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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในภาคอุตสาหกรรม
ธิดาวัลย์ อ่ําแจ้ง1* สุวรรธนา เทพจิต2 และ ศิรประภา มโนมัธย์3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2)
สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและ 3) สร้างคู่มือการ
พัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ และ การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรของการวิจัยมี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 2) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและ 3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มย่อย ประชากรคือ
บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 จํานวน 318 บริษัทในพื้นที่ 6 จังหวัด โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม
และการประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของที่ปรึกษาที่มีผลต่อการให้บริการให้คําปรึกษา
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิธีการในการถ่ายทอดความรู้ของที่ปรึกษาให้กับผู้รับบริการที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ
รองลงมาคือ ความรู้เฉพาะทางของที่ปรึกษาทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทุกรายการของคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจเกี่ยวกับศักยภาพ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ
และ เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับบริการพึงประสงค์ ทุกองค์ประกอบ
มีค่าความผันแปรมากกว่า 1 ซึ่งสามารถทําการจําแนกองค์ประกอบหลักได้ 5 ด้าน รวมทั้งหมด 100 ปัจจัย ได้แก่ (1)
ด้านความรู้ มี 5 องค์ประกอบ (2) ด้านทักษะมี 2 องค์ประกอบ (3) ด้านคุณลักษณะมี 2 องค์ประกอบ (4) ด้านจรรยาบรรณ
มี 1 องค์ประกอบ และ (5) ด้านเทคนิคในการพัฒนามี 2 องค์ประกอบและ 3) ผลการนําคู่มือไปทดลองใช้พบว่าที่ปรึกษา
มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ที่ปรึกษา, ศักยภาพ
รับพิจารณา: 29 พฤศจิกายน 2560
แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2563
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A Potential Development Model of Environmental Management System
Consultants in the Industrial Sector
Thidawan Amjang1* Suwattana Thepchit2 and Siraprapa Manomat3
Abstract
The purposes of the research were: 1) investigate desirable characteristics of consultant, 2) create
a potential development model for environmental management system consultants in the industrial
sector, and 3) construct a potential development handbook for environmental management system
consultants in the industrial sector. A mixed methods approach combining qualitative and quantitative
methods was employed. The population were three groups: 1) environmental management experts for
deep interview, 2) questionnaire respondents who were from 318 companies acquiring the standard
ISO14001 environmental management systems and 3) experts for focus group. The research instrument
were an in-depth and semi-structure interview questionnaire and a group discussion. The findings
revealed that all characteristics affecting the consultants’ service were at a high level in all items. Upon
consideration on each item, the method of consultants’ knowledge providing which should be clear
and easy to understand showed the highest mean, followed by consultants’ specific knowledge. The
Exploratory Factor Analysis (EFA) on consultants’ potentiality: knowledge, skills, characteristics, ethics,
and development techniques being required on an environmental management system displayed
eigenvalue more than 1 in all elements. The main elements could be classified into five aspects and
100 factors: (1) knowledge with five elements, (2) skills with two elements, (3) characteristics with two
elements, (4) ethics with one element, and (5) development techniques with two elements. After trying
out the constructed handbook, it was found that the consultants gained their knowledge at a statistical
significant level of 0.05.
Keywords: environmental management system; consultant; potential
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1. บทนํา
จากการเติบโตและขยายตั วของภาคอุตสาหกรรม
ทั่วโลก ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
มากมาย โดยเฉพาะการได้รับผลกระทบทางด้านมลพิษ
ทั้งด้านอากาศ ขยะของเสียที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนลง
ดินและแหล่งน้ําธรรมชาติ ปัญหาการใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยู่
อย่างจํากัด แต่มีการนําไปใช้โดยไม่เกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสําคัญในการหามาตรการ
และแนวทางเพื่อลดและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิ ดขึ้ น โดยเฉพาะภาครัฐได้ มี มาตรการและกฎหมาย
ออกมาควบคุม และบังคับใช้กับอุตสาหกรรมผู้ที่ทําให้
เกิดมลพิษ ซึ่งก็พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่ออกกฎหมาย
มากมาย ทํ าให้ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บสิ่ งแวดล้ อมมี
จํานวนมากและต้องใช้เวลาในการศึกษาทําความเข้าใจ
พอสมควร นอกจากนั้นรัฐยังมีมาตรการด้านแรงงานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิด
และขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กํ า หนดของผู้ ค วบคุ ม ดู แ ล ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [1]
ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เพื่อทําหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ
และติดตาม พร้อมส่งข้อมูลการจัดการไปยังหน่วยงานรัฐ
แต่เนื่องจากรัฐมีข้อจํากัดในการพัฒนาให้ได้ปริมาณตาม
ที่ผู้ประกอบการต้องการ จึงทําให้มีผู้ประกอบการเพียง
ไม่กี่รายที่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรการนี้ ในสภาวะ
การแข่งขันในปัจจุบันและการกีดกันทางการค้า ทําให้
เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการถูก
นํ ามาเป็ นปั จจั ยหนึ่ งในการเพิ่ มความสามารถในการ
แข่งขันด้วย เช่น กฎระเบียบข้อบังคับจากต่างประเทศ
ข้อบังคับและเงื่อนไขจากลูกค้า การเรียกร้องจากสังคม
และผู้บริโภค เป็นต้น ทําให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ยังไม่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการด้วยตัวเอง แต่ต้องดําเนินธุรกิจให้เกิดความสมดุล
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงยังคงต้อง
พึ่งพาที่ปรึกษาในการให้แนวทางการดําเนินการที่ถูกต้อง
จากข้อมูลรายงานสรุปโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนา
ธุรกิจบริการสู่ตลาดโลกในกลุ่มธุรกิจให้คําปรึกษาของ
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กรมพัฒนาธุรกิจปี 2544 [2] พบว่าในประเทศไทยมี
ธุรกิจให้คําปรึกษาในสาขาวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่
จํานวน 359 รายและจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน
161 รายพบปัญหาว่าผู้ประกอบการธุรกิจให้คําปรึกษา
ส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนทางด้านการขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญในการบริการให้คําปรึกษามากที่สุด รองลงมา
คือการเป็นบริษัทขนาดเล็กไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทําให้
ยากในการหาลูกค้า นอกจากนี้รายงานการศึกษายังพบ
อีกว่าผู้ประกอบการธุรกิจให้คําปรึกษามีปัญหาอุปสรรค
ด้านบุคลากรที่สําคัญ ได้แก่ การขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ที่ ต รงกั บ
ลักษณะงานการให้บริการให้คําปรึกษามีการเข้าออกของ
แรงงานด้านที่ปรึกษาบ่อยครั้ง การใช้ทีมงานที่ปรึกษา
จากภายนอกองค์กรทําให้การร่วมดําเนินงานควบคุมได้
ยากทําให้งานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การขาดที่
ปรึกษาที่มีชื่อเสียงประจําองค์กรเนื่องจากขาดงบประมาณ
ในการจ้าง และบุคลากรที่ปรึกษาได้รับงานมากเกินไปทํา
ให้พบความผิดพลาดในการทํางานบ่อยครั้ง
จากลั กษณะของปัญหาอุ ปสรรคด้ านบุ คลากรของ
ผู้ประกอบการธุรกิจให้คําปรึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาคุณลักษณะของที่ปรึกษาที่พึงประสงค์และมีผล
ต่อการให้การให้คําปรึกษาจากผู้ประกอบการในขอบเขต
ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ก รอบแนวคิ ด ตามทั ศ นะของ
McClelland [3] สมรรถนะประกอบด้วย องค์ประกอบ
5 ส่วน คือ ทักษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge) เจต
คติ (Self concept) บุคลิกลักษณะประจําของแต่ละ
บุคคล (Trait) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive)
แล้วนําไปพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดของ Swanson [4]
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่ง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาให้มนุษย์ได้แสดงออกมาถึงความเชี่ยวชาญ
โดยผ่านการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาอบรมบุคลากร
เพื่ อปรั บปรุ งผลการดํ าเนิ นงานให้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของที่ปรึกษา
ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
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2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา
ทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
2.3 เพื่อสร้างคู่มือการพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษา
ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
3. วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative
research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) โดยขอบเขตการวิจัยประกอบด้วยแนวคิดด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรของการวิจัย มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็น
ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมในภาครั ฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านให้คําปรึกษา
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จํานวน 7 คน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
ที่ มี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาระบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมจํานวน 9 คน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บการรั บรองมาตรฐานระบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม ISO14001 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร
และสมุทรปราการ จํานวน 318 บริษัท ในกรณีนี้ผู้วิจัย
ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สถิติการกําหนด
ตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร [5] ซึ่งเป็นตัวเลขหลักร้อย
ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ 15-30% ของจํานวนประชากร ผู้วิจัย
จึงคํานวณโดยใช้อัตราส่วน 15% ของประชากรแต่ละ
จังหวัด ได้จํานวนตัวอย่างทั้งหมด 48 ตัวอย่าง ในแต่ละ
พื้นที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random)
เมื่อได้บริษัทตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปให้
ผู้เกี่ยวข้องกับการทํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 ของแต่ละบริษัทเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 355 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เป็ น รู ป แบบกึ่ ง
โครงสร้าง ประกอบด้วยคําถาม 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อ
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คํ าถามเกี่ ยวกั บข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญต่อ
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ในภาค อุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ส่วนที่ 3 ข้อคําถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็น
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ อ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นระบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ส่วนที่ 4
ข้อคําถามเกี่ยวกับศักยภาพ ของที่ปรึกษาด้านระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ในภาคอุตสาหกรรม ในประเทศไทย
และส่วนที่ 5 ความคิดเห็นอื่น ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1
ข้อคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในภาค
อุตสาหกรรม ส่วนที่ 3 ข้อคําถามเกี่ยวกับ ศักยภาพที่
เป็นความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และจรรยาบรรณ ส่วนที่
4 ข้อคําถามเกี่ยวกับ เทคนิควิธีในการพัฒนาศักยภาพ
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ตอบสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ลักษณะแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale) มี 5 ระดับตามเกณฑ์การให้คะแนนของ
ลิเคอร์ท (Likert’s five rating) [6] ได้แก่ 5=มากที่สุด,
4=มาก, 3=ปานกลาง, 2 =น้อย, 1=น้อยที่สุด จากนั้น
ทําการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) ด้วยวิธีหาค่าความสอดคล้อง (IOC : Index of
Item Objective Congruence) และความเที่ยงตรง
(Validity) เชิงเนื้อหาของเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นนําแบบสอบถาม
มาแก้ไขปรับปรุง แล้วนําไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เสมือนจริงจํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลมา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s
Alpha Coefficient) [7] ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.949 แล้วจึงนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไป
ใช้เก็บข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดสอบคู่มือ ใช้แบบทดสอบก่อน
และหลั งการอบรมการใช้ คู่ มื อการพั ฒนาศั กยภาพที่
ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2563

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และจากสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ใช้การ
วิเคราะห์แบบลดทอนข้อมูล (Data Reduction) โดยทํา
การเรียบเรียง (Editing) เพื่อจัดกลุ่ม (Segmenting) แล้ว
ทําการสรุป (Summering) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยการหาค่า
ความแปรปรวนรวมที่สามารถอธิบายได้
(Total
Variance Explained) เพื่อดูการเกาะกลุ่มของตัวแปร
โดยเลือกสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลักร่วม
กับการหมุนแกนแบบตั้งฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ โดยตั้ง
เกณฑ์การพิจารณาปัจจัย คือ ปัจจัยนั้นต้องมีค่าความ
ผันแปร (Eigenvalue) ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไปและตัวแปร
แต่ละตัวในปัจจัยต้องมีค่าน้ําหนักปัจจัย
(Factor
Loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการใช้ คู่ มื อ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก าร
วิเคราะห์ค่าสถิติ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ผลการอบรมหลั ง จากใช้ คู่ มื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพที่
ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
เป็นแนวทางในการให้ความรู้
4. ผลการวิจยั
4.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของที่ปรึกษาที่มีผล
กระทบต่ อการบริ การให้ คํ าปรึ กษาของที่ ปรึ กษาด้ าน
ระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้ อม กลุ่ มตั วอย่ างมี เห็ นว่ า
คุณลักษณะทุกข้อส่งผลกระทบต่อการบริการให้คําปรึกษา
ในภาพรวมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิธีการในการถ่ายทอด
ความรู้ของที่ปรึกษาให้กับผู้รับบริการที่มีความชัดเจน
และง่ายต่อการเข้าใจ รองลงมาคือ ความรู้เฉพาะทางของ
ที่ปรึกษาทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ความรู้เฉพาะทางของที่ปรึกษาทางด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ความรู้ดา้ นอื่นๆของที่ปรึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้รับบริการ เช่น ด้าน
การบริหารงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น
จรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิชาชีพ
ต่อผู้รับบริการ ต่อที่ปรึกษาคนอื่น ต่อตนเอง และต่อสาธารณะ
วิธีการในการถ่ายทอดความรู้ของทีป่ รึกษาให้กับผู้รบั บริการ ที่มีความชัดเจน
และง่ายต่อการเข้าใจ
สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้รับบริการเห็นความสําคัญ และยอมรับพร้อม
ดําเนินการตามทีไ่ ด้รับคําแนะนํา
สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในระหว่างการให้บริการ เช่น ปัญหา
เรื่องเวลา เรื่องความร่วมมือ เรื่องงบประมาณ หรือ ปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือ
จากที่คาดหมายไว้
ความสามารถในการบูรณาการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการอื่นๆที่องค์กรปฏิบัติอยู่
การมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการให้คําปรึกษาอย่างเพียงพอ
เช่น ข้อมูลจากสถานประกอบการ ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือ ข้อมูลจากผู้รับบริการ เป็นต้น
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.13
3.85
4.12
4.21
4.10
3.91
4.03
4.02
4.05

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน ความเห็น
0.92
มาก
มาก
0.86
0.86
0.85
0.80
0.82
0.83
1.74
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 ทํ า ให้ ส รุ ป ได้ ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะด้ า น
ความรู้ และความสามารถเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการพึงประสงค์
จากตัวที่ปรึกษา
4.2 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ ด้ า น
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ และเทคนิควิธี
ในการพั ฒ นาของที่ ป รึ ก ษาด้ า นระบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์ด้าน
ความรู้ (Knowledge) สามารถจําแนกได้ 5 องค์ประกอบ
หลัก ทุกองค์ประกอบมีค่าความผันแปร มากกว่า 1 และ
ร้อยละความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 68.700 ผลการ
วิเคราะห์ด้านทักษะ (Skill) สามารถจําแนกได้ 2 องค์ประกอบ
ทุกองค์ประกอบมีค่าความผันแปรมากกว่า 1 และร้อยละ

ความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 67.422 ผลการวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ (Attributes) สามารถจําแนกได้ 2
องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่าความผันแปรมากกว่า 1
และร้อยละความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 66.374 ผลการ
วิเคราะห์ด้านจรรยาบรรณ (Code of Ethics) มี 1
องค์ประกอบ มีค่าความผันแปร มากกว่า 1 และร้อยละ
ความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 70.284 และ สุดท้ายด้าน
เทคนิควิธีในการพัฒนาศักยภาพ สามารถจําแนกได้ 2
องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีค่าความผันแปรมากกว่า 1
และร้อยละความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 71.481 ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ นําเสนอด้วยรูปแบบดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
ผู้วิจัยได้นําผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เชิงสํารวจ เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ในการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) เพื่อให้ความเห็นและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้าน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม มี ค วามเห็ น ว่ า รู ป แบบมี ค วาม
เหมาะสมในระดับ เหมาะสมมาก ส่วนความเห็นในเรื่อง
องค์ ป ระกอบหลั ก มี ค วามเหมาะสมแต่ ค วรปรั บ ใน
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องค์ประกอบย่อย โดยการลดตัวแปรในบางองค์ประกอบ
ที่มีความใกล้เคียงกัน และย้ายตัวแปรของบางองค์ประกอบ
เพื่ อให้ เกิ ดความสอดคล้ องเชิ งโครงสร้ างและเนื้ อหา
พร้ อ มทั้ ง เสนอแนะให้ ท บทวนนิ ย ามของปั จ จั ย และ
องค์ประกอบให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะทําให้เกิดความชัดเจน
ต่อการพัฒนาและสื่อสารในวงกว้าง จากเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยได้ทําการแก้ไขปรับปรุง สรุปได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ และเทคนิคในการพัฒนาของ
ที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2

ศักยภาพที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านความรู้ (Knowledge) มี 5 องค์ประกอบ
ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (Management Knowledge)
ความรู้ด้านข้อบังคับสากล (Regulation Knowledge)
ความรู้ด้านโรงงานสีเขียว (Green Industry Knowledge)
ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Ecological Modernization Knowledge)
ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสถานประกอบการ (Customer Insight Knowledge)
ด้านทักษะ (Skill) มี 2 องค์ประกอบ
ทักษะด้านปฏิสัมพันธ์กับบุคคล (Soft side skill)
ทักษะด้านการปฏิบัติ (Hard side skill)
ด้านคุณลักษณะ (Attributes) มี 2 องค์ประกอบ
อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity)
อัตลักษณ์บุคคลต่อสังคม (Social Identity)
ด้านจรรยาบรรณ (Code of Ethics) มี 1 องค์ประกอบ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ (Code of ethics)
เทคนิคการพัฒนา (Development) มี 2 องค์ประกอบ
การพัฒนาด้วยความรู้ (Head)
การพัฒนาด้วยการปฏิบัติ (Hand-on)

4.3 ผลการนําคู่มือไปทดลองใช้
หลังจากได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้าน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้วิจัยได้นําไปจัดทํา
เป็ นคู่ มื อการพั ฒนาศั กยภาพที่ ปรึ กษาด้ านระบบการ

จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการจั ด อบรมให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ เป็ นที่ ปรึ กษาจํ านวน 32 คน และมี การ
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม เพื่อประเมินผล
ความแตกต่างหลังการเรียนรู้ ได้ผลสรุปดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังอบรมของที่ปรึกษา
การทดสอบ
คะแนนก่อนอบรม
คะแนนหลังอบรม

*p<.05

n
32
32

ค่าเฉลี่ย
10.50
15.25

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ย
ผลคะแนนก่อนอบรม 10.50 ส่วนหลังอบรมมีค่าเฉลี่ย
15.25 สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทําให้สรุปได้ว่า ที่ปรึกษาเมื่อได้รับการพัฒนาความรู้
ตามรูปแบบการพัฒนาที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้น
5. สรุปและอภิปรายผล
5.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของที่ปรึกษาที่มี
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จํานวนตัวแปร
10 รายการ
7 รายการ
5 รายการ
4 รายการ
3 รายการ
จํานวนตัวแปร
11 รายการ
9 รายการ
จํานวนตัวแปร
19 รายการ
10 รายการ
จํานวนตัวแปร
8 รายการ
จํานวนตัวแปร
7 รายการ
7 รายการ

S.D.
2.323
3.806

t

df

p

13.45

31

0.00

ผลกระทบต่อการให้บริการให้คําปรึกษามากที่สุดคือ
วิธีการถ่ายทอดความรู้ของที่ปรึกษาให้กับผู้รับบริการ ซึ่ง
ควรจะมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ รองลงมา คือ
ความรู้เฉพาะทางของที่ปรึกษาทางด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากที่ปรึกษามี
ผลต่อการนําไปปฏิบัติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วารี [8] พบว่าการอบรมทําให้พนักงานมีความเชื่อมั่นใน
การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
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5.2 การพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษาด้านระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ จรรยาบรรณ และเทคนิควิธีในการพัฒนา
สอดคล้องกับ อรรวีวรรณ [9] ซึ่งพบว่า ศักยภาพด้านการ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน มี 6 ตัวแปร ได้แก่
ความรู้ในงาน ทักษะด้านการบริหาร ทักษะการบริการ
และการติ ดต่ อสื่ อสาร บุ คลิ กภาพส่ วนบุ คคล ความรู้
รอบตัว และบุคลิกภาพการบริหารอารมณ์
จากการศึ กษา ด้ านความรู้ ที่ จํ าเป็ นของการเป็ นที่
ปรึกษาทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า
5.2.1 ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
(Management Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน
ของการดําเนินงาน ในระดับบริหารจัดการที่ปรึกษาควรมี
ความรู้และเข้าใจในหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
การลงทุน (Economic Concept) วิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Data Science) และเข้าใจหลักการวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูล การวางแผนงาน การจัดลําดับความ
สําคัญ การควบคุมดูแล การกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของงานได้ สอดคล้องกับ พรนารี [10] ซึ่งพบว่า สมรรถนะ
ด้ า นความรู้ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม สาขา
อุ ตสาหการระดั บภาคี วิ ศวกร คื อ เศรษฐศาสตร์ และ
การเงิน การบริหารโครงการ การวางแผน การจัดการ
งานวิกฤติ
5.2.2 ความรู้ด้านข้อบังคับสากล (Regulation
knowledge) เนื่องจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
เรื่องที่ต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน
ต่าง ๆ กรณีที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ก็ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เป็นที่ปรึกษา
จึงต้องมีความรู้และเข้าใจ ในมาตรฐานเฉพาะของผลิตภัณฑ์
(Product standard) ข้อกําหนด กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สอดคล้องกับ จิรพันธ์ [11] ซึ่งพบว่า
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ได้รับ
การจํากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหามลพิษ จากกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการต้องตระหนักและ
ปฏิบัติตาม
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5.2.3 ความรู้ด้านโรงงานสีเขียว (Green Industry
knowledge) เป็นเรื่องของความรู้ในเชิงการบูรณาการ
และทางด้านเทคนิค ถือเป็นความรู้เฉพาะทาง ที่สําคัญ
ซึ่งที่ปรึกษาควรมีความรู้และเข้าใจ ทางด้านการจัดการ
มลพิ ษ ขั้ น พื้ น ฐานคื อ ด้ า นน้ํ า อากาศ ขยะของเสี ย
มาตรฐานสากล ISO14001 ISO50001 ISO26000
ISO9001 และมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ ส ามารถบู ร ณาการ
(Integrate) ร่วมกันได้ รวมถึง บริบทของอุตสาหกรรม
แต่ละประเภท โดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ
ผลิต เทคโนโลยีทีใช้ในการผลิต วัสดุที่ใช้ และลักษณะ
ของมลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอุ ต สาหกรรมแต่ ล ะประเภท
สอดคล้องกับ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สีเขียว [12] ที่ได้มีข้อกําหนดของการเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวไว้
5.2.4 ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
สมัยใหม่ (Ecological Modernization knowledge)
เนื่องจากอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ เ สมอ ที่ ป รึ ก ษาจึ ง ควรมี ความรู้ ใ น มี ค วามรู้ ใ น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และเข้าใจแนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle
Thinking:LCT) สอดคล้องกับ ธํารงรัตน์ [13] ได้สรุปการ
พัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษาและการทํางานแบบ
เครือข่าย พบว่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ใช้
หลั กการพิ จารณาตลอดวั ฎจั กรชี วิ ตทั้ งสิ้ น ดั งนั้นองค์
ความรู้และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน CT/LCA/Eco-Design
ตลอดจน National LCI Database จะทําให้อุตสาหกรรม
ไทยสามารถรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในสหภาพ
ยุโรปและประเทศอื่น ๆ ได้
5.2.5 ความรู้เชิงลึกเกีย่ วกับสถานประกอบการ
(Customer Insight knowledge) ในสถานประกอบการ
แต่ ละที่ จะมี การรู ปแบบและแนวทางการบริ หารและ
ดําเนินงานแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย
ดังนั้น ที่ปรึกษาควรมีการเตรียมพร้อมและศึกษาข้อมูล
ของสถานประกอบการที่ จะเข้ าไปให้ บริ การจึ งควรมี
ความรู้และเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียขององค์กรที่ให้คําปรึกษารวมถึงผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ วัฒนธรรมในการบริหารงานและการ
ดํ า เนิ น งานขององค์ ก รที่ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ
David Biggs [14] ซึ่งพบว่าต้องมีการสร้างความสัมพันธ์
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ที่ ระหว่ างที่ ปรึ กษากั บองค์ กรที่ รั บบริ การ เพื่ อให้ เกิ ด
ความเข้าใจในมิติที่สําคัญกับงานที่ให้บริการ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือที่ดี
5.3 คู่มือการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ทั้ง 5 ด้านนั้นใช้
เพื่ อเป็ นแนวทางในการวางแผนพั ฒนาบุ คลากรที่ ทํ า
หน้ าที่ เป็นที่ ปรึ กษาด้ านระบบการจั ดการสิ่ งแวดล้ อม
หรือ บุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เทคนิควิธีการ
ที่ใช้ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยความรู้ หรือ
การพัฒนาด้วยการลงมือปฏิบัติ จะต้องทําอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอเชิงนโยบายและการปฏิบัติ คือ องค์กรที่ให้บริการ
ให้คําปรึกษา หรือ ผู้ที่สนใจ ควรนําองค์ประกอบด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของที่ปรึกษาด้านระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ไปวางแผนในการพัฒนาบุคลากร
ที่ปรึกษาหรือบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดทําเป็น
หลั ก สู ต รพร้ อ มทั้ ง พิ จ ารณาหารู ป แบบในการพั ฒ นา
แต่ละด้าน ให้มีวิธีการและเนื้อหาที่ทันสมัย มีการวัดผล
การพัฒนาที่ชัดเจนทั้งด้านองค์ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติ และพฤติกรรมที่แสดงออก ส่วนด้านจริยธรรม
ของที่ ป รึ ก ษานั้ น ควรมี ก ารสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และมี
กระบวนการในการติ ดตาม เพื่ อสนั บสนุ นให้ เกิ ดการ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฏี คือ องค์ประกอบของความรู้
ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มสมั ย ใหม่ (Ecological
Modernization knowledge) ควรพิจารณานําตัวแปร
เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) มาศึกษาเพิ่มเติม เพราะ
เป็ นทิ ศทางการพั ฒนาของประชาคมโลก ตั้ งแต่ เดื อน
กันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้ วย 17 เป้ าหมาย
(Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets)
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