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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการมีสวนรวมของพนักงานที่อยูภายใตระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO14001) โดยใชรูปแบบ CIPP ซึ่งประกอบดวยการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา
กระบวนการดําเนินการ และผลผลิตตามขั้นตอนและขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) โดย
เลือกศึกษาผูบริหารดานการจัดการสิ่งแวดลอมจํานวน 6 คน และกลุมตัวอยางคือพนักงานจํานวน 374 คนที่สังกัด
บริษัทในกลุมมัตสุชิตะในประเทศไทย 14 บริษัท เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การสัมภาษณแนวลึกผูบริหาร
และแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่ใชกับพนักงาน ซึ่งใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การวิเคราะหขอ
มูลใชสถิติจํานวนและรอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติไคสแควร
ปญหาหลักดานสิ่งแวดลอมของบริษัทในกลุมมัตสุชิตะ คือปญหาเกี่ยวกับ นํ้า อากาศ เสียง และวัสดุ
เหลือใชจากสํานักงานและจากกระบวนการผลิต บริษัท จึงไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) เขามา
ลดและควบคุมมลพิษ รวมทั้งมุงสรางจิตสํานึกใหพนักงานมีความรวมมือในการดูแลสิ่งแวดลอม จากการศึกษา
วิจัยพบวา พนักงานที่ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมสูงและไดรับขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมมาก จะมีสวนรวม
ในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสูง สวนปจจัยอื่นๆ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน และอายุ
การทํางานไมมีผลกับการมีสวนรวมในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมแตอยางใด
เนื่องจากการมีสวนรวมในระบบการจัดการสิ่งแแวดลอมขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมศึกษา จึงมีขอเสนอแนะ
ใหนําวิธีการดานสิ่งแวดลอมศึกษามาพัฒนาสื่อใหมีประสิทธิภาพและนาสนใจ เชน การสรางคูมือในการปฏิบัติให
นาอานและเขาใจงาย สรางและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งวิธีการฝกอบรมและอุปกรณที่สามารถทําใหพนักงาน
สามารถซึมซับความรูและนําไปปฏิบัติได เพื่อใหพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมี
การติดตามและประเมินผลปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมมากหรือนอย เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาให
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมมีผลดีมากยิ่งขึ้น
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ABSTRACT
The objective of this research is to study employees' participation in
environmental management system (EMS) of an ISO14001-certified business, namely
the MATSUSHITA GROUP. The researcher adopted the CIPP Model in evaluating
Context, Input, Process and Product by giving in-depth interviews to 6 environmental
management representatives and questionnaires to 374 samples by means of
Accidental Sampling. All representatives and samples were employees of the 14
companies in the Thai Matsushita group. The collected data were analyzed by
Statistics, Percentage, Standard Deviation and Chi-square.
Major environmental problems at Matsushita are water, air, noise as well as
waste materials in office and production process. The aim of Matsushita group in
applying EMS to the company operation is to reduce and control environmental
problems as well as to raise employee awareness of environmental conservation. The
analysis of this research shows that employee participation in EMS is significantly
related to basic knowledge of the environmental management system and access to
environmental information while sex, age, level of education and position have no
connection with participation in the EMS.
Since participation in EMS depends on environmental education it is
recommended that more effective training methods be developed to make training
more interesting. For instance, producing attractive instruction manuals using simple
language would help operation staff's understanding of procedures and help improve
their practice. Besides, there should be monitoring and evaluation of factors that are
associated with the level of participation in order to use the data for further
development of the EMS.
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