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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงวิเคราะห�องค�ประกอบโดยการศึกษาเชิงสํารวจ
องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเสริมสร7างความเข7าใจ
คุณลักษณะมาตรฐานในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป�นประโยชน�แก9ผู7ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กลุ9มตัวอย9างท่ีใช7ในการวิจัยคือ 
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวน 1,200 ราย จากโรงงานอุตสาหกรรม 
จํานวน 420 โรงงาน เครื่องมือท่ีใช7ในการวิจัยในการเก็บข7อมูลเป�นแบบสอบถาม จํานวน 60 ข7อ   
แบบมาตรประมาณค9า 5 ระดับ ซ่ึงมีคุณภาพเครื่องมือวัดค9าความเชื่อม่ัน .984 การวิเคราะห�ข7อมูล
โดยการใช7 ความถ่ี ร7อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�เชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยวิธีแบบแกนหมุน (Rotation Method: Varimax with 
Kaiser Normalization) เพ่ือเพ่ิมหรือลดกลุ9มตัวชี้วัดหรือตัวแปร และนําข7อค7นพบเชิงสํารวจเข7าสู9  
การเสริมสร7างความเข7าใจแก9ผู7ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลการวิจัยพบว9า ระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยภาพรวม  
อยู9ในระดับมาก ( X =3.75) เม่ือพิจารณาค9าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน7อยเป�นรายมิติพบว9า อยู9ใน
ระดับมากทุกมิติ คือ มิติทางกายภาพ ( X =3.83) มิติทางสิ่งแวดล7อม ( X =3.78) มิติทางเศรษฐกิจ 
( X =3.73) มิติทางสังคม ( X =3.71) และมิติทางการบริหารจัดการ ( X =3.71) และองค�ประกอบ     
เชิงสํารวจคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบว9า มีจํานวน 45 ตัวชี้วัดหรือ      
ตัวแปร เรียงลําดับความสําคัญขององค�ประกอบจากมากไปหาน7อย ได7แก9 องค�ประกอบท่ี 1มิติทาง
สิ่งแวดล7อม พบ 16 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค�ประกอบท่ี 2  มิติทางการบริหารจัดการ พบ 9 ตัวชี้วัด
หรือตัวแปร องค�ประกอบท่ี 3 มิติทางเศรษฐกิจ พบ 9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร    องค�ประกอบท่ี 4 มิติทาง
กายภาพ พบ 6 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร และองค�ประกอบท่ี 5 มิติทางสังคม    พบ 5 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
ตามลําดับ  

 
คําสําคัญ: วิเคราะห�องค�ประกอบ  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมบางปู      
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            The research have objective for study the level operation of the analysis factors of 
specification standard though eco-industry estate in Bangpoo Estate in Sumutprakarn 
province, analysis by the studying explorative factors including to enhance 
understanding of the factors of specification standard though eco - industry estate to 
Industrial enterprises in Bangpoo Estate in Sumutprakarn province. The 1,200  samples  
from 420 factories were used in this research. The  questionnaire were a research tools and data 
collection was 60 questionnaires with 5 levels of rating scale, quality measurement tools  that  reliability  
.984.The data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and the 
exploratory factor analysis (EFA) with the rotation method: varimax  with kaiser normalization screened 
principle component to collect of reduced variables  and  findings into means of enhancing understanding 
among operators to Industrial enterprises. 
    The research results were found that the level operation of the analysis factors of 
specification standard though eco-industry estate overall at high level X = 3.75. 
When considered dimension by dimension overall at high level for high to low, were 
the physical dimension X =3.83 the environmental dimension X =3.78 the economic 
dimension X =3.73  the social dimension X =3.71 and the administrative dimension 
X =3.71.The exploratory research factors found that total 45 indicators range from 
significant factor for maximum to minimum, were 16 indicators of the environmental 
dimension 9 indicators of the administrative dimension 9 indicators of the economic 
dimension 6 indicators of the physical dimension and 5 indicators of the social 
dimension.  
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