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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มของบริษทั แห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มของของบริษทั แห่งหน่ึง
ในจงัหวดัชลบุรีจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง  และประสบการณ์ท างาน และ 3) เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนและย ัง่ยืน 
โดยศึกษาสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลรวมถึงแนวคิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  และกระทรวงอุตสาหกรรมมา
สร้างกรอบแนวคิด โดยมีตวัแปรอิสระคือ คุณลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่ง และ อายงุาน มีตวัแปรตามคือ หลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ มีกลุ่มตวัอยา่งคือ
พนักงานท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 34 คน และพนักงานจ านวน 171 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวน(One - Way ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.41 หรือใน
ระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ หลักความรับผิดชอบต่อสังคมค่าเฉล่ียท่ี 3.26 หรือในระดับดีมากเม่ือ
วิเคราะห์หาความแตกต่างของความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และอายุงานมีความคิดเห็นของพนกังานต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซนต ์
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This research aimed to 1) To study the opinions of employees towards the management 
according to the principles of Environmental governments at a company in Chonburi Province 2) to 
study the differences of the employees’s opinions towards the management according to 
Environmental governance at the company in Chonburi Province,  classified by gender, age, education 
level, position, and work experience. and 3) to give recommendation on how to improve the 
management used environmental governance according to for better and sustainability. This study uses 
the concept of the Prime Minister's Office on criteria and methods for good governance and social 
affairs (1999) and the Ministry of Industry to create a conceptual framework. Independent variables: ar 
as follow Personal attributes including gender, age, education level, position, and work experience. 
Dependent variable was environmental governance. This study was a quantitative research by using 
questionnaires as a data collection tool and stratified random sampling. The sample group were 34 
management employees and 171 general employees. The data were analyzed using descriptive 
statistics, t-test and analysis of variance (One-Way ANOVA).  

The results of the research were as follows: Information access of the people was the highest 
average of 3.41, which was in  very good level. and by social responsibility average of 3.26, which 
was very good level. From differences of opinions analysis, it was found that gender, age, education 
level, position and working age had opinions of employees towards management according to the 
principles of Environmental governments were no different at confidence 95 percent. 
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