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การเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินนโยบาย 

ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน (5R+E) ในระดับอุตสาหกรรม 

 
รัชนีกร ดานศิริชัยสวัสด์ิ  

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดยอ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใตกระแสของการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมที่มีอยูอยางจํากัดลดนอยลงและเส่ือมโทรมอยางตอเน่ือง แตอยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมถือเปนกลไกหลัก      

ในการสรางความเจริญกาวหนาของประเทศและความสามารถทางการแขงขันในระดับโลกได ดังน้ัน ในปจจุบัน

ภาคอุตสาหกรรมจึงพยายามนําหลักการ แนวคิด นโยบายตลอดจนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเขามาจัดการกับปญหา

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจากผลของกระบวนการผลิต ซ่ึงปจจัยขับเคล่ือนที่สําคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย เพื่อสรางดุลยภาพใน

มิติดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมไปพรอมๆ กัน ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงพยายามศึกษาปจจัยดานทรัพยากรบุคคลในแงมุม

ตางๆ เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินนโยบายในภาคอุตสาหกรรมใหประสบผลสําเร็จ วัตถุประสงคการวิจัยครั้ง

น้ี ผูวิจัยนําตัวแปรประชากรศาสตร (เพศ) และความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมาเปนปจจัยในการศึกษาความสัมพันธใน    

การดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) และการดําเนินนโยบายดานพลังงาน (E) จากการมีสวนรวมของพนักงาน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล และใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการถดถอยเชิงเสน 

ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค พบวา (1) ปจจัยทางประชากรศาสตร (เพศ) ที่แตกตางกัน

สงผลใหการมีสวนรวมของพนักงานในการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) ในหมวดของการลดการใช/การเกิดของเสีย/

กระบวนการที่กอใหเกิดของเสีย (Reduce) และการซอมหรือแกไข (Repair) แตกตางกัน (2) ความรูความเขาใจดาน

ส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอการสรางความเขมแข็งในการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมจาก

การมีสวนรวมของพนักงาน (Sig.=0.000 R2=0.403) (3) ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญใน

ทิศทางบวกตอการสรางความเขมแข็งในการดําเนินนโยบายดานพลังงานจากการมีสวนรวมของพนักงาน (Sig.= 0 R2= 0.335) 

ทรัพยากรมนุษยนอกจากเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ยังตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใต

ดุลยภาพทางสังคมและความสมดุลทางส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต 

  

คําสําคัญ : เพศ, ความรูในบริบทของส่ิงแวดลอม, นโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน, การมีสวนรวมของพนักงาน 
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Abstract  

  The economic and social development under the rapid change effect the limited existing natural 

resources and environment which were reduced and deteriorated continuously. However, the economic 

development could not decline the industrial expansion, the important trend for development should 

concentrate the building of balance of both economic, social and environment at the same time. The most 

important drivers are human. Therefore, the objectives of this research were to study the factors (gender 

and environmental knowledge) of the strengthening building of the implementation of policies on 

environment (5R) and energy (E) regarding the personnel participation in the industrial sector by applying 

the ANOVA and the linear regression analysis. The result of the research found that (1) Gender was affected 

by environment policies (reduce and repair) and energy policies. (2) The environmental knowledge had 

significant effect on environment policies (Sig.= 0.000 R2 = 0.403). (3) The environmental knowledge had 

significant effect on energy policies (Sig.= 0.000 R2 = 0.335). Statistically significant at the 0.05 level. Both of 

the factors effected the reaction of the participation in the policies of environment and energy in the 

organization to meet the objectives of the policies which were difficult to copy and could build the 

advantage of the sustainable competition. 

 

Keywords : Gender, Environmental knowledge, Environmental and Energy Policy, Employee Involvement 
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1.  บทนํา 

 ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญตอสรรพชี วิต       

ใหคุณคาและคุณประโยชนคณาประการ ในอดีตมนุษยเปน 

เพียงผูพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอยูรอดเทาน้ัน  

แตปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถูก

พัฒนาโดยมนุษยอยางไมหยุดยั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ

นํามาใชเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมโดยไม

คํานึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับส่ิงแวดลอมจึงเปนไปในลักษณะของการทําลาย

และไรสํานึก ปญหาเหลาน้ีหากยังไมไดรับการแกไขอยาง

เรงดวนทําใหผลกระทบที่ไดรับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  

อยางไรก็ตามในการพัฒนาประเทศน้ันมิอาจปฏิเสธ

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมได ซ่ึงนอกจากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจยังมีความลมเหลวที่เกิดขึ้นในอีกดานหน่ึงของการ

พัฒนาโดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดวาระการพัฒนาใหมขึ้น

(Post-2015 Development Agenda) ภายใตวิสัยทัศนที่

เ ป ล่ี ย นผ าน ไป สู เ ป าหม าย การ พัฒน า อย า ง ยั่ ง ยื น 

( Sustainable Development Goals: SDGs) ร ว ม ทั้ ง

ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายเ ก่ียวกับพลังงานและ

ส่ิงแวดลอมไวเชนเดียวกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางความ

สมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมโดยสนับสนุน

ใหองคกรทุกภาคสวนรวมกันขับเคล่ือนใหบรรลุเปาหมาย

ดังกลาว        

การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจึงเปนโจทยสําคัญ

ตอการดําเนินธุร กิจในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 

ภาคอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมเปน          

อยางมาก ดวยเหตุน้ีภาคอุตสาหกรรมจึงพยายามดําเนิน

นโยบายที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้นพรอมทั้งกระตุนให

พนักงานในองคกรปรับเปล่ียนพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติ

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม งานวิจัยน้ี จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับทรัพยากรบุคคล

ไดแก ปจจัยทางประชากรศาสตร (เพศ) และปจจัยความรู

ความเขาใจดานส่ิงแวดลอมในการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอมและพลังงาน (5R+E) จากการมีสวนรวมของ

พนักงานในระดับอุตสาหกรรม ซ่ึงผูวิจัยมีแนวคิดที่วาแม

หลักการ แนวคิด นโยบายตลอดจนเครื่องมือมีประสิทธิภาพ

มากเพียงใดก็ตามยอมตองอาศัยทรัพยากรบุคคลเปนสําคัญ

ในการขับเคล่ือนเพื่อใหบรรลุผลผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค  
 

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร (เพศ) ใน

การดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงานจากการมี

สวนรวมของพนักงาน  

 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรู

ความเขาใจดานส่ิงแวดลอมในการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอม (5R) จากการมีสวนรวมของพนักงาน  

 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรู

ความเขาใจดานส่ิงแวดลอมในการดําเนินนโยบายดาน

พลังงาน (E) จากการมีสวนรวมของพนักงาน  
 

3.  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับตัวแปร 

 3.1  นโยบายพลังงานประเทศไทย  

 พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ       

การสรางความม่ันคงทั้งดานการเมือง การทหาร ตลอดจน

การ พัฒนา เ ศ ร ษฐ กิ จทุ กส าข า  อาทิ  เ กษต ร กร รม 

อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย ไฟฟา ประปา คมนาคมและขนสง 

เปนตน แตถาหากใชพลังงานอยางไมถูกตองอาจทําใหแหลง

ทรัพยากรทางพลังงานหมดไปอยางรวดเร็ว ดังน้ันภาครัฐจึง

จําเปนตองหาแนวทางแกไขและปองกันปญหาการขาด

แคลนพลังงาน โดยกําหนดใหมีมาตรการสําหรับอนุรักษ

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

นโยบายดานพลังงานเปนแนวทางหน่ึงที่ชวยใหเกิด

การใชพลังงานอยางคุมคา ประเทศไทยมีนโยบายดาน

พลังงานดังน้ี (1) ความม่ันคงดานพลังงาน (2) พลังงาน

ทดแทน (3) การกํากับดูแลราคาและความปลอดภัย (4) การ

อนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพ และ (5) การดูแล

ส่ิงแวดลอม [1] ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญจึงพยายาม

ดําเนินนโยบายดานการลดการใชพลังงานอยางจริงจัง

เ น่ืองจากเปนแนวทางหน่ึงที่ชวยสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันในเชิงธุรกิจ ดังน้ันนโยบายพลังงานนับวา
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เปนตัวแปรที่ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญตางใหความสําคัญ

เปนอยางมากในการดําเนินธุรกิจ 

3.2  นโยบายดานส่ิงแวดลอม: การจัดการของเสียแบบ

ผสมผสาน (Integrated waste management) 

 กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมเชิง นิเวศ สนับสนุนให เ กิดการพัฒนาที่

สอดคลองกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมสงเสริม

ใหภาคอุตสาหกรรมใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการนําของเสียกลับมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ และ

การประยุกตใชหลักการจัดการของเสียแบบผสมผสาน

เพื่อใหปริมาณของเสียลดลงอยางตอเน่ือง  

 การจัดการของเสียแบบผสมผสานเปนการดําเนินการ

จัดการของเสียใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของของเสีย โดย

คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ

ป อ ง กัน รั กษา ส่ิ ง แ วด ล อม ให มี คุณภ าพอย า งยั่ ง ยื น 

ประกอบดวยแนวคิดตั้งแต (1) การลดการเกิดของเสียที่

แ ห ล ง /กร ะบวน การ ที่ ก อ ใ ห เ กิ ด ข อ ง เ สี ย  (Source 

reduction; R1) (2) การซอมหรือแกไข (Repair; R2) โดย

นําส่ิงของเครื่องใชที่เสียหายมาซอมหรือแกไขใหอยูในสภาพ

ที่ใชงานไดตอไป (3) การใชวัสดุที่ยังใชงานไดซํ้า (Reuse; 

R3) (4) การหมุนเวียนกลับมาใชใหม (Recycle; R4) ใน

รูปแบบตางๆ กอนนําสวนที่ไมสามารถใชประโยชนใดๆ ได

ไปกําจัด และ(5) การหลีกเล่ียงขยะมีพิษหรือผลิตภัณฑ

อันตราย (Reject; R5) [2] ทั้งน้ีผูบริหารตองใหการสนับสนุน

ทั้งดานนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ัน นโยบายดานส่ิงแวดลอมเก่ียวกับการจัดการ

ของเสียแบบผสมผสาน (5R) ที่ไดกลาวมาในขางตน จึงเปน

องคประกอบที่สําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม ผูวิจัยนํามา

ศึกษาในครั้งน้ีควบคูกับนโยบายดานพลังงานในหัวขอ 3.1 

3.3  ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ) 

(Demographic characteristics; Gender) 

 เพศภาวะ (Gender) คือส่ิงที่แสดงลักษณะความ

แตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยองคการอนามัย

โลกไดใหความหมายไววา “คุณลักษณะของผูหญิงและผูชาย

ในบทบาททางสังคม พฤติกรรม กิจกรรมและคุณลักษณะที่

ใหสังคมพิจารณาวาเปนผูชายหรือผูหญิง”[5] สวน เพศ 

(Sex) มีความหมายในลักษณะทางชีววิทยาของบุคคล ซ่ึง

แบงเปนเพศหญิงและเพศชาย 

 เพศเปนตัวแปรทางดานประชากรศาสตรที่ถูกนํามาใช

ในการศึกษาวิจัยดานส่ิงแวดลอมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน     

[6] ผลการศึกษาที่ผานมาพบวา เพศที่แตกตางกันสงผลตอ

การดําเ นินการดานส่ิงแวดลอมที่ แตกตางกันอย าง มี

นัยสําคัญทางสถิติ [7]  งานวิจัย Bennett and Cohen [8] 

ศึกษาธรรมชาติของความแตกตางระหวางเพศชายกับเพศ

หญิง พบวา เพศชายมีความคิดหนักแนนมากกวาเพศหญิง 

แตเพศหญิงมีความคิดละเอียดออนและรอบคอบมากกวา

เพศชาย ในอีกทางหน่ึง พบวา เพศชายมีระดับคะแนนสูงใน

การรักษาส่ิงแวดลอมจากตัวของตัวเองอยางมีนัยสําคัญ [9] 

เปนตนจากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ตัวแปรทาง

ประชากรศาสตรดานเพศจึงเปนตัวแปรอิสระที่ผูวิจัยสนใจ

นํามาศึกษาในครั้งน้ี 

3.4  ความรูความเขาใจในบริบทของส่ิงแวดลอม 

ความรู ในบริบทดานส่ิงแวดลอมแบงออกเปน 2 

รูปแบบ ไดแก (1) ความรูดานส่ิงแวดลอมจากผลกระทบที่

เกิดขึ้น ซ่ึงผลกระทบบางประเภทอาจใชเวลานานหลายป

และไมคงที่ ยังสามารถเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผานไป เชน 

ปรากฏการณโลกรอน (2) ความรูดานส่ิงแวดลอมจากแหลง

ความรูอ่ืนๆเชน ฉลากผลิตภัณฑ เปนตน [10], [11] นักวิจัย

กลาววาระดับความรูดานส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมในแตละ

ประเทศอาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญตอการสนองตอบ

ขอมูลดานส่ิงแวดลอมเน่ืองจากคนในประเทศเหลาน้ันอาจ

กําลังเผชิญกับผลกระทบดานใดดานหน่ึงจากปญหาที่กําลัง

เกิดขึ้น [12] เชน ประเทศออสเตรเลียไดรับผลกระทบจาก

หลุมของชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตารกติกาทําใหอัตราการ

เกิดมะเร็งผิวหนังเพิ่มจํานวนขึ้น เปนตน ความรูความเขาใจ

กอใหเกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดและพฤติกรรม ผูมีความรู

มากกวาสามารถนําความรูที่ มีมาใชในการพิจารณาและ

ตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น [13] 
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จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ความรูความเขาใจ

ดานส่ิงแวดลอมจึงเปนตัวแปรอิสระที่ ผู วิจัยนํามาศึกษา 

ความรูความเขาใจเปรียบเสมือนกลยุทธสําคัญที่สงผลตอ

ความสําเร็จของงาน 

3.5  การเสริมสรางความเขมแข็งดานโยบายจากการมี

สวนรวมของพนักงาน 

ประพันธพงศ [3] ไดใหความหมายของการมีสวนรวม   

ไววาเปนผลมาจากการเห็นพองตองกันดานความตองการ

และทิศทางการเปล่ียนแปลง เม่ือความเห็นพองกันมากพอ

จนเกิดการริเริ่มโครงการเพื่อปฏิบัติการ สมาชิกรวมกัน

ปฏิบัติทําใหสามารถบรรลุถึงความเปล่ียนแปลงทีต่องการได 

สันติชัย[4] กลาววาสาระสําคัญของการมีสวนรวมของ

บุคลากรคือการเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมใน

การคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยรวมรับผิดชอบใน

เรื่องตางๆเพื่อให เปนที่ยอมรับของผู อ่ืน การวิจัยโดย 

Kontoghiorghes et al. [14] พบวา องคกรที่สงเสริมการ

เรียนรูสงผลใหพนักงานมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวคิด

หรือปรับปรุงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลของการมี

สวนรวมในดานตางๆ ยังผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับผลการ

ดําเนินงานขององคกร 
 

4.  วิธกีารวิจัย 

4.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรเปนพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

อุดรธานี จํานวนตัวอยางคํานวณจากสูตร Yamane (1976) 

ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% [15] ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชความนาจะเปนแบบงาย (Simple random sampling) 

ซ่ึงทุกหนวยมีโอกาสถูกเลือกเทากัน ตั้งแตพฤษภาคม-

มิถุนายน พ.ศ.2560 แบบสอบถามที่สามารถนํามาใช

วิเคราะหจํานวนทั้งส้ิน 266 ชุด  

4.2  เคร่ืองมือในการวิจัย  

 แบบสอบถามปลายปด ประกอบดวย 3 สวน   

 สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคล เพศชาย เพศหญิง 

 ส วนที่  2 คํ า ถ ามด านค วามรู ค ว าม เ ข า ใ จด าน

ส่ิงแวดลอม อาทิ กิจกรรมทางอุตสาหกรรมปลดปลอยกาซ 

(คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสและอ่ืนๆ) สงผลตอการ

เกิดปรากฏการณเรือนกระจก การประหยัดพลังงานคือการ

เดินเครื่องจักรใหเต็มประสิทธิภาพ เปนตน ซ่ึงเปนคําถามทั้ง

เชิงบวกและเชิงลบ เลือกตอบ (ใช ไมใช) และแบงระดับของ

ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมออกเปน 5 ระดับ คือ 
 

คะแนน 0–3 มีความรูความเขาใจในระดับต่ําที่สุด   

คะแนน 4–6 มีความรูความเขาใจในระดับต่ํา 

คะแนน 7–9 มีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง 

คะแนน 10–12 มีความรูความเขาใจในระดับสูง 

คะแนน 13–15 มีความรูความเขาใจในระดับสูงมากที่สุด 
 

นําระดับความรูความเขาใจที่ไดมากําหนดเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Likert scale) 5 ระดับ  

สวนที่  3 ขอคําถามการมีสวนรวมตอการดํ าเ นิน

นโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน อาทิ การคัดแยก

ประเภทขยะ การเลือกใชสารเคมีที่ไมทําลายชั้นบรรยากาศ 

การซอมแซม/บํารุงรักษาอุปกรณตางๆ เม่ือชํารุด เปนตน 

โดยระบุระดับของการมีสวนรวมเปนมาตราสวนประมาณคา 

(Likert scale) 5 ระดับ 

4.3  วิธีการวิเคราะหทางสถิติ แบงออกเปน 2 สวน  

 สวนที่ 1 การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 

Variance : ANOVA) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อหา

ความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวางเพศและการดําเนิน

นโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงานจากการมีสวนรวมของ

พนักงาน ภายใตเงื่อนไข การสุมตัวอยางประชากรที่ มีการ

แจกแจงแบบปกติและการสุมเปนอิสระจากกัน 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear 

regression analysis) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2.2 และ ขอ 2.3 โดย

การประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด และ

เลือกตัวแปรพยากรณเขาสมการแบบคัดเลือกเขา (Enter)  

ภายใตเงื่อนไข (1) คาเฉล่ียของคาคลาดเคล่ือนเทากับศูนย 

(2) คาคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ (3) คาคลาดเคล่ือน

เปนอิสระกัน (4) คาแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือน (5) ตัว

แปรอิสระทุกตัวเปนอิสระกัน 
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5.  การวิเคราะหผลทางสถิติ 

5.1  ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)  

 ความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดจากคา Cronbach’s 

Alpha (α) [16] ผลการวิเคราะหความเชื่อ ม่ัน พบวา 

แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือโดยรวมในระดับดี หรือมีคา

ความสอดคลองภายในด ี(Cronbach’s Alpha = 0.813)  

5.2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร        

 การพิจารณาสภาพปญหาและความสัมพันธระหวาง 

ตัวแปร (Multicollinearity) พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ

ส ห สั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น ร ะ ห ว า ง ตั ว แ ป ร  ( Pearson’s 

correlation coefficient) พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เพียรสันของตัวแปรทุกคู (0.169-0.477)<0.75 สรุปไดวาตัว

แปรที่นํามาใชในการวิเคราะหปราศจากปญหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร กอนนําไปวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง

ในขั้นตอนตอไป ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’ s 

Correlation Coefficient)   
 

ตัวแปร 

ความรูความ

เขาใจ  

(K) 

นโยบาย

พลงังาน  

(E) 

นโยบาย

สิ่งแวดลอม 

(5R) 

ความรูความเขาใจ (K) 1 .476 .477 

นโยบายพลงังาน (E)  1 .169 

นโยบายสิ่งแวดลอม (5R)   1 
 

5.3  การวิ เคราะหความแตกตางระหวางค า เ ฉ ล่ีย        

ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2.1 

 การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัย

ทางประชากรศาสตร (เพศ) และการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอมและพลังงานจากการมีสวนรวมของพนักงาน 

โดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ขอมูลมีการแจก

แจงแบบปกติและการสุมที่เปนอิสระจากกันโดยการทดสอบ

คาความแปรปรวน (Homogeneity of variance) ใชสถิติ

ทดสอบ Levene test ถาความแปรปรวนของตัวแปรเทากัน 

(sig.>0.05) ใชสถิติทดสอบ F test ถาความแปรปรวนของ

ตัวแปรไมเทากัน (sig.<0.05) ใชสถิติทดสอบ Welch test 

 ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานเพศที่แตกตางกัน

สงผลใหการมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม 

(5R) ในหมวดของการลดการ ใช /การ เ กิดของ เ สี ย /

กระบวนการที่กอใหเกิดของเสีย (Reduce) อาทิ การใช

กระดาษหนา-หลัง การเลือกใชสินคาที่มีหีบหอบรรจุภัณฑ

นอยชิ้น การเลือกใชสินคาชนิดเติม เปนตน (Sig.=0.044) 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 และการซอมหรือแก ไข 

(Repair) อาทิ การซอมเครื่องจักรที่ชํารุดเสียหาย การ

ตรวจสอบและเช็ดทําความสะอาดอุปกรณเสมอ เปนตน

(Sig.=0.001) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 แตกตางกัน  

กลาวคือเพศหญิงมีพฤติกรรมในการลดการใชมากกวาเพศ

ชาย แตเพศชายมีพฤติกรรมในการซอมแซมหรือแกไข

มากกวาเพศหญิง ดังตารางที ่2 ผูวิจัยไดอภิปรายผลประเด็น

น้ีเพิ่มเติม ซ่ึงกลาวในหัวขอ 6.1 ตอไป  

5.4  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง  

(Linear regression) ตามวัตถุประสงคขอ 2.2 และขอ 2.3 

 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรงเปนการพิจารณา

ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม  

(ตัวแปรอิสระ) และการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) 

และพลังงาน (E) จากการมีสวนรวมของพนักงาน (ตัวแปร

ตาม)  

                       Yi =  0 + iXi + e                   (1) 
 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธตามวัตถุประสงคขอ 2.2  

พบวา ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกในการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิ ง แ วด ล อม ( 5R) จ ากการ มี ส วนร วมของพ นัก ง า น 

(Sig=0.000) ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียระหวางเพศกับการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงานจากการมีสวนรวม

ของพนักงาน (5R+E) 

ประชากรศาสตร 

เพศ 

ลดการใช

(Reduce) 

ซอมแซม

(Repair) 

ใชซํ้า 

(Reuse) 

นํากลับมาใชใหม

(Recycle) 

หลีกเล่ียง

(Reject) 

พลังงาน 

(Energy) 

คาเฉล่ีย 

ชาย 

หญิง 

4.46 

4.30 

4.52 

2.95 

3.12 

2.55 

3.35 

3.37 

3.35 

2.51 

2.44 

2.54 

4.08 

4.09 

4.05 

3.22 

3.20 

3.24 

Levene (Sig.) 0.173 0.114 0.065 0.774 0.154 0.110 

F 6.296 15.901 0.221 0.343 0.131 0.089 

Sig. 0.013* 0.000** 0.885 0.559 0.718 0.766 

หมายเหตุ    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   

ตารางที่ 3 สัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวางความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมกับการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R)  

จากการมีสวนรวมของพนักงาน 

ความรูความเขาใจ 

ดานส่ิงแวดลอม 

(Knowledge) 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่ 0.519 0.234  2.219 0.027** 

ส่ิงแวดลอม (5R) 0.776 0.058 0.635 13.342 0.000** 

 R2 = 0.403      Durbin-Watson=1.988      F = 178.003      Sig=0.000** 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

การดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมจากการมีสวนรวมของพนักงาน = 0.519 +0.776 ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม  (2)    
 

ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิการถดถอยของระหวางความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมกับการดําเนินนโยบายดานพลังงาน (E)  

จากการมีสวนรวมของพนักงาน  

ความรูความเขาใจ 

ดานส่ิงแวดลอม 

(Knowledge) 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่ 0.714 0.253  2.826 0.005** 

พลังงาน (Energy) 0.719 0.063 0.578 11.499 0.000** 

 R2 = 0.335      Durbin-Watson = 1.999      F = 132.228      Sig = 0.000** 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

การดําเนินนโยบายดานพลังงานจากการมีสวนรวมของพนักงาน =  0.714 + 0.719 ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม  (3)           
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธตามวัตถุประสงคขอ 2.3 

พบวา ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกในการดําเนินนโยบายดาน

พลังงาน (E) (Sig.=0.000) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

อาทิ การตรวจสอบการรั่วในจุดตางๆของการปฏิบัติงาน 

เปนตน ดังตารางที่ 4 ผูวิจัยไดอภิปรายผลในประเด็นน้ี

เพิ่มเติม ซ่ึงกลาวในหัวขอ 6.2 ตอไป 
 

6.  การอภิปรายผล 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 

แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot) จํานวน 266 คน ผลจาก

การวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

 6.1 ปจจัยดานเพศที่แตกตางกันมีผลตอการดําเนิน

นโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) ในหมวดของการลดการใช/

การเกิดของเสียที่แหลง/กระบวนการที่กอใหเกิดของเสีย 

(Reduce) และการซอมหรือแกไข (Repair) แตกตางกัน

ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัย Dietz et al. [8] และ 

Tikka et al. [17] พบวา เพศแตกตางกันสงผลตอปจจัยดาน

ส่ิงแวดลอมที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาทิ การมี

สวนรวมในการแยกทิ้งบรรจุภัณฑเพื่อการรีไซเคิลงานวิจัย

ของ Hopkins and Powers [18] พบวา เพศหญิงเห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากกวาเพศชาย (Altruistic behavior) 

เชน การประหยัดไฟฟา การแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เปนตน 

แตผลการวิจัยขัดแยงกับงานวิจัยของ Paço and Raposo 

[19] ที่วาความแตกตางระหวางเพศไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับพฤติกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 6.2 ปจจัยดานความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกกับการดําเนิน

นโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) และนโยบายดานพลังงาน (E) 

จากการมีสวนรวมของพนักงาน กลาวคือ หากทรัพยากร

บุคคลมีความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมากขึ้นทําใหการ

ดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงานขององคกรมี

ความเขมแข็งยิ่งขึ้นดวยเชนกัน โดยพนักงานสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาคิดวิเคราะหเสนอแนะแนวคิดหรือปรับปรุง

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับ

ผลการดําเนินงานขององคกรตามเปาหมายที่วางไว 

 ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับนักวิจัยหลายทานที่พบวา 

ความรูด านส่ิ งแวดล อม มี อิท ธิพลตอความตั้ ง ใ จและ

พฤติกรรมที่ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม [15] งานวิจัยของ 

Kaynak [20] พบวาการไดรับความรูความเขาใจโดยการ

จัดตั้งระบบการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสมทําให

องคกรสามารถประสบความสําเร็จในการนําระบบใหมๆ เขา

มาประยุกตใช เชนเดียวกับงานวิจัย Cheung and To [21] 

และ Peccei and Rosenthal [22] พบวา การใหพนักงาน

มีสวนในการเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติดวยตนเองผาน

ทางการฝกอบรมหรือการไดรับความรูตางๆ เพิ่มขึ้นเปนผล

ทําใหระดับคุณภาพการปฏิบัติงานขององคกรสูงขึ้นได  
 

7.  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยน้ีศึกษาตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปรเทาน้ัน 

คือประชากรศาสตร(เพศ) และความรูความเขาใจดาน

ส่ิงแวดลอมที่มีตอตัวแปรตามคือการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอม (5R) และพลังงาน (E) จากการมีสวนรวมของ

พนักงานในระดับอุตสาหกรรม เพื่อทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว

มีสวนชวยในการเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเ นิน

นโยบายเชนไร จากผลของการวิจัยสามารถยืนยันและ

ชี้ใหเห็นความสําคัญของตัวแปรเพศและความรูความเขาใจ

ดานส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

 ทรัพยากรบุคลากรผูปฏิบัติถือเปนเปนพลังขับเคล่ือนที่

สําคัญยิ่งในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

นโยบายองคกร โดยเฉพาะปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง

รวดเร็ว อาทิ กลยุทธเชิงธุรกิจ คูแขงขัน ขอมูลขาวสาร 

นวัตกรรม องคความรู ระบบการบริหารจัดการแบบใหมและ

เทคโนโลยี รวมทั้งความซับซอนของระบบเศรษฐกิจ เปนตน 

ซ่ึง จําเปนต องขับเค ล่ื อนใหทั นต อสภาวการณต า งๆ 

ตลอดเวลา ดวยเหตุน้ีการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม 

และพลังงานขององคกรในภาคอุตสาหกรรมเชนเดียวกัน 

การมอบหมายคนใหเหมาะสมกับงานที่ไดกําหนดไว โดย

ปจจัยหน่ึงที่ควรพิจารณาในการปฏิบัติงานคือลักษณะของ
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เพศ บุคลิกลักษณะทางเพศระหวางชายและหญิงสามารถ

สงผลตอความรูสึกนึกคิด ความถนัดและความชํานาญที่

แตกตางกัน หากมอบหมายงานไมเหมาะสมใหกับบุคคลน้ัน

ทําใหผูปฏิบัติงานไมเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงอันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งเม่ือเวลาผานไป

ผูปฏิบัติงานจะรูสึกเบื่อหนายงานและลาออกในที่สุด องคกร

ตองเสียทั้งเงินและเวลาในการรับบุคลากรเขาทํางานและ

การพัฒนาพนักงานใหมอีกครั้ง ดังน้ัน เพศจึงเปนปจจัยที่ไม

ควรมองขามในการชวยเสริมสรางความเขมแข็งตอการ

ดําเนินนโยบายตางๆ ขององคกร 

 ในอีกทางหน่ึง การพัฒนาความรูของบุคลากรใน

องคกรมุงเนนการจัดการความรูความเขาใจใหตรงกับ

ตํ าแหน งความรับ ผิดชอบ เป นความสํ าคัญ  ความรู

เปรียบเสมือนลูกศรนําทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

นโยบายองคกรการสงเสริมความรูสามารถแบงระดับตาม

ความรูความชํานาญและตําแหนงงาน อาทิระดับความรูหลัก 

(Core knowledge) ใหกับทุกคนในองคกร ความรูระดับ

กาวหนา (Advanced knowledge) ใหแก หัวหนาแผนก 

หัวหนางานเปนตน และความรูเชิงนวัตกรรม(Innovative 

knowledge) ใหแก หัวหนาฝาย ผูบริหาร เปนตน เ ม่ือ

บุคคลมีความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นผสานกับความเชื่อและ

ประสบการณสงผลใหพนักงานสามารถบูรณาการผลลัพธ

เหลาน้ีเพื่อประเมิน วิเคราะห สังเคราะหประยุกตใช และ

นํามาซ่ึงการมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวคิดหรือปรับปรุง

งานทําใหดัชนีชี้ วัดระดับคุณภาพงานขององคกรสูงขึ้น 

ศักยภาพเหลาน้ีเปนส่ิงที่องคกรตองการจากบุคลากรมาก

ที่ สุด ดังน้ันกลาวไดวาความรูความเขาใจสามารถชวย

เสริมสรางความเขมแข็งตอการดําเนินนโยบายตางๆ ของ

องคกร 

 การวิจัยในอนาคต ผูที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถนํา

ปจจัยที่กลาวมาขางตนมาเปนประเด็นในการวิจัยในบริบทที่

แตกตางออกไป เน่ืองจากในความเปนจริงแลวปจจัยที่ชวย

สงเสริมใหการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน

ขององค กร ในภาค อุตสาหกรรมประสบผลสํา เ ร็จมี

หลากหลายองคประกอบ อาทิ การสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับสูง การวางกลยุทธ ทัศนคติ แรงจูงใจ ผลตอบแทน 

การทํางานเปนทีม สภาพแวดลอมในการทํางาน ทักษะการ

แกไขปญหาและการตัดสินใจ เปนตน ซ่ึงจะทําใหผลการ

ดําเนินนโยบายองคกรประสบผลสัมฤทธ์ิไดดียิ่งขึ้น ตลอดจน

สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืนในอนาคต 
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