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บทคัดยอ 
 ในปจจุบันประเด็นดานส่ิงแวดลอมจัดเปนประเด็นท่ีทุกมุมโลกกําลังใหความสําคัญเปนอยางมาก ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ไดตระหนักถึง ความจําเปนในการนําเคร่ืองมือสําหรับการวัดผลการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมของการผลิตในแตละภาคอุตสาหกรรมเขามาประยุกตใชมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมโลจิสติกสท่ีเปน
กิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายนอกคอนขางมากคือ “การขนสงสินคา (Freight Logistics)” 
เนื่องจากในกิจกรรมสวนนี้ มักจะทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งถือเปนสาเหตุสําคัญของการกอใหเกิด
ภาวะโลกรอนนั่นเอง ดังนั้นการศึกษาเรื่องผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการขนสงสินคาท่ีมีตอส่ิงแวดลอมนั้น 
จึงจัดเปนประเด็นสําคัญท่ีคณะผูจัดทําไดมีการหยิบยกและใหความสนใจ ท้ังนี้เพ่ือเปาหมายสูงสุดคือ การลด
กาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลอยออกสูสภาพแวดลอมอันจะนําไปสูการเกิดขึ้นของภาวะโลกรอนนั่นเอง 
 โดยทางคณะผูจัดทําไดนําโมเดลของ Cordano และ Lampe 1975 และของ Bansal และ Roth 2000  
มาประยุกตใหเหมาะสมกับการศึกษา ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ประกอบไปดวย 4 ปจจัยหลักดวยกัน คือ แรงขับ
ดันดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder environmental pressure)คือ ภาครัฐและภาค
ประชาชน, แรงขับดันดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากผูบริหารงานภายในองคกร (Managerial values: 
environmental awareness of managers) และ แรงขับดันดานส่ิงแวดลอมจากการลดลงของตนทุนในการหัน
ไปใชพลังงานทางเลือกทดแทนและนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน(Cost Competitiveness) 
ซึ่งทางคณะผูจัดทําไดใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการใชแบบสอบถามทางโทรศัพท(Telephone 
Survey)จากผูใหบริการดานการขนสงทางบก (Freight Logistics)ในประเทศไทย ซึ่งมีการรวบรวมรายชื่อจาก
สมาคมผูใหบริการการขนสงทางบกแหงประเทศไทยไดเพียง 3,000 ราย(จากจํานวนประชากรท้ังส้ิน 6,000 
ราย) และไดทําการประมวลผลโดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีใชในการประมวลผล คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ(Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะหสมการถดถอย (Multiple Regression) โดยจากผล
การศึกษาน้ันพบวาแรงขับดันท่ีเกิดขึ้นจากภาครัฐ ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลตอการตระหนักถึงความ 
สําคัญของปญหาภาวะโลกรอนนั่นเอง 
 
Keywords: Freight Logistics, Carbon dioxide, Global Warming 
 
 
1. บริบทในการศึกษาวิจัย 
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 ภาวะโลกรอนนั้นจัดเปนประเด็นท่ีกําลังไดรับความสนใจในวงกวาง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตางให
ความสําคัญและพยายามสะทอนปญหานี้ใหเกิดการตระหนักในหมูประชาชนท่ัวไป เนื่องจากเปนส่ิงท่ีสงผล
กระทบรุนแรงตอทุกๆประเทศในโลกและสงผลกระทบในหลากหลายดาน เชน ฤดูกาลที่เปล่ียนแปลงผิดปกติ, 
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น, การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศปาไมและการแพรกระจายของเชื้อโรค เปนตน 
 จากการรวบรวมผลการศึกษาพบวา นักวิจัยหลายทานมีความเห็นรวมกันวา ปจจัยหลักท่ีเปนสาเหตุ
ของปญหาภาวะโลกรอนเกิดจากภาค การขนสง(Freight Logistics)  โดยจากงานวิจัยของ Center of 
International Climate and Environmental Research ประเทศนอรเวย ในป 2550 พบวาการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ีเกิดขึ้นโดยมนุษยนั้น15% เกิดจากทอไอเสียรถยนต รถบรรทุก เครื่องบิน รถไฟ และ
เรือเปนหลัก อยางไรก็ตามการขนสงทางบกก็ยังคงถือเปนรูปแบบการขนสงท่ีกอใหเกิดกาซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุดน่ันเอง นอกจากน้ีจากผลงานวิจัยภายในประเทศยังเปนการตอกยํ้าไดอีกขั้นหนึ่งวา การขนสงทางบก
จัดเปนภาคท่ีปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงถึง 32% (ศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการ
เปล่ียนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต,2006) และในอนาคตคาดวาสัดสวนการปลอยกาซ
คารออกไซดในภาคขนสงจะเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณรถยนตท่ีเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆป 
 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากการขนสงทางบกนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับปริมาณรถยนตแลว ยัง
ขึ้นอยูกับสภาพยานยนตแตละคันอีกดวย โดยจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลดปลอยออกมาจากการขนสงทางบก พบวา 
สามารถแบงปจจัยเหลาน้ันออกเปน 7 ประเภทหลักดวยกัน คือ ความเร็ว, อัตราเรง, รูปแบบการขับ, ขนาด
เครื่องยนต, น้ําหนักบรรทุก, ประเภทของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชและอายุยานยนต ปจจัยท้ัง 7 นี้จัดเปนสวน
สําคัญที่สงผลกระทบตอการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของยานยนตท่ีใชในการขนสงทางบก  
 สําหรับขอมูลดานปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลอยออกมาจากการใหบริการขนสงทางบก
ของผูประกอบการดานโลจิสติกสในประเทศไทยนั้น รวบรวมไดคอนขางยาก    เน่ืองจากผูมีสวนเกี่ยวของและ
หนวยงานตางๆภายในประเทศนั้น ยังไมมีหนวยงานใดที่ตระหนักถึงความสําคัญและมีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลอยออกมาจากกระบวนการการขนสงทางบกอยางจริงจัง  ดังนั้น ใน
งานวิจัยฉบับนี้ทางคณะผูจัดทําจึงไดคนหาวิธีการในการคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจาก
การขนสงทางบกโดยทําการอางอิงและนําขอมูลตัวเลขท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการคํานวณมาจาก  ปริมาณยาน
ยนตท่ีใชในการขนสงทางบกและปริมาณการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง โดยอาศัยเครื่องมือในการคํานวณโดย
อางอิงจากงานวิจัยของ Environment Protection Agency ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 ผลจากการคํานวณพบวา รถยนตสวนบุคคลเปนยานพาหนะท่ีปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน
ปริมาณมากท่ีสุดถึง 87% ในขณะท่ีรถบรรทุกมีสัดสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพียง 11% เทาน้ัน 
จากขอมูลดังกลาวจะพบวา รถยนตสวนบุคคลมีอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากกวารถบรรทุกถึง 
8 เทา แตอยางไรก็ตามคนสวนใหญก็ยังคงยึดถือกับความเขาใจท่ีวารถบรรทุกจัดเปนตัวการสําคัญในการ
กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศน่ันเอง ดวยเหตุนี้คณะผูจัดทําจึงไดศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการ
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบกในประเทศไทย และคนหา
แนวทางที่ทําใหผูขนสงสินคาทางบก สามารถสรางภาพลักษณดานส่ิงแวดลอมท่ีดีไดในสายตาของประชาชน
ภายนอก  
2. วรรณกรรมปริทัศน 
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 ในชวงป 1990 จัดเปน “ทศวรรษแหงส่ิงแวดลอม” (Decade of the environment) (Paul R.Murphy 
and Richard F.Poist, 1995) สงผลใหหลายบริษัทจากหลายอุตสาหกรรมตางเนนไปท่ีการออกแบบ
ผลิตภัณฑของตนใหมีลักษณะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน โดยกระบวนการเหลาน้ีอาจสงผลใหตนทุนโดย
เฉล่ียรวมของบริษัทเพ่ิมมากขึ้นถึง $200 billion ตอป (Paul R.Murphy and Richard F.Poist, 1995)  
  

ตารางที่1: ปจจยัท่ีสงผลตอการใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมขององคกร 
แรงขับดันจากการบังคับ
ใชกฎหมายเพ่ือใชในการ
ควบคุม (Legislation) 

แรงขับดันจากผูเกี่ยวของ 
(Stakeholder) 

แรงขับดันจากการสรางให
เ กิ ด โ อ ก า ส ท า ง ธุ ร กิ จ 
(Economic Opportunities) 

แ ร ง ขั บ ดั น จ า ก ก า ร
ต ร ะ ห นั ก ห รื อ เ ห็ น
ค ว า ม สํ า คั ญ ด า น
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง
ผูปฏิบัติงานภายในองคกร
เอง (Ethical motives) 

       การ ใช บทลง โทษ ,
คาปรับหรือการกอใหเกิด
ต นทุ นทางกฎหมายแก
อ งค ก รที่ ไ ม ย อมปฏิ บั ติ
ตามนั้ น  ย อม เป น ส่ิ ง ซ่ึ ง
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
และกอใหเกิดแรงจูงใจตอ
องคกรเหลาน้ันในการที่จะ
นํ า ข อ กํ า ห น ด ด า น
ส่ิงแวดลอมเขามาใชกับการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร
ขอ งตนอย า ง เ ค ร ง ค รั ด 
(Cordano,1993) 
 

       ผู เ กี่ ย ว ข อ ง ห รื อ 
Stakeholder จัดเปนกลไก
สํ า คั ญ ท่ี ก อ ใ ห เ กิ ด ก า ร
ผลักดันใหองคกรหันไปใช
นโยบายหรือ มีระบบการ
ปฏิบัติงานที่มีความเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน แต
อยางไรก็ตามผู เกี่ ยวของ 
(Stakeholder) แตละระดับ
น้ัน ยอมมีความสําคัญและ
สงผลกระทบตอองคกรในแง
การบังคับใชนโยบายดาน
ส่ิ ง แ วดล อมแตกต า ง กั น
ออกไป (Lampe,1991) 
 

       แรง ขับดันขอ น้ี น้ันจะ
สงผลตอองคกรเม่ือผูบริหาร
ขององคกรตระหนักไดวา การ
นํานโยบายการดําเนินงานที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเขามา
ใชน้ัน จะสงผลใหเกิดช่ือเสียง
ในการปฏิบัติงานขององคกร, 
พนักงานภาย ในสามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและเกิด
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ผลิตภัณฑเน่ืองจากการลดลง
ของของเสียที่อาจเกิดข้ึนใน
ก ร ะบวนกา รผลิ ต น่ั น เ อ ง 
(Bansal and Roth, (2000) 
Bonifant, Arnold. & 
Long,(1995)Hart,) 

       แร ง ขับ ดันจากกา ร
ตระห นักห รือ เห็ นความ 
สําคัญดานส่ิงแวดลอมของ
ผูปฏิบัติงานภายในองคกร
เอง(Ethical motivated 
firms) มักจะเกิดข้ึนเม่ือผู
บริหารงานภายใน (Top 
management team 
members) มี ค ว า ม เ ห็ น
รวมกันวา การปฏิบัติงานที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมน้ัน
เป น ส่ิ ง ที่ อ ง ค ก ร สมคว ร
ปฏิ บัติ เ น่ืองจากเปน ส่ิงที่
ถูกตอง (Right thing to do) 
(Lampe , 1975)   
 

 
 ใน Model ท่ีคณะผูจัดทําไดนําเสนอไปดังกลาวนั้นสามารถสรุปขอจํากัดในการนํามาใชสําหรับการ 
ศึกษาไดดังตอไปนี้ 
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Figure 1: A Preliminary Model of Corporate Ecological Responsiveness 

 
 ขอจํากัดประการที่หนึ่ง ขอจํากัดของจํานวนวรรณกรรมปริทัศนท่ีมีการศึกษาในอดีตในประเด็นนี้นั้นมี
คอนขางนอย ขอจํากัดประการที่สอง การศึกษาโดยสวนใหญยังขาดการระบุถึงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ี
จัดเปนแรงจูงใจใหผูประกอบการมีการปฏิบัติงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และขาดการเชื่อมโยงถึงความ 
สําคัญของปจจัยอันเปนแรงจูงใจในแตละระดับ (Bansal and Roth, 2000) 

 

 
Figure 2: An Advanced Model of Corporate Ecological Responsiveness 

 Model ท่ี2 ผลงานวิจัยของ Bansal and Roth, 2000 ไดทําการพัฒนา Model ซึ่งแสดงถึงปจจัยอัน
เปนแรงขับดันของการดําเนินงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกรขึ้นมาใหม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือการลด
ขอจํากัดท่ีเกิดขึ้นใน Model ท่ี1นั่นเอง  
 2.1. การเลือกปจจัยท่ีใชในการศึกษา 
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 คณะผูจัดทําไดกําหนดตัวแปรสําหรับใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเปนแรงขับดันและ
การตระหนักถึงความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบก(Freight Logistics) ใน
ประเทศไทยไดดังตอไปนี้ 

 

 
Figure 3: Conceptual Framework แสดงความเชื่อมโยงระหวางแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 
 จาการรวบรวมขอมูลในวรรณกรรมปริทัศนนั้น ทางคณะผูจัดทําไดทําการคัดสรรปจจัยตางๆใหเหลือ
เพียงปจจัยท่ีนาจะสงผลกระทบตอองคกรในการความใสใจส่ิงแวดลอมขององคกรออกเปนปจจัยหลัก ดังนี้ 

2.1.1. แรงขับดันดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder environmental 
pressure) Stakeholder คือ กลุมคนหรือบุคคลหนึ่งคนที่สามารถสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรืออาจ
ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร (Freeman,1984) โดยแบง 
Stakeholder เปนสองประเภทตามความสัมพันธท่ีมีกับองคกร คือ Primary Stakeholder หมายถึง กลุม
บุคคลท่ีหากองคกรปราศจากการสนับสนุนของกลุมบุคคลดังกลาวนั้นจะไมสามารถทําใหองคกรดําเนินงานอยู
ได และประเภทที่สองคือ Secondary Stakeholder  หมายถึง กลุมบุคคลท่ีสามารถสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานขององคกรไดเชนเดียวกันแตกลุมคนเหลานี้นั้นไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมขององคกร 
(Freeman and Liedtka,1991) 

2.1.2. แรงขับดันดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากผูบริหารงานภายในองคกร (Managerial values: 
environmental awareness of managers) การตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมของ
ผูจัดการภายในองคกรหมายถึง ระดับของการเขามีสวนรวมขององคกรภายในอุตสาหกรรมของตนเองเพื่อ
การบรรลุเปาหมายคือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยการสนับสนุนใหเกิดแรงขับเคล่ือนตอระบบการปฏิบัติงานท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกรใหเพ่ิมมากย่ิงขึ้น (Javier and Oscar, 2005)  
 ในกรณีของกิจกรรมดานการขนสงสินคานั้น ตองมีการสรางความรวมมือและประสานงานภายใน
องคกร เพ่ือใหการพัฒนาระบบการขนสงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมภายในองคกรประสบความสําเร็จในที่สุด 
ซึ่งมักจะเริ่มจากใหความสําคัญของผูจัดการภายในองคกรนั่นเอง 

2.1.3. แรงขับดันดานส่ิงแวดลอมจากการลดลงของตนทุนในการหันไปใชพลังงานทางเลือก
ทดแทนและนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Cost Competitiveness) ปจจุบัน ราคาน้ํามันมี
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แนวโนมสูงขึ้นซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตในหลายอุตสาหกรรมมีคาเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ทําใหผูประกอบการมี
ความตองการพลังงานทางเลือกท่ีมีราคาถูกเพ่ือลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง นอกจากนี้พลังงานทางเลือกยัง
สงผลใหเกิดสภาวะโลกรอนคอนขางนอย (สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน, 2004) 
 ในประเด็นดานตนทุนของผูใหบริการขนสงนั้นมีความเกี่ยวของกับนโยบายของรัฐ ซึ่งสงผลใหทําให
ผูประกอบการสวนใหญใหความสนใจพลังงานทางเลือก เชน การเปล่ียนเชื้อเพลิงมาเปนกาซ NGV เนื่องจาก
เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระดับท่ีเทากับหรือนอยกวาท่ีภาครัฐกําหนด นอกจากนี้ยังสงผลใหเกิดตนทุน
การดําเนินงานท่ีต่ํากวาอีกดวย (Yborra, 2007) 

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการใหความสําคัญตอ
ปญหาภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบก(Freight Logistics)ในประเทศไทย  โดยในสวนของ
การกลาวถึงการทบทวนวรรณกรรมปริทัศนท่ีผานมานั้นไดกลาวถึงผลงานการศึกษาท่ีไดมีการรวบรวมถึง
ปจจยัท่ีสงผลตอการใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอมขององคกรท่ีมีการสรุปออกมาในรูปแบบของโมเดลที่ไดรับ
การศึกษาในอดีตและในยุคปจจุบันดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผู
ใหบริการขนสงสินคาทางบก(Freight Logistics Service Provider)ในประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนประชากร
ท้ังส้ิน 6,000 ราย แตอยางไรก็ตามเนื่องจากการเก็บตัวอยางจากกลุมประชากรท้ังหมดนั้นตองอาศัย
ระยะเวลาในการเขาถึงท่ียาวนาน ประกอบกับการขาดการรวบรวมขอมูลของผูใหบริการฯไมวาจะเปนขอมูล
เกี่ยวกับท่ีทําการหรือจํานวนรถท่ีใหบริการ ดังนั้น แหลงขอมูลท่ีงายตอการเขาถึงรวมท้ังมีการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับผูใหบริการฯมากท่ีสุด คือ สมาคมผูใหบริการการขนสงทางบกแหงประเทศไทย ซึ่งมีการรวบรวม
รายชื่อผูใหบริการฯไวเพียง 3,000 รายเทานั้น   โดยอาศัยการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางจากการเก็บ
แบบสอบถามทางโทรศัพท( Telephone Survey) ซึ่งภายหลังจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอย
แลวพบวา  ในจํานวนรายชื่อผูใหบริการขนสงสินคาทางบก (Freight Logistics) ท่ีคณะผูวิจัยไดรับมาจาก
สมาคมฯจํานวน 3,000 รายน้ัน มีผูใหบริการฯจํานวน 1,250 รายที่ไมสามารถติดตอไดเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงแหลงท่ีอยูหรือเบอรโทรศัพทดวยความลาสมัยของขอมูลท่ีไมไดมีการปรับปรุงแกไขมาเปนระยะ
เวลานาน    อีกท้ังมีผูใหบริการฯจํานวน 1,433 รายท่ีไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ฉะนั้น
สุดทายแลวจากกลุมตัวอยางจํานวน 3,000 ราย คณะผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดเพียง 317 
รายโดยมีอัตราการตอบกลับ(Response Rate)ประมาณ 10.56 เปอรเซ็นตนั่นเอง    
 ซึ่งภายหลังจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ทางคณะผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีไดรับจาก
แบบสอบถามนไปทําการประมวลผลโดยอาศัยเครื่องมือท่ีใชในการประมวลผลสองเครื่องมือดวยกัน คือ การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะหสมการถดถอย 
(Multiple Regression)   โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจนั้นเปนไปเพ่ือจุดมุงหมายของการสกัด
กลุมของปจจัยท่ีนํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบใหเหลือเพียงปจจัยท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอ
การใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอมของผูใหบริการขนสงสินคาทางบกเทานั้น  และเมื่อนําผลการวิเคราะห
ดังกลาวไปวิเคราะหหาความสัมพันธของกลุมปจจัยดวยการวิเคราะหสมการถดถอยจะทําใหคณะผูวิจัย
สามารถสรุปไดวากลุมปจจัยท่ีไดรับจากการสกัดปจจัยกลุมใดที่สงผลกระทบตอระดับการใหความสําคัญดาน
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ส่ิงแวดลอมของผูใหบริการขนสงสินคาทางบกมากท่ีสุด  โดยภายหลังจากการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจและการวิเคราะหสมการถดถอยนั้นทางคณะผูวิจัยไดรับผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
 
4. ผลการวิเคราะห 
 4.1. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโดยการสรางกลุมปจจัยต้ังตนขึ้นมาท้ังส้ิน 4 กลุมปจจัย คือ 
กลุมปจจัยดานภาครัฐ, กลุมปจจัยดานลูกคา, กลุมปจจัยดานตนทุนและกลุมปจจัยดานผูบริหารองคกร อัน
เปน4 กลุมปจจัยท่ีไดรับจากการรวบรวมวรรณกรรมปริทัศน  พบวาภายหลังจากการสกัดตัวแปรองคประกอบ
ในครั้งท่ีสาม (เนื่องจากผลการสกัดกลุมปจจัยในครั้งท่ี 3 จัดเปนการสกัดปจจัยท่ีผลลัพธจากการวิเคราะหมี
ความแนนอนมากที่สุดรวมท้ังผลการสกัดปจจัยไมมีการเปลี่ยนแปลงอีกเลยในการสกัดครั้งท่ี 4 ดังนั้น
คณะผูวิจัยจึงถือวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจในคร้ังท่ี 3 นั้นเปนอันส้ินสุด)  โดยปจจัยท้ัง 4 กลุมตั้ง
ตนนั้นสามารถสรุปออกมาเปนปจจัยองคประกอบอันเปนกลุมปจจัยองคประกอบเฉพาะกลุมท่ีสงผลกระทบตอ
ระดับการใหความสําคัญตอผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบกไดท้ังส้ิน
เพียงสามกลุมปจจัยเทานั้น คือ  กลุมปจจัยดานภาครัฐ, กลุมปจจัยดานลูกคาและกลุมปจจัยดานตนทุน 
สําหรับกลุมปจจัยดานผูบริหารองคกรนั้นมิใชปจจัยท่ีสงผลกระทบตอระดับการใหความสําคัญตอปญหาภาวะ
โลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบก เนื่องจากตัวแปรองคประกอบที่ไดพัฒนาขึ้นใหอยูกลุมปจจัย
ดังกลาวนั้นมีสัดสวนคาความผันผวนที่ปจจัยสามารถอธิบายไดนอยมาก ดังนั้น ภายหลังจากการวิเคราะห
องคประกอบในคร้ังท่ี 3 นั้นกลุมปจจัยองคประกอบดังกลาวจึงไดถูกกําจัดไปในที่สุด  
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจในคร้ังท่ี 3 นั้นสามารถสรุปไดวา 
กลุมตัวแปรองคประกอบ (Factor) ท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร 4 ตัว คือ X11, X12, X13, X14     
หรือกลุมตัวแปรองคประกอบ ดานตนทุน 
กลุมตัวแปรองคประกอบ (Factor) ท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว คือ X5, X6, X9  
หรือกลุมตัวแปรองคประกอบดานลูกคา 
กลุมตัวแปรองคประกอบ (Factor) ท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัว คือ X2, X3  
หรือกลุมตัวแปรองคประกอบดานภาครัฐ 
 การวิเคราะหสมการถดถอย (Multiple Regression) 
 โดยภายหลังจากไดตัวแปรองคประกอบจากกลุมปจจัยท้ังสามกลุมนั้น ทางคณะผูวิจัยจึงไดนําคะแนน
ท่ีไดรับ(Factor Score) จากการวิเคราะหปจจัยองคประกอบไปทําการวิเคราะหหาความสัมพันธหรือ
ผลกระทบของปจจัยท่ีมตีอระดับการใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบก 
โดยการทดสอบความสัมพันธและระดับผลกระทบของปจจัยแตละกลุมดวยสมการถดถอย ซึ่งผลการวิเคราะห
พบวา การศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปออกมาในรูปแบบของสมการถดถอยไดดังสมการตอไปน้ี 

                                   
                                      Y =   2.259+0.148EC +0.126 CP-0.245GP+0.846                                           (1) 
  
 พบวา จากการทดสอบความสัมพันธของปจจัยท้ังสามกลุมนั้นปจจัยท่ีมีความสัมพันธและสงผล
กระทบตอระดับการใหความสําคัญตอภาวะโลกรอนของผู ใหบริการขนสงสินคาทางบก
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ภายในประเทศคือ ปจจัยท้ังสามกลุม โดยสามารถพิจารณาไดจากคา Sig. ในตาราง Coefficients (a) (ใน
ภาคผนวก) ของปจจัยท่ีหนึ่งปจจัยท่ีสองและปจจัยท่ีสามซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีคณะผูวิจัยได
กําหนดไวในตอนแรกคือ 95 เปอรเซ็นต ((0.006<0.05), ((0.019<0.05) และ (0.000<0.05)) ซึ่งถาคา Sig T < 
Alpha หรือคาระดับนัยสําคัญ ยอมแสดงใหเห็นวา ตัวแปรตามหรือ Y มีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระน่ันเอง 
นอกจากนี้จากการท่ีคา Beta ของกลุมปจจัยดานตนทุน, ดานลูกคาและดานภาครัฐนั้น มีคาเปน 0.148, 0.126 
และ -0.245 ทําใหสามารถสรุปไดวา 
 ผลการวิเคราะหกลุมปจจัยกลุมท่ีหน่ึง กลุมปจจัยดานตนทุน  ปจจัยดานตนทุนมีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับระดับการใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบก เนื่องจากหาก
การเปลี่ยนไปใชพลังงานทางเลือกทดแทนทําใหตนทุนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบกลดลงมากขึ้น ผู
ใหบริการขนสงสินคาทางบกก็จะหันไปใชน้ํามันทางเลือกทดแทนมากขึ้น ซึ่งสุดทายแลวการกระทําดังกลาว
ยอมสงผลใหระดับการปลอยมลพิษจากการขนสงท่ีเปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนนอยลง โดยพบวา 
กลุมปจจัยดานตนทุนจะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของระดับการใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอน
ของผูใหบริการฯประมาณ 14.8 เปอรเซ็นต 
 ผลการวิเคราะหกลุมปจจัยกลุมท่ีสอง กลุมปจจัยดานลูกคา จากการศึกษาพบวาปจจัยดานลูกคามี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับระดับการใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทาง
บก เนื่องจากหากลูกคามีการใหความสําคัญตอการใชบริการขนสงสินคาทางบกท่ีมีความเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น เชน หากลูกคาตองการใหผูใหบริการฯหันไปใชพลังงานทางเลือกทดแทนเพื่อลดปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกมานั้น จะสงผลให          ผูใหบริการฯมีระดับการใหความสําคัญและใส
ใจตอปญหาภาวะโลกรอนมากขึ้นนั่นเอง แตขอสรุปดังท่ีไดกลาวมาในขางตนนี้นั้น  เมื่อผนวกกับขอมูลท่ี
คณะผูวิจัยไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูประกอบการนั้นพบวา ขอสรุปในขางตนนั้นอาจเปนส่ิงท่ีมี
แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นไดในอนาคตเนื่องจากในปจจุบันลูกคาหรือผูท่ีมีความตองการใชบริการขนสงสินคาทาง
บกนั้นยังไมใหความสนใจหรือเห็นความสําคัญตอปญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นดังกลาวเทาใดนัก  
ดังนั้นขอสรุปดังท่ีไดกลาวมานี้จึงเปนเพียงการแสดงใหเห็นถึงแนวโนมท่ีอาจเกิดขึ้นไดในอนาคตเทานั้น   
โดยพบวา กลุมปจจัยดานลูกคาจะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของระดับการใหความสําคัญตอปญหา
ภาวะโลกรอนของผูใหบริการฯประมาณ 12.6 เปอรเซ็นต 
 ผลการวิเคราะหกลุมปจจัยกลุมท่ีสาม กลุมปจจัยภาครัฐ จากผลการศึกษาพบวาปจจัยหรือแรง
ขับดันท่ีผูใหบริการขนสงสินคาทางบกไดรับจากภาครัฐนั้นมีความสัมพันธไปในทางลบตอระดับการให
ความสําคัญตอภาวะโลกรอนของ           ผูใหบริการขนสงสินคาทางบก เนื่องมาจาก หากรัฐบาลมีการออก
กฎหมายหรือกฎขอบังคับเพ่ือใชในการควบคุมการปลอยมลพิษจากการขนสงสินคาทางบกเพื่อลดการเกิด
ภาวะโลกรอนมากย่ิงขึ้นนั้น ผูใหบริการฯจะมีระดับการใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอนนอยลง ท้ังนี้จาก
การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณสามารถยืนยันไดวา โดยสวนใหญนั้นผูใหบริการขนสงสินคาทางบกมักเปน
เพียงผูรับและปฏิบัติตามกฎหมายรวมท้ังระเบียบขอบังคับและนโยบายดานส่ิงแวดลอมท่ีรัฐบาลออกมา
เทาน้ัน  แตมิไดใสใจท่ีตนตอหรือใหความสําคัญของปญหาดังกลาวอยางแทจริง ซึ่งจะเห็นไดจากตัวแปรดาน
การตระหนักถึงความสําคัญของปญหาของผูบริหารองคกรนั้นไมติดอยูในหนึ่งของกลุมปจจัยภายหลังจากการ
สกัดปจจัยดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  ดังนั้น “หากรัฐบาลใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลก
รอนโดยการออกกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับมากขึ้น ระดับการใหความสําคัญของผูใหบริการฯยอมท่ีจะ
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ลดลงเนื่องจากมองวาตนเองเปนเพียงผูปฏิบัติตามเทานั้นก็นาจะเพียงพอแลวนั่นเอง”  โดยพบวา ยแรงขับดัน
ท่ีไดนับจากภาครัฐนั้นจะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของระดับการใหความสําคัญตอปญหาภาวะโลกรอน
ของผูใหบริการฯประมาณ 24.5 เปอรเซ็นตนั่นเอง 
สําหรับขอจํากัดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้นสามารถแบงออกไดในประเด็นตางๆดังตอไปนี้ 

1. ขอจํากัดดานการงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการใหความสําคัญดาน
สิ่งแวดลอมขององคกรเน่ืองจากประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของการขนสงตอภาวะโลกรอนนั้นเปน
ส่ิงท่ีบุคคลท่ัวไปเพ่ิงตระหนักหรือเริ่มใหความสําคัญในชวงระยะเวลาที่ผานมาไมนานเทานั้น ดังนั้น 
ดวยความเปน Exploratory Research ของงานวิจัยฉบับนี้จึงสงผลใหการทําวิจัยในครั้งนี้หาขอมูล
ซึ่งเปนหลักฐานอางอิงจากการรวบรวมจากวรรณกรรมปริทัศนไดคอนขางนอยนั่นเอง 

2. ขอจํากัดจากอุปสรรคในการเขาถึงขอมูล อีกท้ังปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการขาดแคลนการรวบรวม
ขอมูลของผูใหบริการฯและความลาสมัยของขอมูลท่ีมีการรวบรวมไวเรียบรอยแลว ดังนั้น สุดทาย
แลวจึงสงผลใหคณะผูวิจัยสามารถเก็บตัวอยางไดจากกลุมผูใหบริการขนสงสินคาทางบกจํานวน 
3,000 ราย จากรายชื่อท่ีไดรับการรวบรวมไวโดยสมาคมผูใหบริการขนสงสินคาทางบกในประเทศ
ไทยเทานั้น  แตในสวนของผูใหบริการฯท่ีมีการใหบริการท้ังการขนสงสินคาภายในประเทศและการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศรวมท้ังเปนผูใหบริการรายใหญ เชน DHL, FedEx, UPS และ TNT นั้น
มิไดรวมอยูในรายชื่อดังกลาว ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดทําการเก็บขอมูลจากผูใหบริการรายใหญ
เหลานั้นอีกคร้ังเพ่ือสรางความครบถวนและผลการศึกษาท่ีถูกตองสมบูรณมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม
อุปสรรคท่ีพบในระยะเวลาตอมาคือ การไมไดรับความรวมมือในการอนุเคราะหขอมูลและตอบ
แบบสอบถามจากผูใหบริการรายใหญ 1  เพราะฉะนั้นขอมูลท่ีเก็บไดและนํามาทําการวิเคราะหใน
ครั้งนี้ จึงเปนขอมูลท่ีไดรับจากกลุมผูใหบริการขนสงสินคาซึ่งเปนกลุมผูใหบริการชาวไทยเทาน้ัน 

3. ขอจํากัดดานความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม เนื่องจากทางคณะผูจัดทําไดใชวิธีการเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท ดังนั้นจึงตองอานคําถามใหผูตอบคําถามฟงเพ่ือใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบคําถามนั้นผูตอบแบบสอบถามบางรายก็เกิดความสับสน หรือไมคอยเขาใจ ดังนั้น
ก็จะทําใหผลท่ีออกมานั้นบิดเบือนไปบาง จึงทําใหตองตัดรายท่ีทางคณะผูจัดทําเล็งเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามน้ันไมเขาใจในคําถามออกจากการนํามาประมวลผลเพื่อใหเกิดความแมนยําแกผลท่ีจะ
ไดรับมากท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอระดับการใหความสําคัญตอภาวะโลกรอนของผูใหบริการ
ขนสงสินคาทางบกในประเทศไทย พบวา ปจจัยท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากวรรณกรรมปริทัศน
ในชวงเริ่มตนท้ังสิ้น 4 ปจจัย คือ แรงขับดันจากภาครัฐ, แรงขับดันจากลูกคา, แรงขับดันจากการให
ความสําคัญของผูบริหารองคกรและแรงขับดันจากตนทุนน้ัน เมื่อทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม

                                                            
1 สําหรับ DHL นั้นองคกร(ผูจัดการฝายการขนสง)มีความเห็นวาไมสามารถตอบแบบสอบถามของคณะผูวิจยัในคร้ังนี้ได เนื่องจาก 

DHL ประเทศไทยนั้นยังไมไดใหความสนใจกับปญหาภาวะโลกรอนเทาไรนัก โดยบริษัทเนนไปยังประเด็นสําคญัคือ ตนทุนในการ
ขนสงเปนสวนมาก แตสําหรับ FedEx, UPS และ TNT นั้นไมสะดวกสําหรับการใหความอนุเคราะหขอมูล 
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จากผูใหบริการฯจํานวน 317 รายแลวนํามาวิเคราะหโดยการใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ( 
Exploratory Factor Analysis) พบวา สามารถจับกลุมของตัวแปรและจัดกลุมของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ระดับการใหความสําคัญตอภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบกในประเทศใหมเหลือเพียง 3 กลุม
ของปจจัยหลักเทานั้น คือ กลุมของปจจัยดานตนทุน(EC), กลุมของปจจัยดานลูกคา(CP) และกลุม
ของปจจัยดานภาครัฐ(GP) และเมื่อนําคะแนนท่ีไดจากการสกัดปจจัยของกลุมปจจัยท้ังสามมาทําการหา
ความสําคัญระหวางกลุม ของปจจัยกับระดับการใหความสําคัญตอภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคา
ทางบกโดยใชการวิเคราะหดวยสมการถดถอย (Multiple Regression) พบวา กลุมปจจัยท้ังสามตางสงผล
กระทบตอระดับการใหความสําคัญตอภาวะโลกรอนของผูใหบริการขนสงสินคาทางบก อยางไรก็ตามส่ิงท่ี
คณะผูวิจัยไดมีการปฏิบัติในสวนถัดไปคือ การนําผลการวิเคราะหท่ีไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
รวมทั้งการสัมภาษณไปพัฒนาตอวา ภาครัฐควรมีการกําหนดขอปฏิบัติตางๆอยางไรเพ่ือสงผลใหผูใหบริการ
ขนสงสินคาทางบกภายในประเทศหันมาเห็นความสําคัญตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกรอนมากยิ่งขึ้น  
ท้ังนี้ดวยเหตุผลเนื่องมาจากจากผลการวิเคราะหในขางตนนั้นจัดเปนเครื่องยืนยันไดอยางชัดเจนวา   “แรง
ขับดันท่ีเกิดข้ึนจากภาครัฐถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการตระหนักถึงความสําคัญของปญหาภาวะ
โลกรอนน่ันเอง”  อยางไรก็ตามส่ิงท่ีคณะผูวิจัยคนพบอันมีความนาสนใจเปนอยางยิ่งคือ การเพ่ิมขึ้นของการ
กําหนดกฎเกณฑหรือนโยบายดานส่ิงแวดลอมของภาครัฐนั้นจะสงผลใหผูใหบริการขนสงสินคาทางบกหันมา
ใหความใสใจกับปญหาภาวะโลกรอนอันมีสาเหตุมาจากการใหบริการการขนสงนั้นลดลง เนื่องจากทัศนคติ
ท่ีวาตนเปนเพียงผูรับนโยบายจากภาครัฐเทานั้น เพราะฉะนั้น หากภาครัฐมีการใหความสนใจและเพิ่มความ
กวดขัดในการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอม ผูใหบริการฯจึงจะมีแนวโนมท่ีจะใหความใสใจตอปญหา
ดังกลาวนอยลงนั่นเอง 
 
6. ขอแนะนําในการศกึษาคนควาเพ่ิมเติม 
 สําหรับคําแนะนําในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนางานวิจัยในอนาคต คือ  การศึกษาในดานของ
ภาครัฐบาลวาทางภาครัฐควรจะกําหนดนโยบายและวิธีการในการเผยแพรความรูท่ีเกี่ยวกับการบรรเทาปญหา
ภาวะโลกรอนกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขนสงทางบกท่ีเกิดขึ้นอยางไร ซึ่งจากผลการวิเคราะหดวยสมการ
ถดถอยนั้นทําใหทางคณะผูวิจัยทําทราบวาภาครัฐบาลนั้นเปนปจจัยท่ีสําคัญที่สุดท่ีทําใหผูใหบริการฯหันมาให
ความสนใจในเรื่องของส่ิงแวดลอมมากขึ้น  ท้ังนี้คําแนะนําในการศึกษาตอดังกลาวก็มีขึ้นเพ่ือเปนการพัฒนา
และหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมตอไปในอนาคตนั่นเอง 
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