเขียว (Green Ocean 
Strategy) แล ะแน ว คิ ดค วาม รับ ผิ ด ช อบ ต่ อสั งค ม ขอ ง ธุ ร กิ จ 
(Corporation Social Responsibility: CSR) 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ

สอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน

กบัเชิงปริมาณ 
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ตารางที่ 4.18 การน าเสนอขอ้มูลความเช่ือมโยงด้านกระบวนการจดัการภายในจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantity Research) และ วิธีคุณภาพ 
(Quality Research) (ต่อ) 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความสอดคล้อง 

มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน 
 

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณพบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไดใ้ห้ขอ้มูลดงัตารางมีผล
วา่ 2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายในนั้นมีผลต่อรูปแบบการ
จดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมี
ค่ าเห็นด้วยมาก (x ̅= 4.09, S.D. = .594) และตัวแปรทางด้าน  2.4 
นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนนั้นมีค่าเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̅ = 4.25, 
S.D. = .745) พร้อมพบวา่ 2.4.1 องคก์รควรมีนโยบาย และวตัถุประสงค์
ท่ีชดัเจนเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ีมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.23, S.D. = 
.745) และ 2.4.2 องคก์รควรมีแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนเพื่อใหอ้งคมี์ความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อกา้วสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีมีค่าเห็นดว้ย
มากท่ีสุด (x̅ = 4.27, S.D. = .821) 

ด้านการบริหาร ภาวะผู้น า และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
มีความพร้อม และการสนับสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลหลกัส าคัญ (Content Analysis) 
การบริหาร และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์นั้นมีความส าคญัมากท่ีสุด
ในการรองรับอุตสาหกรรมสีเขียวโดยเน้นทีมงานท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
มีความปลอดภยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม การเป็นส่วนหน่ึงของ
ความเป็นเจ้าของในกิจการให้เป็นท่ียอมรับของสังคมรอบข้าง มี
ภาพลกัษณ์และภาพพจน์ท่ีดีเน้นทีมงานทุกระดบัชั้นตั้งแต่คนงานถึง
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามทฤษฎีของการบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management)แ ล ะ ร ะ บ บ ป ร ะส าน ง าน  (Coordinating 
System) 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กบัเชิงปริมาณ 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความสอดคล้อง 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
 

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณพบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไดใ้ห้ขอ้มูลดงัตารางมีผล
วา่ 4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโตนั้นมีผลต่อรูปแบบการ
จดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมี
ค่าเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.01, S.D. = .588) และตวัแปรทางด้าน 4.3 ด้าน
ค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียวมีค่าเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̅ = 4.10, S.D. = 
.600) พร้อมพบว่า 4.3.2 อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอุตสาหกรรมท่ียึดมัน่
ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืท่ีมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.32, S.D. = .651) 

องค์กรมีการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมสีเขียวภายในอง์กร และ
มีบุคลากรทีม่ีความช านาญด้านนี้โดยเฉพาะหรือไม่ อีกทั้งความจ าเป็น
มากน้อยเพียงใดในการมีบุคลากรเฉพาะทางเพื่อน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จอย่างยัง่ยนื 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลหลกัส าคัญ (Content Analysis) 
สอดคล้องกันในความคิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎีอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) และการจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply 
Chain Management) แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Management) สอดคลอ้งในความคิดเห็นว่าการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
องค์กร คือการจดัการให้ส่ิงแวดล้อมในองค์กรให้มีความปลอดภัย 
และการมีพื้นท่ีสีเขียว และการท าให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมีความ
สะอาด เป็นส่ิงส าคัญส าหรับองค์กร มาตรฐาน ISO 14001 เป็น
มาตรฐานพื้นฐานท่ีบริษทัควรมี การบริหารตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
และระบบของบริษทั ภาพพจน์ของบริษทัและผลิตภณัฑ์ จะตอ้งดีอยู่
เสมอ นโยบายตอ้งเนน้ในภาพรวมขององคก์ร 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กบัเชิงปริมาณ 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความสอดคล้อง 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
 

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณพบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไดใ้ห้ขอ้มูลดงัตารางมีผล
วา่ 2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายในนั้นมีผลต่อรูปแบบการ
จดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมี
ค่ าเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.09, S.D. = .594) และตัวแปรทางด้าน  2.4 
นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนนั้นมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.25, 
S.D. = .745) พร้อมพบวา่ 2.4.1 องคก์รควรมีนโยบาย และวตัถุประสงค์
ท่ีชดัเจนเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ีมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.23, S.D. = 
.745) และ 2.4.2 องคก์รควรมีแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนเพื่อใหอ้งคมี์ความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อกา้วสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีมีค่าเห็นดว้ย
มากท่ีสุด (x̅ = 4.27, S.D. = .821) 

ค่านิยมสีเขียวในองค์กรของท่านเป็นอย่างไร และบุคลากรในองค์กร
ของท่านมีค่านิยมทีเ่ป็นไปในทางเดียวกนัหรือไม่ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลหลกัส าคัญ (Content Analysis) 
ทฤษฎีปรัชญาสีเขียว (Green Philosophy) และค่านิยมสีเขียวในองคก์ร
ของอุตสาหกรรมเห็นในประเทศไทยนั้นตอ้งเป็นพนัธสัญญาเพื่อสร้าง
มูลค่าให้กบักิจการดว้ยการลดพลงังานซ่ึงเท่ากบัการลดตน้ทุนพร้อม
กับการยอม รับ ถึ งการเป ล่ียนแปลงในระบบการบ ริหารการ
เปล่ียนแปลงให้พนักงานในองค์กรนั้ นมีส่วนร่วมถึงการฝึกวินัย
ลูกน้อง การคิด / การป้องกัน บริษัท SUPPORT  อุปกรณ์ / เวลา / 
สวสัดิการ/ ค่าเล้ียงดูบุตร / เงินช่วยต่าง ๆ / ท่ีพกั สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กบัเชิงปริมาณ 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความสอดคล้อง 

มุมมองทางด้านการกระบวนการจัดการภายใน 
 

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณพบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไดใ้ห้ขอ้มูลดงัตารางมีผล
วา่ 4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโตนั้นมีผลต่อรูปแบบการ
จดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมี
ค่าเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.01, S.D. = .588) และตวัแปรทางด้าน 4.3 ด้าน
ค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียวมีค่าเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̅ = 4.10, S.D. = 
.600) พร้อมพบว่า 4.3.2 อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอุตสาหกรรมท่ียึดมัน่
ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืท่ีมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.32, S.D. = .651) 

การให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นสี
เขียวเป็นส่วนหน่ึงในการท าให้องค์ประสบความส าเร็จอย่างไร 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลหลกัส าคัญ (Content Analysis) 
การเป็นองค์กรสีเขียวอย่างย ัง่ยืนเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยการ
ให้พนกังานน าเสนอไอเดียต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากระดบัต่าง ๆ จากนั้นองคก์ร
จึงน ามาปรับใช ้ซ่ึงวิธีน้ีจะท าให้พนกังานไดรู้้สึกถึงการมีส่วนร่วมใน
การท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ทีมผูบ้ริหารมีการ Commit ท่ีจะ
ด าเนินตามนโยบายอย่างชัดเจน มีการติดตาม และประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง และมีของรางวลัเป็นตวัดึงดูด การก่อให้เกิดความจงรักภกัดี
ต่อองค์กร บริษัทคิดว่าหากเราท าอย่างย ั่งยืนจะสามารถปลูกฝัง
พนกังานไปในตวั ท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมในองค์กรไดป้ระกอบกบั
การจดัการท่ีดี มีความเข้มงวด และเอาใจใส่ ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึง
ความส าเร็จในระยะยาวสอดคล้องกับทฤษฎีการบ ริหารการ
เป ล่ียนแปลง (Change Management)และระบบบ ริหารคุณภาพ 
(Quality Management System) 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กบัเชิงปริมาณ 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความสอดคล้อง 

มุมมองด้านกระบวนการจัดการภายใน 
 

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณพบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไดใ้ห้ขอ้มูลดงัตารางมีผล
วา่1. มุมมองทางดา้นการเงินนั้นมีผลต่อรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรม
เหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ีมีค่าเห็นด้วยมาก 
(x̅ = 4.04, S.D. = .506) และตัวแปรทางด้าน  1.1 การลงทุนด้าน
ส่ิงแวดล้อมนั้นมีค่าเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.13, S.D. = .662) พร้อมพบว่า 
1.1.1 องค์กรควรมีการจดัตั้งหน่วยงานหรือคณะท างานท่ีรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีมีค่าเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̅ = 4.23, S.D. = 
.698) 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีส่วนส าคัญในกระบวนการผลิตมากน้อยเพียงไร
เพือ่ทีจ่ะให้องค์กรเป็นองค์กรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยืน 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลหลกัส าคัญ (Content Analysis) 
กระบวนการผลิตเพื่อท่ีจะให้องค์กรเป็นองค์กรเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวอย่างย ัง่ยืนนั้นการลงทุนดา้นเคร่ืองจกัร จ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมิน
งบประมาณท่ีจะท าการลงทุน แต่หากไม่สามารถลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่
ได้นั้ น  อุตสาหกรรม เหล็กก็สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ท่ี เป็นกับ
ส่ิงแวดล้อมได้เช่นกัน โดยการรักษาสภาพเคร่ืองจักร ดูแล บ ารุง
เคร่ืองจักรให้มีความสะอาด และใช้การได้มีประสิทธิภาพอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงการจดัการกบัของเสียท่ีเกิดข้ึน แต่หากบริษทัจะท า
การลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการค านวณถึงตน้ทุน
การผลิต และผลิตภณัฑ์นั้นจะตอ้งคุม้ค่ากบัการลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่ 
ภาครัฐจะมีส่วนช่วยและเป็นแรงกระตุ้นอย่างมากต่อองค์กรท่ีจะ
ปรับตวัเป็นสีเขียวและดึงดูด/แรงจูงใจต่อกลุ่มใหม่ๆ ใหเ้ขา้ร่วมการท า
สีเขียว 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
สอดคล้องไปใน
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความสอดคล้อง 

มุมมองทางด้านลูกค้าและสังคม 
 

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณพบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยไดใ้ห้ขอ้มูลดงัตารางมีผล
วา่ 4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโตนั้นมีผลต่อรูปแบบการ
จดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมี
ค่าเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.01, S.D. = .588) และตวัแปรทางด้าน 4.3 ด้าน
ค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียวมีค่าเห็นด้วยมากท่ีสุด (x̅ = 4.10, S.D. = 
.600) พร้อมพบว่า 4.3.2 อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอุตสาหกรรมท่ียึดมัน่
ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืท่ีมีค่าเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.32, S.D. = .651) 

 “ลูกค้า” มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้องค์กรปรับตัวและพัฒนาให้
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ยนืมากน้อยเพยีงใด 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลหลกัส าคัญ (Content Analysis) 
ลูกค้าต้องการสินค้าท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมากข้ึน ซ่ึงการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร รวมถึงกระบวนการผลิตให้เป็นสีเขียวนั้น จะช่วย
สร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจ และความคุม้ค่าให้แก่ลูกคา้ไดเ้ป็น
อยา่งดีการแจง้นโยบายขององคก์รใหลู้กคา้ทราบ เช่นการเปล่ียนแปลง
หีบห่อ อีกทั้งยงัตอ้งขอความร่วมมือ การสนับสนุนจากลูกคา้ในการ
ซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และพฒันาประเทศไปพร้อมกนั 
อีกทั้งในปัจจุบนัเทรนของตลาดยงัไปในทิศทางการผลิต การใชสิ้นคา้
ท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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 จากการสังเคราะห์ และวิเคราะห์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนั้น ผูว้ิจยัได้
สกดัออกมาเป็นรูปแบบการบริหารการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมเหล็กอยา่ง
ย ัง่ยนื แบ่งเป็นในแง่มุมของนโยบาย มุมของปัญหาและสาเหตุ และมุมของแนวทางในการวเิคราะห์
ถึงปัจจยัการกา้วขา้มของแต่ละล าดบั จาก ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว) ไปขั้น 2 (ปฏิบติัการสีเขียว) 
จากนั้น จากขั้น 2 (ปฏิบติัการสีเขียว) ไปขั้น 3 (ระบบสีเขียว) และสุดทา้ยจากขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และปรับเปล่ียนองค์กรสู่
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ตามตารางวเิคราะห์ดา้นล่างดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.19 การน าเสนอมุมมองนโยบายของการพฒันาระดบัขั้นในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมเหล็ก 
การพฒันาระดบัขั้น 

นโยบายตามมุมมอง 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านการเงนิ 
- การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ผลประกอบการขององคก์ร 
-  เศรษฐกิจและการเงินทางภาพรวมของ
องคก์ร 
- สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีท่ี
องคก์รพึงไดรั้บ 

- องค์กรตอ้งมองถึงผลประกอบการเป็น
หลัก เพ่ือการวิเคราะห์ในการแบ่งส่วน
การลงทุนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

- องคก์รควรพิจารณาท าความเขา้ใจบริบท
องค์กร พิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- เม่ือผา่นกระบวนการท่ี 1ถึง 3 ไดแ้ลว้นั้น
องค์กรควรมองถึงการลงทุนทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว  
- องค์กรจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจ
แวดลอ้มต่าง ๆเพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การพฒันา และการลงทุนเพ่ิมเติมในส่ิงท่ี
ยงัขาดไป 

มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการ
ภายใน 
- การมี ส่วน ร่วมของบุคลากรภายใน
องคก์ร 
- ภาวะผูน้ า และการสนับสนุนจากผูน้ า
ระดบัปฏิบติั 
- ด้านระบบการผลิตและเทคโนโลยีสี
เขียว 
- นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจน 

- ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนด
น โ ยบ ายด้ าน ส่ิ ง แ วด ล้ อ ม ซ่ึ ง ต้ อ ง
ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการ ลด
ผลกระทบด้าน ส่ิงแวดล้อม ห รือการ
ป้องกนัมลพิษ 
- การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนืองคก์รตอ้งมี
การส่ือสารนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมให้
บุคลากรในองคก์รทราบ 
 

- อ ง ค์ ก ร ต้ อ ง จั ด ท า แ ผ น ง าน ด้ าน
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย โดยแผนงานตอ้งมีรายละเอียด
เก่ียวกับผู ้รับผิดชอบในทุกระดับและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรตอ้งแสดงให้
เห็นถึงความเป็นผูน้ าและความมุ่งมั่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 

- องค์กรต้องสร้างความยั่งยืนในการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการสร้างความ
ยัง่ยนืไดน้ั้นเจา้ของธุรกิจตอ้งมี Mindset ท่ี
มองเห็นถึงขอ้ดี และความยัง่ยืนท่ีมีอยูใ่น
การท าองค์กรสู่การเป็นสีเขียวอย่างย ัง่ยืน 
เม่ือเจา้ของธุรกิจท่ีมี Mindset ในการสร้าง
ความยั่งยืน ในด้าน ส่ิงแวดล้อมอย่าง
แข็งแรง องค์กรนั้นก็จะสามารถท่ีจะกา้ว
เป็นองคก์รตน้แบบในการบริหารองคก์รท่ี
เป็นสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที ่4.19 การน าเสนอมุมมองนโยบายของการพฒันาระดบัขั้นในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมเหล็ก (ต่อ) 
การพฒันาระดบัขั้น 

นโยบายตามมุมมอง 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการ
ภายใน 
- การมี ส่วน ร่วมของบุคลากรภายใน
องคก์ร 
- ภาวะผูน้ า และการสนับสนุนจากผูน้ า
ระดบัปฏิบติั 
- ด้านระบบการผลิตและเทคโนโลยีสี
เขียว 
- นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจน 

- การก าหนดนโยบายในการลดผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการป้องกนัมลพิษ 
- จดัท าแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้ง
ประกอบด้วย ว ัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ขั้ นตอนการปฏิบัติ  ผู ้รับผิดชอบ และ
กรอบระยะเวลา 

- ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรต้องมีความ
มัน่ใจวา่ความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ี
ส าห รับบทบาทหน้าท่ีต่ าง ๆได้มีการ
มอบหมายและส่ือสารเป็นท่ี เข้าใจใน
องคก์ร 

- นโยบายท่ีชัดเจนจะตอ้งแสดงถึงความ
มุ่งมัน่ 3 ประการ ไดแ้ก่  
1. การป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม  
2. ความมั่นใจว่าองค์กรสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้ 
3. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
-  การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดต่อการ
ปฏิบติั 
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
- ดา้นนโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากรัฐ 
- ชุมชน และสังคมรอบขา้งท่ีมีผลผลกัดนั
ใหอ้งคก์รเกิดการเปล่ียนแปลง 
- การผลกัดนัจากลูกคา้ 

- องค์กรจะต้องก าหนดระดับของความ
ละเอียดของความสอดคลอ้งของกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
และการประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 

- องค์กรต้องมองถึงจุดยืนในการเปล่ียน
อ งค์ เ ป็ น อ งค์ ก ร สี เขี ย ว  เพื่ อ ส ร้ า ง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร 
- องค์กรต้องมองถึงความต้องการของ
ลูกคา้ เพ่ือน ามาเปล่ียนแปลงองคก์รสู่การ
เป็นองคก์รสีเขียว 

- องค์กรตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การพฒันาชุมชน และตอ้งร่วมกบั
ชุมชนในการกระตุน้จิตส านึกและส่งเสริม
ความรู้ ความเขา้ใจต่อการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
โ ด ย ให้ ค ว าม ส าคั ญ แ ล ะ ใ ส่ ใ จ ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 

การพฒันาระดบัขั้น 

นโยบายตามมุมมอง 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
-  การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดต่อการ
ปฏิบติั 
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
- ดา้นนโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากรัฐ 
- ชุมชน และสังคมรอบขา้งท่ีมีผลผลกัดนั
ใหอ้งคก์รเกิดการเปล่ียนแปลง 
- การผลกัดนัจากลูกคา้ 

 
 

 - อ งค์กรต้อ งส่ ง เส ริมให้ โ ซ่อุ ปท าน 
(Supply Chain) มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลโดย
ต้อ งด า เนิ นการให้ ค รอบค ลุมทั่ งโ ซ่
อุปทานและตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
และยัง่ยืน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าในความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ี
เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ทุ ก
กระบวนการผลิต 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 
- ดา้นความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
- การทบทวน และการประเมินผล 
- ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 
- ความรับผิดชอบ พันธสัมพันธ์ และ
ความมุ่งมัน่ 

- เพ่ื อให้ เกิ ดความมั่น ใจว่ าน โยบ าย
ส่ิ งแวดล้อ มและวัต ถุป ระส งค์ด้ าน
ส่ิงแวดลอ้มจะบรรลุตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้
องคก์รตอ้งมีความมัน่ใจวา่  
1. มีการมอบความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
ให้แก่บุคลากรในองคก์รในแง่มุมของการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร เป็นองคก์รสีเขียว  

- องคก์รตอ้งจดัท าขั้นตอนการด าเนินงาน
ในการเฝ้ าติดตาม /ตรวจวัด  คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ใน
การเฝ้าติดตามและตรวจวดัตอ้งไดรั้บการ
ทวนสอบและบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 
 

- องคก์รตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมองคก์ร
ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการประกอบกิจการ 
อุตสาหกรรมขององคก์ร และน ามาปฏิบติั
ให้เกิดประสิทธิผลโดยให้ครอบคลุมตาม
หลกัการของมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ISO 26000 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 

การพฒันาระดบัขั้น 

นโยบายตามมุมมอง 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 
- ดา้นความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
- การทบทวน และการประเมินผล 
- ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 
- ความรับผิดชอบ พันธสัมพันธ์ และ
ความมุ่งมัน่ 

- การท างานในทุกขั้นตอนจ าเป็นต้องมี
การวางแผนท่ีสามารถติดตาม และวดัผล
คุณภาพ ส่ิ งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงตอ้งสามารถท าซ ้ าและทวนสอบได ้
 

- องค์กรต้องด าเนินการตรวจประเมิน
ภายในระบบการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดเพ่ือให้มั่นใจว่า
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดล้อมยงัคงมีความเหมาะสม และ
เกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

- องคก์รตอ้งมีการประกาศก าหนดค่านิยม
และหลกัการต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัขององคก์รใหช้ดัเจน 
- องค์กรต้องมีกลไกในการก ากับดูแล 
และการควบคุมต่าง ๆ เพื่อเฝ้าติดตามให้
การสนับสนุน และการบังคบัให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภยั 
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ตารางที ่4.20 การน าเสนอแนวทางรูปแบบของการพฒันาระดบัขั้นในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมเหล็ก 

การพฒันาระดบัขั้น 

รูปแบบการพฒันา 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านการเงนิ 
- การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ผลประกอบการขององคก์ร 
-  เศรษฐกิจและการเงินทางภาพรวมของ
องคก์ร 
- สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีท่ี
องคก์รพึงไดรั้บ 

- องคก์รตอ้งมีการทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในองค์กรว่ามีกิจกรรมใดบ้างท่ีส่ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และด าเนินการ
จดัล าดบัความส าคญัในการปรับเปล่ียน 
- องค์กรควรวางแผนในการลงทุนด้าน
ส่ิงแวดล้อม อย่างเหมาะสม เพ่ือไม่เป็น
การสร้างภาระท่ีหนัก และกระทบต่อผล
ประกอบการขององคก์รโดยตรง 
- ผูบ้ริหารควรมีการทบทวน และปรับปรุง
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบั
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

- ผู ้บ ริห ารต้องมั่น ใจว่านโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดข้ึน เหมาะสมกับ
ลกัษณะ ขนาด และสามารถลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมจากการผลิต และการ
บริหาร 
- องค์กรควรประเมินสถานภาพทาง
การเงินท่ีมีผลกระทบต่อระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มโดยวเิคราะห์จากขอ้มูลภายใน 
- องคก์รตอ้งมีการทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในองค์กรว่ามีกิจกรรมใดบ้างท่ีส่ง
ผลกระทบต่ อ ส่ิ งแวดล้อม  และการ
ด าเนินการจดัล าดบัความส าคญั 

- องคก์รตอ้งมีการก าหนด และรักษาไวซ่ึ้ง
กลไกในการส่งเสริม สร้าง และการสาน
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
วางแผนทางการเงินอยา่งรอบคอบ 
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ตารางที ่4.20 การน าเสนอแนวทางรูปแบบของการพฒันาระดบัขั้นในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมเหล็ก (ต่อ) 

การพฒันาระดบัขั้น 

รูปแบบการพฒันา 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการ
ภายใน 
- การมี ส่วน ร่วมของบุคลากรภายใน
องคก์ร 
- ภาวะผูน้ า และการสนับสนุนจากผูน้ า
ระดบัปฏิบติั 
- ด้านระบบการผลิตและเทคโนโลยีสี
เขียว 
- นโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจน 

- ผู ้น าต้ อ ง มี ก ารอ อกน โยบ ายแ ล ะ
แผนปฏิบัติท่ีชดัเจน ในการเป็นแนวทาง
ใหผู้ป้ฏิบติัไดล้งมือท าอยา่งถูกตอ้ง 
- องค์กรตอ้งเผยแพร่ และท าความเขา้ใจ
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กับทุกคนใน
องคก์รทราบ เพื่อให้น านโยบายไปปฏิบติั
ในทิศทางเดียวกนั พร้อมทั้งติดตามผลถึง
ความเขา้ใจในการปฏิบติั 
- ผูบ้ริหารควรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการ
ปรับเปล่ียนองค์กร พร้อมทั้ งลงมือท า
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดผลท่ีเห็นได้ชัด 
และเพื่อเป็นการไดรั้บการสนบัสนุนจากผู ้
ป ฏิบั ติ ท่ี จะส่ งผลให้ องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

- ผู ้บ ริห ารควรก าห น ดหน้ า ท่ี ค วาม
รับ ผิ ด ช อบ ท่ี เห ม าะส ม กับ ค ว าม รู้
ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรสามารถเขา้
ม า มี ส่ วน ร่ วม ใน ระบ บ ก ารจัด ก าร
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ผูบ้ริหารควรแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ผูน้ าและความมุ่งมัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  
1. การเป็นผู ้รับผิดชอบต่อประสิทธิผล
ของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
2. ความมัน่ใจว่ามีการจดัสรรทรัพยากรท่ี
จ าเป็นเพียงพอ  
3. ส่ือสารถึงความส าคัญของระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม  
4. การสนบัสนุนบุคลากรในการปฏิบติั 

- องค์กรต้องมีการสร้างการรับรู้ให้แก่
บุคลากรในองค์กรอย่างถูกตอ้ง ให้เขา้ใจ
ถึงจุดประสงค์ และวตัถุประสงค์ว่าส่ิงท่ี
ให้ท านั้น ท าไปเพ่ืออะไร และส่วนใหญ่
เม่ือเขา้ใจการท าสีเขียวแลว้นั้นทา้ยท่ีสุดก็
จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรม 

 
 
 



170 
 

 

ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

การพฒันาระดบัขั้น 

รูปแบบการพฒันา 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านลูกค้า และ สังคม 
-  การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดต่อการ
ปฏิบติั 
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
- ดา้นนโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากรัฐ 
- ชุมชน และสังคมรอบขา้งท่ีมีผลผลกัดนั
ใหอ้งคก์รเกิดการเปล่ียนแปลง 
- การผลกัดนัจากลูกคา้ 

- องค์กรตอ้งค านึงถึงการผลิตท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อรอบขา้งชุมชน เป็นส าคญั เพื่อ
แสดงถึงจุดยืนในการเร่ิมปรับเปล่ียน
องคก์รเป็นองคก์รสีเขียว 
- องค์กรตอ้งน าขอ้ร้องเรียนของลูกคา้มา
เป็ น จุ ด เ ร่ิ ม ต้ น ท่ี จ ะ ให้ ท า เ กิ ด ก า ร
ปรับเปล่ียนขององคก์ร 

- องคก์รควรพิจารณาถึงความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ บ ก าร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงชุมชนต่างคาดหวงัความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์และความรวม
เร็วในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์ร 
- องค์กรควรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิ ต รกับ ส่ิ งแ วดล้อ ม  มี ก ารก าห น ด
ขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัซ้ือ
จดัจา้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

- องคก์รตอ้งมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การพฒันาชุมชน และต้องมี
การร่วมกบัชุมชนในการกระตุน้จิตส านึก 
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนื โดยให้ความส าคญัและใส่
ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- องคก์รตอ้งมีกิจกรรมหรือวิธีการในการ
ส ร้างความ รู้ ค วาม เข้าใจ  และส ร้าง
จิตส านึกให้กบัผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้
ขององค์กร ผู ้แทนจ าหน่ายขององค์กร 
(Trade Agency) หรือผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ของ
องคก์รใหต้ระหนกัถึงการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

การพฒันาระดบัขั้น 

รูปแบบการพฒันา 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 
- ดา้นความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
- การทบทวน และการประเมินผล 
- ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 
- ความรับผิดชอบ พันธสัมพันธ์ และ
ความมุ่งมัน่ 

- ผูบ้ริหาร และบุคลากรในองค์กรทุกคน 
โดยเฉพาะผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจ
ถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของการเป็นสีเขียว 
เพื่อให้องค์กรได้บรรลุเป้าหมายถึงการ
เป็นสีเขียว 
- อ ง ค์ ก ร ต้ อ ง มี ก า ร ท บ ท ว น ถึ ง
วตัถุประสงค ์และความพร้อมขององคก์ร
ในการปรับเปล่ียนสู่การเป็นสีเขียว พร้อม
การป ระ เมิน ผล ถึ งความถู กต้อ งใน
แผน ก าร ท่ี จ ะ จัด เต รี ยม ไว้เพื่ อ ก าร
เปล่ียนแปลง 

- องค์กรควรก าหนดความรู้ความสามารถ
ท่ีจ าเป็นของบุคลากรท่ีดูและในภาคส่วน
ของส่ิงแวดลอ้ม 
- การ ฝึกอบรม ท่ี จ าเป็น เก่ี ยวข้องกับ
ประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้ม และระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- องคก์รตอ้งมีการทบทวนแผนท่ีไดจ้ดัตั้ง
ข้ึน พร้อมมีการประเมินผลถึงแผนท่ีได้
จดัตั้งวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงไร
ในการประสบความส าเร็จตาม ท่ี ได้
ตั้งเป้าหมายไว ้
- องค์กรต้องท าให้ บุคลากรเกิดความ
ต ร ะ ห นั ก ด้ า น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดล้อม โดยการแสดงให้ เห็นถึง
ประเด็นท่ีส าคญัและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

- องค์กรต้องมีการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักแก่ผูบ้ริโภคในการบริโภค
ท่ีย ัง่ยนื 
- องค์กรต้องมีการจัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ผลความส าเร็จของการด าเนินการ 
- อ งค์ ก รต้ อ ง มี ก ร ะบ วน ก ารส ร้ า ง
วฒันธรรมองคก์ร โดยการ  
1. มีกระบวนการเพื่อให้บุคลากรภายใน
องค์กรเกิดความ เช่ือ ร่วมกัน เก่ียวกับ
ค ว าม ส าม าร ถ ข อ งอ งค์ ก ร ใน ก าร
ด าเนินการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  
2. สร้างวฒันธรรมสีเขียวในองค์กรผ่าน
การจัดกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการแสดงออกถึง
ค่านิยมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

การพฒันาระดบัขั้น 

รูปแบบการพฒันา 
ขั้น 1 (ความมุ่งมัน่สีเขียว ) 

ไปสู่ ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ขั้น 2 (ปฏิบตักิารสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 

ขั้น 3 (ระบบสีเขียว) 
ไปสู่ ขั้น 5 (เครือข่ายสีเขียว) 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 
- ดา้นความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
- การทบทวน และการประเมินผล 
- ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 
- ความรับผิดชอบ พันธสัมพันธ์ และ
ความมุ่งมัน่ 

 - ผู ้บริหารต้องก าหนดความรับผิดชอบ 
และอ านาจหน้าท่ี ส าหรับบทบาทหน้าท่ี
ต่างๆ ในองค์กรเพ่ือให้บุคลลากรได้รู้
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อ
ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงความ
รับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีนั้นควรระบุ
ตามมาตรฐาน 

- ก าหนดแนวทางการปฏิบติัอย่างชดัเจน
เพ่ือให้พฤติกรรมคงอยูอ่ย่างย ัง่ยืนจนเกิด
เป็นวฒันธรรมองคก์รในการเป็นสีเขียว 
- องคก์รตอ้งก าหนดและรักษาไวซ่ึ้งกลไก
ในการส่งเสริมใหโ้ซ่อุปทานขององคมุ่์งสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว และตอ้งครอบคลุม
ถึงผู ้ผลิตวตัถุดิบโดยตรงให้กับองค์กร 
(Supplier) ผู ้รับจ้างช่วงงานขององค์กร 
(Subcontractor) และผู ้ส่งมอบบริการ
โดยตรงใหก้บัองคก์ร (Service Provider) 
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4.4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมสีเขียว 
 จากขอ้มูลการสังเคราะห์ท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าตวัอยา่งรูปแบบการพฒันาองคก์ร
ในแต่ละระดบัขั้นออกมาเพื่อแนวทางส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการพฒันาองคก์รสู่ระดบัขั้นในโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีสูงข้ึน รูปแบบการจดัการน้ีเป็นเพียงการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาจากการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มองค์กรตวัอย่างด้วยการวิจยัเชิงคุณภาพเสริมด้วยการวิจยัเชิงปริมาณเท่านั้น ซ่ึง
องคก์รใดท่ีตอ้งการน าไปใชเ้ป็นแนวทางจะตอ้งมีการวิเคราะห์ และศึกษาองคก์รของตนเองอยา่งถ่ี
ถว้นเพื่อสามารถน าแนวทางน้ีไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

วธีิการใช้ตัวอย่างรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมสีเขียว 
ขั้นตอนที ่1 : เลือกตวัอยา่งรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมสีเขียวตามระดบัขั้นขององคก์ร

ท่ีตอ้งการพฒันาต่อยอด 
ขั้นตอนที ่2 :  ศึกษาและก าหนดบริบทองคก์ร และเง่ือนไข ท่ีมีอยูข่ององคก์ร 
ขั้นตอนที ่3 : จดัท ากลยทุธ์องคก์รตามมุมมอง 4 มุมมอง ประกอบไปดว้ย  

   1. มุมมองทางดา้นการเงิน 
   2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน 
   3. มุมมองทางดา้นลูกคา้และสังคม 
   4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 

ขั้นตอนที ่4 : น ากลยทุธ์ท่ีไดก้  าหนดไวต้ามมุมมองมาปฏิบติั 
ขั้นตอนที่ 5 : ควบคุม และประเมินผลตามมุมมองทั้ ง 4 ท่ีได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ และ

จากนั้นน าผลตอบรับไปพฒันา และปรับปรุง 
ขั้นตอนที่ 6 : หากองคก์รไดมี้การประเมินผลแลว้ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ หรือยงัไม่เขา้เกณฑ์

ก าหนดใหก้ลบัไปวเิคราะห์กลยทุธ์ใหม่ 
ขั้นตอนที ่7 : หากประเมินผลแลว้เป็นท่ีน่าพอใจ หรือเขา้เกณฑก์ าหนดแลว้องคก์รจะ

สามารถพฒันาระดบัขั้นไปสู่ขั้นท่ีสูงข้ึนต่อไปได้
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ฟ 
 
 
 
 

บริบท และ เงื่อนไข 

บริบท 

- การก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งชดัเจน 

- ตอ้งมีการจดัท าแผนงานดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม และระบุถึง วตัถุประสงค ์

และเป้าหมาย อยา่งชดัเจน 

- การมอบความรู้ใหแ้ก่บุคลากรอยา่ง

ถูกตอ้ง 

เงือ่นไข 

- ตอ้งมีการศึกษาขอ้ก าหนด และ
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
- น ามาประเมินตาม 4 มุมมอง ไดแ้ก่ 
1. มุมมองทางดา้นการเงิน 
2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการ
ภายใน 
3. มุมมองทางดา้นลูกคา้และสงัคม 
4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการ
เติบโต 

น ากลยุทธ์มาปฏิบัติ 

 

การควบคุม และประเมินผล 
ตาม 4 มุมมองทีไ่ด้ก าหนดเป็น

กลยุทธ์ 
1. มุมมองทางดา้นการเงิน 
2. มุมมองทางดา้นกระบวนการ
จดัการภายใน 
3. มุมมองทางดา้นลูกคา้และสงัคม 
4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโต 

จากน้ันน าผลตอบรับไป
พฒันา และปรับปรุง 

 

 

การจัดการอุตสาหกรรมสีเขียว
ของอุตสาหกรรมเหลก็ 
ระดับที ่1 ไปสู่ระดับ 2 

ผลตอบรับ (Feedback) 

กลยุทธ์ 

มุมมองทางด้านการเงนิ 

- องคก์รตอ้งมีการวางแผนในการลงทุนดา้น

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

- ผูบ้ริหารตอ้งมีการทบทวน และปรับปรุง

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

มุมมองทางด้านกระบวนการจดัการภายใน 

- นโยบายและแผนปฏิบติัตอ้งมีความชดัเจน

ในการน าไปปฏิบติัตาม 

มุมมองทางด้านลูกค้าและสังคม 

- น าขอร้องเรียนของลูกคา้มาสร้างการ

เปล่ียนแปลง 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 

- ตอ้งมีความเขา้ใจถึงความหมายของสีเขียวท่ี

แทจ้ริง 

- ตอ้งมีการประเมินความพร้อมขององคก์รใน

การปรับเปล่ียน 
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บริบท และ เงื่อนไข 
บริบท 

- องคก์รตอ้งมีการพิจารณา
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- องคก์รตอ้งมีจุดยนืในการสร้างการ
เปล่ียนแปลงสีเขียว 
เงือ่นไข 

- องคก์รตอ้งมองถึงความตอ้งการ
ของลูกคา้เพื่อน ามาพฒันาและ
เปล่ียนแปลง 
- น ามาประเมินตาม 4 มุมมอง ไดแ้ก่ 
1. มุมมองทางดา้นการเงิน 
2. มุมมองทางดา้นกระบวนการ
จดัการภายใน 
3. มุมมองทางดา้นลูกคา้และสงัคม 
4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโต 
 

กลยุทธ์ 
มุมมองทางด้านการเงนิ 

- องคก์รตอ้งมีการประเมินสถานภาพทางการเงิน
ท่ีน ามาใชใ้นการลงทุนดา้นสีเขียว เพ่ือไม่ให้
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
มุมมองทางด้านกระบวนการจดัการภายใน 

- ผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของ
บุคลากร 
- องคก์รควรปรับปรุงกระบวนการผลิตน า
เทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชเ้พ่ือลดของเสียใน
กระบวนการผลิต 

มุมมองทางด้านลูกค้าและสังคม 

- องคก์รควรมีการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ และเป็นมิตรต่อชุมชน 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 

- การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
- องคก์รตอ้งท าใหบุ้คลากรเกิดความตระหนกัและ
แสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นท่ีส่งผลตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

การจัดการอุตสาหกรรมสีเขียว
ของอุตสาหกรรมเหลก็ 
ระดับที ่2 ไปสู่ระดับ 3 

ผลตอบรับ (Feedback) 

น ากลยุทธ์มาปฏิบัติ 

 

การควบคุม และประเมินผล 
ตาม 4 มุมมองทีไ่ด้ก าหนดเป็น

กลยุทธ์ 
1. มุมมองทางดา้นการเงิน 
2. มุมมองทางดา้นกระบวนการ
จดัการภายใน 
3. มุมมองทางดา้นลูกคา้และสงัคม 
4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโต 

จากน้ันน าผลตอบรับไป
พฒันา และปรับปรุง 
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บริบท และ เงื่อนไข 
บริบท 

- องคก์รตอ้งวเิคราะห์เศรษฐกิจสภาพแวดลอ้ม
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 
- จดัท า Mindset เพื่อท าใหบุ้คลากรในองคก์ร
เห็นถึงขอ้ดีในการเป็นสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 

- สร้างวฒันธรรมในองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื 

- ก าหนดค่านิยมและหลกัการต่าง ๆ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัขององคก์รให้
ชดัเจน  
เงือ่นไข 

- องคก์รตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการพฒันาชุมชน เพ่ือใหเ้กิดจิตส านึกร่วมกนั
ในการใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- องคก์รตอ้งผลกัดนัใหโ้ซ่อุปทาน (Supply 
Chain) มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกนั 
- น ามาประเมินตาม 4 มุมมอง ไดแ้ก่ 
1. มุมมองทางดา้นการเงิน 
2. มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน 
3. มุมมองทางดา้นลูกคา้และสงัคม 
4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 
 

กลยุทธ์ 
มุมมองทางด้านการเงนิ 

- องคก์รตอ้งรักษากลไกในการส่งเสริม การ
สร้าง และการสนบัสนุนกิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

มุมมองทางด้านกระบวนการจดัการภายใน 

- องคก์รตอ้งมีการสร้างการรับรู้ และ
วตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงใหแ้ก่
บุคลากรอยา่งชดัเจน เพ่ือใหก้ลายเป็นส่วนหน่ึง
ของพฤติกรรมองคก์ร 
มุมมองทางด้านลูกค้าและสังคม 

- องคก์รตอ้งสร้างจิตส านึกใหก้บัผูบ้ริโภค 
ผูแ้ทนจ าหน่าย ถึงขอ้ดีขอ้การเป็นสีเขียว 
เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัอยา่งย ัง่ยนื 

มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 

- องคก์รตอ้งสร้างวฒันธรรมสีเขียว เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเกิดเป็นค่านิยมสี
เขียวในองคก์ร 
- องคก์รตอ้งก าหนดและรักษาไวซ่ึ้งกลไกใน
การส่งเสริมใหโ้ซ่อุปทานสีเขียวมีความ
แขง็แรงและยัง่ยนื  

การจัดการอุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดับที ่3 ไปสู่ระดับ 5 

ผลตอบรับ (Feedback) 

น ากลยุทธ์มาปฏิบัติ 

 

การควบคุม และประเมินผล 
ตาม 4 มุมมองทีไ่ด้ก าหนดเป็น

กลยุทธ์ 
1. มุมมองทางดา้นการเงิน 
2. มุมมองทางดา้นกระบวนการ
จดัการภายใน 
3. มุมมองทางดา้นลูกคา้และสงัคม 
4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโต 

จากน้ันน าผลตอบรับไป
พฒันา และปรับปรุง 

 

 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

อยา่งย ัง่ยนื โดยมีการน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

 5.1 สรุปผลการวจิยั 
  5.1.1 ในดา้นการตอบสนองต่อโจทยก์ารวจิยั 
  5.1.2 ในดา้นการตอบสนองต่อวตัถุประสงคก์ารศึกษา 
  5.1.3 ในดา้นการตอบประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการ 
  5.3.3 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 5.4 ขอ้คน้พบจากการวจิยั 
 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวอย่างย ัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค คุณลักษณะ และ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ผูว้จิยัไดก้  าหนดโจทยห์ลกั
ของการวจิยัน้ีวา่ “การบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืเป็น
อยา่งไร” โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และน าการศึกษา
เชิงปริมาณมาเป็นส่วนเสริม เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนโดยการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมของอุตสาหกรรมท่ีเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและน ามาเป็นแนวทางการศึกษา  
 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยนื มีผลสรุปการวจิยัดงัรายวตัถุประสงคก์ารวจิยัตามรายขอ้ดงัน้ี 
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 5.1.1 ด้านการตอบสนองต่อโจทย์วจัิย 
 ก. ด้านการตอบสนองต่อโจทย์วจัิยข้อที ่1 

การบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนโดยมีปัจจยั
อะไรบา้ง พบว่างานวิจยัสามารถตอบโจทยก์ารวิจยัได้เป็นอย่างดีและพบว่าผูป้ระกอบการหลาย
ท่านมีความสามารถและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับตวัสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซ่ึงปัจจยัท่ีคน้พบ
จากงานวิจยัในการบริหารจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืนนั้น 
ประกอบไปดว้ย 1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการให้องค์กรปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
2) ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างแท้จริง และ 3) ค่านิยมในองค์กรท่ีจะก่อให้เกิดเป็น
วฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงในท่ีน้ีจะมาจากความเขา้ใจถึงค าวา่ “สีเขียว” ของบุคคลากรทุกฝ่ายในองคก์ร 
เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือและความสามคัคีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
 

ข. ด้านการตอบสนองต่อโจทย์วจัิยข้อที่ 2 
แนวทางการบริหารเชิงนโยบายการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

อยา่งย ัง่ยืนเป็นอยา่งไร จากงานวิจยัพบว่าแนวทางการบริหารเชิงนโยบายการจดัการอุตสาหกรรม
เหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืนนั้น องค์กรตอ้งตั้งอยู่บนความมุ่งมัน่ในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีมีนโยบายอยา่งชดัเจน เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยืนท่ีองค์กรก าหนดเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่าง
ย ัง่ยืนนั้นประกอบไปดว้ย 1) ค  านึงถึงการรักษาความสมดุลขององคก์ร ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม รวมถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการด าเนินงาน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่าง
ย ัง่ยนื 2) ซ่อมแซม และบ ารุง เคร่ืองจกัรให้พร้อมใชง้านในสภาพท่ีสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา พร้อมทั้ง
การน าเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต และลด
ผลกระทบจากการด าเนินงาน 3) พัฒนากลยุทธ์การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยให้
ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมเหล็ก เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน และ 4) องค์กรทุกองคก์ร 
รวมถึงภาคอุตสาหกรรมควรส่งเสริมให้มีการพฒันา และปรับปรุงแกไ้ขนโยบายให้มีความทนัสมยั 
และตรงตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

จากการท่ีผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการจากองค์กรชั้นน าของภาคอุตสาหกรรมเหล็ก
ทั้งหมด 5 องคก์ร และภาครัฐผูมี้บทบาทในการผลกัดนัอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
นั้นต่างเห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ผูว้ิจยัได้เข้าใจถึงปัจจัย และแนวทางในการช้ีน า
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ภาคอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน เพื่อองค์กรท่ีต้องการพัฒนา 
ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงสู่การเป็นองคก์รสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
 

 5.1.2 ด้านการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การศึกษา 
 ก. วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการเพื่อให้
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยน าไปใช้ในการพฒันาองค์กรสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยนื 

 ผลการศึกษาวิจยัวิเคราะห์ไดว้า่ปัญหาการบริหารจดัการเพื่อให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กไทยน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนมีดงัน้ี 1) บุคลากร
ในองคก์รยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และผลประโยชน์ในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งแทจ้ริง 2) 
การปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใชทุ้นสูงในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงปัจจยัน้ีท าให้องค์กรในหลาย
องค์กรเลือกท่ีจะไม่ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง 3) หากผูบ้ริหารไม่ไดล้งมือท าดว้ยตนเอง ท าให้
บุคลากรไม่เกิดการต่ืนตัว และไม่สามัคคีในการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี  และ 4) 
เคร่ืองจกัรของภาคอุตสาหกรรมเหล็กมีขนาดใหญ่และเป็นเคร่ืองจกัรแบบต่อเน่ืองท าให้ไม่สามารถ
ท่ีจะปรับเปล่ียนส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัรในการท าให้ขั้นตอนการผลิตเป็นสีเขียวได ้ซ่ึงการ
จะปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจะตอ้งท าการเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่ทั้งหมด 

 อุปสรรคการบริหารจดัการเพื่อให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยน าไปใช้ในการ
พฒันาองค์กรสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนพบวา่ 1) อุตสาหกรรมสีเขียวตอ้งใช้ทุนสูง
ในการเปล่ียนแปลง ท าให้องค์กรไม่มีการต่ืนตวัท่ีจะปรับตวัหากไม่คุม้ทุน 2) การสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการผลกัดนัอุตสาหกรรมเหล็กสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวยงัมีไม่มีเพียงพอและ 3) ใน
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีใชเ้หล็กยงัไม่ไดมี้ความต่ืนตวัต่อความจ าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้เหล็กท่ีมาจาก
องคก์รท่ีเป็นสีเขียวอย่างแทจ้ริงท าให้อุตสาหกรรมเหล็กมองวา่การเขา้ร่วมเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก
ยงัไม่ไดส่้งผลใหมี้ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเท่าท่ีควร 
 

 ข. วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าหลกัการอุตสาหกรรมสี
เขียวมาใชเ้พื่อสร้างความย ัง่ยนื 
 ผลการศึกษาวิจยัวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าหลกัการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้เพื่อ
สร้างความย ัง่ยนืไดว้า่ผลการศึกษาการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซ่ึงเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารของ
บริษัททั้ ง 5 องค์กรและผู ้เช่ียวชาญทางด้านอุตสาหกรรมจ านวน 50 ท่านท่ีตอบค าถามจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและแบบสอบถามท่ีจะแสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะ
การจดัการของบริษทัท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวโดยวิเคราะห์จาก ตวัแปร
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หลกัในดา้นมิติทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติทางดา้นการเงิน 2) มิติทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน 3) 
มิติทางดา้นลูกคา้ และสังคม 4) มิติทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 

1) มุมมองทางด้านการเงิน  
ประกอบไปดว้ย การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลประกอบการองคก์ร เศรษฐกิจและการเงิน

ทางภาพรวมขององคก์ร และสิทธิประโยชน์การเงินและภาษีท่ีองคก์รพึงไดรั้บ 
1.1) การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 
ผูบ้ริหารมองว่าการลงทุนด้านส่ิงแวดล้อมเป็นการลงทุนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้งบประ

มานมากและเป็นการลงทุนในระยะยาว ทั้งน้ีองคก์รเห็นวา่การลงทุนน้ีก่อใหเ้กิดผลดีมากกวา่ผลเสีย
ในระยะยาว อีกทั้งการปรับตวัขององคก์รให้เป็นสีเขียวจะสามารถแสดงถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ี
เป็นสีเขียวท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนั การซ้ือสินคา้
ส าเร็จรูป หรือการส่งวตัถุดิบป้อนแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ก็ไดมี้การก าหนดนโยบายในการซ้ือขาย
สินคา้ท่ีอิงต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีผูบ้ริหารไดก้ล่าวไวว้า่ “การบริหารท่ีดีและ
รัดกุมจะสามารถควบคุมตน้ทุนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงหากบริหารไม่ดีจะมี Hidden Cost ได”้ และ 
“การลงทุนท าองคก์รเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นตอ้งใชเ้งินมหาสาร เช่น หากเคร่ืองจกัรมีขนาด
ใหญ่ก็ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนไดง่้าย ดงันั้นตอ้งมีการค านวณท่ีรอบคอบเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีคุม้ทุนท่ีสุดต่ออนาคต” 

1.2) ผลประกอบการองค์กร 
ผูบ้ริหารมองดา้นการลงทุนเปล่ียนแปลงองค์กรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นท่ี

จะตอ้งค านึงถึงผลประกอบการองคก์รเป็นหลกั ซ่ึงการจะปรับเปล่ียนองคก์รไดน้ั้นผลประกอบการ
องคก์รจ าเป็นตอ้งมีก าไรส ารอง เพื่อไม่เป็นการท าให้องคก์รรับภาระหนกัในการใชเ้งินลงทุนกอ้น
ใหญ่ ซ่ึงผูบ้ริหารได้มองว่า “หากมีความจ าเป็นต้องมีการลงทุนในด้านส่ิงแวดล้อมจะมองถึง
จุดคุม้ทุนต่างๆ” 

1.3) เศรษฐกจิและการเงินทางภาพรวมขององค์กร 
ความส าคญัของเศรษฐกิจและการเงินขององค์กรนั้นผูบ้ริหารต่างมองว่าเป็นส่วน

ส าคญัอย่างมากในการปรับเปล่ียน และพฒันาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จในทุกด้าน เน่ืองจาก
ภาพรวมของเศรษฐกิจจะส่งผลทางตรงต่อการเงินขององคก์รในการทุ่มงบประมาณการลงทุนสู่การ
พัฒนาต่อส่ิงท่ีเข้ามาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและทันต่อยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองวา่หากภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นไปในทางบวกนั้น การเปล่ียนแปลง
องค์กรในระยะยาวจะคุ้มค่าต่อการลงทุน ซ่ึงการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวนั้ นเป็นการ
ปรับเปล่ียนองค์กรท่ีได้รับผลตอบรับและผลตอบแทนท่ีช้า ซ่ึงการปรับเปล่ียนและลงทุนนั้ น
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ผูบ้ริหารมองวา่ “การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรในการ
ผลิตสินคา้ สามารถท าใหล้ดตน้ทุนการผลิตลงได”้ 

1.4) สิทธิประโยชน์การเงินและภาษีทีอ่งค์กรพงึได้รับ 
การปรับเปล่ียนองคก์รสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณ

ท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีภาครัฐสามารถสนบัสนุนให้แก่องคก์รเอกชนไดน้ั้น จะสามารถ
เป็นแรงจูงใจในการชกัชวนให้องค์กรเอกชนหันมาเขา้ร่วมสู่การเปล่ียนแปลงเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวได ้อีกทั้งภาษีท่ีภาครัฐจะสามารถลดหยอ่นให้แก่องค์กรท่ีเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจะเป็นการ
ช่วยลดภาระทางการเงินท่ีองค์กรต้องแบกรับเพื่อปรับตัวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ได้มี
ผูบ้ริหารได้กล่าวไวว้่า“สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ ท่ีจะสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ จะ
สามารถเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีจะน าไปสู่การเป็นสีเขียวไดง่้ายข้ึน” 

2) มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน  
กระบวนการจดัการภายในผูป้ระกอบการในทุกองค์กรต่างเล็งเห็นถึงความส าคญัมาเป็น

อนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากผูบ้ริหารต่างมองวา่หากจะให้โครงการ หรือนโยบายใดนโยบายหน่ึงประสบ
ผลส าเร็จและมีความย ัง่ยืนไดน้ั้นย่อมมาจากความร่วมมือของบุคคลากรภายในมาเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ซ่ึงกระบวนการจดัการภายในจะรวมถึง 1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 2) ภาวะผูน้ า 
และการสนับสนุนจากผูน้ าระดบัปฏิบติั 3) ดา้นระบบการผลิตและเทคโนโลยีสีเขียว 4) นโยบาย
และแผนปฏิบติัท่ีชดัเจน 

2.1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรจากทุกระดบัปฏิบติังานนั้นจะสามารถน า

ความประสบความส าเร็จมาสู่องค์กรได้ไม่ว่าจากนโยบายหรือโครงการใดท่ีองค์กรนั้นๆ ได้จดั
ตั้งข้ึน เน่ืองจากการท่ีให้บุคลากรในทุกระดบัชั้นไดมี้ส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น และมีส่วน
ตดัสินใจในดา้นต่างๆ ท่ีพึงจะมีจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการท าให้
ส่ิงต่างๆ นั้ นส าเร็จลุล่วงไปได้ และการท่ีจะท าให้ลุล่วงได้นั้น ผูบ้ริหารมีการมองว่า “ผูบ้ริหาร
จะต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนว่าบริษทัจะเดินหน้าไปทางไหน และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอไอเดียต่างๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาเพื่อน าไปสู่การท างานท่ีดีข้ึนและเกิดความย ัง่ยนื” 

2.2) ภาวะผู้น าและการสนับสนุนจากผู้น าระดับปฏิบัติ 
ภาวะผูน้ า และการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ าระดบัปฏิบติันั้นมีความส าคญัเป็น

อยา่งมากหากขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปนั้นระบบแบบแผนท่ีองคก์รจะท านั้นจะไม่สามารถประสบ
ผลส าเร็จได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการมองวา่หากมีผูน้ าท่ีดี แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากระดบัปฏิบติัการ
ได้นั้ นถือว่าผู ้น านั้ นท่านนั้ นไม่ประสบผลส าเร็จในการชักจูงและช้ีน าแก่บุคลลากรได้ ซ่ึง
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ผูป้ระกอบการมองว่าการมีภาวะผูน้ าท่ีดี จะตอ้งมีทั้งความคิดของทางทษษีีดีและการปฏิบติั ซ่ึง
หากการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ าระดบัปฏิบติัการไดน้ั้น นัน่สามารถแปลไดว้่าบุคลากรระดบั
ปฏิบติัการเห็นพอ้งตอ้งกนัไปในแนวทางเดียวกนั รวมถึงเห็นถึงวสิัยทศัน์ของผูน้ าท่ีชดัเจน “องคก์ร
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับตวั เพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โลกท่ีเกิดข้ึน” 

2.3) ด้านระบบการผลติและเทคโนโลยสีีเขียว 
จากการสอบถามผูป้ระกอบการถึงความจ าเป็นในเร่ืองของการพฒันาในเร่ืองของ

เทคโนโลยีท่ีจะน ามาเพื่อสนบัสนุน พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิต มองวา่ในอุตสาหกรรม
เหล็กนั้นการจะน าเทคโนโลยีมาเปล่ียนแปลงทั้งระบบนั้นเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากวา่เคร่ืองจกัรของ
อุตสาหกรรมเหล็กนั้นมีมูลค่าสูงอีกทั้งมีกรรมวิธีและระบบท่ีซบัซ้อน ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงมอง
วา่หากตอ้งน าเทคโนโลยเีขา้มาปรับเปล่ียนและพฒันาในอุตสาหกรรมเหล็กนั้นอาจจะตอ้งน าเขา้มา
ใช้และเปล่ียนในบางขั้นตอนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ซ่ึงในขั้นตอนท่ีผูป้ระกอบการมองว่ามีความจ าเป็น
และมีความส าคญัท่ีต้องน าเข้ามาปรับเปล่ียนจะมาจากหลากหลายปัจจยัอนัได้แก่ กีระเบียบ
ขอ้บงัคบัของการไดรั้บมาตรฐาน ISO14001, ขอ้เรียกร้องของลูกคา้ท่ีตอ้งการวตัถุดิบ หรือสินคา้ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนของสินคา้และองค์กร “เทคโนโลยีเป็นส่ิงหน่ึงท่ี
จะต้องมีการปรับเปล่ียน และเปล่ียนแปลงตลอด เพื่อการพัฒนาของบริษัท ” และ “การน า
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กอาจไม่สามารถท่ีจะช่วยลดของเสียได ้
แต่เป็นเทคโนโลยขีองเคร่ืองจกัรท่ีจะสามารถลดของเสียท่ีเกิดจากการผลิตได”้ 

2.4) นโยบายและแผนปฏิบัติทีชั่ดเจน 
องคก์รแต่ละองคไ์ดล้งความเห็นวา่การปรับตวัสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่ง

ย ัง่ยืนไดส่้วนส าคญัมาจากนโยบายและแผนปฏิบติัท่ีชดัเจนของผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูน้ ามีส่วนส าคญั
ในการผลกัดนับุคลากรในองคก์รให้ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงนโยบายบางขอ้ไดป้ระยุกตม์า
จากขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO14001 การน าขอ้ก าหนดของ ISO14001 มาใช้เป็นนโยบาย ขอ้ดี
คือการท างานท่ีเป็นระบบมีแบบแผนท่ีชดัเจนและเป็นสากล ในขณะเดียวกนันโยบายท่ีผูบ้ริหาร
ก าหนดนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงการน าไปปฏิบติังานไดจ้ริงทั้งองคก์ร “เจา้ของมีส่วนส าคญัอยา่ง
มากในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อใหบ้ริษทัเป็นไปอยา่งท่ีควรและถูกตอ้ง” 

3) มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม  
ผูป้ระกอบการมองว่าลูกค้าหรือผู ้บริโภคในปัจจุบันมีความต่ืนตัวในเร่ืองการรักษา

สภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน จึงส่งผลให้สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีการเติบโต
มากยิ่งข้ึนส่งผลให้สังคมมีผลตอบรับต่อสินคา้ หรือวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างกา้ว
กระโดด และมียอดขายท่ีเติบโตมากยิง่ข้ึน 
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3.1) ด้านนโยบายและสิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากภาครัฐ 
ในดา้นของนโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากภาครัฐผูป้ระกอบการมองวา่มี

ความจ าเป็นอย่างมากต่อการผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กให้มีความต่ืนตัวในการปรับตัวสู่การ
เปล่ียนแปลงใหอ้งคก์รเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือการเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
การไดรั้บมาตรฐาน ISO14001 เน่ืองจากนโยบายของรัฐจะเป็นส่วนส าคญัในการสร้างมาตรฐานให้
เกิดข้ึนอยา่งเท่าเทียมกนัต่อภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการมองวา่สิทธิประโยชน์
ของรัฐท่ีสนบัสนุนให้กา้วสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวยงัคงมีการด าเนินท่ีน้อยและล่าช้าเกินไป 
ซ่ึงนัน่ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กไม่เกิดการต่ืนตวัในการเขา้ร่วมเท่าท่ีควร แต่หากวา่ภาครัฐมีการ
สนับสนุนท่ีมากข้ึนได้นั้ นจะสามารถส่งผลให้ เกิดแรงกระตุ้นให้ อุตสาหกรรมเหล็กหรือ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีการปรับตวัและพฒันาองคก์รให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไดม้ากข้ึนและน ามา
ซ่ึงความย ัง่ยืนในการปฏิบติัให้องค์กรเป็นสีเขียวอย่างย ัง่ยืน “นโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้
จากการส่งเสริมของภาครัฐ จะเป็นส่วนส าคญัอยา่งมากในการเปล่ียนแปลงบริษทัเป็นสีเขียว” 

3.2) ชุมชน และสังคมรอบข้างทีม่ีผลผลกัดันให้องค์กรเกดิการเปลีย่นแปลง 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยนั้นไม่ไดเ้ป็นอุตสาหกรรมตน้น าอยา่ง

แทจ้ริง ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบขา้งจึงเกิดข้ึนน้อย ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนองค์กรทุกองค์กร
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร “การผลิตสินค้าของบริษัทบุคลากรในโรงงานจะต้องไม่มี
ผลกระทบดา้นลบต่อคนงานและชุมชนรอบขา้ง รวมถึงเราจะตอ้งท าให้ลูกคา้เห็นวา่เรารักษาและ
ห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม”จากการสอบถามผูป้ระกอบการในองค์กรตวัอย่างไดผ้ลเป็น 2 ลกัษณะได้แก่ 
องคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกลางน ้ า และองคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมเหล็กปลายน ้ า ซ่ึงผลท่ีไดมี้
ความแตกต่างกนั  

องค์กรท่ีเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกลางน ้ า ชุมชนและสังคมรอบข้างจะได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ในเร่ืองของน ้ าเน่าเสีย และปัญหาของเสีย องค์กรเหล่าน้ีสามารถ
แกปั้ญหาไดจ้ากการท าระบบบ าบดัน ้ าให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการ
มองว่าหากชุมชนได้รับผลกระทบ และองค์กรจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด และ
ย ัง่ยนื 

องคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมเหล็กปลายน ้ า เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายน ้ า
โดยส่วนมากจะเป็นองคก์รท่ีรับวตัถุดิบ หรือสินคา้ส าเร็จรูปมาเพื่อจ าหน่ายต่อไปยงัผูบ้ริโภค หรือ
เป็นองค์กรท่ี รับวตัถุดิบมาเพื่อการแปรรูปในขั้นตอนท่ีสั้ นและง่าย รวมถึงไม่มีของเสียใน
กระบวนการผลิต ดงันั้นชุมชน และสังคมรอบขา้งขององคก์รท่ีเป็นอุตสาหกรรมปลายน ้ าจะไดรั้บ
ผลกระทบท่ีนอ้ยมากหากเทียบกบัอุตสาหกรรมกลางน ้า 
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3.3) การผลกัดันจากลูกค้า 
การผลักดันจากลูกค้ามีส่วนส าคัญอย่างมากในการท่ีจะท าให้องค์กรเกิดการ

เปล่ียนแปลง “บริษัทต้องยอมรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และพร้อมท่ีจะยอมรับต่อ ขอ
เรียกร้องของลูกคา้ต่อการเป็นสีเขียวในด้านต่างๆ” ผูบ้ริหารต่างลงความเห็นว่า ณ สถานการณ์
ปัจจุบนัการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากต่อความย ัง่ยืนของบริษทั 
เน่ืองจากในปัจจุบนัลูกคา้ต่างมีทางเลือกท่ีมากมายและหลากหลายซ่ึงลูกคา้ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ผูกมัดต่อบริษัทผู ้ให้บริการใดบริการหน่ึง หากแต่ลูกค้าจะเลือกสินค้าจากบริษัทท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการและนโยบายของบริษทัไดม้ากท่ีสุด “ลูกคา้และชุมชนรอบขา้งมีส่วน
ส าคญัในการเร่งให้บริษทัปรับตวัองค์กรให้เป็นสีเขียว” ผูบ้ริหารองคก์รไดก้ล่าววา่ปัจจุบนัมีลูกคา้
จ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งการวตัถุดิบและสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากขอ้ก าหนดของลูกคา้
ตอ้งการสินคา้และวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม “ลูกคา้จะมีการถามถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อมใน
องค์กรเป็นอย่างแรกก่อนท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้” เน่ืองจากนโยบายและขอ้ก าหนดของบริษทั 
หรือมากจากโครงการก่อสร้างท่ีมีขอ้ก าหนดดา้นอุตสาหกรรมสีเขียว และการออกแบบท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม จึงได้ขอความร่วมมือจากผูผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบในการผลิต แปรรูป จดัส่ง ไป
จนถึงส่งมอบสินคา้ ต่อลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอน  

4) มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
 ผูป้ระกอบการมองว่าการมอบความรู้ในเร่ืองของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่
บุคลากรในองคก์รนั้นจะสามารถท าใหบุ้คลากรในองคก์รไดเ้ขา้ใจถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งลึก
ซ่ึง และเป็นการกระตุน้ให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบติังาน และการใช้ชีวิตประจ าวนัในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.1) ด้านความรู้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมสีเขียว 
เน่ืองจากองค์กรทุกองค์กรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001 

หรือองคก์รท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวต่างมีขอ้ปฏิบติัท่ีบงัคบัให้องค์กรมีการอบรม 
และมอบความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรว่าด้วยเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อม และขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ 
“องค์กรต้องกระตุ้นให้มองเห็นผลของการกระท านั้ นท่ีจะส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งให้
ค  าแนะน าและความรู้ท่ีถูกตอ้งในการน าไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกวิธี” ซ่ึงการจะท าให้
องค์กรได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานการรับรอง และประเด็นส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในการเป็นองค์กรสีเขียวได้นั้นมาจากนโยบายและการสนับสนุนในการมอบความรู้
ให้แก่บุคลากรในองคก์รของผูบ้ริหารโดยตรง อีกทั้งผูบ้ริหารยงัสนบัสนุนบุคลากรในองคก์รให้มี
ความรู้ท่ีถูกต้องเพื่อน าความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง “การอบรมทางด้าน 
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Technical โดยตรงนั้นจะไม่ค่อยไดผ้ล เราตอ้งท าให้พนกังานมีส่วนร่วมโดยให้ค  านิยามวา่ Sustain 
คืออะไร หรือนโยบายท่ีสร้างข้ึนนั้นเพื่ออะไร ซ่ึงจะสามารถท าให้บุคลากรนั้นมีความรู้เขา้ใจอยา่ง
ถ่องแท ้และจะสามารถท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีออกมาจากการประเมินผลนั้นมีประสิทธิภาพ” 

4.2) การทบทวนและการประเมินผล 
ผูบ้ริหารมองวา่การทบทวนนโยบายในองคก์รเป็นส่วนส าคญัในการท าให้องคก์ร

มีความย ัง่ยืน ดงันั้นในองคก์รตวัอย่างทุกองคก์รจะมีการทบทวนนโยบายเสมอ เพื่อปรับตวัให้เขา้
กบัสถานการณ์ขององคก์ร ณ ปัจจุบนั ซ่ึงในการทบทวนส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดคือนโยบายนั้นๆ จะตอ้ง
สามารถใช้ปฏิบติัได้จริงและมีการประเมินผลต่อนโยบายท่ีได้เกิดข้ึนเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ท างานไดอ้ย่างมีความสุขรวมถึงมีความปลอดภยัในการท างาน “การประเมินผลต่อส่ิงท่ีไดล้งทุน
ดา้นการใหค้วามรู้ไปจะสามารถวดัไดจ้ากการน า KPI มาจบั” 

4.3) ด้านค่านิยมและวฒันธรรมสีเขียว 
องคก์รจ าเป็นตอ้งมีการตระหนกัถึงความส าคญัของการเขา้ร่วมในการปรับตวัเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียว เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสังคมเร่ิมให้ความส าคัญในการรักษาส่ิงแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อม รวมถึงลูกคา้ยงัให้ความส าคญัในการสั่งซ้ือ และการสั่งผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน อีกทั้งในบางองค์กรท่ีมองเห็นว่าการปรับตวัองค์กรสู่การเป็นสีเขียวนั้นจะ
สามารถท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ซ่ึง
องค์กรท่ีเห็นถึงความส าคัญจะมีมาตรฐานรับรองอุตสาหกรรมทั้ ง ISO14001 และการเข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดบั และการท่ีจะสามารถท าให้องค์กรเติบโตอย่างย ัง่ยืนไดน้ั้น
องค์กรมองเห็นวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้ภายในองค์เกิดเป็นสังคมแห่งการแลกเปล่ียนความรู้ข้ึนมา 
เพื่อท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมในองคก์ร และท าให้บุคลากรในองคก์รไดน้ าความคิดแต่ละความคิดท่ี
ผ่านการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัไปปรับและพฒันาใช้ในการท างาน และการได้รับการ
สนบัสนุนจากบุคลากรในองคก์รจะท าใหเ้กิดค่านิยมและวฒันธรรมในองคก์รท่ีสืบต่อกนัไปให้เกิด
ความย ัง่ยืน “การท าองคก์รให้เป็นสีเขียวอย่างย ัง่ยืนจะปลูกฝังพนกังานให้เกิดค่านิยมสีเขียวไปใน
ตวั” 

4.4) ความรับผดิชอบ พนัธสัมพนัธ์ และความมุ่งมั่น 
ผูป้ระกอบการมองวา่การให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอยา่งถูกตอ้งจะสามารถ

ท าให้เกิดความมุ่งมัน่ในการท่ีจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน “การฝึกวินยัให้ลูกน้องให้
รู้จกัการคดัแยกและการป้องกนัถึงผลกระทบท่ีจะไดรั้บจะสามารถท าให้ลูกนอ้งเรียนรู้และจดจ าได้
ในระยะยาว” ซ่ึงผูบ้ริหารในทุกองค์กรจะมีปัจจยัท่ีจะสามารถท าให้บุคลากรในทุกต าแหน่งเกิด
ความกระตือรือร้นในการรับผดิชอบและความมุ่งมัน่ท่ีจะท าตามนโยบายของผูบ้ริหารให้บรรลุ เช่น 
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การให้สิทธิบุคลากรในองค์กรไดเ้สนอความคิดเห็นในการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
จะสามารถส่งผลให้เกิดแรงผลกัดนัในตนเองเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดความสัมพนัธ์ในการท างานท่ียาวนานจนสามารถกลายเป็นองคก์รสีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 

 5.1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย  
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์  3 ประการ ทั้ งประโยชน์ทาง

วชิาการ และประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชข้องอุตสาหกรรมเหล็ก ดงัน้ี 
ก. ท าให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการจดัท านโยบาย

เพื่อผลกัดนัอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  ข. ท าให้ทราบถึงแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะน ามาใช้ในการบริหารการ
จดัการองคก์รของอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
  ค. ท าให้ทราบถึงข้อมูลท่ีส าคญัในการน าไปใช้ส าหรับเตรียมความพร้อมของ
อุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การพฒันาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
 
5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง รูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยนื มีอภิปรายผลการวจิยัตามรายมิติแต่ละดา้นดงัน้ี 

 5.2.1 มิติที ่1 มุมมองทางด้านการเงิน 

1. ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า มุมมองทางด้านการเงิน มีผลต่อ

รูปแบบกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงในด้านการ

ลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม สมเกียรติ ปินตาธรรม ประธาน บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 

จ ากดั ไดก้ล่าววา่ “การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรใน

การผลิตสินคา้ สามารถท าให้ลดตน้ทุนการผลิตลงได้” ในขณะท่ี ภทัรพล บตัรสมบูรณ์ กรรมการ

ผูจ้ดัการ บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นในด้านผลประกอบการของ

องค์กร โดยกล่าวว่า “หากมีความจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนในด้านส่ิงแวดล้อมจะมองถึงจุดคุ้มทุน

ต่างๆ” และ มิตซูรุ คูราฮาชิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

ไดใ้ห้ความเห็นในแง่เศรษฐกิจและการเงินทางภาพรวมขององคก์รไวว้า่ “การบริหารท่ีดีและรัดกุม

จะสามารถควบคุมตน้ทุนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ ซ่ึงหากบริหารไม่ดีจะมี hidden cost ได”้ นอกจากน้ี 

ศศิร์อร ธนโชคไชยรัตน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) อธิบายเก่ียวกับสิทธิ
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ประโยชน์ทางการเงินและภาษีท่ีองค์กรพึงได้รับไวว้่า “สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ ท่ีจะ

สามารถน ามาลดหยอ่นภาษีได ้จะสามารถเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีจะน าไปสู่การเป็นสีเขียวไดง่้ายข้ึน” 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชิงปริมาณท่ีไดผ้ลของมุมมองทางดา้นการเงินโดยรวมมีผลต่อรูปแบบการ

จดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมีค่าเห็นด้วยมาก ((𝑥 ̅) = 

4.04, S.D. = .506) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรินรัตน์ เทียมสุวรรณ (2555) ท่ีกล่าววา่ การเขา้ร่วม

อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจมิใช่เป็นการเพิ่มค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัเป็นการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) ท่ีจะสามารถเป็นตวัช่วยในการพฒันาอุตสาหกรรมให้

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิรินทิพย ์ประภากร วิม (2552) ท่ีกล่าวว่า 

การเงินเป็นหน่ึงในประโยชน์ท่ีองค์กรคาดว่าจะได้รับเม่ือปรับตัวเข้าสู่กรีนโลจิสติกส์ และ

สอดคล้องกับงานวิจยัต่างประเทศของ Lee (2009) ท่ีได้กล่าวไวว้่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการน า 

Green Management ไปประยุกตใ์ชใ้น SMEs ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการ

ลดตน้ทุนเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 5.2.2 มิติที ่2 มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการภายใน 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า มุมมองทางด้านกระบวนการจัดการ
ภายใน มีผลต่อรูปแบบกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
ในดา้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ร มิตซูรุ คูราฮาชิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั 
สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กล่าวว่า “ผูบ้ริหารจะต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนว่าบริษัทจะ
เดินหน้าไปทางไหน และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการน าเสนอไอเดียต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่การท างานท่ีดีข้ึนและเกิดความย ัง่ยืน” ในขณะท่ี ด้านภาวะผู ้น า และการ
สนับสนุนจากผูน้ าระดับระดบัปฏิบติั ศศิร์อร ธนโชคไชยรัตน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั จี เจ สตีล 
จ ากดั (มหาชน) กล่าวไวว้า่ “องค์กรจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับตวั เพื่อให้เขา้กบัสถานการณ์โลกท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงการจะปรับตวัไดน้ั้นผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าองคก์รสู่การเปล่ียนแปลง” รวมถึง ภทัรพล 
บตัรสมบูรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความเห็นในส่วน
ของ ดา้นระบบการผลิตและเทคโนโลยีสีเขียว ไวว้่ากล่าวไวว้า่ “เทคโนโลยีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งมี
การปรับเปล่ียน และเปล่ียนแปลงตลอด เพื่อการพฒันาของบริษทั” และ สมเกียรติ ปินตาธรรม  
ประธาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้ความเห็นในด้านนโยบายและ
แผนปฏิบติัท่ีชดัเจน ไวว้่า “เจา้ของมีส่วนส าคญัอยา่งมากในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อให้บริษทั
เป็นไปอย่างท่ีควรและถูกต้อง” อีกทั้งสอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีได้ผลของ มุมมอง
ทางด้านกระบวนการจัดการภายในโดยรวมมีผลต่อรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การ
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เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ีมีค่าเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.09, S.D. = .594) สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ ปิยธิดา ตั้ งตระกูลสมบัติ (2554) ท่ีกล่าวว่า แรงผลักดันภายในท่ีท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากท่ีสุดคือแรงผลกัดนัทางดา้นนโยบายของ
องค์กร รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรินรัตน์ เทียมสุวรรณ (2555) ท่ีไดม้องวา่นโยบายและ
ทรัพยากรขององค์กรส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จมาก รวมถึงองค์กรส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการวิจยัและการพฒันา การจดัหาวตัถุดิบ ช้ินส่วน และการผลิต เป็น 3 อนัดบัแรก 
Chen (2011) กล่าวไวว้่า ปัจจัยหลักท่ีท าให้ เกิดการเป็นองค์กรสีเขียว คือความเป็นผู ้น าด้าน
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (Environmental Leadership) และความเป็นผูน้ าดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองคก์รสีเขียว และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นกรีนของ
องค์กรด้วย เพื่อยกระดบัการเป็นองค์กรสีเขียว เน่ืองจากลกัษณะขององค์กรสีเขียวเป็นส่ิงท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะขององค์กร ไม่สามารถลอกเลียนแบบกนัได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศ 
Lee (2009) พบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการน า Green Management ไปประยุกต์ใช้ใน SMEs 
ประกอบด้วยปัจจยัด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั รวมถึง Murugan, Varadaraju, and Selvaraj (2014) กล่าววา่ ในความเป็น
ผูน้ าขององคก์รใดๆ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและวตัถุประสงค ์ผูน้  าชั้น
น าท่ีมีอยูใ่นองค์กรมีการพฒันาผูน้ าสายท่ีสองเพื่อให้ในกรณีท่ีไม่มีพวกเขาองค์กรจะไม่รู้สึกโดย
ผูอ่ื้นและธุรกิจไปในทางท่ีราบร่ืน 
 

 5.2.3 มิติที ่3 มุมมองทางด้านลูกค้าและสังคม 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ มุมมองทางดา้นลูกคา้และสังคม มีผลต่อ

รูปแบบกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงในด้านการ
บงัคบัใชก้ีหมายท่ีเขม้งวดต่อการปฏิบติั ชวลิต ครองสิน ประธานกรรมการเครือ บริษทั ประมวล
สินสตีล จ ากัด กล่าวไวว้่า “บริษัทต้องยอมรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงอาจจะมาจาก
กีหมายบงัคบัท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการท างานขององค์กรท่ีจะตอ้งมีการเขม้งวดมากข้ึน
ในทางปฏิบติั และพร้อมท่ีจะยอมรับต่อ ขอเรียกร้องของลูกคา้ต่อการเป็นสีเขียวในด้านต่างๆ” 
ในขณะท่ี ภทัรพล บตัรสมบูรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้
ความเห็นในดา้นนโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากรัฐไวว้า่ “นโยบายและสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ไดจ้ากการส่งเสริมของภาครัฐ จะเป็นส่วนส าคญัอย่างมากในการเปล่ียนแปลงบริษทัเป็นสีเขียว” 
และในดา้นของชุมชน และสังคมรอบขา้งท่ีมีผลผลกัดนัให้องคก์รเกิดการเปล่ียนแปลง ศศิร์อร ธน
โชคไชยรัตน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) กล่าวไวว้า่ “ลูกคา้และชุมชนรอบขา้ง
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มีส่วนส าคญัในการเร่งให้บริษทัปรับตวัองคก์รให้เป็นสีเขียว” รวมถึงในดา้นการผลกัดนัจากลูกคา้ 
ยรติ ปินตาธรรม ประธาน บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั ไดก้ล่าวว่า “ลูกคา้จะมี
การถามถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อมในองค์กรเป็นอย่างแรก ก่อนท าการตัดสินใจซ้ือสินค้า” อีกทั้ ง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีไดผ้ลของ มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม โดยรวมมีผลต่อ
รูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ีมีค่าเห็นดว้ยมาก 
(x̅ = 4.08, S.D. = .615) สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ปิยธิดา ตั้งตระกูลสมบติั (2554) ท่ีไดก้ล่าวไว้
วา่ แรงผลกัดนัภายนอกท่ีมีผลต่อการปรับตวัเขา้สู่โครงการมากท่ีสุดคือแรงผลกัดนัของสังคมและ
สอดคล้องกับ ศรินรัตน์ เทียมสุวรรณ (2555) ท่ีได้กล่าวว่า ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยท่ีเป็น
แรงผลกัดนัภายนอกท่ีเป็นแรงผลกัดนัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 1) การปฏิบติัตามกีหมายเก่ียวกบัการก าจดั
ของเสียและการปล่อยของเสีย 2) การสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์รเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 3) ตอ้งการ
น าอุตสาหกรรมสีเขียวมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ 4) การต้องการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน อีกทั้งยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ บุษกร ค าโฮม (2557) กล่าวว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อองคก์รในการเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว คือ ความตอ้งการในการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร การสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ความตอ้งการของชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง กีหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่ีท าอยู ่ 
และงานวิจยัต่างประเทศ Holt and Ghobadian (2009) ท่ีได้กล่าวว่า แรงผลักดันด้านกีหมายมี
อิทธิพลต่อการปรับตวัสู่การบริหารจดัการแบบกรีนซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมการผลิตใน 
สหราชอาณาจกัรมากท่ีสุด อนัดับต่อมา คือแรงผลกัดนัภายในองค์กร แรงผลกัดนัทางด้านการ
แข่งขนั แรงผลกัดนัทางดา้นผูเ้ก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทาน และแรงผลกัดนัทางดา้นสังคม 

 5.2.4 มิติที ่4 มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต มีผลต่อรูปแบบกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็กสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
ในดา้นความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว ชวลิต ครองสิน ประธานกรรมการเครือ บริษทั ประมวล
สินสตีล จ ากัด กล่าวไวว้่า “องค์กรต้องกระตุ้นให้มองเห็นผลของการกระท านั้ นท่ีจะส่งผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าและความรู้ท่ีถูกตอ้งในการน าไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
ถูกวิธี” ส่วนในด้านการทบทวน และการประเมินผล สมเกียรติ ปินตาธรรม บริษัท เอ็นเอส 
บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากดั ไดก้ล่าววา่ “การประเมินผลต่อส่ิงท่ีไดล้งทุนดา้นการให้ความรู้ และ
ในภาคปฏิบติัสามารถวดัไดจ้ากการน า KPI มาจบั” และ มิตซูรุ คูราฮาชิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั กล่าวไวว้า่ “การอบรมทางดา้น Technical โดยตรงนั้น
จะไม่ค่อยไดผ้ล เราตอ้งท าให้พนกังานมีส่วนร่วมโดยให้ค  านิยามวา่ Sustain คืออะไร หรือนโยบาย
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ท่ีสร้างข้ึนนั้นเพื่ออะไร ซ่ึงจะสามารถท าให้บุคลากรนั้นมีความรู้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และจะสามารถ
ท าให้ผลลพัธ์ท่ีออกมาจากการประเมินผลนั้นมีประสิทธิภาพ” ในขณะท่ี ภทัรพล บตัรสมบูรณ์ 
กรรมการ บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามเห็นในดา้นค่านิยม และวฒันธรรมสี
เขียวไวว้่า “การท าองค์กรให้เป็นสีเขียวอย่างย ัง่ยืนจะปลูกฝังพนักงานให้เกิดค่านิยมสีเขียวไปใน
ตวั” อีกทั้งในด้านของความรับผิดชอบ พนัธสัมพนัธ์ และความมุ่งมัน่ ศศิร์อร ธนโชคไชยรัตน์ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) กล่าวไวว้า่ “การฝึกวินยัให้ลูกนอ้งให้รู้จกั การคดั
แยก และการป้องกนัถึงผลกระทบท่ีจะไดรั้บ จะสามารถท าให้ลูกน้องเรียนรู้และจดจ าไดใ้นระยะ
ยาว” ” อีกทั้งสอดคล้องกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีได้ผลของ มุมมองทางด้านลูกค้า และสังคม 
โดยรวมมีผลต่อรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดบัท่ี
มีค่าเห็นดว้ยมาก (x̅ = 4.04, S.D. = .506) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรัชญา ศุภจิตรา (2549) ท่ี
กล่าวไวว้่า ความส าคัญของการน า Green Supply Chain Management มาใช้คือการค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มขององค์กร รวมถึง สิรินทิพย ์ประภากรวิมล (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า องค์กรยงัตอ้งการ
การสนบัสนุนจากภาครัฐในการให้ความรู้ และเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง อีก
ทั้งตวัช้ีวดัท่ีองค์กรใช้วดัความส าเร็จในการประยุกต์ใช้กรีนโลจีสติกส์ คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศต้องมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกบัก่อนการด าเนินกิจกรรมกรีน 
โลจิสติกส์ ในขณะท่ีบางองค์กรใช้ก าไรสุทธิเป็นตวัช้ีวดัร่วมดว้ย โดยก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนน้อยกว่า 
5% และงานวิจยัต่างประเทศ เช่น Sun and Chen, (2011) พบว่า การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นหัวใจ
หลกัของการก ากบัดูแลกิจการและมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัขององค์กร 
และ Holt and Ghobadian (2009) กล่าวไวว้่า การประยุกต์ใช้การบริหารการจดัการแบบกรีนซัพพ
ลายเชนในการบริหารงานในองคก์รเป็นกิจกรรมท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในสหราช
อาณาจกัรให้ความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงหน่ึงในปัจจยัท่ีสามารถท าให้ส าเร็จไดน้ัน่คือการให้ความรู้
และค าปรึกษาแก่ผูส่้งมอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง Chen (2011) กล่าวไวว้า่ ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิด
การเป็นองคก์รสีเขียว คือวฒันธรรมการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (Environmental 
Organization Culture) ซ่ึงพบว่าว ัฒนธรรมการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กร มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองค์กรสีเขียว และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นกรีนของ
องค์กรดว้ย ดงันั้นองค์กรต่างๆ จึงควรจะพฒันาวฒันธรรมการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
ยกระดบัการเป็นองคก์รสีเขียว 

 

 สรุปรูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนใน
มุมมองทั้ง 4 มุมมองพบว่าทั้ง 4 ดา้นมีผลดงัน้ี ความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรท่ีมีต่อนโยบาย
ในการท าอุตสาหกรรมสีเขียวขององคก์รพบวา่มุมมองทางดา้นกระบวนการจดัการภายใน มาอนัดบั
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ท่ี 1 รองลงมาไดแ้ก่มุมมองทางด้านลูกคา้และสังคม และ มุมมองด้านการเงินและอนัดบัสุดท้าย
มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง รูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
อย่างย ัง่ยืนมีข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยัน้ี แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยข้อเสนอเชิง
นโยบาย ขอ้เสนอเชิงวชิาการ และขอ้เสนอเชิงปฏิบติัการ โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดงัน้ี 
 

 5.3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 อุตสาหกรรมเหล็กในไทยท่ียึดมัน่ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองเพื่อการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มพร้อมกบัการยึดมัน่ใน
การประกอบกิจการดว้ยความรับผิดชอบชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์รตลอดห่วงโซ่
อุปทานเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีตั้งอยู่บน 2 เสาหลกั 1) การปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 2) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 รัฐควรส่งเสริม และสนบัสนุนภาคเอกชนในการปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยจดัตั้ง
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษา และอบรม เพื่อการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
 รัฐควรพิจารณาร่วมกบักรมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบนัเหล็ก
รวมถึงเชิญผูป้ระกอบการเหล็กมาร่วมประชุมหารือเพื่อให้ไดแ้นวทางการพฒันา และการปรับตวั
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งถูกตอ้ง โดยการจดัตั้งหน่วยงานเพื่อการฝึกอบรมในการปรับตวัเขา้สู่
อุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมทั้ งให้สิทธิพิเศษแก่องค์กรท่ีผ่านการอบรมจากหน่วยงาน เพื่อเป็น
แรงจูงใจใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 ส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคนิยมสินคา้สีเขียว โดยการสร้างการรับรู้ถึงขอ้ดีของการบริโภคสินคา้ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผ่านการประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมร่วมกบัสถาบนัการศึกษา ชุมชน กรม
อุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลกัดนัโครงการพฒันาอุตสาหกรรมสีเขียว และส่งเสริมสิทธิประโยชน์เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ 
เช่น การส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ สิทธิประโยชน์การลงทุนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  

ปรับปรุงเง่ือนไขในการประกอบกิจการ โรงงาน และผลักดนันโยบายส่ิงแวดล้อมและ
กีหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความชดัเจนและเขม้งวดมากยิง่ข้ึน  
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
จากผลการวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสี

เขียวอยา่งย ัง่ยนื” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็ก ดงัน้ี 
1. เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จในการปรับตวัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไดน้ั้นตอ้งมีการ

วางนโยบายอย่างชัดเจน พร้อมก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการท า TQM (Total Quality 
Management) ใหช้ดัเจนเพื่อน าไปจดัท าเป็นวสิัยทศัน์ (Mission) และพนัธกิจ (Mission) และใหเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 

2. องคก์รควรมีการจดัตั้งแผนก หรือทีมงานท่ีท าหนา้ท่ีในการพฒันาและวิจยั Research and 
Development (R&D) เพื่อพฒันาและวจิยัผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3. องค์กรควรจดัให้มีการซ่อมบ ารุง (Maintenance) เคร่ืองจกัรอย่างสม ่าเสมอ โดยอาจจะ
ก าหนดเป็นช่วงเวลาในการท าการซ่อมบ ารุงรายปี 

4. องค์กรควรจดัท าแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ และเพียงพอ 
เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนักบัองคก์ร  
 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงของการท าอุตสาหกรรมเหล็กใหป้ระสบ

ส าเร็จในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัและความร่วมมือจากทุกแผนกใน
องค์กร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการท าอุตสาหกรรมเหล็กให้เป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวอยา่งย ัง่ยนืดงัน้ี 

1. ควรท าการจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อการเปล่ียนองคก์รเป็นองคก์รสีเขียวได้
ทั้ งองค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือและมีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมทุก
กระบวนการผลิต 

2. ศึกษา “โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)” ซ่ึงเป็นการพฒันา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กนั 
เพื่อตอบสนองการผลักดนัของภาครัฐและเป็นการขบัเคล่ือนและผลักดันเศรษฐกิจของไทยให้
กา้วหน้าอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไดใ้ห้ความส าคญัในการมุ่งเน้นการลด
ผลกระทบต่อโลกอย่างย ัง่ยืน โดยเฉพาะความย ัง่ยืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาใช้ อีกทั้งเป็นการกา้ว
ขา้มการแข่งขนัทางดา้นราคา มาเป็นการแข่งขนัทางดา้นความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
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5.4 ข้อค้นพบจากการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีท าให้ผูว้จิยัพบวา่ อุปสรรคในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืนั้น ส่ิง
หน่ึงมาจากการขาดการสนบัสนุนและแรงผลกัดนัจากภาครัฐท่ีมีไม่มากเพียงพอ บุคลากรในองคก์ร
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจรวมถึงประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงขั้นตอนการขอ
การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวมีความยุง่ยากและซบัซ้อน อีกทั้งองคก์รในหลายๆ องคก์ร
ยงัมีความเข้าใจท่ีผิดถึงการเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียวนั้ นจ าเป็นต้องใช้เงินทุนสูงในการ
เปล่ียนแปลงสถานะองค์กรให้กลายเป็นองค์กรสีเขียว ซ่ึงเป็นการเพิ่ม ค่าใช้จ่าย และเป็นการเพิ่ม
ภาระในการท างานให้กับองค์กร รวมถึงการท่ีผูบ้ริหารไม่เห็นประโยชน์ของโครงการหรือขาด
แรงจูงใจในการด าเนินงานเพื่อปรับเปล่ียนสู่การเป็นสีเขียว ซ่ึงการปรับองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวนั้นตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและบุคคลากรในองคก์รในการร่วมใจกนั
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง และสร้างการรับรู้ถึงผลประโยชน์ในระยะยาวท่ีจะส่งผลต่อองค์กร 
ชุมชน สังคมรอบขา้ง  
 อน่ึงการจดัการและการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมเหล็กให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่าง
ย ัง่ยืนนั้น การมีทุนทรัพย์ท่ีเพียบพร้อมอย่างเดียวไม่สามารถท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได ้
หากแต่ผูบ้ริหารตอ้งมีเป้าหมาย นโยบาย แผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน รวมถึงการมีความรู้ และความ
เขา้ใจถึงการเป็นสีเขียว ทั้งต่อตวัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือตอ้งไดรั้บการ
สนับสนุน และมีความสามคัคีของภาคอุตสาหกรรมเหล็กทั้งหมดในการร่วมมือร่วมใจในการ
ขบัเคล่ือนให้อุตสาหกรรมเหล็กได้ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างย ัง่ยืน อีกทั้ งการ
ผลกัดนัในเร่ืองของการก าหนดกีเกณฑ์บงัคบัอย่างชดัเจนในการท าอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการมอบความรู้ และการสร้างการรับรู้แก่ผูบ้ริโภค ผ่าน
การประชาสัมพนัธ์ ในด้านของสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของสินคา้จากภาคอุตสาหกรรม
เหล็กนั้นยงัมีน้อยและผูบ้ริโภคยงัคงมองไม่เห็นถึงความส าคญั ซ่ึงหากได้รับแรงสนับสนุนของ
ภาครัฐทางดา้นน้ีจะสามารถเป็นส่วนช่วยในการกระตุน้ให้อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมทุก
อุตสาหกรรมเกิดการต่ืนตวัและปรับตัวต่อการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะการปรับตวัให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวของภาคอุตสาหกรรมเหล็กนั้นยงัคงมองเห็นถึง
ความส าคญัในส่วนน้ีน้อย หากได้ภาครัฐมาเป็นผูก้  าหนดในการออกกีเกณฑ์ หรือได้รับการ
สนบัสนุนของภาครัฐในการประชาสัมพนัธ์ และสร้างการรับรู้อยา่งถูกตอ้งในการมองเห็นถึงความ
จ าเป็น และข้อดีของการบริโภคสินค้าเหล็กท่ีมีกรรมวิธีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแก่
ประชาชนในภาพใหญ่นั้นจะเป็นแรงขบัเคล่ือนให้อุตสาหกรรมเหล็กเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิด
การพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีความย ัง่ยนื 
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