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บทที่ 4 
ผลวิเคราะห�ข�อมูล 

 
การวิเคราะห�องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผู#วิจัยกําหนดหัวข#อในการนําเสนอประกอบด#วย (1) ระดับ
คุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได#แก, ข#อมูลของผู#ตอบแบบสอบถามและ      
การวิเคราะห�ระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (2) องค�ประกอบคุณลักษณะ
มาตรฐานในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (3) การเสริมสร#างความเข#าใจคุณลักษณะมาตรฐานการ            
เป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 
ระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
 
           การศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค� คือ ระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรม      
เชิงนิเวศ ได#แก, 
 
            ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
           การวิเคราะห�ในส,วนนี้แสดงจํานวนร#อยละของผู#ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห�ข#อมูล       
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม    จํานวน (ราย)                ร�อยละ 
เพศ 
       ชาย 

 
622 

 
51.80 

       หญิง 578 48.20 
รวม 1,200 100.00 

ตําแหน3งงาน 
       ผู#จัดการโรงงาน 

 
53 

 
4.40 

       ผู#จัดการแผนก            70 5.80 
       หวัหน#าแผนก 75 6.30 
       เจ#าหน#าท่ี สิ่งแวดล#อม และชีวอนามัย 98 8.20 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม (ต3อ) 
 

ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม    จํานวน (ราย)                ร�อยละ 
       เจ#าหน#าท่ีความปลอดภัย  83   6.90 
       พนักงานโรงงาน 750 62.50 
       อ่ืน ๆ (แม,บ#าน คนสวน)  71   5.90 

รวม      1,200 100.00 
กลุ3มประเภทอุตสาหกรรม 
       ปุBย สี เคมีภัณฑ� 

 
 93 

 
 7.80 

       เหล็กและผลิตภัณฑ�โลหะ 129 10.80 
       สิ่งทอ เส#นใย เครื่องหนัง เครื่องแต,งกาย 233 19.40 
       ยาง พลาสติก หนังเทียม 104  8.70 
       ไฟฟFา อิเล็กทรอนิกส� เครื่องมือวิทยาศาสตร� 213 17.80 
       ยานยนต� และขนส,ง 132 11.00 
       กระดาษ สิ่งพิมพ� อาหาร 232 19.30 
       คลังสินค#าให#เช,าอาคารโรงงาน  64  5.30 

รวม 1,200 100.00 
 

    จากตารางท่ี 4.1 ข#อมูลของผู#ตอบแบบสอบถาม พบว,า เพศ เป�นชาย จํานวน 622 ราย 
คิดเป�นร#อยละ 58.80 หญิง จํานวน 578 ราย  คิดเป�นร#อยละ 48.20 มีตําแหน,งงานพนักงานโรงงาน
มากท่ีสุด จํานวน 750 ราย คิดเป�นร#อยละ 62.50 รองลงมาเจ#าหน#าท่ีสิ่งแวดล#อมและชีวอนามัย 
จํานวน 98 ราย คิดเป�นร#อยละ 8.20 เจ#าหน#าท่ีความปลอดภัย จํานวน 83 ราย คิดเป�นร#อยละ 6.90 
หัวหน#าแผนก จํานวน 75 ราย คิดเป�นร#อยละ 6.30 อ่ืน ๆ (แม,บ#าน คนสวน) จํานวน 71 ราย คิดเป�น
ร#อยละ 5.90 ผู#จัดการแผนก จํานวน 70 ราย คิดเป�นร#อยละ 5.80 และ น#อยท่ีสุด ผู#จัดการโรงงาน 
จํานวน 53 ราย คิดเป�นร#อยละ 4.40 กลุ,มประเภทอุตสาหกรรม แบ,งเป�นประเภทสิ่งทอ เส#นใย เครื่อง
หนัง เครื่องแต,งกาย มากท่ีสุด จํานวน 233 ราย คิดเป�นร#อยละ 19.40 รองลงมาประเภทกระดาษ 
สิ่งพิมพ� อาหาร จํานวน 232 ราย คิดเป�นร#อยละ 19.30 ประเภทไฟฟFา อิเล็กทรอนิกส� เครื่องมือ
วิทยาศาสตร� จํานวน 213 ราย คิดเป�นร#อยละ 17.80 ประเภทยานยนต� และขนส,ง จํานวน 132 ราย 
คิดเป�นร#อยละ 11.00 ประเภทเหล็กและผลิตภัณฑ�โลหะ จํานวน 129 ราย คิดเป�นร#อยละ 10.80 
ประเภทยาง พลาสติก หนังเทียม จํานวน 104 ราย คิดเป�นร#อยละ 8.70 ประเภทปุBย สี เคมีภัณฑ� 
จํานวน 93 ราย คิดเป�นร#อยละ 7.80 และน#อยท่ีสุดประเภทคลังสินค#าให#เช,าอาคารโรงงาน จํานวน 
64 ราย คิดเป�นร#อยละ 5.30  

     สรุป ข#อมูลของผู#ตอบแบบสอบถามส,วนใหญ, เป�นเพศชาย จํานวน 622 ราย คิดเป�น 
ร#อยละ 58.80 เป�นพนักงานโรงงาน จํานวน 750 ราย คิดเป�นร#อยละ 62.50 อุตสาหกรรมประเภท 
สิ่งทอ เส#นใย เครื่องหนัง เครื่องแต,งกาย จํานวน 233 ราย คิดเป�นร#อยละ 19.40 
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การวิเคราะห�คุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
การวิเคราะห�คุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5  มิติด#วยค,าสถิติพ้ืนฐาน 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2 ระดับต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยภาพรวม  
                      ท้ัง 5  มิติ 
 

 
จากตารางท่ี 4.2 ระดับต,อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โด,ยภาพรวม อยู,ในระดับมาก X เท,ากับ 3.75 SD เท,ากับ .714 เม่ือพิจารณาค,าเฉลี่ยเป�นรายมิติ พบว,า 
มิติทางกายภาพมากท่ีสุด มีค,า X เท,ากับ 3.83 SD เท,ากับ .703 รองลงมามิติทางสิ่งแวดล#อม มีค,า    
X  เท,ากับ 3.78 SD เท,ากับ .658  มิติทางเศรษฐกิจ มีค,า X  เท,ากับ 3.73 SD เท,ากับ .718 และน#อย
ท่ีสุดมิติทางสังคม เท,ากับ มิติทางการบริหารจัดการ มีค,า X เท,ากับ 3.71 SD เท,ากับ .742 และ .747 
ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐาน 

 

ระดับปฏิบัติการ 
X  SD แปลผล 

มิติทางกายภาพ 3.83 .703 มาก 
มิติทางเศรษฐกิจ 3.73 .718 มาก 
มิติทางสิ่งแวดล#อม 3.78 .658 มาก 
มิติทางสังคม 3.71 .742 มาก 
มิติทางการบริหารจัดการ 3.71 .747 มาก 

รวม 3.75 .714 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 ระดับต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 
                มิติทางกายภาพ 

 
จากตารางท่ี 4.3 ระดับต,อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ในมิติทางกายภาพ พบว,า โดยรวมอยู,ในระดับมาก มีค,า X เท,ากับ 3.83 SD เท,ากับ .703 เม่ือ
พิจารณาค,าเฉลี่ยเป�นรายข#อ พบว,า X1 การออกแบบดูแลพ้ืนท่ีตรงตามกฎหมายทางด#านการมีพ้ืนท่ีสี
เขียว(พันธ�ไม#ต,างๆ) รวมถึงแผนติดตามดูแลความเป�นระเบียบเรียบร#อยของพ้ืนท่ีมากท่ีสุด มีค,า       
X เท,ากับ 3.94 SD เท,ากับ .879 รองลงมา X7 การพัฒนาระบบขนส,งท่ีมีประสิทธิภาพปลอดภัยเป�น
มิตรกับสิ่งแวดล#อม (ขนส,งสีเขียวและโลจิสติกส�สีเขียว) มีค,า X  เท,ากับ 3.92 SD เท,ากับ .879 X9 

อาคารโรงงานมีโครงการและกิจกรรมลดคาร�บอนไดอNอกไซด� เช,น กิจกรรมลดพลังงานด#วยการ

 

องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐาน 
 

ระดับปฏิบัติการ 

X  SD แปลผล 

X1 การออกแบบดูแลพ้ืนท่ีตรงตามกฎหมายทางด#านการมีพ้ืนท่ีสีเขียว   
(พันธ�ไม#ต,างๆ) รวมถึงแผนติดตามดูแลความเป�นระเบียบเรียบร#อยของพ้ืนท่ี 

3.94 .879 มาก 

X2 การจัดสรรพ้ืนท่ีแนวกันชนนิเวศ เช,น พ้ืนทีพักนํ� า พ้ืนท่ีสวน พ้ืนท่ีมี
ต#นไม#ล#อมรอบหรือเป�นแนวปFองกัน 

3.87 .876 มาก 

X3 การสงวนรักษาทรัพยากรท#องถ่ินโดยร,วมมือกับหน,วยงานท#องถ่ินร,วมกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต,างๆ ในระบบนิเวศ 

3.83 .875 มาก 

X4 การจัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและสอดคล#องกับเกณฑ�ระเบียบ 
เช,นระบบถนน ผิวจราจร ระบบปFองกันนํ� าท,วม ระบบประปา ระบบฟFา  
เป�นต#น 

3.80 .862 มาก 

X5 การจัดศูนย�เฝFาระวังและติดตาม เช,น ศูนย�เฝFาระวังในชีวิตและทรัพย�สิน
ศูนย�เฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อม ศูนย�เผยแพร,ข,าวสารการพัฒนา เป�นต#น 

3.77 .920 มาก 

X6 การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให#มีคุณภาพดีอย,าง
ต,อเนื่อง 

3.76 .903 มาก 

X7 การพัฒนาระบบขนส,งท่ีมีประสิทธิภาพปลอดภัยเป�นมิตรกับสิ่งแวดล#อม
(ขนส,งสีเขียว และ โลจิสติกส�สีเขียว) 

3.92 .879 มาก 

X8 การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงานซ่ึงจัดเป�นภูมิทัศน�ในรูปของ สวนหิน สวน
นํ�าหรือสวนปQา 

3.83 .928 มาก 

X9 อาคารโรงงานมีโครงการและกิจกรรมลดคาร�บอนไดอNอกไซด� เช,น 
กิจกรรมลดพลังงานด#วยการกําหนดเวลาเปRด-ปRดไฟฟFาการพัฒนา แสงสว,าง 
และไฟฟFา 

3.88 .883 มาก 

X10 การมีอาคารควบคุมพลังงาน หรืออนุรักษ�พลังงาน หรืออาคารสีเขียว 3.73 .934 มาก 
รวม 3.83    .703 มาก 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

63 

 

กําหนดเวลาเปRด-ปRดไฟฟFา การพัฒนา  แสงสว,าง และไฟฟFา มีค,า X  เท,ากับ 3.88 SD เท,ากับ .883 
X2 การจัดสรรพ้ืนท่ีแนวกันชนนิเวศ เช,น พ้ืนทีพักนํ� า พ้ืนท่ีสวน พ้ืนท่ีมีต#นไม#ล#อมรอบหรือเป�นแนว
ปFองกันมีค,า X  เท,ากับ 3.87 SD เท,ากับ .876 X8 การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงานซ่ึงจัดเป�นภูมิทัศน�ใน
รูปของ สวนหิน สวนนํ� าหรือสวนปQา มีค,า X เท,ากับ 3.83 SD เท,ากับ .928 และ X3 การสงวนรักษา
ทรัพยากรท#องถ่ินโดยร,วมมือกับหน,วยงานท#องถ่ินร,วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต,างๆ 
ในระบบนิเวศ มีค,า X เท,ากับ 3.83 SD เท,ากับ .875 X4 การจัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและ
สอดคล#องกับเกณฑ�ระเบียบ เช,นระบบถนน ผิวจราจร ระบบปFองกันนํ� าท,วม ระบบประปา ระบบ
ไฟฟFา เป�นต#น มีค,า X  เท,ากับ 3.80 SD เท,ากับ .862 X5 การจัดศูนย�เฝFาระวังและติดตาม เช,น ศูนย�
เฝFาระวังในชีวิตและทรัพย�สินศูนย�เฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อม ศูนย�เผยแพร,ข,าวสารการพัฒนา เป�น
ต#น  มีค,า X  เท,ากับ 3.77 SD เท,ากับ .920 X6 การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให#มี
คุณภาพดีอย,างต,อเนื่อง มีค,า X  เท,ากับ 3.76 SD เท,ากับ .903 และน#อยท่ีสุด X10 การมีอาคาร
ควบคุมพลังงาน หรืออนุรักษ�พลังงาน หรือ อาคารสีเขียว มีค,า X  เท,ากับ 3.73 SD เท,ากับ .934 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 
               มิติทางเศรษฐกิจ 
 

 

องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐาน 
 

ระดับปฏิบัติการ 

X  SD แปลผล 
X11 การจัดทําข#อมูลสถิติมูลค,ายอดขายกับจํานวนแรงงานเพ่ือกําหนด
อัตราส,วนท่ีสะท#อนถึงประสิทธิภาพการผลิต 

3.79 .852 มาก 

X12 การจัดทําข#อมูลการเพ่ิมของรายได#และการลดลงของค,าใช#จ,ายจากการ
บริหารจัดการแบบพ่ึงพาและเก้ือกูลต,อกันของอุตสาหกรรม เช,น การนํา
ของเสียไปจําหน,ายให#กับโรงงานอ่ืนหรือการใช#เสียกลับมาใช#ใหม, เป�นต#น 

3.82 .863 มาก 

X13 การจัดทําข#อมูลสถิติเก่ียวกับการจ#างแรงงานท้ังในโรงงานและในจังหวัด 3.75 .886 มาก 
X14 การพัฒนาฝTมือของแรงงานท#องถ่ินด#วยการร,วมมือกับหน,วยงานที
เก่ียวข#อง 

3.75 .915 มาก 

X15 การจัดทําข#อมูลสถิติเก่ียวกับสัดส,วนแรงงานในระบบประกันสังคม 3.74 .869 มาก 
X16 การจัดทําข#อมูลทางระดับการศึกษาของพนักงานและเครือญาติของ
พนักงาน 

3.70 .939 มาก 

X17 การจัดจ#างคนงานในท#องถ่ินเข#าทํางานในโรงงาน 3.72 .897 มาก 
X18 การจัดซ้ือจัดจ#างสินค#าหรือบริการจากชุมชน เช,น จัดจ#างบริการขนส,ง
จัดซ้ืออาหารว,างประชุมจากชุมชน เป�นต#น 

3.70 .911 มาก 

X19 การส,งเสริมกิจกรรมหรือกลุ,มอาชีพให#กับชุมชน เช,น การจัดประชุมการ
สร#างกิจกรรมการสํารวจความต#องการของชุมชน เป�นต#น 

3.69 .937 มาก 

X20 การสนับสนุนทางการตลาดแก,คนในชุมชน เช,น รับซ้ือสินค#าและบริการ
จากกลุ,มอาชีพท่ีโรงงานฝUกอบรม พัฒนาหลักสูตรอาชีพอย,างยั่งยืนเป�นต#น 

3.68 .940 มาก 

รวม 3.73 .718 มาก 
 
   จากตารางท่ี 4.4 ระดับต,อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศในมิติทางเศรษฐกิจ พบว,า โดยรวมอยู,ในระดับมาก มีค,า X เท,ากับ 3.73 SD เท,ากับ .718 เม่ือ
พิจารณาค,าเฉลี่ยเป�นรายข#อ พบว,า X12 การจัดทําข#อมูลการเพ่ิมของรายได#และการลดลงของ
ค,าใช#จ,ายจากการบริหารจัดการแบบพ่ึงพาและเก้ือกูลต,อกันของอุตสาหกรรม เช,น การนําของเสียไป
จําหน,ายให#กับโรงงานอ่ืนหรือการใช#เสียกลับมาใช#ใหม, เป�นต#นมากท่ีสุด มีค,า X เท,ากับ 3.82 SD 
เท,ากับ .863 รองลงมา X11 การจัดทําข#อมูลสถิติมูลค,ายอดขายกับจํานวนแรงงานเพ่ือกําหนด
อัตราส,วนท่ีสะท#อนถึงประสิทธิภาพการผลิต มีค,า X  เท,ากับ 3.79 SD เท,ากับ .852 2.3 การจัดทํา
ข#อมูลสถิติเก่ียวกับการจ#างแรงงานท้ังในโรงงานและในจังหวัด มีค,า X  เท,ากับ 3.75 SD เท,ากับ .886 
X14 การพัฒนาฝTมือของแรงงานท#องถ่ินด#วยการร,วมมือกับหน,วยงานทีเก่ียวข#อง มีค,า X  เท,ากับ 3.75 
SD เท,ากับ .915  X15 การจัดทําข#อมูลสถิติเก่ียวกับสัดส,วนแรงงานในระบบประกันสังคม มีค,า         
X  เท,ากับ 3.74 SD เท,ากับ .869 X17 การจัดจ#างคนงานในท#องถ่ินเข#าทํางานในโรงงาน มีค,า         
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X  เท,ากับ 3.72 SD เท,ากับ .897 X16 การจัดทําข#อมูลทางระดับการศึกษาของพนักงานและเครือญาติ
ของพนักงาน มีค,า X  เท,ากับ 3.70 SD เท,ากับ .939 X18 การจัดซ้ือจัดจ#างสินค#าหรือบริการจาก
ชุมชน เช,น จัดจ#างบริการขนส,งจัดซ้ืออาหารว,างประชุมจากชุมชน เป�นต#น มีค,า X  เท,ากับ 3.70 SD 
เท,ากับ .911 X19 การส,งเสริมกิจกรรมหรือกลุ,มอาชีพให#กับชุมชน เช,น การจัดประชุมการสร#าง
กิจกรรมการสํารวจความต#องการของชุมชน เป�นต#น มีค,า X  เท,ากับ 3.69 SD เท,ากับ .937 และน#อย
ท่ีสุด X20 การสนับสนุนทางการตลาดแก,คนในชุมชน เช,น รับซ้ือสินค#าและบริการจากกลุ,มอาชีพท่ี
โรงงานฝUกอบรม พัฒนาหลักสูตรอาชีพอย,างยั่งยืนเป�นต#น มีค,า X  เท,ากับ 3.68 SD เท,ากับ .940 
ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.5 ระดับต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 
                มิติทางส่ิงแวดล�อม 
 

 

องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐาน 
 

ระดับปฏิบัติการ 
X  SD แปลผล 

X21 การรวบรวมและวิเคราะห�ข#อมูลประสิทธิภาพปริมาณการใช#นํ� าต,อวัน

และปริมาณการใช#นํ�าท้ังหมดในกระบวนการผลิต 

3.79 .882 มาก 

X22การรวบรวมและวิเคราะห�การนํานํ� าท่ีผ,านการใช#แล#วกลับมาใช#ใหม,ใน
กระบวนการผลิตในอาคารสํานักงาน หรือ ในสวน 

3.76 .897 มาก 

X23การรวบรวมและวิเคราะห�ปริมาณกากของเสียและวัสดุเหลือใช#รวมถึง
การนํากลับมาใช#ใหม, 

3.78 .908 มาก 

X24การจัดการใช#พลังงานโดยคํานึงถึงแหล,งท่ีมาและความเพียงพอ 3.84 .845 มาก 
X25 การเก็บข#อมูลและวิเคราะห�ประสิทธิภาพการใช#พลังงานของผลิตภัณฑ�
หลักของโรงงาน 

3.83 .846 มาก 

X26 การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม เช,น การใช#
หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ผลิตภาพสีเขียวเทคโนโลยี
สะอาด เป�นต#น 

3.81 .851 มาก 

X27 การผลิตสินค#าและบริการท่ีเป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม 3.76 .858 มาก 
X28 การจัดซ้ือจัดจ#างสินค#าและบริการท่ีเป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม 3.74 .869 มาก 
X29 การทําฐานข#อมูลคุณภาพนํ� าเสียและนํ� าท้ิงซ่ึงวัดในรูปซีโอดีก,อนปล,อย
ออกอุตสาหกรรม 

3.74 .864 มาก 

X30 การจัดทําฐานข#อมูลปริมาณการปล,อยมลพิษทางอากาศและผลการ 
ตรวจวัดของโรงงาน 

3.75 .864 มาก 

X31 การมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการปล,อยกNาซเรือนกระจก 3.71 .920 มาก 

X32 การจัดทําประวัติของเสียและแผนผังการไหลของเสียรวมถึงสรุปปริมาณ
วัสดุท่ีได#ใช#แล#ว 

3.77 .877 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 
                มิติทางส่ิงแวดล�อม (ต3อ) 
 

      
 จากตารางท่ี 4.5 ระดับต,อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ในมิติทางสิ่งแวดล#อม พบว,า โดยรวมอยู,ในระดับมาก มีค,า X เท,ากับ 3.78 SD เท,ากับ .658 เม่ือ
พิจารณาค,าเฉลี่ยเป�นรายข#อ พบว,า X24 การจัดการใช#พลังงานโดยคํานึงถึงแหล,งท่ีมาและความ
เพียงพอมากท่ีสุด มีค,า X เท,ากับ 3.84 SD เท,ากับ .845 รองลงมา X25 การเก็บข#อมูลและวิเคราะห�
ประสิทธิภาพการใช#พลังงานของผลิตภัณฑ�หลักของโรงงาน มีค,า X  เท,ากับ 3.83 SD เท,ากับ .846  
X26 การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม เช,น การใช#หลักการ 3Rs (Reduce Reuse 
Recycle) ผลิตภาพสีเขียว เทคโนโลยี สะอาด เป�นต#น มีค,า X  เท,ากับ 3.81 SD เท,ากับ .851       
X38 การดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการท่ีลดการเกิดอันตรายต,อสุขภาพและความปลอดภัย มีค,า       
X  เท,ากับ 3.81 SD เท,ากับ .863  X21 การรวบรวมและวิเคราะห�ข#อมูลประสิทธิภาพปริมาณการใช#
นํ� าต,อวันและปริมาณการใช#นํ� าท้ังหมดในกระบวนการผลิต มีค,า X  เท,ากับ 3.79 SD เท,ากับ .882        
X37 การจัดทําข#อมูลการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากฝQายปฏิบัติงาน มีค,า X  เท,ากับ 
3.79 SD เท,ากับ .867 X39 การจัดทําฐานข#อมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับความปลอดภัยและ

 

องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐาน 
 

ระดับปฏิบัติการ 
X  SD แปลผล 

X33 การวิเคราะห�ข#อมูลในการลดกากของเสีย 3.77 .893 มาก 
X34 การจัดทําข#อมูลบัญชีรายการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายและ
การรั่วไหลของสารเคมี 

3.76 .873 มาก 

X35 การจัดการและตอบสนองต,อข#อร#องเรียนด#านมลพิษเสียง กลิ่น ฝุQน 
ควันและเหตุรําคาญ 

3.77 .868 มาก 

X36การวิเคราะห�ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน 

3.76 .864 มาก 

X37 การจัดทําข#อมูลการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากฝQาย
ปฏิบัติงาน 

3.79 .867 มาก 

X38 การดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการท่ีลดการเกิดอันตรายต,อสุขภาพ
และความปลอดภัย 

3.81 .863 มาก 

X39.การจัดทําฐานข#อมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับความปลอดภัย
และสุขภาพ 

3.79 .882 มาก 

X40การจัดทําข#อมูลการไหลเวียนการเข#าออกของมวลสารและพลังงาน
และใช#หลักการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันท่ีเชื่อมโยงระหว,างธุรกิจ 

3.78 .873 มาก 

X41การมีเครือข,ายความร,วมมือท่ีมีข#อตกลงร,วมกันในการให#ความ
ช,วยเหลือในสถานการณ�ฉุกเฉิน 

3.78 .866 มาก 

รวม 3.78 .658 มาก 
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สุขภาพ มีค,า X  เท,ากับ 3.79 SD เท,ากับ .882  X23 การรวบรวมและวิเคราะห�ปริมาณกากของเสีย
และวัสดุเหลือใช#รวมถึงการนํากลับมาใช#ใหม, มีค,า X  เท,ากับ 3.78 SD เท,ากับ .908 X40 การจัดทํา
ข#อมูลการไหลเวียนการเข#าออกของมวลสารและพลังงานและใช#หลักการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันท่ีเชื่อมโยง
ระหว,างธุรกิจ มีค,า X  เท,ากับ 3.78 SD เท,ากับ .873  X41 การมีเครือข,ายความร,วมมือท่ีมีข#อตกลง
ร,วมกันในการให#ความช,วยเหลือในสถานการณ�ฉุกเฉิน มีค,า X  เท,ากับ 3.78 SD เท,ากับ .866          
X32 การจัดทําประวัติของเสียและแผนผังการไหลของเสียรวมถึงสรุปปริมาณวัสดุท่ีได#ใช#แล#วมีค,า X  
เท,ากับ 3.77 SD เท,ากับ .877 X33 การวิเคราะห�ข#อมูลในการลดกากของเสีย มีค,า X  เท,ากับ 3.77  
SD เท,ากับ .893 X35 การจัดการและตอบสนองต,อข#อร#องเรียนด#านมลพิษเสียง กลิ่น ฝุQน ควันและเหตุ
รําคาญมีค,า X  เท,ากับ 3.77 SD เท,ากับ .868 X22 การรวบรวมและวิเคราะห�การนํานํ� าท่ีผ,านการใช#
แล#วกลับมาใช#ใหม,ในกระบวนการผลิตในอาคารสํานักงานหรือในสวน มีค,า X  เท,ากับ 3.76 SD เท,ากับ 
.897  X27 การผลิตสินค#าและบริการท่ีเป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม มีค,า X  เท,ากับ 3.76 SD เท,ากับ .858 
X34 การจัดทําข#อมูลบัญชีรายการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายและการรั่วไหลของสารเคมี       
มีค,า X  เท,ากับ 3.76 SD เท,ากับ .873 X36 การวิเคราะห�ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานมีค,า X  เท,ากับ 3.76 SD เท,ากับ .864 X30 การจัดทําฐานข#อมูลปริมาณ      
การปล,อยมลพิษทางอากาศและผลการตรวจวัดของโรงงาน มีค,า X  เท,ากับ 3.75 SD เท,ากับ .864 
X28 การจัดซ้ือจัดจ#างสินค#าและบริการท่ีเป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม มีค,า X  เท,ากับ 3.74 SD เท,ากับ .869 
X29 การทําฐานข#อมูลคุณภาพนํ� าเสียและนํ� าท้ิงซ่ึงวัดในรูปซีโอดีก,อนปล,อยออกอุตสาหกรรม           
มีค,า X  เท,ากับ 3.74 SD เท,ากับ .864 และน#อยท่ีสุด X31 การมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการปล,อยกNาซ
เรือนกระจก มีค,า X  เท,ากับ 3.71 SD เท,ากับ .920 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 
                มิติทางสังคม 
 

 

องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐาน 
 

ระดับปฏิบัติการ 
X  SD แปลผล 

X42การได#รับรองโรงงานในมาตรฐานสีเขียวในระดับ G1 - G3 3.70 .914 มาก 
X43การกําหนดแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของโรงงาน 3.73 .902 มาก 
X44การมีกิจกรรมส,งเสริมสุขภาพพนักงาน 3.74 .898 มาก 
X45 การเสริมสร#างความสัมพันธ�กับชุมชนด#วยการจัดต้ังเครือข,าย
พัฒนาร,วมกัน 

3.73 .933 มาก 

X46 การมีส,วนร,วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของโรงงาน 3.75 .938 มาก 
X47การจัดทําเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณร,วมกันกับชุมชน 3.68 .951 มาก 
X48 การจัดทําข#อมูลสํารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบหรือติดกับ
โรงงาน 

3.68 .964 มาก 

X49 การจัดต้ังเครือข,ายภาคีระหว,างชุมชนโรงงานและองค�การปกครอง
ส,วนท#องถ่ินและจัดทําระบบท่ีเปRดให# เครือข,ายมีส,วนร,วมแสดง
ข#อเท็จจริง 

3.68 .954 มาก 

X50 การเปRดโอกาสให#เครือข,ายมีส,วนร,วมในการตัดสินใจร,วมกันท้ัง
ทางด#านการเฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อม สารเคมี และการส,งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3.73 .938 มาก 

รวม 3.71 .742 มาก 
 
              จากตารางท่ี 4.6 ระดับต,อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในมิติทางสังคม พบว,า โดยรวมอยู,ในระดับมาก มีค,า X  เท,ากับ 3.71SD เท,ากับ .742 เม่ือ
พิจารณาค,าเฉลี่ยเป�นรายข#อ พบว,า มากท่ีสุด X46 การมีส,วนร,วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของ
โรงงาน มีค,า X  เท,ากับ 3.75 SD เท,ากับ .938 รองลงมา X44 การมีกิจกรรมส,งเสริมสุขภาพพนักงาน 
มีค,า X  เท,ากับ 3.74 SD เท,ากับ .898 X43 การกําหนดแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของโรงงาน    
มีค,า X  เท,ากับ 3.73 SD เท,ากับ .902   X45 การเสริมสร#างความสัมพันธ�กับชุมชนด#วยการจัดต้ัง
เครือข,ายพัฒนาร,วมกัน มีค,า X  เท,ากับ 3.73 SD เท,ากับ .933 X50 การเปRดโอกาสให#เครือข,ายมีส,วน
ร,วมในการตัดสินใจร,วมกันท้ังทางด#านการเฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อม สารเคมี และการส,งเสริม
คุณภาพชีวิต มีค,า X  เท,ากับ 3.73 SD เท,ากับ .938 X42 การได#รับรองโรงงานในมาตรฐานสีเขียวใน
ระดับ G1 – G มีค,า X  เท,ากับ 3.70 SD เท,ากับ .914 และน#อยท่ีสุด X47 การจัดทําเกณฑ�การจัดสรร
งบประมาณร,วมกันกับชุมชน มีค,า X  เท,ากับ 3.68 SD เท,ากับ .951 X48 การจัดทําข#อมูลสํารวจความ
พึงพอใจของชุมชนโดยรอบหรือติดกับโรงงาน มีค,า X  เท,ากับ 3.68 SD เท,ากับ .951 และ X49       

การจัดต้ังเครือข,ายภาคีระหว,างชุมชนโรงงานและองค�การปกครองส,วนท#องถ่ินและจัดทําระบบท่ีเปRด
ให#เครือข,ายมีส,วนร,วมแสดงข#อเท็จจริง มีค,า X  เท,ากับ 3.68 SD เท,ากับ .954 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 ระดับต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 
               มิติทางการบริหารจัดการ 
 

 

องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐาน 
 

ระดับปฏิบัติการ 
X  SD แปลผล 

X51 การมีระบบการเฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อมอย,างมีส,วนร,วม ได#แก, 
โครงการส,งเสริมให#ประชาชนมีส,วนร,วมในการกํากับโรงงาน (ธงขาว 
ดาวเขียว) 

3.71 .926 มาก 

X52 การกําหนดแผนแม,บทท่ีครอบคลุมถึงแผนงาน โครงการในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีร,วมกันกับชุมชน 

3.73 .927 มาก 

Xถ-การจัดแผนดําเนินงานรายงานประจําปTของ Eco Team และ Eco 
Network 

3.73 .942 มาก 

X54 โรงงานได#รับการรับรอง การจัดการสิ่งแวดล#อม (ISO 14001)  
การจัดการด#านพลังงาน (ISO 50001) หรือ ด#านอาชีวอนามัย 
(TIS/OHSAS 18001) 

3.74 .967 มาก 

X55 โรงงานได#รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ  G1 - G5 3.68 .968 มาก 
X56 การจัดทําแผนบริหารจัดการธุรกิจต,อเนื่องภายใต#ภาวะวิกฤติ 3.67 .924 มาก 
X57 การนํานวัตกรรมเครื่องมือการจัดการและระบบการจัดการใหม,มา
ใช#อย,างต,อเนื่อง 

3.72 .920 มาก 

X58 การมีแผนและผลในการสื่อสารและเปRดเผยข#อมูลสู,สาธารณชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.69 .926 มาก 

X59 การจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานเป�นรายงานประจําปT 3.74 .868 มาก 
X60 การจัดทํารายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืนรวมถึงแสดงผลของ
กิจกรรมท่ีมีการทําอย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.74 .896 มาก 

รวม 3.71 .747 มาก 
              

 จากตารางท่ี 4.7 ระดับต,อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในมิติทางการบริหารจัดการ พบว,า โดยรวมอยู,ในระดับมาก มีค,า X  เท,ากับ 3.71 SD เท,ากับ .747 
เม่ือพิจารณาค,าเฉลี่ยเป�นรายข#อ พบว,า มากท่ีสุด X54 โรงงานได#รับการรับรอง การจัดการสิ่งแวดล#อม 
(ISO 14001) การจัดการด#านพลังงาน (ISO 50001) หรือ ด#านอาชีวอนามัย (TIS/OHSAS 18001)   
มีค,า X เท,ากับ 3.74 SD เท,ากับ .967 X59 การจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานเป�นรายงาน
ประจําปT มีค,า X เท,ากับ 3.74 SD เท,ากับ .868 และ X60 การจัดทํารายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืน
รวมถึงแสดงผลของกิจกรรมท่ีมีการทําอย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค,า X เท,ากับ 3.74 SD 
เท,ากับ .896 รองลงมา X52 การกําหนดแผนแม,บทท่ีครอบคลุมถึงแผนงาน โครงการในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีร,วมกันกับชุมชน มีค,า X เท,ากับ 3.73 SD เท,ากับ .927 X53 การจัดแผนดําเนินงาน
รายงานประจําปTของ Eco TeamและEco Network มีค,า X เท,ากับ 3.73 SD เท,ากับ .942 X57 การนํา



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

70 

 

นวัตกรรมเครื่องมือการจัดการและระบบการจัดการใหม,มาใช#อย,างต,อเนื่องมีค,า X เท,ากับ 3.72 SD 
เท,ากับ .920 X51 การมีระบบการเฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อมอย,างมีส,วนร,วม ได#แก, โครงการส,งเสริม
ให#ประชาชนมีส,วนร,วมในการกํากับโรงงาน (ธงขาว ดาวเขียว)มีค,า X เท,ากับ 3.71 SD เท,ากับ .926 
X58 การมีแผนและผลในการสื่อสารและเปRดเผยข#อมูลสู,สาธารณชนท่ีมีประสิทธิภาพ มีค,า X เท,ากับ 
3.69 SD เท,ากับ .926 X55 โรงงานได#รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ G1-G5 มีค,า         
X เท,ากับ 3.68 SD เท,ากับ .968 และน#อยท่ีสุด X56 การจัดทําแผนบริหารจัดการธุรกิจต,อเนื่องภายใต#
ภาวะวิกฤติ มีค,า X เท,ากับ 3.67 SD เท,ากับ .924 ตามลําดับ  
 

องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานในการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

การศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค� การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะมาตรฐาน
ในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได#แก, 

 
 การกําหนดโมเดลองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ใน 5 มิติ ประกอบด#วย (1) มิติทางกายภาพ (2) มิติทางเศรษฐกิจ (3) มิติทาง
สิ่งแวดล#อม (4) มิติทางสังคม และ (5) มิติทางการบริหารจัดการ ตามข#อกําหนดและเกณฑ�ชี้วัด    
การเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จํานวน 60 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร ผู#วิจัยได#สรุปเป�นโมเดลองค�ประกอบ
คุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามภาพท่ี 4.1 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 โมเดลองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
 

   ในส,วนการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจเพ่ือทดสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดหรือ  
ตัวแปรท้ังหมด (60 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร) เป�นการจัดเรียงตัวชี้วัดหรือตัวแปรใหม,ท้ัง 5 มิติ โดย
กําหนดค,า Factor Loading ท่ี .40 ซ่ึงกลุ,มตัวอย,างมากกว,า 200 ข้ึนไป (Sample Size Needed for 
Significance)  (F. Hair,2010: p. 105) ซ่ึงการเพ่ิมหรือลดจํานวนตัวชี้วัดหรือตัวแปรโดยทดสอบจาก
ค,าสถิติ KMO (kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) และค,า Bartlett's Test 
of Sphericity ซ่ึงเป�นการทดสอบข#อมูลตามกระบวนการข#อตกลงเบื้องต#นของค,าสถิติทดสอบ     
ตามตารางท่ี 4.8 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

คุณลักษณะมาตรฐาน 

การเป!นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

มิติทางกายภาพ 

มิติทาง 
เศรษฐกิจ 

มิติทาง
สิ่งแวดล#อม 

มิติทาง 
สังคม 

มิติทางการ
บริหารจัดการ 

X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8, 
X9,X10 

X11,X12,X13,X14,X15,X16,     
X17,X18,X19,X20 

 
X21,X22,X23,X24,X25,X26, 
X27, X28, X29, X30X31, 
X32,X33,X34,X35,X36,     
X37,X38,X39,X40,X41, 

 
 X42,X43,X44,X45,X46,X47,         
X48, X49, X50  

X51,X52,X53,X54,X55,X56,         
X57, X58,X59,X60 
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 ตารางท่ี 4.8 การทดสอบความเหมาะสมโดยใช�ค3า KMO และ ค3า Bartlett's Test of  
                Sphericity   
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .979 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 43966.996 
  df 990 
  Sig. .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.8 ผลของการทดสอบความเหมาะสมด#วยค,า KMO (kaiser-Meyer -Olkin-
Measure of sampling Adequacy) พบว,า มีความเหมาะสมในระดับดีมาก KMO = .979 และค,า 
Bartlett's Test  of Sphericity พบว,า Sig ท่ี .000 ซ่ึงน#อยกว,า .05 หมายความว,า ตัวชี้วัดหรือ    
ตัวแปรท้ัง 60 ตัวชี้วัดหรือตัวแปรมีความสัมพันธ�กันอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 จึงสามารถ
นําไปวิเคราะห� Factor Analysis ต,อไปได#  
 การวิเคราะห�คุณลักษณะมาตรฐานในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรม   
บางปู  ใช#เทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) และใช#ค,าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� 
(Pearson's Product Correlation) ทําการสกัดองค�ประกอบหลัก (Principal; Component 
Method) เพ่ือเพ่ิมหรือลดกลุ,มตัวชี้วัดหรือตัวแปรท่ีมีความหมายเหมือนกัน ใช# วิธีแบบหมุนแกน   
วารีแมกซ� (Varimax Rotated) เพ่ือกําหนดสกัดกลุ,มตัวชี้วัดหรือตัวแปรโดยมีความเป�นอิสระต,อกัน  
โดยกําหนดค,า Factor Loading ท่ี .40 ผลการวิเคราะห�ข#อมูลตามตารางท่ี 4.9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห�สกัดตัวช้ีวัดหรือตัวแปร  

ตัวช้ีวัดหรือตัวแปร นํ�าหนักองค�ประกอบ* 
ค3าร3วม 

1 2 3 4 5 
องค�ประกอบมิติทางส่ิงแวดล�อม       

X33 การวิเคราะห�ข#อมูลในการลดกากของเสีย .680     .652 
X34 การจัดทําข#อมูลบัญชีรายการสารเคมีอันตรายและ
วัตถุอันตรายและการรั่วไหลของสารเคมี 

.664     .629 

X35 การจัดการและตอบสนองต,อข#อร#องเรียนด#านมลพิษ
เสียง กลิ่น ฝุQน ควันและเหตุรําคาญ 

.653     .609 

X29 การทําฐานข#อมูลคุณภาพนํ� าเสียและนํ� าท้ิงซ่ึงวัดใน
รูปซีโอดีก,อนปล,อยออกอุตสาหกรรม 

.649     .607 

X30 การจัดทําฐานข#อมูลปริมาณการปล,อยมลพิษทาง
อากาศและผลการ ตรวจวัดของโรงงาน 

.646     .605 

X36 การวิเคราะห�ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน 

.645     .620 

X37 การจัดทําข#อมูลการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเกิด
อุบัติเหตุจากฝQายปฏิบัติงาน 

.636     .597 

X32 การจัดทําประวัติของเสียและแผนผังการไหลของ
เสียรวมถึงสรุปปริมาณวัสดุท่ีได#ใช#แล#ว 

.618     .647 

X31 การมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการปล,อยกNาซเรือน
กระจก 

.602     .629 

X27 การผลิตสินค#าและบริการท่ีเป�นมิตรต,อ 
     สิ่งแวดล#อม 

.600     .604 

X28 การจัดซ้ือจัดจ#างสินค#าและบริการท่ีเป�นมิตรต,อ
สิ่งแวดล#อม 

.598     .632 

X25 การเก็บข#อมูลและวิเคราะห�ประสิทธิภาพการใช#
พลังงานของผลิตภัณฑ�หลักของโรงงาน 

.579     .589 

X38 การดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการท่ีลดการเกิด 
อันตรายต,อสุขภาพและความปลอดภัย 

.568     .607 

X26 การพัฒนากระบวนการผลิต ท่ี เป�นมิตรต,อ
สิ่งแวดล#อมเช,นการใช#หลักการ3Rs  (Reduce Reuse 
Recycle) ผลิตภาพสีเขียว เทคโนโลยีสะอาด เป�นต#น 

.567     .607 
 

 
X39 การจัดทําฐานข#อมูลสารเคมีโรงงานท่ีเชื่อมโยงกับ
ความปลอดภัยและสุขภาพ 

.564     .621 
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ตัวช้ีวัดหรือตัวแปร นํ�าหนักองค�ประกอบ* 
ค3าร3วม 

1 2 3 4 5 
X40 การจัดทําข#อมูลการไหลเวียนการเข#าออกของมวล
สารและพลังงานและใช#หลักการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันท่ี
เชื่อมโยงระหว,างธุรกิจ 

.523     .573 

องค�ประกอบมิติทางการบริหารจัดการ       
X57 การนํานวัตกรรมเครื่องมือการจัดการและระบบการ
จัดการใหม,มาใช#อย,างต,อเนื่อง 

 .682    .682 

X56 การจัดทําแผนบริหารจัดการธุรกิจต,อเนื่องภายใต#
ภาวะวิกฤติ 

 .672    .692 

X59 การจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานเป�น
รายงานประจําปT 

 .669    .647 

X58 การมีแผนและผลในการสื่อสารและเปRดเผยข#อมูลสู,
สาธารณชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 .668    .686 

X55 โรงงานได#รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ  
G1-G5 

 .653    .698 

X60 การจัดทํารายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืนรวมถึง
แสดงผลของกิจกรรมท่ีมีการทําอย,างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 .650    .659 

X54 โรงงานได#รับการรับรอง การจัดการสิ่งแวดล#อม 
(ISO 14001)  การจัดการด#านพลังงาน (ISO 50001) 
หรือ ด#านอาชีวอนามัย (TIS/OHSAS 18001) 

 .596    .610 

X53การจัดแผนดําเนินงานรายงานประจําปTของ  Eco 
Team และ Eco Network 

 .586    .662 

X52การกําหนดแผนแม,บทท่ีครอบคลุมถึงแผนงาน 
โครงการในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีร,วมกันกับชุมชน 

 
 

.531 
 

 
 

  
 

.627 
 

องค�ประกอบมิติทางเศรษฐกิจ       

X15การจัดทําข#อมูลสถิติเก่ียวกับสัดส,วนแรงงานใน
ระบบประกันสังคม 

  .707   .707 

X13การจัดทําข#อมูลสถิติเก่ียวกับการจ#างแรงงานท้ังใน
โรงงานและในจังหวัด 

  .700   .682 

X14 การพัฒนาฝTมือของแรงงานท#องถ่ินด#วยการร,วมมือ
กับหน,วยงานทีเก่ียวข#อง 

 
 

 .688   .703 
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ตัวช้ีวัดหรือตัวแปร นํ�าหนักองค�ประกอบ* 
ค3าร3วม 

1 2 3 4 5 
X16 การจัดทําข#อมูลทางระดับการศึกษาของพนักงาน 
และเครือญาติของพนักงาน 

  .659   .700 

X11 การจัดทําข#อมูลสถิติมูลค,ายอดขายกับจํานวน 
แรงงานเพ่ือกําหนดอัตราส,วนท่ีสะท#อนถึงประสิทธิภาพ
การผลิต 

  .625   .603 

X17 การจัดจ#างคนงานในท#องถ่ินเข#าทํางานในโรงงาน   .625   .643 

X18การจัดซ้ือจัดจ#างสินค#าหรือบริการจากชุมชน เช,น 
จัดจ#างบริการขนส,งจัดซ้ืออาหารว,างประชุมจากชุมชน 
เป�นต#น  

  .594   .627 

X12 การจัดทําข#อมูลการเพ่ิมของรายได#และการลดลง
ของค,าใช#จ,ายจากการบริหารจัดการแบบพ่ึงพาและ
เก้ือกูลต,อกันของอุตสาหกรรม เช,น การนําของเสียไป
จําหน,ายให#กับโรงงานอ่ืนหรือการใช#เสียกลับมาใช#ใหม, 
เป�นต#น 

  .591   .593 

X20 การสนับสนุนทางการตลาดแก,คนในชุมชน เช,น รับ
ซ้ือสินค#าและบริการจากกลุ,มอาชีพท่ีโรงงาน ฝUกอบรม 
พัฒนาหลักสูตรอาชีพอย,างยั่งยืนเป�นต#น 

  .500   .592 

องค�ประกอบมิติทางกายภาพ       

X4 การจัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและสอดคล#อง    
กับเกณฑ�ระเบียบ เช,นระบบถนน ผิวจราจร ระบบ
ปFองกันนํ�าท,วม ระบบประปา ระบบฟFา เป�นต#น 

   .700  .703 

X3 การสงวนรักษาทรัพยากรท#องถ่ินโดยร,วมมือกับ
หน,วยงานท#องถ่ินร,วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งมีชีวิตต,างๆ ในระบบนิเวศ 

   .700  .720 
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ตัวช้ีวัดหรือตัวแปร นํ�าหนักองค�ประกอบ* 
ค3าร3วม 

1 2 3 4 5 
X5 การจัดศูนย�เฝFาระวังและติดตาม เช,น ศูนย�เฝFาระวัง
ในชีวิตและทรัพย�สินศูนย�เฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อม
ศูนย�เผยแพร,ข,าวสารการพัฒนา เป�นต#น 

   .692  .696 

X2การจัดสรรพ้ืนท่ีแนวกันชนนิเวศ เช,น พ้ืนทีพักนํ�า  
พ้ืนท่ีสวนพ้ืนท่ีมีต#นไม#ล#อมรอบหรือเป�นแนวปFองกัน 

   .681  .741 

X6 การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให#มี 
คุณภาพดีอย,างต,อเนื่อง 

   .679  .664 

X1 การออกแบบดูแลพ้ืนท่ีตรงตามกฎหมายทางด#าน 
   การมีพ้ืนท่ีสีเขียว(พันธ�ไม#ต,างๆ) รวมถึงแผนติดตาม   
   ดูแลความเป�นระเบียบเรียบร#อยของพ้ืนท่ี 

   .621  .671 

องค�ประกอบมิติทางสังคม       
X47การจัดทําเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณร,วมกันกับ 
    ชุมชน 

    .685 .777 

X45 การเสริมสร#างความสัมพันธ�กับชุมชนด#วยการ 
    จัดต้ังเครือข,ายพัฒนาร,วมกัน 

    .678 .721 

X46 การมีส,วนร,วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของ   
    โรงงาน 

    .669 .754 

X48 การจัดทําข#อมูลสํารวจความพึงพอใจของชุมชน 
    โดยรอบหรือติดกับโรงงาน 

    .636 .719 

X49 การจัดต้ังเครือข,ายภาคีระหว,างชุมชนโรงงานและ 
   องค�การปกครองส,วนท#องถ่ินและจัดทําระบบท่ีเปRด   
   ให#เครือข,ายมีส,วนร,วมแสดงข#อเท็จจริง 

    .530 .640 

 ค3าไอเกน (Sum of square : eigenvalue) 25.81 1.99 1.71 1.38 1.04 31.93 
ค3าร�อยละความแปรปรวน(Percentage of trace) 52.68 4.06 3.50 2.82 2.12 65.18 

 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห�สกัดตัวชี้วัดหรือตัวแปรขององค�ประกอบคุณลักษณะ
มาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู พบว,าตัวชี้วัดหรือตัว แปรท่ี
เก่ียวข#องกับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจัดเป�นเป�นองค�ประกอบ ได# 5 
องค�ประกอบ จํานวนท้ังหมด 45 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร โดยวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) มีค,านํ� าหนักองค�ประกอบของตัวชี้วัดหรือตัวแปรท้ัง 45 

ตัวชี้วัดหรือตัวแปร มีค,านํ� าหนักองค�ประกอบ อยู,ระหว,าง .500 ถึง .707 ร#อยละความสะสม เท,ากับ 
65.18 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้กลุ,มตัวชี้วัดหรือตัวแปร จัดอยู,ในองค�ประกอบ    
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ในองค�ประกอบ ได#แก, มิติทางสิ่งแวดล#อม มิติทางการบริหารจัดการ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
กายภาพ และมิติทางสังคม เม่ือพิจารณาเป�นรายองค�ประกอบ พบว,า 
 องค�ประกอบท่ี 1 มิติทางส่ิงแวดล�อม กลุ,มตัวชี้วัดหรือตัวแปร จํานวน 16 ตัวชี้วัดหรือ    
ตัวแปร เรียงลําดับจากมากไปหาน#อย ได#แก,  X33 การวิเคราะห�ข#อมูลในการลดกากของเสีย X34       
การจัดทําข#อมูลบัญชีรายการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายและการรั่วไหลของสารเคมี X35      

การจัดการและตอบสนองต,อข#อร#องเรียนด#านมลพิษเสียง กลิ่น ฝุQน ควันและเหตุรําคาญ X29 การทํา
ฐานข#อมูลคุณภาพนํ� าเสียและนํ� าท้ิงซ่ึงวัดในรูปซีโอดีก,อนปล,อยออกอุตสาหกรรม X30 การจัดทํา
ฐานข#อมูลปริมาณการปล,อยมลพิษทางอากาศและผลการตรวจวัดของโรงงาน X36 การวิเคราะห�ความ
เสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน X37 การจัดทําข#อมูลการเกิดอุบัติเหตุและ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากฝQายปฏิบัติงาน X32 การจัดทําประวัติของเสียและแผนผังการไหลของเสีย
รวมถึงสรุปปริมาณวัสดุท่ีได#ใช#แล#ว X31 การมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการปล,อยกNาซเรือน X27 การผลิต
สินค#าและบริการท่ีเป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม X28 การจัดซ้ือจัดจ#างสินค#าและบริการท่ีเป�นมิตรต,อ
สิ่งแวดล#อม X25 การเก็บข#อมูลและวิเคราะห�ประสิทธิภาพการใช#พลังงานของผลิตภัณฑ�หลักของ
โรงงาน X38 การดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการท่ีลดการเกิดอันตรายต,อสุขภาพและความปลอดภัย   
X26 การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม เช,น การใช#หลักการ 3Rs (Reduce Reuse 
Recycle) ผลิตภาพสีเขียว เทคโนโลยี สะอาด เป�นต#น X39 การจัดทําฐานข#อมูลสารเคมีโรงงาน       
ท่ีเชื่อมโยงกับความปลอดภัยและสุขภาพและX40 การจัดทําข#อมูลการไหลเวียนการเข#าออกของมวล
สารและพลังงานและใช#หลักการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกันท่ีเชื่อมโยงระหว,างธุรกิจ ตามลําดับ มีค,านํ� าหนัก

องค�ประกอบอยู,ระหว,าง  .680  ถึง  .523 เม่ือเปรียบเทียบกับค,านํ� าหนักกับองค�ประกอบท้ัง 5 
องค�ประกอบแล#ว เป�นคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
มีความสําคัญเป�นอันดับ 1 ชื่อองค�ประกอบ “มิติทางสิ่งแวดล#อมนิเวศ  

องค�ประกอบท่ี 2 มิติทางการบริหารจัดการ กลุ,มตัวชี้วัดหรือตัวแปรจํานวน 9 ตัวชี้วัดหรือ
ตัวแปร เรียงลําดับจากมากไปหาน#อย ได#แก, X57 การนํานวัตกรรมเครื่องมือการจัดการและระบบการ
จัดการใหม,มาใช#อย,างต,อเนื่อง X56 การจัดทําแผนบริหารจัดการธุรกิจต,อเนื่องภายใต#ภาวะวิกฤติ     
X59 การจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานเป�นรายงานประจําปT X58 การมีแผนและผลในการ
สื่อสารและเปRดเผยข#อมูลสู,สาธารณชนท่ีมีประสิทธิภาพ X55 โรงงานได#รับการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวในระดับ  G1 - G5 X60 การจัดทํารายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืนรวมถึงแสดงผลของกิจกรรมท่ีมี
การทําอย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล X54 โรงงานได#รับการรับรอง การจัดการสิ่งแวดล#อม (ISO 
14001)  การจัดการด#านพลังงาน (ISO 50001) หรือ ด#านอาชีวอนามัย (TIS/OHSAS 18001)        
X53 การจัดแผนดําเนินงานรายงานประจําปTของ Eco Team และ Eco Network และ X52         
การกําหนดแผนแม,บทท่ีครอบคลุมถึงแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีร,วมกันกับชุมชน
ธุรกิจ มีค,านํ� าหนัก องค�ประกอบอยู,ระหว,าง .682 ถึง .531 เม่ือเปรียบเทียบกับค,านํ� าหนักกับ
องค�ประกอบท้ัง 5 องค�ประกอบแล#ว เป�นคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน   
นิคมอุตสาหกรรมบางปูมีความสําคัญเป�นอันดับ 2 ชื่อองค�ประกอบ “มิติทางบริหารจัดการนิเวศ” 
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องค�ประกอบท่ี 3 มิติทางเศรษฐกิจ กลุ,มตัวชี้วัดหรือตัวแปร จํานวน 9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
เรียงลําดับจากมากไปหาน#อย ได#แก, X15 การจัดทําข#อมูลสถิติเก่ียวกับสัดส,วนแรงงานในระบบ
ประกันสังคม X13 การจัดทําข#อมูลสถิติเก่ียวกับการจ#างแรงงานท้ังในโรงงานและในจังหวัด           
X14 การพัฒนาฝTมือของแรงงานท#องถ่ินด#วยการร,วมมือกับหน,วยงานทีเก่ียวข#อง X16 การจัดทําข#อมูล
ทางระดับการศึกษาของพนักงานและเครือญาติของพนักงาน X11 การจัดทําข#อมูลสถิติมูลค,ายอดขาย
กับจํานวนแรงงานเพ่ือกําหนดอัตราส,วนท่ีสะท#อนถึงประสิทธิภาพการผลิต X17 การจัดจ#างคนงานใน
ท#องถ่ินเข#าทํางานในโรงงาน X18 การจัดซ้ือจัดจ#างสินค#าหรือบริการจากชุมชน เช,น จัดจ#างบริการ
ขนส,งจัดซ้ืออาหารว,างประชุมจากชุมชน เป�นต#น X12 การจัดทําข#อมูลการเพ่ิมของรายได#และการ
ลดลงของค,าใช#จ,ายจากการบริหารจัดการแบบพ่ึงพาและเก้ือกูลต,อกันของอุตสาหกรรม เช,น การนํา
ของเสียไปจําหน,ายให#กับโรงงานอ่ืนหรือการใช#เสียกลับมาใช#ใหม, เป�นต#น และ X20 การสนับสนุนทาง
การตลาดแก,คนในชุมชน เช,น รับซ้ือสินค#าและบริการจากกลุ,มอาชีพท่ีโรงงานฝUกอบรม พัฒนา
หลักสูตรอาชีพอย,างยั่งยืนเป�นต#น ตามลําดับ มีค,านํ� าหนักองค�ประกอบอยู,ระหว,าง .707 ถึง .500   

เม่ือเปรียบเทียบกับค,านํ�าหนักกับองค�ประกอบท้ัง 5 องค�ประกอบแล#ว เป�นคุณลักษณะมาตรฐานการ
เป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีความสําคัญเป�นอันดับ 3 ชื่อองค�ประกอบ   
“มิติทางเศรษฐกิจนิเวศ” 

องค�ประกอบท่ี 4 มิติทางกายภาพ กลุ,มตัวชี้วัดหรือตัวแปรจํานวน 6 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร
เรียงลําดับจากมากไปหาน#อย ได#แก, X4 การจัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและสอดคล#องกับเกณฑ�
ระเบียบ เช,นระบบถนน ผิวจราจร ระบบปFองกันนํ�าท,วม ระบบประปา ระบบฟFา เป�นต#น X3 การสงวน
รักษาทรัพยากรท#องถ่ินโดยร,วมมือกับหน,วยงานท#องถ่ินร,วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
ต,างๆ ในระบบนิเวศ X5 การจัดศูนย�เฝFาระวังและติดตาม เช,น ศูนย�เฝFาระวังในชีวิตและทรัพย�สินศูนย�
เฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อม ศูนย�เผยแพร,ข,าวสารการพัฒนา เป�นต#น X2 การจัดสรรพ้ืนท่ีแนวกันชน
นิเวศ เช,น พ้ืนทีพักนํ� า พ้ืนท่ีสวน พ้ืนท่ีมีต#นไม#ล#อมรอบหรือเป�นแนวปFองกัน X6 การพัฒนาและดูแล
รักษาระบบสาธารณูปโภคให#มีคุณภาพดีอย,างต,อเนื่อง และ X1 การออกแบบดูแลพ้ืนท่ีตรงตาม
กฎหมายทางด#านการมีพ้ืนท่ีสีเขียว(พันธ�ไม#ต,างๆ) รวมถึงแผนติดตามดูแลความเป�นระเบียบเรียบร#อย
ของพ้ืนท่ี ตามลําดับ มีค,านํ� าหนักองค�ประกอบอยู,ระหว,าง .700 ถึง .621 เม่ือเปรียบเทียบกับ        

ค,านํ� าหนักกับองค�ประกอบท้ัง 5 องค�ประกอบแล#ว เป�นคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปูท่ีมีความสําคัญเป�นอันดับ 4 ชื่อองค�ประกอบ “มิติทางกายภาพ
นิเวศ” 

องค�ประกอบท่ี 5 มิติทางสังคม กลุ,มตัวชี้วัดหรือตัวแปร จํานวน 5 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร
เรียงลําดับจากมากไปหาน#อย ได#แก, X47 การจัดทําเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณร,วมกันกับชุมชน   
X45 การเสริมสร#างความสัมพันธ�กับชุมชนด#วยการจัดต้ังเครือข,ายพัฒนาร,วมกัน X46 การมีส,วนร,วม  
ในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของโรงงาน X48 การจัดทําข#อมูลสํารวจความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบหรือติดกับโรงงาน และ X49 การจัดต้ังเครือข,ายภาคีระหว,างชุมชนโรงงานและองค�การ
ปกครองส,วนท#องถ่ินและจัดทําระบบท่ีเปRดให#เครือข,ายมีส,วนร,วมแสดงข#อเท็จจริง ตามลําดับ มีค,า
นํ� าหนักองค�ประกอบอยู,ระหว,าง .685 ถึง .530 เม่ือเปรียบเทียบกับค,านํ� าหนักกับองค�ประกอบท้ัง             
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5 องค�ประกอบแล#ว เป�นคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปูท่ีมีความสําคัญเป�นอันดับ 5 ชื่อองค�ประกอบ “มิติทางสังคมนิเวศ” 
 

ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ 
ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) คุณลักษณะ

มาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเขียนเป�นโมเดลตามภาพท่ี 4.2 
ดังนี้  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.2  โมเดลผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

 
จากผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis: EFA) แสดงผล

เป�นโมเดลคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู           
ตามภาพท่ี 4.3 ดังนี้ 
 

 

คุณลักษณะมาตรฐาน 
การเป!นอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 

มิติทางกายภาพ 

มิติทาง 
เศรษฐกิจ 

มิติทาง
สิ่งแวดล#อม 

มิติทาง 
สังคม 

มิติทางการ
บริหารจัดการ 

X4,X3,X5,X2,X6,X1, 
 

X15,X13,X14,X16,X11,X17,     
X18,X12, X20 

 
X33,X34,X35,X29 ,X30 
X36, X37, X32, X31 X27, 
X28, X25X38,X26,X39,X40,  
, ,    
 X47,X45,X46,X48,X49  

 
X57, X56,        
X59,X58,X55,X60,X54, 
X53,X52, 
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    องค�ประกอบ 3 
มิติทางเศรษฐกิจนิเวศ 

- การจัดทําข#อมูลสถิติเกีย่วกับสัดส,วน 
  แรงงานในระบบประกันสังคม 
- การจัดทําข#อมูลสถิติเกีย่วกับการจ#าง  
  แรงงานทั้งในโรงงานและในจังหวัด 
- การพัฒนาฝTมือของแรงงานท#องถิ่นด#วยการ  
  ร,วมมือกับหน,วยงานทีเกีย่วข#อง 
- การจัดทําข#อมูลทางระดับการศึกษาของ 
  พนักงานและเครือญาติของพนักงาน 
- การจัดทําข#อมูลสถิติมูลค,ายอดขายกับ 
  จํานวนแรงงานเพื่อกาํหนดอัตราส,วนที่  
  สะท#อนถึงประสิทธิภาพการผลิต 
- การจัดจ#างคนงานในท#องถิ่นเข#าทํางานใน 
  โรงงาน  
- การจัดซื้อจัดจ#างสินค#าหรือบริการจาก 
  ชุมชน เช,น จัดจ#างบริการขนส,งจัดซื้ออาหาร 
  ว,างประชุมจากชุมชน เป�นต#น  
- การจัดทําข#อมูลการเพิ่มของรายได#และการ 
  ลดลงของค,าใช#จ,ายจากการบริหารจัดการ 
  แบบพึ่งพาและเกื้อกูลต,อกันของ 
  อุตสาหกรรม เช,น การนําของเสียไป 
  จําหน,าย 
  ให#กับโรงงานอื่นหรือการใช#เสียกลับมา       
   ใช#ใหม, เป�นต#น  
- การสนับสนุนทางการตลาดแก,คนในชุมชน  
  เช,น รับซื้อสินค#าและบริการจากกลุ,มอาชีพที่ 
  โรงงานฝUกอบรม พัฒนาหลักสูตรอาชีพอย,าง  
  ยั่งยืน เป�นต#น 

     องค�ประกอบ 1  
มิติทางสิ่งแวดล�อมนิเวศ 

- การวิเคราะห�ข#อมูลในการลดกากของเสีย 
- การจัดทําข#อมูลบัญชีรายการสารเคมีอันตราย 
  และวัตถุอันตรายและการรั่วไหลของสารเคมี 
-.การจัดการและตอบสนองต,อข#อร#องเรียนด#าน 
  มลพิษเสียง กลิ่น ฝุQน ควันและเหตุรําคาญ 
- การทําฐานข#อมูลคุณภาพนํ�าเสียและนํ�าทิ้งซึ่ง 
  วัดในรูปซีโอดีก,อนปล,อยออกอุตสาหกรรม 
- การจัดทําฐานข#อมูลปริมาณการปล,อยมลพิษ 
  ทางอากาศและผลการ ตรวจวัดของโรงงาน 
- การวิเคราะห�ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิด 
  จากการประกอบกิจการโรงงาน   
- .การจัดทําข#อมูลการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเกิด 
   อบุัติเหตุจากฝQายปฏิบัติงาน 
- การจัดทําประวัติของเสียและแผนผังการไหล 
  ของเสียรวมถึงสรุปปริมาณวัสดุที่ได#ใช#แล#ว 
-การมีกจิกรรมเพื่อลดปริมาณการปล,อยกNาซ 
  เรือนกระจก 
- การผลิตสินค#าและบริการที่เป�นมิตรต,อสิ่งแวดล#อม 
- การจัดซื้อจัดจ#างสินค#าและบริการที่เป�นมิตร 
ต,อสิ่งแวดล#อม 
- การเก็บข#อมูลและวิเคราะห�ประสิทธิภาพการ 
ใช#พลังงานของผลิตภัณฑ�หลักของโรงงาน 
- การดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการที่ลดการเกิด 
  อันตรายต,อสุขภาพและความปลอดภยั 
- การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป�นมิตรต,อ 
  สิ่งแวดล#อม เช,น การใช#หลักการ 3Rs 
  (Reduce Reuse Recycle) ผลิตภาพสีเขียว 
 เทคโนโลย ีสะอาด เป�นต#น 
- การจัดทําฐานข#อมูลสารเคมีโรงงานที่เชื่อมโยง 
   กับความปลอดภยัและสุขภาพ 
- การจัดทําข#อมูลการไหลเวียนการเข#าออกของ 
  มวลสารและพลังงานและใช#หลักการพึ่งพา 
  เกื้อกูลซึ่งกันที่เชื่อมโยงระหว,างธุรกิจ 

   องค�ประกอบ 4 
มิติทางกายภาพนิเวศ 

- การจัดระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและสอดคล#องกับเกณฑ�   
  ระเบียบ เช,นระบบถนน ผิวจราจร ระบบปFองกันนํ�าท,วม    
  ระบบประปา ระบบฟFา เป�นต#น  
- การสงวนรักษาทรัพยากรท#องถิ่นโดยร,วมมือกับ หน,วยงาน 
  ท#องถิ่นร,วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต,างๆ  
  ในระบบนิเวศ  
- การจัดศูนย�เฝFาระวังและติดตาม เช,น ศูนย�เฝFาระวังในชีวิต 
  และทรัพย�สินศูนย�เฝFาระวังคุณภาพสิ่งแวดล#อม ศูนย�เผยแพร, 
  ข,าวสารการพัฒนา เป�นต#น  
- การจัดสรรพื้นที่แนวกันชนนิเวศ เช,น พื้นทีพักนํ�า 

  พื้นที่สวน พื้นที่มีต#นไม#ล#อมรอบหรือเป�นแนวปFองกัน  
- การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให# 
  มีคุณภาพดีอย,างต,อเนื่อง  
- การออกแบบดูแลพื้นที่ตรงตามกฎหมายทางด#าน 
  การมีพื้นที่สีเขียว(พันธ�ไม#ต,างๆ) รวมถงึแผน 
  ติดตามดูแลความเป�นระเบียบเรียบร#อยของพื้นที่ 

  องค�ประกอบ 2 
มิติทางการบริหารจัดการนิเวศ 

 - การนํานวัตกรรมเครื่องมือการจัดการและ 
  ระบบการจัดการใหม,มาใช#อย,างต,อเนื่อง    
- การจัดทําแผนบริหารจัดการธุรกิจต,อเนื่อง 
   ภายใต#ภาวะวกิฤติ 
- การจัดทําระบบ ประเมินผลการ 
   ดําเนินงาน เป�นรายงาน  ประจําปT 
- การมีแผนและผลในการสื่อสารและ 
  เปRดเผยข#อมูลสู,สาธารณชนที่ม ี
  ประสิทธภิาพ  
- .โรงงานได#รับการรับรองอุตสาหกรรมสี 
   เขยีวในระดับ  G1 - G5 
 - การจัดทํารายงานการพัฒนาอย,างยั่งยืน 
   รวมถึงแสดงผลของกิจกรรมที่มีการทํา 
   อย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - โรงงานได#รับการรับรอง การจัดการ 
    สิ่งแวดล#อม (ISO 14001)  การจัดการ 
    ด#านพลังงาน (ISO 50001) หรือ ด#านอา 
    ชีวอนามัย (TIS/OHSAS 18001)  
- การจัดแผนดําเนินงานรายงานประจําปT 

   ของ Eco Team และ Eco Network 
-  การกาํหนดแผนแม,บทที่ครอบคลุมถึง 
   แผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ 
   ที่ร,วมกันกับชุมชนธุรกิจ 

คุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในกลุ3มรวม 

องค�ประกอบ 5 
มิติทางสังคมนิเวศ 

- การจัดทําเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณร,วมกันกับ ชุมชน   
- การเสริมสร#างความสัมพันธ�กับชุมชนด#วยการจัดตั้งเครือข,าย 
  พัฒนาร,วมกัน  
- การมีส,วนร,วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของโรงงาน  
- การจัดทําข#อมูลสํารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบหรือ 
  ติดกับโรงงาน 
- การจัดตั้งเครือข,ายภาคีระหว,างชุมชนโรงงานและองค�การ 
  ปกครองส,วนท#องถิ่นและจัดทําระบบที่เปRดให#เครือข,ายมีส,วน 
  ร,วมแสดงข#อเท็จจริง 

ภาพที่ 4.3 โมเดลคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางป ู
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การเสริมสร�างความเข�าใจคุณลักษณะมาตรฐานในการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

 การวิเคราะห�ข#อมูลในส,วนนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงค� คือ การเสริมสร#างความเข#าใจคุณลักษณะ
มาตรฐานในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประโยชน�แก,ผู#ประกอบการโรงงาน ประกอบด#วย การสร#าง
ความเข#าใจคุณลักษณะมาตรฐานในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
มาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยสังเคราะห�ประเด็นการรับรู#และ
ข#อคิดเห็นในการสนทนากลุ,ม (Focus group) ดังนี้ 
  

ผลการศึกษาแนวทางการสร�างความเข�าใจคุณลักษณะมาตรฐานในการเป!นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
           1. ข�อคิดเห็นจากผู�มีส3วนเก่ียวข�องโดยตรงด�านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  จํานวน 3 ราย 
ได#แก, 
              1.1 ผู#แทนบริษัทในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 
                   ประเด็นระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีผลการวิจัยอยู,ใน
ระดับมากในทุกมิติ สอดคล#องกับการกํากับนโยบายของนิคมอุตสาหกรรมบางปูท่ีกํากับดูแลในระบบ
นิเวศ และในฐานะเป�นบริษัทท่ีกํากับดูแลเรื่องสิ่งแวดล#อมให#กับนิคมอุตสาหกรรมบางปูได#เห็นถึง
ประโยชน�จากการกําหนดเกณฑ�ของการนิคมฯ อีกท้ังผลการศึกษาออกมาในระดับมากทุกมิติแสดงถึง
การรับรู#ของผู#ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเก่ียวกับข#อกําหนดท่ีการนิคมจัดทําเป�น
เกณฑ�คู,มือและส,งเสริมดําเนินการตามเกณฑ�ข#อกําหนดและคาดหวังว,าการดําเนินการของดังกล,าวจะ
เป�นผลสําเร็จ ลดป�ญหาการร#องเรียนของชุมชนโดยรอบ  
                   ประเด็นข#อค#นพบองค�ประกอบใหม,ท่ีแตกต,างจากเกณฑ�ชี้วัดของการนิคมอุตสาหกรรม
แห,งประเทศไทยในบางตัวชี้วัดท่ีขาดหายไป ย,อมสะท#อนถึงเกณฑ�หรือตัวชี้วัดบางตัวมีความซํ้าซ#อน
หรือไม,สามารถปฏิบัติได# โดยเฉพาะมิติทางกายภาพ และมิติทางสิ่งแวดล#อมบางตัว ในมุมมองเห็นว,า
ผู#ประกอบการในบางครั้งไม,สามารดําเนินตามเกณฑ�ชี้วัดได#ซ่ึงเป�นเพราะการสร#างต#นทุนให#กับโรงงาน
แต,สําหรับมิติทางสังคมผู#ประกอบโรงงานสามารถสร#างการมีส,วนร,วมได#ดีกับนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น
ข#อค#นพบใหม,นี้จะเป�นประโยชน�ต,อการนิคมอุตสาหกรรมแห,งประเทศไทยเอง สามารถนําเป�นส,วน
หนึ่งในการพิจารณาพัฒนาเกณฑ�เข#ากับสถานการณ�ในป�จจุบันมากข้ึน อย,างไรก็ตาม การเผยแพร,   
และให#ความรู#ความเข#าใจท่ีชัดเจนย,อมเป�นประโยชน�ท่ีทําให#ผู#ประกอบโรงงานได#มีความรู#ความเข#าใจ
มากข้ึนและเป�นการต,อยอดเพ่ือการพัฒนาร,วมกันระหว,างโรงงานกับนิคมอุตสาหกรรม โดยมี
ผลงานวิจัยเป�นตัวเชื่อมหรือหลักแห,งการเสริมสร#างความรู#ร,วมกัน   
                1.2 ผู#เชี่ยวชาญด#านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 
                     ประเด็นผลการวิจัย จากการรายงานผลการวิจัยเบื้องต#น ถือว,าเป�นประโยชน�ต,อการ
พัฒนากลยุทธ�ของการนิคมอุตสาหกรรมแห,งประเทศไทยเพราะการพัฒนาเกณฑ�ชีวัดของการนิคม
อุตสาหกรรมแห,งประเทศไทยท่ีผ,านมาไม,สามารถตอบโจทย�การแก#ป�ญหาได#อย,างเป�นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
อันเนื่องจากส,วนใหญ,กําหนดนโยบายจากบนลงไปล,างในบางครั้งการกําหนดนโยบายไม,สะท#อนหรือ
แก#ป�ญหาได#แท#จริง การศึกษาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในต,างประเทศ หรือ การนําตัวบทแนวคิดของ
มาตรฐานต,างประเทศมาใช#กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวมถึงการไม,ได#ศึกษาทัศนคติหรือ
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ความต#องการอย,างแท#จริงของผู#ประกอบการโรงงานทําให#การดําเนินการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไม,
บรรลุผล ซ่ึงส,วนใหญ,มองมุมเชิงวิชาการมากกว,าการศึกษาว,าผู#ประกอบการโรงงานมีความต#องการ
อย,างไร ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เป�นการเริ่มศึกษา (Start up) ท่ีเป�นประโยชน�อย,างมากต,อ การมองเกณฑ�
ตัวชี้วัดองค�ประกอบท้ัง 5 มิติในระดับปฏิบัติการของโรงงานว,าสอดคล#องกับความต#องการหรือบริบท
ของสถานประกอบการหรือไม, ในส,วนของความเห็นท่ีสุ,มเสียงนั้นการนิคมอุตสาหกรรมน,าจะมองเป�น
เรื่องท่ีดีเพ่ือการปรับปรุง Act (PDCA) เป�นข#อมูลท่ีดีในการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ�ตัวชี้วัดให#
เหมาะสม  
                   ประเด็นระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีผลการวิจัยอยู,ใน
ระดับมากในทุกมิติ ซ่ึงมีค,าตัวเลขทางสถิติท่ีแตกต,างกันในส,วนของเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับน#อย
มากแสดงถึงโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมีการรับรู#และให#ความสําคัญในทุกมิติเช,นเดียวกัน  
                   ประเด็นข#อค#นพบองค�ประกอบใหม, เป�นท่ีน,าสนใจอย,างมากเพราะผลการลดของ
ตัวชี้วัดตามข#อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศล,าสุดปรับเกณฑ�ในบางตัว
ให#ลดลงมาเช,นเดียวกับผลวิจัยท่ีสอดคล#องและพอดีกับเกณฑ�ตัวชี้วัดใหม,ท่ีปรับลงมาคงเหลือ 45 
ตัวชี้วัดเช,นเดียวกัน จึงเห็นสมควรท่ีจะนํารายงานสู,การประชุมในหน,วยงานระดับสูงของการนิคม
อุตสาหกรรมแห,งประเทศไทย 
                   ประเด็นข#อห,วงใย ผลการวิจัยถือว,าดีมีประโยชน�กับผู# มีส,วนได#เสียกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห,งประเทศไทย ส,วนการดําเนินตามเกณฑ�จะได#ผลหรือไม,นั้นย,อมข้ึนอยู,กับการต,อยอด
การวิจัยท่ีมองถึงการนําองค�ประกอบท้ัง 5 มิติ มาใช#ในรูปเชิงพาณิชย� ในคําถามท่ีว,า “ดําเนินการทุก
กระบวนการแล#วโรงงานได#อะไรเป�นรูปธรรม” เพราะการดําเนินการเกณฑ�หรือตัวชี้วัดเพ่ือเป�น
มาตรฐานเป�นการเพ่ิมต#นทุนให#กับโรงงาน   
              1.3 ผู#เชี่ยวชาญด#านสิ่งแวดล#อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห,งประเทศไทย ดังนี้ 
                   ประเด็นผลการวิจัย รายงานผลการวิจัยเบื้องต#นถือว,าเป�นส,วนหนึ่งของการพิจารณา
ในการพัฒนาเกณฑ�ตัวชี้วัดซ่ึงในการพิจารณาเกณฑ�นั้นหรือพัฒนาคุณลักษณะมาตรฐานนั้นทางด#าน
สิ่งแวดล#อมโดยเฉพาะการดําเนินงานด#านนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได#รวบรวมการรับรู#การเป�นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการศึกษาอ่ืนๆ เช,นกัน  
                   ประเด็นระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีผลการวิจัยอยู,ใน
ระดับมากในทุกมิติ ซ่ึงมีค,าตัวเลขทางสถิติท่ีแตกต,างกันในส,วนของเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับน#อย
มากมองว,าโรงงานอุตสาหกรรมให#ความสําคัญและมีการรับรู#การเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                  ประเด็นข#อค#นพบองค�ประกอบใหม,ซ่ึงสอดคล#องกับการปรับเกณฑ�ตัวชี้วัด ปT 2558 ท่ี
ฝQายงานด#านเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได#นํามาตรฐาน ISO 26000 มาเป�นแนวทาง ย,อมเป�น
ประโยชน�ในการนําผลวิจัยมาพิจารณาร,วมในประเด็นท่ีสําคัญ 
                   ข#อห,วงใยในการวิจัย การวิจัยในเบื้องต#นมีประโยชน�การกําหนดกลุ,มตัวอย,างท่ี
หลากหลายในบางครั้งอาจมีทัศนคติท่ีไม,ดีต,อโรงงานเอง อย,างไรก็ตามย,อมมีประโยชน�ต,อการให#
ความรู#แก,สถานประกอบโรงงานให#เข#าใจมากยิ่งข้ึน 
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2. ข�อคิดเห็นของชมรมผู�ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวน 14 ราย ดังนี้ 
   ประเด็นการรับรู#ต,อเกณฑ�หรือข#อกําหนดการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ ทางกลุ,ม

โรงงานมีนโยบายท่ีหมุนเวียนจัดทําในแต,ละรอบปT โดยกําหนดเป�นแต,ละโรงงานต#องปฏิบัติตามเกณฑ�
การเป�นอุตสาหกรรมรมเชิงนิเวศ หมุนเวียนกัน ซ่ึงตลอดเวลาตัวแทนโรงงานได#รับการอบรมเก่ียวกับ
เก่ียวกับนโยบายการเป�นโรงงานหรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากนิคมอุตสาหกรรม นั่นหมายความว,า
โรงงานเองได#ทําตามข#อตกลงอยู,เสมอ  

    ในส,วนประเด็นการเสริมสร#างการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นซ่ึงแต,ละโรงงานจะมีความ
พร#อมไม,เหมือนกันการนําไปใช#ย,อมแตกต,างกันตามสภาพหรือการดําเนินงานแต,ยังใช#เกณฑ�มิติท้ัง 5 
มิติเป�นหลักในการกําหนดนโยบายของโรงงานเอง  

    จากผลการศึกษาวิจัยย,อมสอดคล#องกับการปฏิบัติตามเกณฑ�ของโรงงานและสิ่งท่ีสําคัญ
ของผลการศึกษาทําให#รับรู#ถึงตัวชี้วัดท่ีชัดเจนมากข้ึนโดยเฉพาะข#อค#นพบเก่ียวกับการลดของตัวชี้วัด
จากผลการวิจัยเดิม 60 ตัวชี้วัด ลดลงเหลือ 45 ตัวชี้วัดแสดงให#เห็นว,าตัวชี้วัดบางตัวไม,เหมาะสมหรือ
โรงงานไม,สามารถปฏิบัติตามได#ท้ังหมดหรือเป�นเพราะตัวชี้วัดบางตัวมีความซํ้าซ#อนกันในการปฏิบัติ
ตามข#อกําหนด ดังนั้นกลุ,มโรงงานควรได#รับการเผยแพร,เพ่ือสามารถนําไปเป�นต#นแบบหรือแนว
ทางการพัฒนาโรงงานและความต,อเนื่องในการพัฒนาเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3. ข�อคิดเห็นของผู�ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จํานวน 11 ราย ดังนี้ 
    ประเด็นผลการวิจัย จากการรายงานผลการวิจัยมีเนื้อหาเก่ียวข#องกับข#อกําหนดตามเกณฑ�

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปูให#ความรู#แก,โรงงานเช,นเดียวกันท้ังด#านการกําหนดให#
โรงงานมีลักษณะทางกายภาพท่ีดี มีสวนย,อม มีพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกและมีข#อกําหนดและค,าปรับ

เก่ียวกับการปล,อยนํ� าเสียของโรงงานถ#าโรงงานไม,ทําตามข#อกําหนด และ โรงงานอุตสาหกรรมส,วน

ใหญ,มีมาตรฐานสิ่งแวดล#อม IS0 14000 และโรงงานได#มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามนโยบายของ    
นิคมอุตสาหกรรมโดยตลอดโดยเฉพาะการเน#นการเข#าสู,เป�นโรงงานเชิงนิเวศด#วยแต,ในทางปฏิบัติมีบาง
สิ่งท่ีไม,สามารถทําตามตัวชี้วัดตามรายงานได#ท้ังหมดอย,างเช,นโรงงานท่ีเป�นอุตสาหกรรมเก่ียวกับ
อาหารไม,สามารถให#มีต#นไม# หรือพันธ�ไม#สีเขียวได#เป�นเพราะอาจมีฝุQนหรือสิ่งสกปรกจากนกหรือสัตว�
อ่ืนๆ แต,น,าจะมีความเห็นตรงกันว,ารายงานการวิจัยช,วยในการปรับปรุงและสะท#อนความเข#าใจใน
เกณฑ�และตัวชี้วัดในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได#มาก 
              ประเด็นระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซ่ึงผลการวิจัยอยู,ใน
ระดับมากในทุกมิติจากกลุ,มตัวอย,างจากงานวิจัยเป�นพนักงานในโรงงานผลท่ีเกิดข้ึนนี้ทําให#พนักงาน
ทํางานในโรงงานมีความเข#าใจในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากยิ่งชึ้น 
               ประเด็นข#อค#นพบองค�ประกอบใหม,โดยพิจารณาจากผลการเรียงองค�ประกอบมิติมี
ความเห็นว,าองค�ประกอบมิติเดิมท่ีมีตัวชี้วัดตามรายงานท้ังหมด 60 ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมในข#อกําหนด
การเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมนั้น และหลังการใช#การสกัดตามรายงานและ
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ได#ตัวชี้วัดใหม,เหลือ 45 ตัวชี้วัดแสดงถึงตัวชี้วัดในแต,ละโรงงานให#ความสําคัญท่ีไม,ครบย,อมเป�นไปได#
และการให#ความสําคัญขององค�ประกอบมิติทางสิ่งแวดล#อมเป�นผลมาจากกลุ,มตัวอย,างท่ีสํารวจเป�น
พนักงานย,อมคุ#นเคยและใกล#ตัวกับคําว,าสิ่งแวดล#อมท่ีโรงงานมีการประกาศอยู,บ,อยครั้งจึงมองข#าม
ความสําคัญของมิติทางสังคมหรือการมีส,วนร,วมของชุมชนเพ่ือความอยู,มีดีสุขของพนักงานไปเป�นส,วน
ใหญ,ซ่ึงแท#จริงแล#วโรงงานมีการสร#างเครือข,ายและทําความร,วมมือกับชุมชนโดยรอบและโรงงานให#
ความสําคัญไปพร#อมกับการจัดการดูแลสิ่งแวดล#อมตามมิติสิ่งแวดล#อมท่ีผลออกมาให#ความสําคัญเป�น
อันดับต#นเช,นเดียวกันแต,ผลการวิจัยมีประโยชน� ท่ีสะท#อนอีกมุมหนึ่งต,อการมองมิติการเป�น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากตัวพนักงานเองสามารถนํามากําหนดเป�นนโยบายของโรงงานได#เช,นกัน 
              ข#อห,วงใยในการวิจัย ผลการวิจัยน,าจะเป�นมุมหนึ่งของการเข#าใจและพัฒนาการเป�น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพราะกลุ,มตัวอย,างท่ีใช#เป�นพนักงานในระดับต,างๆท่ีทํางานในโรงงาน แต,ทาง
โรงงานเองได#รับข#อกําหนดจากนิคมอุตสาหกรรมอย,างต,อเนื่องแต,บางครั้งทําได#และทําไม,ได#เพราะแต,
ละโรงงานมีความแตกต,างกันด#านความพร#อมและการลงทุนและประเด็นสําคัญท่ีต#องการให#งานวิจัย
เข#าถึงมากท่ีสุดคือ แนวทางปฏิบัติท่ีทําได#จริง และทําการวิจัยในหลายๆ กลุ,มตัวอย,างเพ่ือให#ได#ผล
ออกมาปฏิบัติตามได#จริง แต,การวิจัยครั้งนี้ถือเป�นในการพัฒนาท่ีเริ่มจากคนปฏิบัติมองอย,างไรกับมิติ
การเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมีประโยชน�ต,อการนิคมอุตสาหกรรมแห,งประเทศไทยในการรับรู#
เกณฑ�ว,าทําได#มากน#อยเพียงใดและผลการวิจัยมีส,วนช,วยกระตุ#นให#เกิดความตระหนักถึงการ
ดําเนินการต,อการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
             




