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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
การนําเสนอในส�วนนี้ประกอบด�วย (1) การสรุป (2) การอภิปรายผล และ (3) ข�อเสนอแนะ 
รายละเอียดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 
การสรุป 
  

กําหนดประเด็นในการสรุป ประกอบด�วย  (1) สรุประดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป+น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (2) สรุปองค.ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานในการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(3) สรุปการเสริมสร�างความเข�าใจคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู  รายละเอียดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 

สรุประดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได�แก� 
 

ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
สรุปข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� เป+นเพศชาย จํานวน 622 ราย คิดเป+นร�อยละ 

58.80 เป+นพนักงานโรงงาน จํานวน 750 ราย คิดเป+นร�อยละ 62.50 อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ   
เส�นใย เครื่องหนัง เครื่องแต�งกาย จํานวน 233 ราย คิดเป+นร�อยละ 19.40 
 

   การวิเคราะห)คุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    
 ระดับต�อองค.ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยภาพรวม    
อยู�ในระดับมาก X เท�ากับ 3.75 SD เท�ากับ .714 เม่ือพิจารณาค�าเฉลี่ยเป+นรายมิติ พบว�า มิติทาง
กายภาพมากท่ีสุด มีค�า X เท�ากับ 3.83 SD เท�ากับ .703 รองลงมามิติทางสิ่งแวดล�อม มีค�า X เท�ากับ 
3.78 SD เท�ากับ .658  มิติทางเศรษฐกิจมีค�า X  เท�ากับ 3.73 SD เท�ากับ .718 และน�อยท่ีสุดมิติทาง
สังคม เท�ากับ มิติทางการบริหารมีค�า X เท�ากับ 3.71 SD เท�ากับ .742 และ .747 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาค�าเฉลี่ยเป+นรายข�อระดับต�อองค.ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป+น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้ 

มิติทางกายภาพ พบว�า การออกแบบดูแลพ้ืนท่ีตรงตามกฎหมายทางด�านการมีพ้ืนท่ีสีเขียว
(พันธ.ไม�ต�างๆ) รวมถึงแผนติดตามดูแลความเป+นระเบียบเรียบร�อยของพ้ืนท่ีมากท่ีสุด มีค�า X เท�ากับ 
3.94  SD เท�ากับ .879 รองลงมา การพัฒนาระบบขนส�งท่ีมีประสิทธิภาพปลอดภัยเป+นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม (ขนส�งสีเขียวและโลจิสติกส.สีเขียว) มีค�า X  เท�ากับ 3.92 SD เท�ากับ .879 และน�อยท่ีสุด
การมีอาคารควบคุมพลังงาน หรืออนุรักษ.พลังงาน หรืออาคารสีเขียว มีค�า X  เท�ากับ 3.73 SD เท�ากับ 
.934 

มิติทางส่ิงแวดล�อม พบว�า การจัดการใช�พลังงานโดยคํานึงถึงแหล�งท่ีมาและความเพียงพอ
มากท่ีสุด มีค�า X เท�ากับ3.84  SD เท�ากับ .845 รองลงมา การเก็บข�อมูลและวิเคราะห.ประสิทธิภาพ
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การใช�พลังงานของผลิตภัณฑ.หลักของโรงงาน มีค�า X  เท�ากับ 3.83 SD เท�ากับ .846 และน�อยท่ีสุด
การมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการปล�อยกJาซเรือนกระจก มีค�า X  เท�ากับ 3.71 SD เท�ากับ .920    

มิติทางเศรษฐกิจ พบว�า การจัดทําข�อมูลการเพ่ิมของรายได�และการลดลงของค�าใช�จ�ายจาก
การบริหารจัดการแบบพ่ึงพาและเก้ือกูลต�อกันของอุตสาหกรรม เช�น การนําของเสียไปจําหน�ายให�กับ
โรงงานอ่ืนหรือการใช�เสียกลับมาใช�ใหม� เป+นต�น มากท่ีสุดมีค�า X เท�ากับ 3.82 SD เท�ากับ .863 
รองลงมาการจัดทําข�อมูลสถิติมูลค�ายอดขายกับจํานวนแรงงานเพ่ือกําหนดอัตราส�วนท่ีสะท�อนถึง
ประสิทธิภาพการผลิตมีค�า X  เท�ากับ 3.79 SD เท�ากับ .852 และน�อยท่ีสุด การสนับสนุนทาง
การตลาดแก�คนในชุมชน เช�น รับซ้ือสินค�าและบริการจากกลุ�มอาชีพท่ีโรงงานฝMกอบรม พัฒนา
หลักสูตรอาชีพอย�างยั่งยืนเป+นต�นมีค�า X  เท�ากับ 3.68 SD เท�ากับ .940 

มิติทางสังคม พบว�า การมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของโรงงานมากท่ีสุด       
มีค�า X  เท�ากับ 3.75 SD เท�ากับ .938 รองลงมา การมีกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพพนักงาน มีค�า         
X  เท�ากับ 3.74 SD เท�ากับ .898 และน�อยท่ีสุด การจัดต้ังเครือข�ายภาคีระหว�างชุมชนโรงงานและ
องค.การปกครองส�วนท�องถ่ินและจัดทําระบบท่ีเปNดให�เครือข�ายมีส�วนร�วมแสดงข�อเท็จจริงมีค�า       
X  เท�ากับ 3.68 SD เท�ากับ .954  

 มิติทางบริหารจัดการ พบว�า โรงงานได�รับการรับรอง การจัดการสิ่งแวดล�อม (ISO 14001)  
การจัดการด�านพลังงาน (ISO 50001) หรือ ด�านอาชีวอนามัย (TIS/OHSAS 18001) มากท่ีสุด มีค�า 
X เท�ากับ 3.74 SD เท�ากับ .967 รองลงมา การจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานเป+นรายงาน
ประจําปUมีค�า X เท�ากับ 3.74 SD เท�ากับ .868 และ น�อยท่ีสุด การจัดทําแผนบริหารจัดการธุรกิจ
ต�อเนื่องภายใต�ภาวะวิกฤติ มีค�า X เท�ากับ 3.67 SD เท�ากับ .924  
  

สรุปองค)ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานในการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได�แก� 
 

 การวิเคราะห)องค)ประกอบเชิงสํารวจ 
 องค.ประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู ในกลุ�มรวม พบว�า ตัวชี้วัดหรือตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับคุณลักษณะมาตรฐานการเป+น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจัดเป+นองค.ประกอบ ได� 5 องค.ประกอบ จํานวนท้ังหมด 45 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร
เม่ือพิจารณาเป+นรายองค.ประกอบเรียงจากมากไปหาน�อย พบว�า องค.ประกอบท่ี 1 มิติทางสิ่งแวดล�อม 
กลุ�มตัวชี้วัดหรือตัวแปรพบ จํานวน 16 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค.ประกอบท่ี 2 มิติทางการบริหาร
จัดการ กลุ�มตัวชี้วัดหรือตัวแปรพบ จํานวน 9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค.ประกอบท่ี 3 มิติทางเศรษฐกิจ 
กลุ�มตัวชี้วัดหรือตัวแปรพบ จํานวน 9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค.ประกอบท่ี 4 มิติทางกายภาพ กลุ�ม
ตัวชี้วัดหรือตัวแปรพบ จํานวน 6 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร และ องค.ประกอบท่ี 5   มิติทางสังคมกลุ�มตัวชี้วัด
หรือตัวแปรพบ จํานวน 5 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร ตามลําดับ       
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สรุปการเสริมสร�างความเข�าใจคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู (Focus group) ดังนี้  

 

           1. ข�อคิดเห็นจากผู�มีส;วนเก่ียวข�องโดยตรงด�านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ดังนี้ 
               ระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีผลการวิจัยอยู�ในระดับมากใน
ทุกมิติ สอดคล�องกับการกํากับนโยบายของนิคมอุตสาหกรรมบางปูท่ีกํากับดูแลในระบบนิเวศ และใน
ฐานะเป+นบริษัทท่ีกํากับดูแลเรื่องสิ่งแวดล�อมให�กับนิคมอุตสาหกรรมบางปูได�เห็นถึงประโยชน.จากการ
กําหนดเกณฑ.ของการนิคมฯ อีกท้ังผลการศึกษาออกมาในระดับมากทุกมิติแสดงถึงการรับรู�ของ
ผู�ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเก่ียวกับข�อกําหนดท่ีการนิคมจัดทําเป+นเกณฑ.คู�มือ
และส�งเสริมดําเนินการตามเกณฑ.ข�อกําหนด  
     สําหรับข�อค�นพบองค.ประกอบใหม�ท่ีแตกต�างจากเกณฑ.ชี้วัดของการนิคมอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทยใน สามารถนําเป+นส�วนหนึ่งในการพิจารณาพัฒนาเกณฑ.เข�ากับสถานการณ.ใน
ปXจจุบันมากข้ึนอย�างไรก็ตาม การเผยแพร�และให�ความรู�ความเข�าใจท่ีชัดเจนย�อมเป+นประโยชน.ท่ีทําให�        
ผู�ประกอบโรงงานได�มีความรู�ความเข�าใจมากข้ึนและเป+นการต�อยอดเพ่ือการพัฒนาร�วมกันระหว�าง
โรงงานกับนิคมอุตสาหกรรม โดยพัฒนาเกณฑ.ชี้วัดของการนิคมได�อย�างเป+นรูปธรรมท่ีชัดเจน  

 2. ข�อคิดเห็นของชมรมผู�ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 
    กลุ�มโรงงานมีนโยบายท่ีหมุนเวียนจัดทําในแต�ละรอบปU โดยกําหนดเป+นแต�ละโรงงานต�อง

ปฏิบัติตามเกณฑ.การเป+นอุตสาหกรรมรมเชิงนิเวศ หมุนเวียนกัน ซ่ึงตลอดเวลาตัวแทนโรงงานได�รับ
การอบรมเก่ียวกับเก่ียวกับนโยบายการเป+นโรงงานหรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากนิคมอุตสาหกรรม 
นั่นหมายความว�าโรงงานเองได�ทําตามข�อตกลงอยู�เสมอ ซ่ึงการเสริมสร�างการเป+นอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศนั้นซ่ึงแต�ละโรงงานจะมีความพร�อมไม�เหมือนกันการนําไปใช�ย�อมแตกต�างกันตามสภาพหรือการ
ดําเนินงานแต�ยังใช�เกณฑ.มิติท้ัง 5 มิติเป+นหลักในการกําหนดนโยบายของโรงงานเอง  

    ในส�วนข�อค�นพบเก่ียวกับการลดของตัวชี้วัดจากผลการวิจัยเดิม 60 ตัวชี้วัด ลดลงเหลือ 
45 ตัวชี้วัดแสดงให�เห็นว�าตัวชี้วัดบางตัวไม�เหมาะสมหรือโรงงานไม�สามารถปฏิบัติตามได�ท้ังหมดหรือ
เป+นเพราะตัวชี้วัดบางตัวมีความซํ้าซ�อนกันในการปฏิบัติตามข�อกําหนดกลุ�มโรงงานควรได�รับการ
เผยแพร�เพ่ือสามารถนําไปเป+นต�นแบบหรือแนวทางการพัฒนาโรงงานและความต�อเนื่องในการพัฒนา
เป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3. ข�อคิดเห็นของผู�ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จํานวน 11 ราย ดังนี้ 
    โรงงานได�มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามนโยบายของนิคมอุตสาหกรรมโดยตลอดโดยเฉพาะ

การเน�นการเข�าสู�เป+นโรงงานเชิงนิเวศด�วยแต�ในทางปฏิบัติมีบางสิ่งท่ีไม�สามารถทําตามตัวชี้วัดตาม
รายงานได�ท้ังหมดอย�างเช�นโรงงานท่ีเป+นอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารไม�สามารถให�มีต�นไม� หรือ   
พันธ.ไม�สีเขียวได�เป+นเพราะอาจมีฝุZนหรือสิ่งสกปรกจากนกหรือสัตว.อ่ืนๆ การวิจัยช�วยในการปรับปรุง
และสะท�อนความเข�าใจในเกณฑ.และตัวชี้วัดในการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได�มาก 
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  ในส�วนข�อค�นพบองค.ประกอบใหม�น�าจะเป+นมุมหนึ่งของการเข�าใจและพัฒนาการเป+น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แต�ทางโรงงานเองได�รับข�อกําหนดจากนิคมอุตสาหกรรมอย�างต�อเนื่องแต�
บางครั้งทําได�และทําไม�ได�เพราะแต�ละโรงงานมีความแตกต�างกันด�านความพร�อมและการลงทุนและ
ประเด็นสําคัญท่ีต�องการให�งานวิจัยเข�าถึงมากท่ีสุดคือ แนวทางปฏิบัติท่ีทําได�จริง และทําการวิจัยใน
หลายๆ กลุ�มตัวอย�างเพ่ือให�ได�ผลออกมาปฏิบัติตามได�จริง  

  
การอภิปรายผล  
 
 การอภิปรายระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 ระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในภาพรวม
อยู�ในระดับมากทุกมิติ X เท�ากับ 3.75 SD เท�ากับ .714 จากข�อค�นพบดังกล�าวอธิบายได�ว�า ระดับ
คุณลักษณะการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับมากทุกมิติ แสดงให�เห็นว�าผู�ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นความสําคัญในการปฏิบัติเพ่ือนําไปสู�การเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงสอดคล�องกับ
แนวคิดการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืนเป+นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามข�อกําหนดคุณลักษณะการเป+น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีประกอบด�วย มิติทางกายภาพ มิติทางสิ่งแวดล�อม มิติทางเศรษฐกิจ มิติ
ทางการบริหารจัดการและ มิติทางสังคม สร�างความสมดุลด�านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล�อม และสังคมตาม
ข�อกําหนดคุณลักษณะการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และสอดคล�องกับผลการวิจัย รัตติยา ทองสุข. 
(2555) เรื่องนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง
มี ผลการวิจัยสรุปได�ว�า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด�วย (1) มิติกายภาพ         
(2)      มิติเศรษฐกิจ (3) มิติสิ่งแวดล�อม (4) มิติสังคม และ (5) มิติการบริหารจัดการ เพ่ือให�เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชนและสิ่งแวดล�อมสามารถ อยู�ร�วมกันได�อย�างยั่งยืน  
 สําหรับระดับคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
พิจารณาค�าเฉลี่ยเป+นรายมิติ พบว�า มิติทางกายภาพมากท่ีสุด มีค�า X เท�ากับ 3.83 SD เท�ากับ .703 
ซ่ึงอาจอธิบายได�ว�า นิคมอุตสาหกรรมบางปูตั้งอยู�ในจังหวัดสมุทรปราการเป+นเมืองอุตสาหกรรมท่ีราย
รอบด�วยชุมชน และ มีประชากรอยู�อย�างหนาแน�น ดังนั้นการให�ความสําคัญในเชิงกายภาพระดับมาก
ท่ีสุดเก่ียวกับการสัดส�วนและจัดสรรพ้ืนท่ีควรมีความเหมาะสมเพ่ือไม�ให�เกิดผลกระทบจากกิจกรรม
ของอุตสาหกรรมไปสู�ชุมชน และสอดคล�องกับผลการวิจัย สมชัย มุ�ยจีน, (2557) เรื่องแนวทางการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผลการศึกษาพบว�า การพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานของเมืองมาบตาพุด ต�องอาศัยแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี
เป+นการวางแนวทางการป]องกันและลดผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม รวมไปถึงการสร�างความเชื่อมโยง
ทางด�านสังคม และ เศรษฐกิจ และการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ ในพ้ืนท่ี อย�างแท�จริง โดย       
มีเป]าหมายสู�การเป+นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนําไปสู�แนวทางของการพัฒนาอย�างยั่งยืนได� 
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   ในส�วนระดับปฏิบัติการรองลงมา คือ มิติทางสิ่งแวดล�อม มีค�า X เท�ากับ 3.78           
SD เท�ากับ .658 ซ่ึงอธิบายได�ว�าปXญหาสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมย�อมส�งผลกระทบต�อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม การกําหนดแนวทางและการปฏิบัติ
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล�อมจึงมีความจําเป+นอย�างยิ่งท่ีโรงงานอุตสาหกรรมต�องตระหนักและปฏิบัติตาม
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล�อมสากลนอกเหนือจากระดับปฏิบัติการในมิติทางกายภาพ ซ่ึงสอดคล�อง
กับแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของต�างประเทศท่ีให�ความสําคัญต�อการพัฒนาทาง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีมีสัดส�วนเหมาะสมรวมจัดการปXญหาสิ่งแวดล�อมท้ังด�านทรัพยากร 
และด� านพลั งงานอันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับนโยบายการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีสร�างสรรค.ต�อสิ่งแวดล�อมให�มีการใช�และการลดการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�จํากัดให�เกิด
ประโยชน.สูงสุดและสอดคล�องผลการวิจัย วรารัตน. ทองเต็มถึง, (2556) เรื่อง การรับรู�และความ
ต�องการขององค.กรชุมชนต�อการพัฒนาสู�เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว�า ชาวบ�านในชุมชนมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยสามารถให�ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศว�าเป+นการดําเนินการผลิตท่ีให�ความสําคัญต�อ
สิ่งแวดล�อม 
 

    การอภิปรายองค)ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป!นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
              องค.ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรม  
บางปู ในกลุ�มรวม พบว�า ตัวชี้วัดหรือตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศจัดเป+นองค.ประกอบ ได� 5 องค.ประกอบ จํานวนท้ังหมด 45 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร เม่ือพิจารณา
เป+นรายองค.ประกอบเรียงจากมากไปหาน�อย พบว�า องค.ประกอบท่ี 1 มิติทางสิ่งแวดล�อม กลุ�ม
ตัวชี้วัดหรือตัวแปร พบ จํานวน 16 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค.ประกอบท่ี 2 มิติทางการบริหารจัดการ 
กลุ�มตัวชี้วัดหรือตัวแปร พบ จํานวน 9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค.ประกอบท่ี 3 มิติทางเศรษฐกิจ กลุ�ม
ตัวชี้วัดหรือตัวแปร พบ จํานวน 9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค.ประกอบท่ี 4 มิติทางกายภาพ กลุ�มตัวชี้วัด
หรือตัวแปร พบ จํานวน 6 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร และ องค.ประกอบท่ี 5 มิติทางสังคม กลุ�มตัวชี้วัดหรือ
ตัวแปร พบ จํานวน 5 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร   
 อธิบายได�ว�า จากผลการวิเคราะห.คุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปูจัดเป+นองค.ประกอบได� 5 องค.ประกอบใน 5 มิติประกอบด�วย  มิติทาง
สิ่งแวดล�อม มิติทางการบริหารจัดการ  มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางกายภาพ และ มิติทางสังคม          
ซ่ึงสอดคล�องกับข�อกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานเกณฑ.ชี้วัดหรือตัวชี้วัด 5 มิติ 22 ด�าน ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยและผลการศึกษาขัดแย�งกับผลการวิจัยของ วรารัตน. ทองเต็มถึง, 
(2556) เรื่อง การรับรู�และความต�องการขององค.กรชุมชนต�อการพัฒนาสู�เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผลการศึกษาประกอบไปด�วยการรับรู�ของชาวบ�านในชุมชน
ให�ความสําคัญในมิติเพ่ือการพัฒนาในองค.ประกอบตัวชี้วัด 4 มิติ คือ มิติกายภาพ มิติสิ่งแวดล�อม   
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มิติสังคม และมิติบริหารจัดการซ่ึงขาดองค.ประกอบมิติทางเศรษฐกิจอาจเป+นเพราะการเข�าใจ         
ในตัวชี้วัดหรือตัวแปรในมิติทางเศรษฐกิจท่ีความชัดเจนและเป+นรูปธรรม  
 สําหรับองค.ประกอบมิติสิ่งแวดล�อมท่ีมีตัวชี้วัดหรือตัวแปร มากถึง 16 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
มากกว�ามิติอ่ืนๆ นั้นแสดงถึงการให�ความสําคัญต�อสิ่งแวดล�อมอันเกิดจากการ ดําเนินกิจกรรมของ
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูท่ีก�อให�เกิดปXญหาสิ่งแวดล�อมโดยคาดว�าปXญหา
สิ่งแวดล�อมมีความสําคัญในอันดับแรกในการแก�ไขและการกระทําตามข�อกําหนดคุณลักษณะ
มาตรฐานเพ่ือนําไปสู�การเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สําหรับระดับความสําคัญเป+นอันดับสอง           
ในองค.ประกอบมิติทางการบริหารจัดการและองค.ประกอบมิติทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดหรือตัวแปร      
9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร ท้ัง 2 มิติ คาดว�าเป+นการให�ความสําคัญในการบริหารจัดการและการมุ�งเน�น
ความคุ�มค�าคุ�มทุนด�วยการดําเนินกิจกรรมการผลิตอย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีความรับผิด
ขอบในการประกอบอุตสาหกรรมโดยมีความเชื่อว�า การบริหารจัดการท่ีดีและการใช�วัตถุดิบอย�าง
คุ�มค�าคุ�มทุน ย�อมส�งผลต�อการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
 ในส�วนผลการวิเคราะห.องค.ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในภาพรวมท่ีมีความต�างกันระหว�างตัวชี้วัดหรือตัวแปรใหม� จํานวนท้ังหมด 45 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร    
กับ ตัวชี้วัดหรือตัวแปรเดิม จํานวน 60 ตัวชี้วัดหรือตัวแปรซ่ึงเป+นการลดตัวชี้วัดหรือตัวแปรเดิม     

อาจเป+นเพราะตัวชี้วัดบางตัวมีอิสระหรือซํ� าซ�อนกันอยู�ในตัวเดียวกัน ซ่ึงผลดังกล�าวเป+นประโยชน.    

ต�อการพัฒนาเกณฑ.ตัวชี้วัดของการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยในการเชื่อมโยงความชัดเจน
และการปฏิบัติตามเกณฑ.ชี้วัดต�อการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
ข�อเสนอแนะ 
  

ข�อเสนอแนะในการนําไปใช�ประโยชน) 
ประการท่ี 1 องค.ประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะมาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    

ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในกลุ�มรวม พบ 45 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรม     
หรือ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ควรพิจารณาตัวบ�งชี้ท้ัง 45 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร โดยกําหนดเป+นแผนกล
ยุทธ.เพ่ือการดําเนินงานให�มากยิ่งข้ึน 

 ประการท่ี 2 ควรเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับคุณลักษณะมาตรฐานการเป+น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให�มีความเข�มแข็ง ผ�านทางสื่อสารออนไลน. หรือโซเชียลมีเดีย เพ่ือให�ครอบคลุม
ในการเข�าข�อมูลถึงอย�างกว�างขวาง โดยมีผู�รับข�าวสาร ได�แก� ผู�บริหาร พนักงานท่ีปฏิบัติหน�าท่ี ชุมชน 
รวมถึงผู�มีส�วนได�เสีย และหน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องและสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรม 

  ประการท่ี 3 ควรมีการพัฒนาตามตัวชี้วัดหรือตัวแปร  ในแต�ละมิติท่ีมีความสําคัญต�อการ
เป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในกลุ�มรวม ได�แก� องค.ประกอบท่ี 1 มิติทางสิ่งแวดล�อม พบ จํานวน 16 
ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค.ประกอบท่ี 2 มิติทางการบริหารจัดการ พบ จํานวน 9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
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องค.ประกอบท่ี 3 มิติทางเศรษฐกิจ พบ จํานวน 9 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร องค.ประกอบท่ี 4 มิติทาง
กายภาพ พบ จํานวน 6 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร และ องค.ประกอบท่ี 5 มิติทางสังคม พบ จํานวน 5 
ตัวชี้วัดหรือตัวแปร ตามลําดับ  

 ประการท่ี 4 การกําหนดแนวทางเสริมสร�างในมิติทางสิ่งแวดล�อม ได�แก� 1) การจัดการใช�
พลังงานโดยคํานึงถึงแหล�งท่ีมาและความเพียงพอ 2) การเก็บข�อมูลและวิเคราะห.ประสิทธิภาพการ   
ใช�พลังงานของผลิตภัณฑ.หลักของโรงงาน และ 3) การมีกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการปล�อยกJาซเรือน
กระจก เป+นต�น 

 ประการท่ี 5 การกําหนดแนวทางเสริมสร�างในมิติทางการบริหาร ได�แก�  1)โรงงานได�รับการ
รับรอง การจัดการสิ่งแวดล�อม (ISO 14001) 2) การจัดการด�านพลังงาน (ISO 50001) หรือ ด�านอาชี
วอนามัย (TIS/OHSAS 18001)  และ 3) การจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานเป+นรายงาน
ประจําปU และการจัดทําแผนบริหารจัดการธุรกิจต�อเนื่องภายใต�ภาวะวิกฤติ เป+นต�น 

ประการท่ี 6 การกําหนดแนวทางเสริมสร�างในมิติทางเศรษฐกิจ ได�แก� 1) การจัดทําข�อมูล
การเพ่ิมของรายได�และการลดลงของค�าใช�จ�ายจากการบริหารจัดการแบบพ่ึงพาและเก้ือกูลต�อกัน  
ของอุตสาหกรรม เช�น การนําของเสียไปจําหน�ายให�กับโรงงานอ่ืนหรือการใช�เสียกลับมาใช�ใหม�      
เป+นต�น 2) การจัดทําข�อมูลสถิติมูลค�ายอดขายกับจํานวนแรงงานเพ่ือกําหนดอัตราส�วนท่ีสะท�อนถึง
ประสิทธิภาพการผลิต และ 3) การสนับสนุนทางการตลาดแก�คนในชุมชน เช�น รับซ้ือสินค�าและ
บริการจากกลุ�มอาชีพท่ีโรงงานฝMกอบรม พัฒนาหลักสูตรอาชีพอย�างยั่งยืน เป+นต�น 

ประการท่ี 7 การกําหนดแนวทางเสริมสร�างในมิติทางกายภาพ ได�แก� 1) การออกแบบดูแล
พ้ืนท่ีตรงตามกฎหมายทางด�านการมีพ้ืนท่ีสีเขียว(พันธ.ไม�ต�างๆ) รวมถึงแผนติดตามดูแลความเป+น
ระเบียบเรียบร�อยของพ้ืนท่ี 2) การพัฒนาระบบขนส�งท่ีมีประสิทธิภาพปลอดภัยเป+นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม (ขนส�งสีเขียวและโลจิสติกส.สีเขียว) และ 3) การมีอาคารควบคุมพลังงาน หรืออนุรักษ.
พลังงาน หรืออาคารสีเขียว เป+นต�น 

ประการท่ี 8 การกําหนดแนวทางเสริมสร�างในมิติทางสังคม ได�แก� 1) การมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาชุมชนตามบริบทของโรงงาน 2) การมีกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพพนักงาน และ 3) การจัดต้ัง
เครือข�ายภาคีระหว�างชุมชนโรงงานและองค.การปกครองส�วนท�องถ่ินและจัดทําระบบท่ีเปNดให�
เครือข�ายมีส�วนร�วมแสดงข�อเท็จจริง เป+นต�น 

 
ข�อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต;อไป 
ประการท่ี 1 ควรมีการศึกษาวิเคราะห.แบบ Multiple Group เปรียบเทียบตัวแปรสังเกตได� 

ท้ัง 60 ตัวบ�งชี้ โดยทําการวิเคราะห.ข�อมูลในโปรแกรม Mplus เพ่ือศึกษาองค.ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองระหว�างกลุ�มเปรียบเทียบกัน จะทําให�ผลของการศึกษาวิจัยมีความเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน 

ประการท่ี 2 ควรมีการศึกษาเก็บข�อมูลกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีขนาดมากข้ึน โดยศึกษานิคม
อุตสาหกรรมท่ีจัดต้ังในแต�ละภาคท่ัวประเทศ ซ่ึงจะทําให�มองเห็นภาพรวมและบริบทของคุณลักษณะ
มาตรฐานการเป+นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับประเทศอย�างชัดเจน 

ประการท่ี 3 ควรมีการศึกษาเก็บข�อมูลกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในกลุ�มต�างๆ เพ่ือให�
เกิดผลการศึกษาเพ่ือการสังเคราะห.ออกมาเป+นรูปธรรมนําไปสู�การปฏิบัติอย�างชัดเจน 
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ประการท่ี 4 ข�อจํากัดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ไม�สามารถเปรียบเทียบระหว�างเพศ อายุ 
ตําแหน�งงานและประเภทอุตสาหกรรมได� ซ่ึงอาจไม�เป+นผลดีท้ังต�อภาพลักษณ.ของสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยผู�วิจัยได�คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต�อ
สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงไม�ทําการวิเคราะห.กลุ�มย�อยดังกล�าว 




