
รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 

 

4-1 

บทที่ 4  
ผลการดําเนินงานการฝกอบรม 

 

 หลักสูตร “การเสริมสรางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือพัฒนาจัดการสิ่งแวดลอม
แบบองครวม” ไดถูกพัฒนาภายใตแนวคิดการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบในการดําเนินกิจการที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม เน้ือหาหลักสูตรประกอบดวย 2 สวน ไดแก (1) กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่ง
เปนการใหความรูที่เกี่ยวของกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการคาที่มุงเนนแตละกลุม
อุตสาหกรรม และ (2) เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีในปจจุบัน เพ่ือใหผูประกอบการสามารถนํา
หลักการเพื่อไปประยุกตใชในการจัดการสิ่งแวดลอมในองคกรหรือนําไปพัฒนาตอยอดการจัดการ
สิ่งแวดลอมในกรณีที่โรงงานมีการดําเนินการอยูกอนแลว 

 เน้ือหาของหลักสูตรไดจัดมีการบรรยายและการฝกปฏิบัติเพ่ือสรางประสบการณใหผูประกอบ
สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชกับสถานการณขององคกรในเรื่องกฎระเบียบทางการคาและการจัดการ
สิ่งแวดลอมได รวมระยะเวลา 2 วัน  สาระของหลักสูตร สรุปโดยสังเขปคือ 

1. กฎระเบียบของสหภาพยุโรป  
- ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) 
- กฎระเบียบวาดวยการจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) 
- กฎระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส  (RoHS) 
2. เครื่องมือการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

- เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT)  
- ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 
- การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Accounting; EMA) 
- ความรับผิดชอบตอสังคม (Cooperate Social Responsibility; CSR) 
- การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)  
- โครงการฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดลอม  
- การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Performance 

Evaluation : EPE) 

 จากการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมการฝกอบรมทั้ง 4 ครั้ง คณะผูดําเนินการไดใหความรู
กับผูประกอบการรวมจํานวนทั้งสิ้น 286 คน อยูในกลุมอุตสาหกรรมเคมี จํานวน 17 คน กลุมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 29 คน กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํานวน 24 คน กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
จํานวน 8 คน กลุมอุตสาหกรรมเซรามิกส จํานวน 6 คน กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ จํานวน 71 คน 
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และจากหนวยงานอื่นๆ จํานวน 131 คน  จากการประเมินความรูพบวามีความรูเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยอยูใน”
ระดับที่นาพอใจ” และ โดยมีความคิดเห็นที่ตอการฝกอบรมในประเด็นตาง ๆ รวม “ดีถึงดีมาก” สําหรับ
ความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่มีตอการอบรม ๆ ผูเขารวมอบรมใหความเห็นวาเนื้อหาสาระของหลักสูตรมี
ประโยชนตอการนําปรับใชในองคกรได ทั้งในสวนของเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ดานสิ่งแวดลอม  แตเน้ือหาที่ใหนั้นยังไมละเอียดเทาที่ควรเนื่องจากระยะเวลาในการอบรมที่สั้นเกินไป
เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณของเนื้อหาที่อบรม  และใหความเห็นตอกิจกรรมกลุมที่มีการฝกปฏิบัติในทั้ง
สองวันอยูในเกณฑที่ดี เน่ืองจากไดประโยชนในการระดมสมอง ออกความคิดเห็น ไดรับมุมมองของ
สมาชิกในกลุมที่แลกเปลี่ยนกัน   ซึ่งจากการประเมินของคณะวิทยากรตอผลงานของแตละกลุมที่ได
นําเสนอนั้น พบวาผูเขารวมอบรมมีทักษะความรูเพ่ิมขึ้น สามารถนําหลักการและแนวคิดที่ไดไปปรับใช
ในสถานการณขององคกรไดอยางเหมาะสม 

 ผลจากการสอบถามผูเขารวมอบรมที่เกี่ยวกับความตองการสนับสนุนตอการดําเนินการตาม
มาตรการดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน พบวาผูประกอบการ มีความตองการใหมีหนวยงานแจงเตือนขาวสาร
ดานมาตรการดานสิ่งแวดลอม รวมถึงแหลงขอมูลผูผลิตวัตถุดิบ/ชิ้นสวน/สารเคมี ที่สอดคลองกับ
กฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหผูประกอบการรับทราบขอมูลและสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบตาง ๆ ไดอยางทันทวงที และยังมีความตองการผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยชี้แนะวิธีการบริหาร
จัดการการผลิตสินคาที่ปลอดสารตองหามและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม    ผลการประเมินการฝกอบรม
และรายละเอียดของแตละกิจกรรม นําเสนอในหัวขอ 4.1-4.4 ดังนี้ 

4.1 ภาคตะวันออก คร้ังที่ 1/1 

  การดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมใหกับผูประกอบการของภาคตะวันออก มีกลุมเปาหมายคือ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ  โดยมีกําหนดการ สถานที่และ
จํานวนผูเขารวมอบรมไดสรุปในตารางที่ 4-1  และผลการประเมินการฝกอบรมในประเด็นตางๆ จาก
ผูเขารวมอบรม ดังนี้  

ตาราง 4-1 สรุปการดําเนินกิจกรรมฝกอบรม  ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/1  
 

 กิจกรรม / สถานที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (คน) 

โรงแรมชลจันทร  จังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมเคมี 4 

วันที่ 11 ตุลาคม 2550 อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ 15 

 หนวยงานอื่นๆ 1 

โรงแรมชลจันทร  จังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมเคมี - 

วันที่ 12 ตุลาคม 2550 อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ 14 

 หนวยงานอื่นๆ 2 
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รูปที่ 4-1 บรรยากาศในการฝกอบรมของภาคตะวันออก ในวันที่ 11-12 ต.ค. 2550 
  

การประเมินผลการอบรม 

  ในการประเมินผลไดดําเนินการประเมินความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งกอนและ
หลังการฝกอบรม  รวมถึงการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรและเอกสารประกอบการฝกอบรม 
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ดานความคิดเห็นในระหวางการฝกอบรม และความตองการรับการ
สนับสนุนตาง ๆ   ผลจากการประเมินแบงออกมาเปนสวนดังนี้ 
 
 สวนที่ 1 : ระดบัความรู  และความเขาใจเกีย่วกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา 
 

ระดับความรู (รอยละ) 
รายละเอียด 

กอน หลัง เปลี่ยนแปลง 

1. ความรูเกี่ยวกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาระหวางประเทศ  
1.1 ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)       31.25        77.08  + 45.83 
1.2 ระเบียบการกําจัดซากเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 

(WEEE)       30.00        60.42  + 30.42 
1.3 ระเบียบการกําจัดการใชสารอันตรายบางชนิดในเครื่อง 

ไฟฟาอิเลคทรอนิกส (RoHS)       29.55        66.67  + 37.12 
2. ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม    
2.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001       43.18        87.50  + 44.32 
2.2 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม (EMA)       31.82        83.33  + 51.52 
2.3 ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR)       38.64        83.33  + 44.70 
2.4 การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA)       38.64        75.00  + 36.36 
2.5 การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE)       34.09        72.73  + 38.64 
2.6 ฉลากเขียว (GL)       36.36        72.73  + 36.36 
2.7 เทคโนโลยีสะอาด (CT)       32.14        83.33  + 51.19 
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 สวนที่ 2  : ขอมูลการบรรยายของวทิยากร 

ผูบรรยาย: นายนฤเทพ เล็กศิวิไล 
หัวขอ :  SME ไทยภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

- มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
- ความจําเปนและภาระหนาที่ของ SME ไทย 
- แนวทางปรับตัว – การประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ 
- กฎหมายที่เกี่ยวของ / แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

ผูบรรยาย: นายสุธี สมุทรประภูต 
หัวขอ :  เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม) 

- ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
- การบัญชีบริหารเพ่ือส่ิงแวดลอม  (EMA) 
- ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

ผูบรรยาย: นายวัชรพงษ  ศิลาเลิศรักษา   
หัวขอ :  เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (การผลิตและผลิตภัณฑ)    

- เทคโนโลยีสะอาด (CT)    

ผูบรรยาย: นายอธิวัตร  จิรจริยาเวช  
หัวขอ :  เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (การผลิตและผลิตภัณฑ)    

- การประเมินวัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 
- โครงการฉลากเขียว (Green label) 
- การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 

 

วิทยากร 
หัวขอทีป่ระเมิน 

นฤเทพ สุธี วัชรพงษ อธิวัตร 

1. เทคนิคการบรรยายที่นาสนใจ 3.42  3.83  3.42  3.42  
2. สามารถอธิบายไดตรงประเด็นกับหัวขอท่ีบรรยาย 3.33  3.58  3.33  3.33  
3. ความรอบรูในหัวขอท่ีบรรยายและเรื่องที่เกี่ยวของ 3.50  3.75  3.58  3.58  
4. บรรยายไดตรงเวลา  และตอบขอซักถามไดชัดเจน 3.50  3.83  3.58  3.58  

 

 สวนที่ 3 : ขอมูลของหลกัสตูร และภาพรวมของการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
ระดับความคิดเห็น 

รายละเอียด 
ดีมาก ดี พอใช นอย 

1. เน้ือหาหลักสูตร 41.18  47.06  11.76  0.00  
2. เอกสารประกอบการอบรม 0.00  82.35  17.65  0.00  
3. ระยะเวลาในการอบรม 0.00  29.41  47.06  23.53  
4. สถานที่อบรม 23.53  70.59  11.76  0.00  
5. อาหาร เครื่องดื่ม 29.41  64.71  11.76  0.00  



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 

 

4-5 

 สวนที่ 4 : ความตองการรบัการสนบัสนุนของผูประกอบการตอการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  
ดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป 

 

ลําดับ รายละเอียด รอยละ 

1 หลักสูตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมแบบ e-learming 14.29 
2 แหลงขอมูลผูผลิตวัตถุดิบ/ชิ้นสวน/สารเคม ีที่สอดคลองกับกฎระเบยีบตาง ๆ  11.90 
3 การแจงเตือนขาวสารดานมาตรการดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหความรูที่เกีย่วของกบั SME 9.52 
3 หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ เชน นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือไมตองเดินทางไกล 9.52 
3 ผูเช่ียวชาญเขาไปชวยชี้แนะระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ SME และการจัดการขอมูล เชน  

ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม ดานการจดัการบัญชีสิ่งแวดลอม เปนตน  9.52 
3 งานวิจัยดานวัสดุหรือสารเคมีทดแทน  9.52 
7 ผูเช่ียวชาญเขาไปชวยชี้แนะวิธีการบริหารจัดการการผลิตสินคาที่ปลอดสารตองหามและ    

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 7.14 
7 เงินทนุสนับสนนุเพ่ือใหผูประกอบการปรับปรุงเทคโนโลยี 7.14 
7 หนวยงานสงเสรมิการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑสาํหรับ SME 7.14 
7 แหลงขอมูลทีร่วบรวมความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับ SME 7.14 
11 จัดทํา Software เพ่ือชวยในการจดัการการผลิต 4.76 
12 ศูนยวิเคราะห/ทดสอบ ผลิตภัณฑมาตรฐานที่มคีวามแมนยํา เชือ่ถือได 2.38 
13 ใหภาครัฐผลักดันกฎหมายลักษณะเดียวกับ WEEE RoHS หรือ REACH  0.00 

  

 สวนที่ 5 : ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ตอการอบรม  1

1) สิ่งที่ไดตามคาดหวัง  

- ไดความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม (8) 
- ไดทราบถึงกฎระเบียบ มาตรฐานของผลติภัณฑตาง ๆ  
- สามารถนําความรูในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมไปปรับใชในองคกรได (2) 
- ไดรับความรูความเขาใจ เทคนิค และวธิีการไปใชงานไดจริง 

2) สิ่งที่ไมเปนไปตามความคาดหวัง 

- ระยะเวลาในการฝกอบรมนอยเกินไป (2) 

3) สิ่งทีต่องปรบัปรุงในครั้งตอไป 

- ควรจัดเนื้อหาและเวลาในการฝกอบรมใหเหมาะสม (2) 
- เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมมากขึ้น (2) 

                                          

1
 ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จํานวนความคิดเห็นที่มีความหมายคลายกันเดียวกัน 
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- เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกบัขอกําหนดและเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ควรประชาสัมพันธการฝกอบรมใหทัว่ถึง  โดยเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ 

เพ่ือใหผูเกี่ยวของโดยตรงไดรับความรูและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง 

4.2 ภาคตะวันออก คร้ังที่ 1/2 

 เน่ืองจากจํานวนผูเขารวมฝกอบรมในการฝกอบรมใหกับอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ครั้งที่ 
1 มีนอยกวาที่กําหนดไว เน่ืองจากระยะเวลาในการประชาสัมพันธไปสูผูประกอบการคอนขางกระชั้น 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยจึงไดจัดการฝกอบรมเพิ่มอีก 1 ครั้ง และปรับปรุงหลักสูตรใหกระชับขึ้น เหลือ
เพียง 1 วัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ตาราง 4-2 สรุปการดําเนินกิจกรรมฝกอบรม ภาคตะวนัออก ครั้งที่ 1/2 
  

 กิจกรรม / สถานที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (คน) 

โรงแรมเมอรเคียว  จังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมเคมี 13 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ 42 
 หนวยงานอื่นๆ 2 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

รูป 4-2 บรรยากาศในการฝกอบรมของภาคตะวันออก ในวันที่ 16 พ.ย. 2550 

การประเมินผลการอบรม 

 ในการประเมินผลไดดําเนินการประเมินความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งกอนและหลัง
การฝกอบรม  รวมถึงการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรและเอกสารประกอบการฝกอบรม ดาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ดานความคิดเห็นในระหวางการฝกอบรม และความตองการรับการ
สนับสนุนตาง ๆ   ผลจากการประเมินแบงออกมาเปนสวนดังนี้ 
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 สวนที่ 1 : ระดบัความรู  และความเขาใจเกีย่วกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา 

 

ระดับความรู (รอยละ) 
รายละเอียด 

กอน หลัง เปลี่ยนแปลง 

1. ความรูเกี่ยวกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาระหวางประเทศ  
1.1 ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) 44.44 59.62 + 15.17 
1.2 ระเบียบการกําจัดซากเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 

(WEEE) 
44.44 57.69 + 13.25 

1.3 ระเบียบการกําจัดการใชสารอันตรายบางชนิดในเครื่อง 
ไฟฟาอิเลคทรอนิกส (RoHS) 

48.15 61.54 + 13.39 

2. ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม    
2.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 57.41 66.35 + 8.94 
2.2 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม (EMA) 44.44 55.77 + 11.32 
2.3 ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 45.54 63.46 + 17.93 
2.4 การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 44.44 57.69 + 13.25 
2.5 การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 43.52 59.62 + 16.10 
2.6 ฉลากเขียว (GL) 44.44 63.46 + 19.02 
2.7 เทคโนโลยีสะอาด (CT) 50.00 63.46 + 13.46 

สวนที่ 2  : ขอมูลการบรรยายของวทิยากร 

ผูบรรยาย: นายนฤเทพ เล็กศิวิไล 
หัวขอ :  SME ไทยภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

- มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
- ความจําเปนและภาระหนาที่ของ SME ไทย 
- แนวทางปรับตัว – การประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ 
- กฎหมายที่เกี่ยวของ / แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

ผูบรรยาย: นายสุธี สมุทรประภูต 
หัวขอ :  เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
- การบัญชีบริหารเพ่ือส่ิงแวดลอม  (EMA) 
- ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
- เทคโนโลยีสะอาด (CT)    
- การประเมินวัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 
- โครงการฉลากเขียว (Green label) 
- การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 
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วิทยากร 
หัวขอท่ีประเมิน 

นฤเทพ สุธี 
1. เทคนิคการบรรยายที่นาสนใจ 2.92 3.38 
2. สามารถอธิบายไดตรงประเด็นกับหัวขอท่ีบรรยาย 3.23 3.35 
3. ความรอบรูในหัวขอท่ีบรรยายและเรื่องที่เกี่ยวของ 3.19 3.31 
4. บรรยายไดตรงเวลา  และตอบขอซักถามไดชัดเจน 3.23 3.35 

 

สวนที่ 3 : ขอมูลของหลกัสตูร และภาพรวมของการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
ระดับความคิดเห็น 

รายละเอียด 
ดีมาก ดี พอใช นอย 

1. เน้ือหาหลักสูตร 15.38 65.38 19.23 0.00 
2. เอกสารประกอบการอบรม 23.08 61.54 15.38 0.00 
3. ระยะเวลาในการอบรม 7.69 38.46 26.92 26.92 
4. สถานที่อบรม 19.23 73.08 7.69 0.00 
5. อาหาร เครื่องดื่ม 11.54 57.69 23.08 3.85 

 

สวนที่ 4 : ความตองการรบัการสนบัสนุนของผูประกอบการตอการปฏบิตัติามกฎระเบยีบดาน            
สิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป 

 

ลําดับ รายละเอียด รอยละ 
1 ผูเช่ียวชาญเขาไปชวยชี้แนะระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ SME และการจัดการขอมูล เชน ตัวชี้วัด

ดานสิ่งแวดลอม ดานการจัดการบัญชีสิ่งแวดลอม เปนตน  
14.84 

2 การแจงเตือนขาวสารดานมาตรการดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหความรูที่เกี่ยวของกับ SME 13.28 
3 แหลงขอมูลที่รวบรวมความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับ SME 10.94 
4 หลักสูตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมแบบ e-learming 9.38 
5 เงินทุนสนับสนุนเพ่ือใหผูประกอบการปรับปรุงเทคโนโลยี 8.59 
6 แหลงขอมูลผูผลิตวัตถุดิบ/ชิ้นสวน/สารเคมี ที่สอดคลองกับกฎระเบียบตาง ๆ  7.81 
7 ใหภาครัฐผลักดันกฎหมายลักษณะเดียวกับ WEEE RoHS หรือ REACH  7.03 
8 งานวิจัยดานวัสดุหรือสารเคมีทดแทน  6.25 
8 ผูเช่ียวชาญเขาไปชวยชี้แนะวิธีการบริหารจัดการการผลิตสินคาที่ปลอดสารตองหามและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
6.25 

10 หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ เชน นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือไมตองเดินทางไกล 4.69 
11 หนวยงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ SME 3.91 
11 จัดทํา Software เพ่ือชวยในการจัดการการผลิต 3.91 
13 ศูนยวิเคราะห/ทดสอบ ผลิตภัณฑมาตรฐานที่มีความแมนยํา เชื่อถือได 3.13 
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  สวนที่ 5 : ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ตอการอบรม 

1) สิ่งที่ไดตามคาดหวัง  

- ไดความรูที่เกีย่วของกับกฎระเบียบดานสิง่แวดลอมและเครื่องการจัดการสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น (5) 

- ไดรับความรูเก่ียวกับการจดัการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ (4) 
- มีความเขาใจในการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น (4) 
- เขาใจเรื่องการระเบียบ REACH ที่วาดวยการสื่อสารขอมูลของสารเคมีมากขึ้น 
- ไดความรู แนวทางทีถู่กตองในดานกฎระเบียบและความรับผิดชอบของการธุรกิจที่มีตอ

สังคม 
- วิธีการที่ใชในการปรับปรุง ประเมินผลการดําเนินงานดานปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงงาน 

2) สิ่งที่ไมเปนไปตามความคาดหวัง 

- รายละเอียดของเนื้อหายังไมครบถวน เน่ืองจากระยะเวลาจํากัด (5) 
- ระยะเวลาในการอบรมสั้นเกนิไป (3) 
- ยังไมเขาใจเทาที่ควร เน่ืองจากเปนการอบรมครั้งแรก 
- เน้ือหาที่จะนําไปประยุกตใชนอยเกินไป 

3) สิ่งทีต่องปรบัปรุงในครั้งตอไป 

- การจัดเวลาในการบรรยาย  ควรเพิ่มระยะเวลาใหสอดคลองกับเนื้อหามากขึ้น (5) 
- ควรอบรมอยางมาก 2 เรื่องตอ 1 วัน (2) 
- ควรจัดลําดับเน้ือหาการบรรยายใหตรงกบัที่บรรยาย 
- เน้ือหาที่นาสนใจใหม ๆ เชน พลังงานทดแทน 
- ควรยกตวัอยางหรือกรณีศึกษาทีต่รงกับแตละธุรกิจโดยเฉพาะ 

4.3 ภาคกลาง  

  การดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมใหกับผูประกอบการของภาคตะวันออก มีกลุมเปาหมายคือ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และสิ่งทอ โดยมีกําหนดการ สถานที่และจํานวน
ผูเขารวมอบรมไดสรุปในตารางที่ 4-3 และผลการประเมินการฝกอบรมในประเด็นตางๆ จากผูเขารวม
อบรม ดังนี้ 
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ตาราง 4-3 สรุปการดําเนินกิจกรรมฝกอบรม ภาคกลาง  
 

 กิจกรรม / สถานที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (คน) 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 17 
วันที่ 18 ตุลาคม 2550 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 11 
 หนวยงานอื่นๆ 27 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 12 
วันที่ 19 ตุลาคม 2550 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 13 
 หนวยงานอื่นๆ 24 
 

    

 

 

 

 

 

 

รูป 4-3 บรรยากาศในการฝกอบรมของภาคกลาง ในวนัที่ 18-19 ต.ค. 2550 
 

การประเมินผลการอบรม 

 ในการประเมินผลไดดําเนินการประเมินความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งกอนและหลัง
การฝกอบรม  รวมถึงการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรและเอกสารประกอบการฝกอบรม ดาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ดานความคิดเห็นในระหวางการฝกอบรม และความตองการรับการ
สนับสนุนตาง ๆ   ผลจากการประเมินแบงออกมาเปนสวนดังนี้ 



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
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สวนที่ 1 : ระดบัความรู  และความเขาใจเกีย่วกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา 
 

ระดับความรู (รอยละ) 
รายละเอียด 

กอน หลัง เปลี่ยนแปลง 

1. ความรูเกี่ยวกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาระหวางประเทศ  
1.1 ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)       41.89        61.11  + 19.22 
1.2 ระเบียบการกําจัดซากเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 

(WEEE)       39.86        61.11  + 21.25 
1.3 ระเบียบการกําจัดการใชสารอันตรายบางชนิดในเครื่อง 

ไฟฟาอิเลคทรอนิกส (RoHS)       40.00        61.11  + 21.11 
2. ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม    
2.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001       60.14        70.37  + 10.24 
2.2 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม (EMA)       37.16        62.04  + 24.87 
2.3 ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR)       41.22        64.81  + 23.60 
2.4 การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA)       41.22        64.81  + 23.60 
2.5 การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE)       40.00        62.96  + 22.96 
2.6 ฉลากเขียว (GL)       43.24        62.04  + 18.79 
2.7 เทคโนโลยีสะอาด (CT)       49.32        68.52  + 19.19 

 

สวนที่ 2  : ขอมูลการบรรยายของวทิยากร 

ผูบรรยาย: นายนฤเทพ เล็กศิวิไล 
หัวขอ :  SME ไทยภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

- มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
- ความจําเปนและภาระหนาที่ของ SME ไทย 
- แนวทางปรับตัว – การประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ 
- กฎหมายที่เกี่ยวของ / แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

ผูบรรยาย: นายสุธี สมุทรประภูต 
หัวขอ :  เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม) 

- ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
- การบัญชีบริหารเพ่ือส่ิงแวดลอม  (EMA) 
- ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

ผูบรรยาย: นายวัชรพงษ ศิลาเลิศรักษา   
หัวขอ :  เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (การผลิตและผลิตภัณฑ)    

- เทคโนโลยีสะอาด (CT)    
- การประเมินวัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 
- โครงการฉลากเขียว (Green label) 
- การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
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วิทยากร 
หัวขอท่ีประเมิน 

นฤเทพ สุธี วัชรพงษ 
1. เทคนิคการบรรยายที่นาสนใจ 3.00 3.67 3.03 
2. สามารถอธิบายไดตรงประเด็นกับหัวขอท่ีบรรยาย 3.17 3.33 3.23 
3. ความรอบรูในหัวขอท่ีบรรยายและเรื่องที่เกี่ยวของ 3.17 3.57 3.40 
4. บรรยายไดตรงเวลา  และตอบขอซักถามไดชัดเจน 3.07 3.30 3.13 

 

สวนที่ 3 : ขอมูลของหลกัสตูร และภาพรวมของการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
ระดับความคิดเห็น 

รายละเอียด 
ดีมาก ดี พอใช นอย 

1. เน้ือหาหลักสูตร 26.67 66.67 6.67 0.00 
2. เอกสารประกอบการอบรม 30.00 63.33 6.67 0.00 
3. ระยะเวลาในการอบรม 13.33 63.33 20.00 3.33 
4. สถานที่อบรม 23.33 63.33 13.33 0.00 
5. อาหาร เครื่องดื่ม 30.00 60.00 10.00 0.00 

 

สวนที่ 4 : ความตองการรบัการสนบัสนุนของผูประกอบการตอการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

            ดานสิง่แวดลอมของสหภาพยุโรป 
 

ลําดับ รายละเอียด รอยละ 

1 การแจงเตือนขาวสารดานมาตรการดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหความรูที่เกีย่วของกบั SME 15.94 
2 ผูเช่ียวชาญเขาไปชวยชี้แนะวิธีการบริหารจัดการการผลิตสินคาที่ปลอดสารตองหามและเปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอม 11.59 
2 แหลงขอมูลผูผลิตวัตถุดิบ/ชิ้นสวน/สารเคม ีที่สอดคลองกับกฎระเบยีบตาง ๆ  11.59 
4 ใหภาครัฐผลักดันกฎหมายลักษณะเดียวกับ WEEE RoHS หรือ REACH  9.42 
5 หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ เชน นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือไมตองเดินทางไกล 7.97 
5 เงินทนุสนับสนนุเพ่ือใหผูประกอบการปรับปรุงเทคโนโลยี 7.97 
7 ผูเช่ียวชาญเขาไปชวยชี้แนะระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ SME และการจัดการขอมูล เชน 

ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม ดานการจดัการบัญชีสิ่งแวดลอม เปนตน  7.25 
8 ศูนยวิเคราะห/ทดสอบ ผลิตภัณฑมาตรฐานที่มคีวามแมนยํา เชือ่ถือได 6.52 
9 หลักสูตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมแบบ e-learming 5.07 
9 จัดทํา Software เพ่ือชวยในการจดัการการผลิต 5.07 
11 งานวิจัยดานวัสดุหรือสารเคมีทดแทน  4.35 
12 หนวยงานสงเสรมิการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑสาํหรับ SME 3.62 
12 แหลงขอมูลทีร่วบรวมความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับ SME 3.62 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
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สวนที่ 5 : ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ตอการอบรม 

1) สิ่งที่ไดตามคาดหวัง 

- เขาใจเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมใหม ๆ ที่นําไปปรับใชกบัองคกรมากขึ้น (9) 
- ไดรับความรู ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ (5) 
- ไดรับความรูเก่ียวกับเรื่องกฎระเบียบ RoHS WEEE และ REACH (4) 
- ทราบถึงแหลงขอมูลที่สําคญัที่สามารถเขาไปสืบคนขอมูลที่สนใจตอไป 
- เขาใจในหลักการของ CSR มากขึ้น 

2) สิ่งที่ไมเปนไปตามความคาดหวัง 

- เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมบางเครื่องมือยังไมมีความรูพ้ืนฐานจึงไมเขาใจชัดเจน 
- รายละเอียดและเนื้อหาตาง ๆ ไมสามารถบรรยายไดทัน เน่ืองจากเวลาจํากัด 
- ความรูที่ไดคอนขางกวางและไมเฉพาะเจาะจง 
- ตัวอยางสไลด และแนวทางการดําเนินการของมาตรการตาง ๆ ควรมีแจกใหผูเขารวม 

อบรม  

3) สิ่งทีต่องปรบัปรุงในครั้งตอไป 

- ระยะเวลาในการอบรมแตละหัวขอ ควรจัดหลักสูตรใหชดัเจนมากกวานี้ เพราะยังไมมี
ความรูพ้ืนฐาน  ควรเพิ่มเน้ือหาและเวลาเพื่อใหสามารถทําความเขาใจมากขึ้น  โดยเฉพาะ
เครื่องมือหรือเทคนิคใหม ๆ (6) 

- ตองการ Workshop เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากไดรับแงคิดและมุมมองไดมากขึ้น (2) 
- ขอใหมีการติดตามประเมินผลการปรับปรุงหลังสัมมนา  หรือมีการระดมความคิดเห็นใน

เรื่องมาตรการดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ  
- ตองการใหมีการจัดอบรมเพิ่มขึ้น และตอเน่ืองเร่ือย ๆ  
- กลุมเปาหมายและขนาดของธุรกิจไมตรงกับเปาหมาย หรือมีความหลากหลายทําใหระดับ

ความรูที่ไดรับไมเทากัน  
- เอกสารประกอบการบรรยายบางหนาไมมีในการบรรยาย  ควรเพิ่มเติมเอกสารใหครบเพื่อ

ปองกันการสับสน 
 

4.4 ภาคเหนือ 

  การดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมใหกับผูประกอบการของภาคเหนือ มีกลุมเปาหมายคือ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน  และอุตสาหกรรมเซรามิก โดยมีกําหนดการ 



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
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สถานที่และจํานวนผูเขารวมอบรมไดสรุปในตารางที่ 4-4 และผลการประเมินการฝกอบรมในประเด็น
ตางๆ จากผูเขารวมอบรม ดังนี้ 

ตาราง 4-4 สรุปการดําเนินกิจกรรมฝกอบรม ภาคเหนือ 
 

 กิจกรรม / สถานที่ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (คน) 

โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 5 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 อุตสาหกรรมเซรามิกส 3 

 หนวยงานอื่นๆ 42 

โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 3 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 อุตสาหกรรมเซรามิกส 3 

 หนวยงานอื่นๆ 33 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4-4   บรรยากาศในการฝกอบรมของภาคเหนือ ในวันที่ 8-9 พ.ย. 2550 

การประเมินผลการอบรม 

 ในการประเมินผลไดดําเนินการประเมินความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งกอนและหลัง
การฝกอบรม  รวมถึงการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรและเอกสารประกอบการฝกอบรม ดาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ดานความคิดเห็นในระหวางการฝกอบรม และความตองการรับการ
สนับสนุนตาง ๆ   ผลจากการประเมินแบงออกมาเปนสวนดังนี้ 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
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สวนที่ 1 : ระดบัความรู  และความเขาใจเกีย่วกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา 
 

ระดับความรู (รอยละ) 
รายละเอียด 

กอน หลัง เปลี่ยนแปลง 

1. ความรูเกี่ยวกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาระหวางประเทศ  
1.1 ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) 36.84 69.53 + 32.69 
1.2 ระเบียบการกําจัดซากเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 

(WEEE) 35.53 64.06 + 28.54 
1.3 ระเบียบการกําจัดการใชสารอันตรายบางชนิดในเครื่อง 

ไฟฟาอิเลคทรอนิกส (RoHS) 37.50 64.06 + 26.56 
2. ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม    
2.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 47.37 72.66 + 25.29 
2.2 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม (EMA) 36.84 65.63 + 28.78 
2.3 ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 44.64 71.88 + 27.23 
2.4 การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 46.71 67.19 + 20.48 
2.5 การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 36.18 66.41 + 30.22 
2.6 ฉลากเขียว (GL) 41.22 75.61 + 34.39 
2.7 เทคโนโลยีสะอาด (CT) 50.00 74.22 + 24.22 

 

สวนที่ 2  : ขอมูลการบรรยายของวทิยากร 

ผูบรรยาย: นายนฤเทพ เล็กศิวิไล 
หัวขอ :  SME ไทยภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

- มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
- ความจําเปนและภาระหนาที่ของ SME ไทย 
- แนวทางปรับตัว – การประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ 
- กฎหมายที่เกี่ยวของ / แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

ผูบรรยาย: นายสุธี สมุทรประภูต 
หัวขอ :  เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม) 

- ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
- การบัญชีบริหารเพ่ือส่ิงแวดลอม  (EMA) 
- ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

ผูบรรยาย: นายอธิวัตร  จิรจริยาเวช  
หัวขอ :  เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (การผลิตและผลิตภัณฑ)    

- เทคโนโลยีสะอาด (CT)    
- การประเมินวัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 
- โครงการฉลากเขียว (Green label) 
- การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 
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วิทยากร 
หัวขอท่ีประเมิน 

นฤเทพ สุธี อธิวัตร 
1. เทคนิคการบรรยายที่นาสนใจ 3.06 3.22 3.06 
2. สามารถอธิบายไดตรงประเด็นกับหัวขอท่ีบรรยาย 3.28 3.41 3.34 
3. ความรอบรูในหัวขอท่ีบรรยายและเรื่องที่เกี่ยวของ 3.34 3.50 3.31 
4. บรรยายไดตรงเวลา  และตอบขอซักถามไดชัดเจน 3.28 3.41 3.25 

 

สวนที่ 3 : ขอมูลของหลกัสตูร และภาพรวมของการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
ระดับความคิดเห็น 

รายละเอียด 
ดีมาก ดี พอใช นอย 

1. เน้ือหาหลักสูตร 31.25 68.75 0.00 0.00 
2. เอกสารประกอบการอบรม 21.88 75.00 3.13 0.00 
3. ระยะเวลาในการอบรม 6.25 71.88 21.88 0.00 
4. สถานที่อบรม 28.13 62.50 9.38 0.00 
5. อาหาร เครื่องดื่ม 34.38 56.25 9.38 0.00 

 

สวนที่ 4 : ความตองการรบัการสนบัสนุนของผูประกอบการตอการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

                ดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยโุรป 

ลําดับ รายละเอียด รอยละ 

1 การแจงเตือนขาวสารดานมาตรการดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหความรูที่เกี่ยวของกับ SME 13.24 
2 แหลงขอมูลที่รวบรวมความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับ SME 10.29 
3 แหลงขอมูลผูผลิตวัตถุดิบ/ชิ้นสวน/สารเคมี ที่สอดคลองกับกฎระเบียบตาง ๆ  9.56 
3 หนวยงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ SME 9.56 
5 ผูเช่ียวชาญเขาไปชวยชี้แนะระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ SME และการจัดการขอมูล เชน  

ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม ดานการจัดการบัญชีสิ่งแวดลอม เปนตน  8.82 
6 ผูเช่ียวชาญเขาไปชวยชี้แนะวิธีการบริหารจัดการการผลิตสินคาที่ปลอดสารตองหามและ    

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 8.09 
7 ใหภาครัฐผลักดันกฎหมายลักษณะเดียวกับ WEEE RoHS หรือ REACH  7.35 
7 งานวิจัยดานวัสดุหรือสารเคมีทดแทน  7.35 
9 เงินทุนสนับสนุนเพ่ือใหผูประกอบการปรับปรุงเทคโนโลยี 6.62 
10 ศูนยวิเคราะห/ทดสอบ ผลิตภัณฑมาตรฐานที่มีความแมนยํา เชื่อถือได 5.88 
11 หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ เชน นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือไมตองเดินทางไกล 5.15 
11 หลักสูตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมแบบ e-learming 5.15 
13 จัดทํา Software เพ่ือชวยในการจัดการการผลิต 2.94 
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สวนที่ 5 : ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ตอการอบรม 

1) สิ่งที่ไดตามคาดหวัง 

- ไดทราบถึงหลักการ แนวคดิของเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (8) 
- ไดทราบรายละเอียดของเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือในไปใชในองคกรตอไป (7) 
- ไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการขอมูลเพื่อใชแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (5) 
- แหลงขอมูลในดานวิชาการและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (2) 
- ไดรูจักกับผูประกอบการรายใหม ๆ มากขึ้น 
- เกณฑการพิจารณาขอกําหนดของผลิตภัณฑแตละประเภทของประเทศอื่นๆ   
- ไดทราบถึงเครื่องมือในการกําหนดตัวชี้วัดการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
- นําความรูที่ไดไปปรับใชกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 อยางตอเน่ือง 

2) สิ่งที่ไมเปนไปตามความคาดหวัง 

- รายละเอียดของเนื้อหาการบรรยายนอยเนื่องจากระยะเวลาสัน้ทําใหตองไปคนควาอีกมาก (3) 
- เน้ือหาในวันแรกไมตรงกับประเภทธุรกิจเทาที่ควร 
- ไมมีกรณีศึกษาที่มีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน 

3) สิ่งทีต่องปรบัปรุงในครั้งตอไป 

- อาจตองเนนเครื่องมือที่มีความเปนไปไดในการนําไปใชงานหรือที่ตองถูกบังคับและใกลตัว
ใหมากขึ้น (2) 

- เพ่ิมตัวอยางในกรณีศึกษาใหหลากหลายมากขึ้น (2) 
- เนนตัวอยางการปรับปรุงองคกรและวิธีการดําเนินงานมากขึ้น 
- รูปภาพ หรือตัวอยางที่ทําใหมองเห็นชัดเจน 
- ลดการบรรยายเชิงวิชาการ เพ่ือเพ่ิมการใชงานจริงในทางปฏิบัติ 
- รายละเอียดของเนื้อหาที่ชัดเจนขึ้นในแตละหัวขอ 
- เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมหรือลดเนื้อหาในการบรรยาย โดยเนนเฉพาะหัวขอที่สําคัญ 
- รวมกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมาประชุมพูดคุยกัน 
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