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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ในเชิ งสาเหตุของความพร้อมของบุ คลากร ความพร้อมของ
สถานประกอบการ การสนับสนุนจากภาครัฐ ที่มีต่อการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และประสิทธิผลของศูนย์ซ่อม
และบ ารุงรั กษารถยนต์ มาตรฐาน เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ กลุ่มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัย ประกอบด้วย ศู นย์ ซ่อมและ
บารุงรักษารถยนต์มาตรฐานของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ รวมทั้งสิ้น 207 แห่ง ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบจาลองทางเลือก
สามารถใช้ อธิ บายโครงสร้ างความสั มพั นธ์ ได้ ดี มี ค่ าดั ชนี ความกลมกลื นอยู่ ในเกณฑ์ ที่ ดี และสอดคล้ องกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์
โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square = 139.80, df = 141, GFI = 0.94, RMR = 0.23, RMSEA = 0.0000, CFI = 1.00 และ
CN = 262.38 โดยพบรูปแบบความสัมพันธ์ในโมเดลโครงสร้างดังนี้ (1) การสนับสนุ นจากภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงต่ อ
ความพร้อมของสถานประกอบการและการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของบุคลากร
(2) ความพร้อมของสถานประกอบการมี อิทธิพลทางตรงต่อความพร้ อมของบุ คลากรและการจั ดท าระบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน (3) ความพร้อมของบุคลากร
มีอิทธิทางตรงต่อการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและประสิทธิผลของศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน
และ (4) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีอิทธิทางตรงต่อประสิทธิผลของศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน
คาสาคัญ: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน, ประสิทธิผลของศูนย์ซ่อมฯ

Abstract

The objective of this research was to develop a relational model of the pre-factors
affecting the provision of an environmental management system. The quantitative research
methods. The data were collected from 207 standard automotive maintenance and repair centers.
It was found that the model was suitably consistent with the empirical data. Where Chi-Square = 139.80,
df = 141, GFI = 0.94, RMR = 0.23, RMSEA = 0.0000, CFI = 1.00ม and CN = 262.38, the relational
patterns were described as follows: (1) Government support had a direct effect on the readiness
of firms and the provision of an environmental management system. (2) The readiness of firms
had a direct effect on the readiness of personnel and the provision of an environmental
management system. (3) The readiness of personnel had a direct effect on the provision of an
environmental management system and the effectiveness of standard automotive maintenance
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and repair centers. (4) The provision of an environmental management system had a direct effect
on the effectiveness of standard automotive maintenance and repair centers.
Keywords: environmental management system, standard automotive maintenance and repair
centers, effectiveness of standard automotive maintenance and repair centers.

บทนา

มาตรฐานที่การดาเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สง่ ผลกระทบถึงสภาพแวดล้อมโดยรวม
เช่น กิ จกรรมการซ่อมบ ารุงรถยนต์ การพ่นสีรถยนต์
การทิ้ งขยะสารเคมี เป็นต้ น (จันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์ ,
2543; Walz, 2002; กรมควบคุมมลพิษ, 2551;)
ประเทศก าลั งพั ฒนามี ความเชื่ อว่ าการเปิ ด
เสรีทางเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ลงทุ นภายในประเทศในวงเงินจานวนมหาศาล
จะท าให้เศรษฐกิ จของประเทศมี ความเจริญก้าวหน้ า
อย่างก้าวกระโดด หรือเป็นทางลัดในการสร้างความเจริญ
ให้กับประเทศ ดังเช่น ประเทศไทยที่เปิดโอกาส
ให้ บ ริ ษั ท ของต่ างชาติ เ ข้ า มาตั้ ง ฐานการผลิ ต
รถยนต์ ในประเทศไทยในระดั บนโยบายของรั ฐบาล
การเปลี่ยนแปลงความเชื่ อทางด้ านเศรษฐกิ จ
ดัง กล่า วเป็ น ตั วเร่ ง ท าให้ ห น่ วยงานภาคธุ ร กิ จ
เอกชนของประเทศไทยต่ า งพยายามมุ่ ง มั่ น
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
ภายใต้การแข่ง ขันที่ รุนแรงในระบบการค้าเสรี
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และอิสร์กุล อุณหเกตุ,
2549) การน าระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment Management System: EMS)
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการบริหารจัดการองค์กร
นับได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างความโดดเด่นได้เป็นอย่างดีที่สุด
เพราะว่าภาคสังคมจะได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
จากมาตรการต่างๆ ที่ องค์กรได้นามาใช้ นอกจากนี้
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะสามารถส่งผลให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้กระบวนการ

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในมุมมองหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศนับได้ว่าเป็นผลดีที่สามารถเป็นการกระตุ้น
การหมุนเวียนของเงินในเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มี ก ารขยายตัวเท่ ากั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
ในทางกลั บ กั น อี ก มุ ม มองหนึ่ ง ของนัก บริห าร
จัดการแนวใหม่ที่มิให้ความสาคัญแต่เพียงเฉพาะ
เรื่องกาไร ขาดทุนในระบบเศรษฐกิจเท่านั้น ก็มีมุมมอง
ที่ ขั ดกั นว่ าอาจจะมี ผลกระทบในทางลบได้ เช่ นกั น
เพราะว่าการส่งเสริมดังกล่าวยังสามารถเป็นการกระตุ้น
พฤติกรรมการบริโภครถยนต์ของคนไทยให้เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้ งๆ ที่ สินค้ารถยนต์คันหนึ่ ง
ถือว่ามี ราคาที่ค่อนข้างแพงส าหรับคนไทยพอสมควร
ในขณะเดียวกันการเพิ่ มขึ้นจานวนรถยนต์ในท้ องถนน
ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ในด้านต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น มลพิษทางเสียง
มลพิษทางอากาศ สารเคมีของเสียจากรถยนต์
ยั งท าลายสภาพบรรยากาศของโลกส่ งผลให้ เกิ ด
ภาวะโลกร้อน และในขณะเดี ยวกั นการเพิ่ มจ านวน
ศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
แสดงว่ าคนไทยมี ความต้ องการรถยนต์ เพิ่ มมากขึ้ น
นับ ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒ นธรรม
การบริโภค ทั้ งนี้จากการที่ จานวนรถยนต์ในท้องถนน
เพิ่ ม ขึ้ นส่ ง ผลท าให้เ กิ ด การเพิ่ ม ขึ้น ของโชว์รู ม
รถยนต์ยี่ห้องต่างๆ และศูนย์ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
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ผลิตและบริการจะมีคุณภาพสูงตามมา ซึ่งจะทา
ให้ อ งค์ ก รกลายเป็ นองค์ แห่ งคุ ณ ภาพ (Tibor &
Feldman, 1997)
ส าหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ให้ความส าคั ญ
กั บ คุ ณ ภาพของสิ่ง แวดล้อ มในระดับ นโยบาย
ซึ่ งก าหนดเป็ นกฎหมายครั้ งแรกเมื่ อปี พ.ศ. 2518
ตามบทพระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ทาการปรับปรุง
กฎหมายให้มี ความสอดคล้ อ งกั บ ลัก ษณะของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยตลอดในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ใช้พ ระราชบัญ ญั ติส่ง เสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เป็นกฎหมายหลักเพื่อเป็นหลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ ชัด เจนโดยมี วัต ถุป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ ก าหนด
มาตรฐานคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมโดยเฉพาะมาตรฐาน
คุ ณ ภาพน้ า อากาศ เสี ย ง และมลภาวะอื่ น ๆ
ที่ จะเกิ ดขึ้ นกั บสั งคมจากการประกอบธุ รกิ จต่ างๆ
การก าหนดนั้ น เป็ น กฎเกณฑ์ ทั่ วไปเพื่ อ รั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)
ทั้ ง นี้ น อกจากประเทศไทยจะเป็ น ฐาน
การผลิตรถยนต์ให้กับบริษัทยี่ห้อต่างๆ ทั้งบริษัท
จากประเทศญี่ปุ่นและค่ายรถยนต์จากประเทศ
ฝั่งตะวันตกแล้ว คนไทยนับว่ายังเป็นผู้รู้ที่บริโภค
รถยนต์ที่สาคัญอีกด้วยเพราะว่าค่านิยมเกี่ยวกับ
การท่ องเที่ ยวและการแสวงหาความสะดวกสบาย
ตามกระแสสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ น ในกลุ่ ม คนไทย
การเพิ่ ม ขึ้น ของปริม าณรถยนต์อ ย่างต่อ เนื่ อ ง
ในประเทศไทยส่งผลให้ธุร กิ จในกลุ่ม ศูนย์ซ่อ ม
และบารุงรักษารถยนต์มาตรฐานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในกลุ่มเอกชนรายย่อยและกลุ่มบริษัทรถยี่ห้อต่างๆ
และกลยุท ธ์สาคัญ ที่ ใช้ในการสร้างความยอมรับ

จากกลุ่มลูกค้าในช่วงแรกคือการนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสากล ISO9000 เข้ามาใช้ในองค์ก ร
เพื่อเป็นการยืนยันกับลูกค้าว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์
หรือบริการตามทีต่ ้องการมีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
มีความปลอดภัยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร แต่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO
9000 ไม่ ได้ ค านึ งถึ งผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ให้ ค วามส าคั ญ ค่ อนข้ างน้ อย
เมื่ อเที ยบกั บการสร้างความพึ งพอใจให้ เกิ ด ขึ้น กั บ
สิ่งแวดล้อมหรือให้ ความสาคัญ ค่อนข้างน้อยเมื่ อ
เทียบกับการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
รวมไปถึงอันตรายที่จะเกิดจากการกาจัดขยะมีพิษ
และผู้ปฏิบัติงาน ผลกระทบ ด้านมลพิษที่ จะเกิ ดขึ้น
กั บชุมชน (Tibor & Feldman, 1997) การด าเนิ นการ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก
ควบคู่ กั บการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรที่ มี
ความสามารถในการจั ด ท าระบบสิ่ งแวดล้ อม
โดยเฉพาะ จึงท าให้การดาเนินการด้านสิ่ง แวดล้อม
ด้วยระบบดั ง กล่ าวยัง ไม่ เ ห็ นชั ดเจนอย่างเป็ น
รูป ธรรม ท าให้บ างองค์ก รต้องพัฒ นาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของตนเองขึ้นมาใช้เอง และส่งผล
ให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากลใหม่ตามมาอีก
มาก เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ในระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมสากล พบว่ า
ระบบมาตรฐานสากล ISO 14001 เป็ นระบบที่ ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การควบคุ ม ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม และนั บ ได้ ว่ าเป็ นระบบการจั ดการ
สิ่ งแวดล้ อม (environment management system:
EMS) ที่ ห ลายองค์ ก รได้ น ากระบวนการและ
วิธีการที่ เป็นข้อกาหนดอยู่ในตัวระบบ มาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการบริ หารจัดการและกระบวนการผลิ ต
ในองค์กร เพื่อนาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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และเป็นการวางรากฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ซึ่ งมี ตั วอย่ างองค์ กรที่ ประสบความส าเร็ จจากการ
นาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประยุกต์มาจากระบบ
มาตรฐาน ISO 14001 มากกว่ า 1,200 องค์ กรทั่ วโลก
(Karapetrovic & Casadesu, 2009)
ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร
สามารถที่ จะส่งผลทาให้หน่วยงานจัดท าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์พบว่าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อ มที่ มีม าตรฐานและได้รับ
การยอมรับว่าจะนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพได้นั่นคือ
การประยุ ก ต์ใช้ ร ะบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ISO 14001 ทั้ งนี้ เพราะว่ าเป็ นระบบการด าเนิ นงาน
ที่เริ่มตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การวางแผนดาเนินงาน
การดาเนินงาน การตรวจสอบประเมิน และการทบทวน
อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายบริหารซึ่งไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม
จะใช้ร ะบบสิ่ง แวดล้อ มแบบไหนก็ ไม่ ส ามารถ
หลุดพ้นวงจร การดาเนิ นงานแบบนี้ไปได้ หรือ
เรี ยกได้ ว่ าเป็ นกระบวนการด าเนิ นงานแบบ PDCA
ที่ มี ก ารดาเนินงานครบทุ ก กระบวนการส าคั ญ
ของการบริหารจัดการ (สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ, 2550; สถาบั นสิ่ งแวดล้ อมอุ ตสาหกรรม,
2551) นอกจากนี้ประสิทธิผลที่องค์กรจะได้รับ
จากการจัดทาระบบสิ่งแวดล้อม พบว่าทาให้เกิด
กระบวนการผลิ ตที่ ไม่ ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
สามารถลดความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้นจากการก าจั ดขยะ
มีพิษ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้ านความภู มิ ใจในภาพลั กษณ์ ลดต้ นทุ นการผลิ ต
ในระยะยาว และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่ างคุ้มค่ า
มีภาพลักษณ์ที่ดีนายตาของประชาชนทั่วไป ลูกค้า และ
หน่ วยงานภาครั ฐ และยั งเป็ นส่ วนที่ เพิ่ มศั กยภาพ
ในการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
ในการเจรจาทางการค้าทาให้การเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ

และได้รับการยอมรับระดับสูงจากภาคสังคม ทั้ง นี้
นับได้ว่าการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน จากแนวคิ ด
ทั้งหมดที่ได้นาเสนอมานี้พอจะเห็นภาพของกรอบ
แนวคิ ด ความสั ม พั นธ์ ของบุ พปั จจั ย ซึ่ งได้ แก่
ความพร้ อมของสถานประกอบการ ความพร้ อมของ
บุคลากร การสนับสนุนจากภาครัฐล้วนแล้วแต่มีอิทธิพล
ต่อการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อม และ
จะส่งผลท าให้ศูนย์ซ่อมเกิ ดประสิ ท ธิผ ลในการ
ดาเนินธุรกิ จได้อย่างยั่งยืนในระบบการค้าแบบ
เสรีได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุของ
ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของสถาน
ประกอบการ การสนับ สนุนจากภาครัฐ ที่ มีต่อ
การจั ดท าระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ประสิทธิผลของศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์
มาตรฐาน
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดอู่สีเขียว
การเพิ่มขึ้นของศูนย์ซ่อมและบารุงรักษา
รถยนต์ มาตรฐานในปั จจุบั นเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริม าณรถยนต์ บ นท้ อ งถนน
จากการค านวณของกรมควบคุ มมลพิ ษกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประมาณการว่า
ในอนาคตอีกไม่เกิน 10 ปี จานวนศูนย์ซ่อมและ
บ ารุงรักษารถยนต์มาตรฐานจะมี จ านวนเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะศูนย์ซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน
ของเอกชนรายย่อยซึ่งจะส่ง ผลต่อการบริห าร
จั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ า ของบริ ษั ท

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

Vol.6 No.1 (January–June 2016) ISSN 1905-2219
4

รถยนต์ ยี่ ห้ อ ต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ มี ก ารวางระบบงาน
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมในปั จจุ บั นอย่ างค่ อนข้ าง
เป็ นระบบแล้ ว ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ นได้ ชั ด เจน คื อ
ศู น ย์ ซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษารถยนต์ ม าตรฐาน
ของบริ ษั ท โตโยต้ า ที่ ได้ น าระบบการจั ด การ
สิ่ งแวดล้ อมมาตรฐานสากล ISO 14001 เข้ ามาใช้
อย่างเป็นทางการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)
แนวคิดอู่สีเขียวนอกจากเป็นหลักการ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การลดกระบวนการท างานที่ ส่ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นแนวคิดที่ใช้
ในการสร้ างศู น ย์ซ่ อ มและบ ารุง รั ก ษารถยนต์
มาตรฐานที่ มี ส มรรถนะสู ง ในการซ่ อ มและ
บารุงรักษารถยนต์เพื่อให้รถยนต์มีสภาพที่พร้อม
ใช้ งานอยู่ เสมอสามารถลดปั ญหามลพิ ษทางอากาศ
โดยเฉพาะรถยนต์ ที่ ข าดการดู แ ลรั ก ษาและ
เครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแสนจะยาวนาน
จนมีสภาพชารุดทรุดโทรม อู่สีเขียวนี้ก็จะเป็นศูนย์ซ่อม
รถยนต์ที่มีศักยภาพเพียงพอ โครงการอู่สีเขียวนี้
เกิ ดมาจากหน่วยงานภาครัฐ คื อ กรมควบคุ มมลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
ที่ได้ทาการปรับ ปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนา
เครือ ข่ ายและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอู่ สี เ ขี ย ว
คลิ นิ กไอเสี ยมาตรฐาน ที่ ได้ ริ เริ่ มมาตั้ งแต่ ปี 2538
เพื่ อส่ งเสริ มให้ สถานประกอบการอู่ รถยนต์
มี ส่ วนร่วม ในการแก้ ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ
ที่ เกิ ด จากยานพาหนะ โดยอบรมช่ างเทคนิ ค
ให้ ส ามารถปรั บแต่ งเครื่ องยนต์ ไม่ ให้ สร้ างมลพิ ษ
เกิ นมาตรฐานตามที่ กฎหมายได้ ก าหนดไว้
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน, 2551)

แนวคิ ด เกี่ ยวกั บระบบก ารจั ดก าร
สิ่งแวดล้อม
แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม (CSR) ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ภาพกว้ า งใน
ความจ าเป็ นที่ อ งค์ก รทางธุร กิ จ ต่ างๆ จะต้ อ ง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยการทากิจกรรมตาม
ความคาดหวังของสังคม เช่น กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
การช่ วยเหลือ ผู้ป ระสบภัยพิ บัติ ท างธรรมชาติ
ตลอดจนได้เสนอแนวทางในการจัดทาไว้ในระดับหนึ่ง
เป็นเพียงโครงร่างทางความคิดของนักวิชาการ
ที่ ไ ด้ น าเสนอเพื่ อ ให้ ส ถานประกอบการหรื อ
องค์กรนาแนวคิดไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้แนวคิดหนึ่ง
ที่ เป็ น ส่ วน ห นึ่ งขอ งก ารท า CSR ที่ ได้ รั บ
การยอมรับ ว่าเป็ น แนวคิด ที่ เ ป็น กระบวนการ
เป็นรูปธรรมในการดาเนินงานก็ คือ ระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้ อม (Environment Management System:
EMS) ทั้ งนี้ระบบดังกล่าวเป็นกระบวนการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่
การเริ่มต้ น กระบวนการตรวจสอบ และการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง นับได้ว่ามี ความครอบคลุมในระดับสูง
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) ซึ่งพบว่า
ได้ มี ส ถานประกอบการที่ เน้ น การด าเนิ น งาน
ในเชิงอุตสาหกรรมได้นาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
สากลต่างๆ เข้าใช้ เช่น ISO 14001, ISO 9002
ซึ่ ง ก็ พ บว่ า ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ระบบที่ ส ามารถ
ลดปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ และเป็ น
การทา CSR ได้ในรูป แบบหนึ่งที่ เป็ นมาตรฐาน
แต่ทั้งนี้ในประเทศไทยก็ยังนับได้ว่ามีสถานประกอบการ
ไม่มากที่ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบจนกระทั่ง
ได้รับ การรับ รองมาตรฐานจากสถาบัน รับ รอง
มาตรฐาน ทั้ งมิ ใ ช่ เ พ ราะไม่ ไ ด้ ด าเนิ น งาน
ด้านสิ่ง แวดล้อมแต่ไม่ ได้ดาเนิ นการเพื่อขอรับ
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การรับรอง (สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ,
2550; สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2551)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมโดยเนื้ อแท้
มี หลายระบบการจั ดการ แต่ สิ่ งที่ มี ความคล้ ายกั น
ก็ คื อ การพั ฒ นาระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
เข้ามาใช้จริงในสถานประกอบการจะต้องเริ่มต้น
มาจากแรงผลักดันจากภายในองค์กรที่ ต้องการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งผลประโยชน์
ประการท้ ายสุ ดแล้ ว ระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้ อม
จะเป็ น ตั ว ที่ ท าให้ เ กิ ด การเพิ่ ม ผลผลิ ต และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ
ระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมมี ขอบเขตที่ กว้างขวาง
รวมถึงนโยบาย การวางแผน ความรับ ผิดชอบ
การปฏิ บั ติ ตามขั้ นตอน และกระบวนการทรั พยากร
สาหรับจัดทา การปฏิบัติให้บรรลุผล การติดตาม
ตรวจประเมิน และการทบทวนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
ระบบการจัดการให้มีป ระสิท ธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Brouwer & Koppen, 2008)
ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด
ตัวอย่างของการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อ ม
ในอุตสาหกรรมการผลิตโดยคานึงถึงสิ่งที่ เข้าสู่
กระบวนการผลิตและสิ่งที่เป็นผลของการผลิต
ความพร้อมของบุคลากร
การบริ หารจั ดการสมั ยใหม่ ไม่ ว่ าจะตาม
แนวคิ ดหลั กการบริหาร 7-S แนวคิ ดการแสดงความ
รับผิ ดชอบต่อสังคม และแนวคิดการบริหารจัด การ
โครงการต่างให้การยอมรับว่าการพัฒ นาระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อมจะต้องมาจากแรงผลักดันภายใน
เช่น เดียวกั บ ศูนย์ซ่อ มและบ ารุง รัก ษารถยนต์
มาตรฐานที่ จะท าการพั ฒนาองค์กรให้ ก้ าวสู่การเป็ น
องค์กรแห่งคุณภาพได้นั้นจะต้องทาการพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพพร้อมในด้านที่จะทาการพัฒนา (วิฑูรย์

สิมะโชคดี, 2543) โดยที่การกระตุ้นความพร้อมสามารถ
ท าได้ อย่างหลากหลายทาง ไม่ ว่าจะเป็ นการพั ฒนา
บุ คลากรด้ วยกระบวนการจั ดอบรมทั้ งจากภายใน
และการส่งบุคลากรไปรับการอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม
จากภายนอก การเพิ่มสวัส ดิก ารในการท างาน
ให้ กั บ พนั ก งานด้ ว ยการสร้ า งความก้ า วหน้ า
ในหน้าที่การงานสาหรับพนักงานที่ดาเนินงานได้
สอดคล้ องกั บเป้ าหมายหลั กขององค์ กร (ประสาน
ดาราเย็น, 2546)
ความพร้อมของสถานประกอบการ
ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการจัดทาระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและนับได้ว่าเป็ นแรงผลักดั น
ภายในระดั บนโยบายหรื อจากโครงสร้ างที่ มี อ านาจ
เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ในศูนย์ ซ่อมและบ ารุง รัก ษารถยนต์ ม าตรฐาน
ซึ่ งก็ คื อแรงผลั กดั นจากฝ่ ายบริหารที่ เริ่มมี แนวคิ ด
ในการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเห็น
ปั ญหาของการด าเนิ นกิ จการแต่ เพี ยงอย่ างเดี ย ว
โดยไม่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม (ธเรศ ศรีสถิต,
2549) ศักยภาพของสถานประกอบการที่สามารถสร้าง
ให้เกิดแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในการ
ดาเนินธุรกิ จที่นับวันจะยิ่งมีจานวนเพิ่ม มากขึ้น
ทั้ ง จากศู น ย์ซ่ อ มฯ ของบริษั ท รถยนต์ยี่ ห้ อและ
จากการประกอบการของกลุ่มธุรกิจ รายย่อย สิ่งที่จะ
สร้างความแตกต่าง สร้างความสนใจให้กับผู้ใช้บริการ
เพื่ อให้ เป็ นลู กค้ าคื อ การน าระบบ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้ศูนย์ซ่อมฯที่มีศักยภาพในการ
ดาเนินงานจะต้องมีความพร้อม ในระดับนโยบายการ
ส่งเสริมจากสถานประกอบการก่อน เช่น ผู้บ ริห าร
ควรให้ความใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ บริษัทแม่ของ
ศูน ย์ซ่ อ มฯ จะต้ อ งเห็ น ความส าคั ญ ซึ่ ง ในบาง
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บริ ษั ท เช่ น โตโยต้ า พบว่ า บริ ษั ท แม่ ให้ การ
สนับสนุนในเชิงนโยบายว่าศูนย์ซ่อมฯ ทุกแห่งจะต้อง
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน
ISO 14001 (สยาม อรุณศรีมรกต และวรพร สังเนตร
, 2548)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ก ร
ในสังคมสมัยใหม่ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าการพัฒนา
องค์ กรจะต้ องมี จุ ดเริ่มต้ นจากนโยบายการส่ งเสริ ม
ที่ชัดเจนของผู้บริหาร การดาเนินงานที่ปราศจากความ
ร่วมมื อของผู้ บริ หารโอกาที่ จะประสบความส าเร็ จ
มั กจะมี น้อย แม้ ว่าพนั กงานทุ กคนมี ความปรารถนา
ต้องการที่ จะท าเนื่ องจากว่า อ านาจในการตั ดสิ นใจ
ยังเป็ นของผู้บ ริห ารและนับ ว่าเป็น ผู้มี อิ ท ธิพ ล
ทางความคิ ดต่ อสมาชิกในองค์ กรทุ กคน (Valente &
Rogers, 1995) ทั้ งนี้จึงทาให้ผู้วิจัยเชื่อว่า การผลักดัน
ให้มีการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในศูนย์
ซ่อมและบ ารุง รัก ษารถยนต์ ม าตรฐานนั้ น การ
ส่ ง เสริ ม ความพร้ อมของระดั บ การบริ ห ารงาน
บรรยากาศ โดยรวมของสถานประกอบการเป็ นสิ่ งที่
ไม่ สามารถมองข้ ามได้ ความพร้ อมของศู นย์ ซ่ อมฯ
อาจมาจากความมุ่งมั่นใส่ใจของผู้บริหาร การสนับสนุน
ส่งเสริมจากบริษัทแม่ในด้านนโยบาย เงินทุน อุปกรณ์
การจั ดสรรทรั พยากรที่ เพี ยงพอต่ อการด าเนิ นงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะเริ่มแรกใช้เงินลงทุนจานวนมาก
และบรรยากาศในความร่วมมือของพนักงานทุกคน
(สถาบั นรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ, 2550; สถาบั น
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2551)
การสนับสนุนจากภาครัฐ
การดาเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อ ม
สาหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับไว้ชัดเจน
ส าหรับ เอกชนมั ก คิ ด ว่าเป็ น เรื่อ งที่ ต้ อ งใช้ เงิ น

ลงทุ นจ านวนมาก ผลตอบแทนที่ จะได้รับ เป็ น
แบบระยะยาว การส่งเสริมที่ดีจากภาครัฐ จะท า
ให้ เกิ ดการกระตุ้นการด าเนินการ ในกลุ่มธุรกิ จได้เป็ น
อย่ างดี การที่ ภาครัฐรับทราบว่า เกิ ดการดาเนิ นการ
จัดท าระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้อมแล้ว ท าการให้
รางวัลกับสถานประกอบการเป็นการเสริมสร้างขวัญ
และก าลั งใจให้ ภาคเอกชนปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนด
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งมีรูปแบบเชิงของการบริหาร
โครงการ (Mohamed, 2001)
ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ระ บ บ ก า รจั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เป็นระบบการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการพัฒ นา
องค์ก รอย่างต่ อเนื่ อง ระบบมาตรฐานที่ ได้รั บ
การยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็ นระบบที่ เหมาะสม
ส าหรั บทุ กกลุ่ มธุ รกิ จได้ แก่ มาตรฐาน ISO 14001
เพราะได้นาหลักการของวงจรการบริหารจัดการ
ของเดมมิ่ ง หรื อวงจร P-D-C-A มาใช้ (Arimura et al,
2008) ในแต่ละหลักการดาเนินการจึงประกอบไปด้วย
ขั้นตอน การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ
และการแก้ไข จึงเป็นรูปแบบที่ทุกองค์กรสามารถ
ใช้ เป็ นรากฐานการจั ดท าระบบก าร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพได้
ประสิ ทธิ ผลของศู นย์ ซ่ อมและบ ารุ งรั กษา
รถยนต์มาตรฐาน
การปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางวงจร P-D-C-A ที่ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่องค์กร ทั้งนี้งานวิจัย
หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สานักงานรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สถาบั นรับรองมาตรฐานไอเอสโอ,
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พฤศจิ กายน 2550) ได้เสนอว่า หากองค์กรสามารถ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดได้แล้วจะก่อให้เกิดผลดีในด้าน
การผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกาจัดขยะ
มีพิษลดลงสนองความต้องการลูกค้า ลดต้นทุนการผลิต
ภาพลักษณ์ที่ดี และการเจรจาทางการค้าที่สะดวก

ตามจ านวนยี่ ห้ อ งของศู น ย์ ซ่ อ มฯ ได้ 13 ชั้ น
(Strata) จัดสรรโควตาตัวอย่างโดยใช้วิธีจัดสรร
ความถี่ สัดส่วนต่ากับ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
พบว่ า มี สั ด ส่ ว นอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 17 เมื่ อ เที ย บ
บัญ ญัติไตรยางค์แล้วจึง ได้ ก าหนดให้ แต่ล ะชั้น
จะต้องมี ก ลุ่ม ตั วอย่างชั้นต่ าที่ ร้อยละ 17 ของ
ศูนย์ซ่อมทั้งหมดที่มีอยู่
หน่วยในการวิเคราะห์ส าหรับ การวิจัยนี้
เป็นศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์ม าตรฐาน
ผู้วิจัยได้กาหนดความเหมาะสมของคุณลักษณะ
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละตัวดังนี้ (1) ผู้จัดการศูนย์ซ่อมฯ
จะท าการตอบแบบสอบถามในตั วแปร ความพร้ อม
ของสถานประกอบการและการสนับสนุนจากภาครัฐ
(2) หัวหน้าแผนกซ่อมบารุงจะทาการตอบแบบสอบถาม
ในตัวแปร ความพร้อมของบุคลากรและการปฏิบัติตาม
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม และ (3) หัวหน้ าแผนก
ลูก ค้าสัม พันธ์จ ะท าการตอบแบบประสิท ธิผ ล
ของศู นย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์ม าตรฐาน
ทั้ ง นี้ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ก าหนดไว้ 220 แห่ ง
ดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมู ลได้ ทั้ งสิ้ น จ านวน 207
แห่ง คิดเห็นร้อยละ 94.09 แต่อย่างไรก็ตาม ยังถือว่ามี
จ านวนมากกว่ า 200 หน่ วย นั บได้ว่ าเหมาะส าหรั บ
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยโป รแกรม LISREL
(วินิจ เทืองทอง, 2551)
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยเป็ นแบบสอบถาม
ประสิทธิผลของศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์
มาตรฐาน ข้ อ คาถามประกอบด้ วยข้อ ค าถาม
ทางบวก (Positive) และข้ อค าถามทางลบ (Negative)
แบ่ งแบบสอบถามเป็ น 6 ตอนส าหรับการเก็ บข้อมู ล
ในศูนย์ซ่อมฯ ดังนี้ (1) ข้อมู ลส่วนบุคคลทั่ วไป
(2) ความพร้อมของสถานประกอบการ (3) การสนับสนุน
จากภาครัฐ (4) ความพร้อมของบุคลากร (5) การจัดท า

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป็ น ก ารวิ จั ยเชิ งป ริ ม าณ
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศูนย์ซ่อม
และบ ารุ ง รั ก ษารถยนต์ ม าตรฐานของบริ ษั ท
รถยนต์ ทุ ก ยี่ ห้ อ ที่ มี อ ยู่ ในประเทศ รวมทั้ ง สิ้ น
จ านวน 13 ยี่ ห้ อ ได้แก่ บริ ษั ทโตโยต้ า บริษั ทอี ซู ซุ
บริ ษั ท ฮอนด้ า บริ ษั ท นิ ส สั น บริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ
บริ ษั ท เชฟโรเลต บริษั ท มาสด้ า บริษั ท ฟอร์ ด
บริษัท เบนซ์ บริษัท บีเอ็ ม ดับ เบิ ลยู บริษัท ซูซูกิ
บริ ษั ท ไครเลอร์ และบริ ษั ท วอลโว่ เป็ น ต้ น
รวมทั้ งสิ้ น จ านวน 1,318 ศู นย์ ซ่ อมฯ (สยาม
อรุ ณ ศรี ม รกต และวรพ ร สั ง เนตร, 2548)
โดยการก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างให้ เหมาะสม
กับการดาเนินการวิจัยด้วยสถิติการสร้างสมการ
โครงสร้างเชิ งเส้ น (SEM) โดยการตรวจสอบจ านวน
ตั วแปรสั งเกต (Observation Variables) ซึ่ งพบว่ า
มี จ านวนทั้ งสิ้น 22 ตัวแปร ทั้ งนี้ก ารพิ จ ารณา
ขนาดของกลุ่ม ตั วอย่างชั้น ต่าในการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม LISREL จะต้องทาการประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ยวิ ธี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง สุ ด
(Maximum Likelihood) ขั้นต่าควรอยู่ระหว่าง
100-200 หน่วยการวิจัย และไม่ ควรต่ากว่า 10 หน่วย
ต่อ 1 ตัวแปรสั งเกต (วินิจ เทื อ กทอง, 2551)
ดั ง นั้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั้ น ต่ อ จึ ง ไม่ ค วรต่ ากว่ า
220 ศูนย์ซ่อมฯ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Stratified Random Sampling) โดยการจั ดแบ่ ง ชั้ น
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ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อ ม (6) ประสิท ธิผ ล
ของศูนย์ซ่อมฯ
การหาความถูกต้องด้านเนื้อหา (Content
Validity) มาตรวั ด ทุ ก ตั วแปรในการวิ จั ย สร้ าง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาสร้าง
ข้อคาถามของแต่ละตัวแปร ดาเนินการตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อคาถาม โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ รัฐประสิทธิ์สินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิ ก าร์ สุ ขเกษม และ
อ.ดร.เจมส์ แลนเคสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
เชิ งเนื้ อ หา และน าผลการตรวจพิ จ ารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง
(Item Objective Congruence: IOC) เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ
คาถามที่มีความสอดคล้องกับนิยมเชิงปฏิบัติการได้
คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า .60 ขึ้นไป
ก าร ห าค วาม เชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability)
ใช้วิธีก ารวัด ความสอดคล้อ งภายใน (Internal
Consistency Method) แบบอัลฟา (Cronbach Alpha)
เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ของแต่ละรายการ
และแต่ละมาตรวัด โดยกาหนดว่าค่าอัลฟาที่อยู่
ระหว่ าง .50-.65 เป็ นค่ าที่ เชื่อถือได้ ระดับปานกลาง
ค่าอัลฟาตั้งแต่ .70 ขึ้นไปเป็นค่าที่ เชื่อถือได้ระดับสูง
แต่ห ากค่าอัล ฟาต่า กว่า .50 ถือ ว่าเชื่อ ได้น้อ ย
นาแบบสอบถามทุ กตัวไปทดลองใช้ (Try Out)
บุคลากรของศูนย์ซ่อ มและบ ารุงรัก ษารถยนต์
มาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 5 แห่ง
โดยแต่ ล ะแห่ ง ให้ ผู้ จั ด การและรองผู้ จั ด การ
หั วหน้ าและรองหั วหน้ าแผนกซ่ อ มบ ารุ ง และ
หั วหน้ า และรองหั วหน้ า ฝ่ ายประชาสั ม พั น ธ์
เป็นผู้ให้ข้อมูล แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อถือ
ของมาตรวัดแต่ละตัวแปร เชิงประจักษ์ (Observation
Variable) และพิ จารณาหาคุณภาพของข้อคาถาม

แต่ ล ะข้ อ โดยพิ จ ารณาจากค่ าอ านาจจ าแนก
(Item-Total Correlation: r)
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (1) สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
(2) สถิ ติ เชิ งอนุ มาน ประกอบด้ วย ค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่าย วิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นด้วยโปรแกรม LISREL
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความสัม พันธ์โครงสร้าง
เชิ งเส้ นระหว่ างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝง
ภายในสามารถสรุปผลดังนี้
แบบจ าลองทางเลือกสามารถใช้อธิบ าย
โครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดี มีค่าดัชนีความกลมกลืน
อยู่ในเกณฑ์ ที่ดีและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square = 139.80, df = 141,
GFI = 0.94, RMR = 0.23, RMSEA = 0.0000,
CFI = 1.00 แล ะ CN= 262.38 โด ย พ บ รู ป แบ บ
ความสัมพันธ์ในโมเดลโครงสร้างดังนี้
1. การสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความพร้อมของสถานประกอบการและการจัดท า
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ ระดับ 0.78 และ 0.10
ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แต่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมของบุคลากร
ที่ระดับ 0.10 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ความพร้ อมของสถานประกอบการมี
อิ ทธิ พลทางตรงต่ อความพร้ อมของบุ คลากรและ
การจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ระดับ 0.70 และ
0.75 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แต่มีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลของศูนย์ซ่อม
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และบ ารุงรักษารถยนต์มาตรฐานที่ ระดับ -0.04
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ความพร้อมของบุคลากรมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมและ
ประสิทธิผลของศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์
มาตรฐาน ที่ ระดับ 0.14 และ 0.29 ตามล าดั บ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมมี อิ ทธิ พล
ทางตรงต่ อประสิ ทธิ ผลของศู นย์ ซ่ อมและ
บ ารุ งรั กษารถยนต์ มาตรฐาน ที่ ระดั บ 0.66
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ในภาพรวมให้เอื้อต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
เพราะว่าสัญญาณดังกล่าวจากหน่วยงานภาครัฐ
อันผ่านการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า
กาลังจะมีการตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นใน
อีกไม่ช้า (จันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์, 2543) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฮับบาร์ด (Hubbard, 2000) ที่ค้นพบว่า
การสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐเป็นตัวแปรสาคัญ
ที่ ท าให้ ฝ่ ายบริ ห ารของภาคอุ ตสาหกรรมต้ อ ง
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแล้วหลังจาก
ที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนบางสิ่งมั ก
จะเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่า ในเวลาอีกไม่นาน
จะมี ก ารตรวจสอบเรื่องสิ่ งแวดล้ อมกั บ องค์ ก ร
เกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู ง
ระหว่างการส่งเสริมจากภาครัฐกั บลักษณะของ
ความพร้อมของสถานประกอบการผ่านฝ่ายบริหาร
การลงพื้ นที่ ศึ กษา (Field Study) ก็ พบว่ าศู นย์ ซ่ อม
และบ ารุ ง รั ก ษารถยนต์ ม าตรฐานไม่ ต้ อ งการ
ที่จะเกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ ยวกับสิ่งแวดล้อม เพราะว่าหากผิดเงื่อนไข
ทางด้านกฎหมายผลเสียร้ายแรงที่ จะเกิ ดขึ้นมา
ก็คือ การสั่งให้ปิดกิจการ ซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบ
ที่ร้ายแรงที่ สุด ดังนั้นทางเลือกส าคัญหากได้รับ
การตักเตือนในรูปแบบของการสนั บสนุนจากภาครัฐ
ก็ คือ ฝ่ายบริ หารของศูนย์ซ่อมฯ มั กจะเรียกประชุ ม
ฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ หาข้ อ สรุ ป เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
การปรับโครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจั ยในเชิ งปริมาณที่ พบว่า หน่ วยงานภาครั ฐ
ไม่ ได้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อพนั ก งานของศู น ย์ ซ่ อ มและ
บ ารุงรักษารถยนต์ มาตรฐาน เป็ นเพราะว่าพนั กงาน
ทางานประจาการที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมจึงไม่ ได้มี ผลกระทบต่อภาระงานประจ า
แต่อย่างใด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐก็มิได้เป็น

การอภิปรายผล
การสนับสนุนจากภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความพร้อมของสถานประกอบการที่ระดับ 0.78
อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง นี้ เป็ น เพราะว่ า
มาตรการทางด้ านกฎหมายของประเทศไทย
มีข้อกาหนดอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับการจัดทามาตรฐาน
สิ่ ง แวดล้ อ มในหน่ ว ยงานภาคอุ ต สาหกรรม
แต่ อย่างไรก็ ตามก็ พบว่าในบริบทของศูนย์ซ่อ ม
และบารุงรักษารถยนต์มาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ
ยังไม่มี บทบาทส าคัญในการผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อม
ที่ควร อาจเป็นเพราะความชัดเจนเกี่ ยวกั บการก่ อให้เกิ ด
มลพิษด้านต่างๆ ยังไม่มีมากนัก แต่เมื่อใดก็ตาม
ที่ ห น่ วยงานภาครั ฐได้ ส่งสั ญ ญาณอย่ างชั ดเจน
ไปยังศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน
เช่ น การแจกแผ่ นพั บ ประชาสั ม พั น ธ์เกี่ ยวกั บ
การลดมลพิษของศูนย์ซ่อมฯ การเชิญ บุคลากร
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น ก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้ผู้บริหารของ
ศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐานต้องเร่ง
ดาเนิ นมาตรการส าคัญในการที่ จะกระตุ้ นโครงสร้าง
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ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงต่ อ พนั ก งาน (Karltun,
1998) ดังนั้นอิทธิพลของหน่วยงานภาครัฐจึงสร้าง
ความกดดันในเชิงโครงสร้างให้กั บสถานประกอบการ
เพียงเท่านั้น (สุนารี วีระสวัสดิ์รักษ์, 2540)
ความพร้ อมของสถานประกอบการ
ส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรที่ ระดับ 0.70
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ เพราะว่าตามหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์บุคคลที่สามารถ
ให้ความดีความชอบในการปฏิบัติงานย่อมจะส่งผล
โดยตรงหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ พฤติ ก รรม
การทางานของพนักงาน ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกั บ
การที่ ส ถานประกอบการได้ มี ม าตรการ ในเชิ ง
โครงสร้างการท างานโดยหั นมาให้ ความส าคั ญ
กับการจัดทาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมก็จะเป็น
ตั วเร่ งให้ พนั กงานในศู นย์ ซ่ อมฯ ต่ างเห็ นทิ ศทาง
ของนโยบายหลักในการทางานที่ชัดเจนเกี่ยวกั บ
เรื่องสิ่งแวดล้อม และเกิดการเตรียมความพร้อม
การศึ ก ษาทางจิ ตวิ ท ยา (Armstrong & Kotler,
2003) พบว่า นโยบายการทางานที่ชัดเจนจะเป็น
ตัวผลักดันให้เกิ ดพฤติกรรมการท างานที่ ชัดเจน
ตามมา โดยเฉพาะการที่ ฝ่ ายบริ ห ารได้ หั น มา
ให้ ความส าคั ญกั บการด าเนิ นงานตามนโยบายนั้ นๆ
ในประเด็นเกี่ ยวกับสิ่งแวดล้อมในศูนย์ซ่อมและ
บารุงรักษารถยนต์มาตรฐานก็ เช่นเดียวกันพบว่า
การดาเนินงานที่จะประสบความสาเร็จได้นั้นฝ่าย
บริหารจะต้องเป็นผู้นาคนสาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าว และพนักงานก็จะประเมินได้ว่า
เรื่องสิ่งแวดล้อมมีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(Ames, 1993) การลงพื้ นที่ ศึกษา (Field Study)
พบว่ า พนั ก งานของศู นย์ ซ่ อ มและบ ารุ งรั ก ษา
รถยนต์มาตรฐานโดยทั่วไปจะไม่ให้ความสนใจต่อ
เรื่องสิ่ งแวดล้ อมเท่ าที่ ควร เพราะผลจากการส ารวจ

ในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า มีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
และการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง
เท่ านั้ น การที่ ฝ่ ายบริ ห ารขององค์ ก รได้ เข้ าไป
สร้างบรรยากาศในการท างาน ได้ท าเป็นตัวแบบ
ให้ เห็ น ว่ าเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ความเจริญก้ าวหน้ าขององค์กรก็ จะท าให้ พฤติ กรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงานเปลี่ยนไปในทางเดียวกั น
สอดคล้ องกั บ ข้ อค้ นพบในงานวิ จั ยของ สยาม
อรุณศรีมรกต (2549) ที่พบว่า พนักงานของศูนย์ซ่อม
และบ ารุงรัก ษารถยนต์ม าตรฐานจะเลียนแบบ
พฤติกรรมการทางานของด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่าย
บริหารเป็นส าคัญ หากฝ่ ายบริหารมี ความเคร่งครั ด
ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมบรรยากาศองค์ กรก็ จะเป็ น
ในทิ ศทางรักษาสิ่งแวดล้อมตามไปด้วย แต่หาก
พบว่าฝ่ายบริหารไม่ ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม
ปล่อยให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยที่ ไม่ เข้ าไปท าการแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ก็ จะเป็ น
ตั วน าความคิ ดให้ พนั กงานขาดความตระหนั ก
ต่อสิ่งแวดล้อมได้
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมมีผลต่อประสิทธิผล
ของศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์ม าตรฐาน
ที่ ระดับ 0.66 อย่างมี นัยส าคั ญทางสถิติที่ ระดับ 0.1
เป็นเพราะว่ากระบวนการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เป็ นกระบวนการวงจรที่ มี ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งสามารถ
จะน าไปใช้ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นอื่ น ๆ
ของศูนย์ซ่อมฯ ไปพร้อมกันได้เป็นอย่างดี แต่จะต้อง
มี จุ ดเริ่ ม ต้ นจากประเด็ นด้ านสิ่ งแวดล้ อมก่ อน
(สถาบั นเพิ่ม ผลิต ผลิ ตแห่ง ชาติ, 2541; สุ นารี
วี ระสวั สดิ์ รั กษ์ , 2540) เมื่ อพิ จารณาถึ งลั กษณะ
วงจรของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่ามี ความ
ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานของศูนย์ซ่อมฯ
ในภาพรวมทั้ งหมด ตั้ งแต่ การก าหนดนโยบาย
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ไปจนกระทั่งการทบทวนอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายบริหาร
และที่สาคัญกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมไม่สามารถ
ที่ จะแยกมาด าเนิ นการอย่ างโดดเดี่ ยวจากกระบวน
การบริหารงานส่วนอื่นๆ ของศูนย์ซ่อมฯ ได้ ซึ่งจะมี
การดึงพนักงานทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ผลักดัน ดึงโครงสร้างทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ตลอดจนการให้
ฝ่ายบริหารได้เข้ามาเป็นประธานฝ่ายดาเนินงาน
ดังนั้นเมื่อเกิดการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ก็ จ ะท าให้ ก ารด าเนิ น งาน
ในส่ วนอื่ นๆ ของศู นย์ ซ่ อมฯ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ในทิ ศ ทางที่ ดีไปพร้ อ มกั น (Tietjen & Myers,
1998) ปั จ จุ บั น การแข่ง ขัน ทางการตลาดของ
ธุรกิจศูนย์ซ่อมและบารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน
ในประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผู้บริหาร
ให้ความสาคัญกับเรื่องราคาเพียงเหล่านั้นมาเป็น
การให้ความส าคัญ กั บ กระบวนการดาเนินงาน
ที่ มี ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ ศูนย์ซ่ อมฯ ที่ สามารถ
พั ฒ นาระบบการด าเนิ น งานให้ มี ศั ก ยภาพ
ในระดั บสู งกลายเป็ นที่ ยอมรั บในเรื่ องภาพลั กษณ์
ในสายตาของลู ก ค้าได้เป็ นอย่างดีซึ่ งส่ว นใหญ่
ลูก ค้าก็ มั ก จะกลับ มาใช้บ ริก ารที่ เดิม (Culley,
1998) และเมื่อระบบสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์
แบบจนกระทั่งพนักงานเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ในการทางานแล้วก็จ ะพบว่าสามารถลดต้นทุ น
ในการผลิ ต ลงได้ เพราะว่ า เมื่ อ เทคโนโลยี มี
ความสะอาด มี ก ารตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
ก็จะท าให้ ผลกระทบด้ านลบที่ จะเกิ ดขึ้ นลดน้ อยลง
จนกระทั่ ง ท าให้ ง บประมาณที่ จ ะต้อ งสู ญ เสี ย
เพื่อการดูแลรักษาสิ่งที่เสียหายลดลงไปได้ ในระยะยาว
แล้วก็เท่ากับว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้
(Reilly & Wathery, 2000) ในขณะเดี ยวกั นก็ จะพบว่ า

ความเชื่ อ มั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด ท าระบบ
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มยั ง สามารถที่ จ ะสร้ า ง
ความเชื่ อมั่ นให้ กั บสถาบั นทางการเงินในการเจรจา
ต่ อ รองได้ เพราะว่ า ศั ก ยภาพดั ง กล่ า วแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมในระดับ สูงที่ จ ะสามารถ
บริห ารจั ด การให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ได้ (Mohamed,
2001) ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ ป ระจักษ์แล้วว่า
การด าเนิ นงานด้ านสิ่ งแวดล้ อมจะสามารถพั ฒนา
องค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการมีคุณภาพได้
สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิต ส่งมอบสินค้าได้
รวดเร็ ว ลดความสู ญ เสี ย จากสภาพแวดล้ อ ม
ในการท างาน องค์ก รใดที่ ไม่ให้ความสาคัญ กั บ
เรื่องสิ่ งแวดล้ อมก็ มี แนวโน้ มที่ จะกลายเป็ นองค์ กร
ที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ (เขมมารี
รักษ์ชูชีพ, 2551) แนวคิดที่ ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมประกอบกั บ ผลการวิ จั ยที่ ค้ น พบ
สาม ารถยื น ยั น ได้ ว่ า ก ารด าเนิ น งาน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมส่ง ผลต่อประสิท ธิผลของศูนย์ซ่อม
และบารุงรักษารถยนต์มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ภาครัฐควรผลั ก ดั น ให้ ศู น ย์ ซ่ อ มและ
บารุงรักษารถยนต์มาตรฐานได้จัดทาระบบการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ ทั้ ง สถาน
ประกอบการเองและต่ อ สั ง คมโดยส่ ว นรวม
ซึ่งหน่ วยงานภาครั ฐควรจะมี บทบาทในการผลักดั น
เป็นตัวเร่งให้มากกว่าที่เป็นอยู่
2. ภาครัฐควรกระตุ้นให้ผู้มีอานาจในเชิง
โครงสร้างขององค์กรเห็นความส าคัญของการจัดท า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น
การส่งบุ คลากรเข้าไปให้ความรู้ การก าหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ซ่อมฯ
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จะต้องดาเนินการ เพราะว่า จากการวิจัยพบว่า
หน่ วยงานภาครัฐมี อิ ท ธิพ ลต่ อ ความพร้อ มของ
ศูนย์ซ่อมฯ สูง
3. ควรด าเนิ น ก ารส ร้ างพ ฤติ ก รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของศูนย์ซ่อมและ
บารุง รัก ษารถยนต์มาตรฐาน โดยที่ ศูนย์ซ่อ มฯ

จะต้ องเป็ นผู้ ด าเนิ นการด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้ เ ริ่ ม
ผลักดันก่ อนเพราะจะสามารถเสริมสร้างพฤติก รรม
การรักสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานได้สูงซึ่งจะส่งผล
ต่อการเกิ ดการจัดท าระบบการจัดสิ่งแวดล้อมที่ มี
ประสิทธิภาพได้
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