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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการนํานโยบาย  
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ตามลักษณะ
กิจการของโรงงานที่แตกตางกัน 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัย
แบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ใชกลุมตัวอยางที่เปนพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน โดยคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน จากประชากรจํานวน 93,308 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ
ชนิดสุมเปนสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยไดคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห
ถดถอยแบบขั้นตอน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูบริหารโรงงาน 
4 โครงการ โครงการละ 5 คน รวม 20 คน และประชาชนที่อาศัยในชุมชนนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
4 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน รวม 40 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1) การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอมมีคาสูงสุด รองลงมา คือ 
ดานผลประโยชนตอสังคม และดานความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งดานนี้มีคานอยสุด ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารโรงงาน พบวา ผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก 
สวนประชาชนในชุมชน พบวา ผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับนอย และทั้งผูบริหาร
โรงงานและประชาชนในชุมชน มีความเห็นวา นโยบายสิ่งแวดลอมปจจัยการบริหารจัดการและความ
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รวมมือของโรงงานมีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 2) การเปรียบเทียบผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ตามลักษณะกิจการของโรงงาน ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา
(2.1) โรงงานที่มีประเภทกิจการแตกตางกัน มีผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
(2.2) โรงงานที่มีจํานวนเงินลงทุนแตกตางกัน มีผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
(2.3) โรงงานที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกัน มีผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 
 3) ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา นโยบายสิ่งแวดลอม
(X1) ปจจัยการบริหารจัดการ (X2) และความรวมมือของโรงงาน (X3) มีอิทธิพลรวมกันตอผลการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
(Y) (F = 237.454, p-value = 0.000) ซึ่งทั้งสามปจจัยสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของ      
ผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
โดยรวมไดรอยละ 64.30 (R2

 = 0.6430) และไดนําผลการศึกษาไปปฏิบัติในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ใหดีขึ้นตอไป 
 4) จากผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในการวิจัยเชิงปริมาณ และปญหาอุปสรรคในนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปขอเสนแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ไดดังนี้ คือ (1) ควรสงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจใน            
การจัดการสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น (2) ควรมีการสงเสริมใหมีการสรางเครือขายในการดูแลสิ่งแวดลอม
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และชุมชนใหชวยกันเฝาระวังและปองกันผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ของตนเอง และ (3) ควรมีการประชาสัมพันธใหกับชุมชนที่อยูอาศัยภายในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครใหเขาใจการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the implementation of 
environmental management policies in Nava Nakorn Industrial Estate in Pathum Thani 
province, 2) to compare the implementation of the environmental management policies in 
Nava Nakorn Industrial Estate in Pathum Thani province according to different characteristics of 
manufacturing businesses, 3) to study the factors influencing the implementation of the 
environmental management policies in Nava Nakorn Industrial Estate in Pathum Thani province 
and 4) to propose suggestions to improve the environmental management in Nava Nakorn 
Industrial Estate in Pathum Thani province. Mixed research methods were used in this study. 
The quantitative research was conducted by studying a sample of 400 respondents computed 
using Taro Yamane’s formula from a population of 93,308 factory personnel in Nava Nakorn 
Industrial Estate, Pathum Thani province. The sampling technique used was proportional 
stratified random sampling. The data were collected using a questionnaire with a reliability 
coefficient of 0.95. The statistical data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and the statistics for hypothesis testing were oneway ANOVA, and stepwise 
regression analysis. The qualitative research was conducted by in-depth interviews with 20 
executives in 4 projects, 5 executives from each project, and 40 people from 4 communities, 
10 people from each community. They were selected by purposive sampling. The data were 
analyzed by using analytical induction. 
 The research results were as follows: 
 1) For the implementation of environmental management policies in Nava 
Nakorn Industrial Estate in Pathum Thani province, the quantitative approach revealed 
that the results for the overall implementation of the environmental management 
policies were at a high level. When considering each aspectindividually, it was found that 
the results for every aspect, the highest was the objective achievement of 
environmental policies, followed by the social benefits and the least was the employee 
satisfaction. The qualitative approach involving interviews with executives revealed 
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that the overall implementation of the environmental management policies Nava 
Nakorn Industrial Estate in Pathum Thani province was at a high level. On the other 
hand, the results from interviewing the people in the community, were at a low 
level. Both the executives and the people from the community agreed that the 
environmental policies, the management, and manufacturing cooperation influenced 
the implementation of the said policies in Nava Nakorn Industrial Estate in Pathum 
Thani province. 
 2) The comparison done using the quantitative approach of the implementation of 
the environmental management policies in Nava Nakorn Industrial Estate in Pathum Thani 
province done by different characteristics of the manufacturing businesses, showed that: (2.1) 
the results of the implementation of the environmental management policies were different 
among the different manufacturing businesses at the 0.05 level of significance, (2.2) the results 
of the implementation of the environmental management policies were different for 
businesses with different level of investment at the 0.05 level of significance, and (2.3) the 
results of the implementation of the environmental management policies were different for 
businesses with different numbers of employees at the 0.05 level of significance. 
 3) The factors influencing the implementation of the environmental management 
policies in Nava Nakorn Industrial Estate in Pathum Thani province obtained by stepwise 
regression, showed that the environmental policies (X1), the management factor (X2), and 
manufacturing cooperation (X3) had significantly influenced the results of the implementation of 
the environmental management policies, (Y) (F = 237.454, p-value = 0.000). In total, the three 
independent variables explained 64.30 % of the variation in the results for the Implementation of 
the environmental management policies (R2 = 0.6430). Then the findings was applied in 
environmental management for improvement.     
 4) Using the results from the quantitative approach concerning the factors 
influencing the implementation of the environmental management policies in Nava Nakorn 
Industrial Estate in Pathum Thani province and the problems and obstacles in the 
environmental management identified by the qualitative approach, the suggestions for 
improving environmental management are as follows: (1)  The organizations should support 
all workers to know and understand more about environmental management, (2) the 
organizations should establish net work among the local administrations, the private 
organizations and the community for environmental monitoring and protection, and (3) the 
organizations should campaign people in the Nava Nakorn Industrial Estate community so 
that they know and understand the proper way to approach general environmental 
management. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
          
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     
 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศมาตั้งแต พ.ศ. 2508 ซึ่งปจจุบันอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่ไดจัดทําขึ้นเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงกวา ชวงที่ผานมา ใน
ระยะแผนพัฒนา จัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-10 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจก 
ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยูได อยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระยะแผนพัฒนาจัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุง
ใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความ
สมดุลและยั่งยืน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”  ซึ่งแผน
ฯนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ได
อยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากร และซึ่งปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหสถานการณและแนวโนมความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ําทวม ภัยแลง การใช
ทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น นําไปสูความเสี่ยงตอการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) 
 ปญหาสิ่งแวดลอมที่กําลังเผชิญหนาอยูนั้นไดทวีความรุนแรงเพิ่มมากกวาในอดีต
หลายเทาตัวไมวาจะเปนปญหาความการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม และทวีความรุนแรง  
นอกจากนั้นปญหาสิ่งแวดลอมลวนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอยางทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในแง
คุณและโทษ (กิตติภูมิ  มีประดิษฐ, 2554) และความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่ถูกทําลาย
อยางรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งปญหาเกิดจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากร และการหลั่งไหลจากชนบทเขา
สูเมืองใหญ และสงผลตอสภาวะโลกรอนทีเ่กิดมาตรการควบคุมสารเรือนกระจก ซึ่งทําใหมีการกําหนด
โครงสรางอุตสาหกรรมของไทยตองคํานึงถึงปริมาณการปลอยสารเรือนกระจก ประเด็นเรื่อง ภาวะโลกรอน ได
มีการหยิบยกขึ้นมาเปนวาระพิเศษในเวทีความรวมมือระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรมตั้งแตป ค.ศ. 1997    
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การลงนามในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) พิธีสารที่เปนจุดเริ่มตนของการเปดหนาตางใหม
ใหกับสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจโลกตองหันมาใหความสนใจกับสภาพแวดลอมธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผล มาจากการพัฒนาที่ไมสมดุล การลงนามและใหคํามั่นสัญญาของภาคี
ประเทศสวนมากทั่วโลกในพิธีสารเกียวโตระหวางการประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change) เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม ค.ศ. 1997 (จุฑามาศ สงศรี, 2555) ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหที่มีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการพิจารณาเลือกสรรทั้งกลยุทธ กลไก และเครื่องมือตางๆ ที่มีอยู
มากมาย นํามาใชใหเหมาะสมกับสถานการณ   
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (Industrial Estate Authority of Thailand) เปน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กอตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 เมื่อป 
พ.ศ. 2515 เปนหนวยงานที่มีหนาที่พัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จัดพื้นที่สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมใหเขารวมกันอยางมีระบบและมีระเบียบ และเปนกลไกของภาครัฐในการกระจายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมออกไปสูภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดมีการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมแหงของประเทศไทยขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2516 คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ครอบคลุมเขต
มีนบุรี และเขตบางกะป 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 1) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
สงเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองคกรของรัฐจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 2) จัดใหมีและใหบริการใน
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจําเปนแกการประกอบอุตสาหกรรม 3) สงเสริมและ
สนับสนุนใหเอกชนลงทุนและใหบริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจําเปนแกการ
ประกอบอุตสาหกรรม 4) จัดใหมีระบบและการจัดการ ดานสิ่งแวดลอม การปองกันและบรรเทา
อุบัติภัยจากอุตสาหกรรม และ 5) อนุญาต อนุมัติ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดให
ไดเพ่ิมเติมซึ่งสิทธิประโยชน สิ่งจูงใจ และการอํานวยความสะดวกแกการประกอบอุตสาหกรรม 
 ปจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีนิคมอุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการแลว   
47 นิคม กระจายอยูใน 15 จังหวัด ประกอบดวย นิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ดําเนินการเอง จํานวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่รวมดําเนินงานกับผูพัฒนา 
จํานวน 36 นิคม 
 บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบกิจการทางดานเขตอุตสาหกรรมแหง
แรกของประเทศไทย และเปนหนึ่งในบริษัทที่ดําเนินการมาเปนเวลายาวนานกวา 41 ป เริ่มกอตั้งขึ้น
ในป 2514 และดวยการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง นวนคร ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(The Stock Exchange of Thailand, SET) เปนบริษัทมหาชน เมื่อป 2545 ดวยความโดดเดนของ
โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร ที่ตั้งอยูในทําเลยุทธศาสตร ที่เปนประตูสูภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับระบบสาธารณูปโภค และ ระบบสาธารณูปการตางๆ ที่ทางบริษัท
ไดเตรียมพรอมไวรองรับความตองการของนักลงทุนไมวาจะเปนภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม 
 ปจจุบันเขตอุตสาหกรรมนวนครเปนที่ยอมรับของนักลงทุนมากกวา 200 บริษัท ไมวาจะเปน 
ญี่ปุน สิงคโปร ไตหวัน สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ โดยธุรกิจสวนใหญในเขตอุตสาหกรรมไดแก  
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
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สนับสนุน เปนตน ดวยความสมบูรณของโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร จึงทําใหนวนครเปนแหลง
รวมแรงงานฝมือจํานวนมาก ทางบรษิัทนวนครจึงไดจัดใหมีโครงการ เดอะนวนครไพรเวซี่ เพื่อสําหรับ
รองรับการเติบโตของชุมชนภายในโครงการ เดอะนวนครไพรเวซี่ เปนคอนโดมิเนี่ยมที่สมบูรณแบบ
ภายในโครงการมี พลาซา สวนพักผอน และระบบรักษาความปลอดภัย พรอมสรรพสําหรับผูบริหาร
และพนักงานดวยจํานวนหองที่มากกวา 1,000 หองในเฟสแรก ซึ่งการสรางเขตอุสาหกรรม ตลอดจน
การนําเทคโนโลยีมาใชโดยไมคํานึงถึงผลสะทอนที่จะตามมาในรูปความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดเขาขั้นวิกฤติในประเทศอุตสาหกรรมตางๆ โดยปญหาเหลานั้นมีความรุนแรงขึ้นตอ
ประชาชนเปนอันมาก (ชัชพล ทรงสุนทรวง, 2553) และมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีไมจําเปนจะตอง
หยุดการพัฒนาหรือจํากัดสิทธิในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโดยสิ้นเชิง เพราะกิจการทางดาน
อุตสาหกรรมมีความสําคัญและมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของผูคนเปนอยางมาก ความสําคัญอยูที่วา
จะทําอยางไรใหการพัฒนากาวไปควบคูกับการมีสิ่งแวดลอมที่ดี ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองการหันเขา
หากันรวมกันพิจารณาใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําเอาทรัพยากรธรรมชาตินั้น
ลดนอยลงไปและไมเปนการผลักภาระเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมไปสูประชาชน (วารสารธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2555) 
 จากเหตุผลดังที่กลาวมาจึงทําผูวิจัยมีความสนใจศึกษาถึงการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี วามีลักษณะเปนอยางไร และมี
ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อใหจะไดเปนกรอบหรือแนวทางใน
การแกไขปญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 
1.2  คําถามการวิจัย   
 การศึกษาวิจัยเรื่องการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยมีคําถามในการวิจัยดังนี้ คือ  
 1.2.1 การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี เปนอยางไร 
 1.2.2 ลักษณะกิจการของโรงงานมีผลตอการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี หรือไม 
 1.2.3 ปจจัยที่มีอิทธิผลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีอะไรบาง 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ คือ   
 1.3.1 เพื่อศึกษาการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดลอมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  
 1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ตามลักษณะกิจการของโรงงานที่แตกตางกัน  
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 1.3.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 1.3.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
                ตัวแปรอิสระ      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นโยบายสิ่งแวดลอม 
1. ดานวัตถุประสงค 
2. ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
3. ดานการประเมินผลได 
 

ปจจัยการบริหารจัดการ 

1. ดานภาวะผูนําทีเ่หมาะสม 
2. ดานความพรอมในการบริหาร 
3. ดานกฎระเบียบในการจัดการ
สิ่งแวดลอม 
4. ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
5. ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร 

 การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

จังหวัดปทุมธานี   
1. ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย
สิ่งแวดลอม 
2. ดานความพึงพอใจของพนักงาน 
3. ดานผลประโยชนตอสังคม 

ความรวมมือของโรงงาน 
1. ดานการใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอม 
2. ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
3. ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ลักษณะกิจการของโรงงาน 
1. ประเภทกิจการ 
2. จํานวนเงินลงทุน 
3. จํานวนผูปฏิบัติงาน 

ตัวแปรตาม 
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1.5 สมมติฐานของการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานี มีสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานที่  1  โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีลักษณะกิจการของโรงงานแตกตาง
กัน มีการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานีแตกตางกัน แยกเปนสมมติฐาน คือ 
 สมมติฐานที่  1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มปีระเภทกิจการแตกตางกัน  มีการ
นํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
แตกตางกัน  
 สมมติฐานที่  1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจํานวนเงินลงทุนแตกตางกัน มี
การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
แตกตางกัน  
 สมมติฐานที่  1.3  โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจํานวนผูปฏิบัติงานแตกตางกัน  
มกีารนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่  2  นโยบายสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี แยกเปนสมมติฐานยอย คือ 
 สมมติฐานที่  2.1 นโยบายสิ่งแวดลอมดานวัตถุประสงคมีความสัมพันธกับการนํานโยบาย
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่  2.2 นโยบายสิ่งแวดลอมดานการนํานโยบายไปปฏิบัติความสัมพันธกับการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่ 2.3 นโยบายสิ่งแวดลอมดานการประเมินผลไดมีความสัมพันธกับการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี แยกเปนสมมติฐานยอย คือ 
 สมมติฐานที่  3.1 ปจจัยการบริหารจัดการดานภาวะผูนําที่เหมาะสมมีความสัมพันธกับการ
นํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่  3.2  ปจจัยการบริหารจัดการดานความพรอมในการบริหารมีความสัมพันธกับ
การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่ 3.3 ปจจัยการบริหารจัดการดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอมมี
ความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่ 3.4 ปจจัยการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการ
นํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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 สมมติฐานที่  3.5 ปจจัยการบริหารจัดการดานปริมาณและคุณภาพบุคลากรมีความสัมพันธ
กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี 
 สมมติฐานที่  4 ความรวมมือของโรงงานมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี แยกเปนสมมติฐานยอย คือ 
 สมมติฐานที่ 4.1 ความรวมมือของโรงงานดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมมี
ความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่ 4.2 ความรวมมือของโรงงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการ
นํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่ 4.3 ความรวมมือของโรงงานดานการจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมมี
ความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 สมมติฐานที่ 5 นโยบายสิ่งแวดลอม ปจจัยการบริหารจัดการ และความรวมมือของโรงงาน
ที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขต ดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 1.6.2 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งกลุมตัวอยางที่ในการเก็บขอมูลจึงตองใชเครื่องมือที่แตกตางกัน และกลุมตัวอยางจึงแยกออกเปน  
2 สวนประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา
ตามเนื้อหาของกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังนี้ 
  (1) ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะกิจการของโรงงาน นโยบายสิ่งแวดลอม ปจจัย      
การบริหารจัดการ และความรวมมือของโรงงาน  
   1) ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 2) ดานความพึงพอใจของ
พนักงาน และ 3) ดานผลประโยชนตอสังคม 
 1.6.3 ขอบเขตดานระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลาตั้งแต เดือนกันยายน 2556 
– เดือนกันยายน 2557   
 
1.7 นิยามปฏิบัติการ 
 1.7.1 ผูบริหาร หมายถึง พนักงานที่เปนระดับผูบริหาร ไมวาจะเปนตําแหนงผูจัดการ
ผูอํานวยการ ในฝายงานดานสิ่งแวดลอมในโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
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 1.7.2 พนักงานระดับปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 
 1.7.3 ชุมชน หมายถึง ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร             
มี 4 ชุมชน ประกอบไปดวย 1) ชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 2) ชุมชนหมูบานไทยธานีตะวันออก 
3) ชุมชนบานไทยธานีฝงตะวันตก และ 4) ชุมชนนวนครวิลลาแฟลต   
 1.7.4 ลักษณะกิจการของโรงงาน หมายถึง กิจการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในการผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุงแปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา ตามลักษณะกิจการของ
โรงงานนั้น ประกอบดวย 1) ประเภทกิจการ 2) จํานวนเงินลงทุน และ 3) จํานวนผูปฏิบัติงาน 
  (1) ประเภทกิจการ หมายถึง กิจการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จําแนกตาม
ประเภทกิจการการผลิต 3 ประเภท คือ 1) ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา 2) ผลิตชิ้นสวนรถยนต, 
พลาสติก และ 3) ผลิตภัณฑจากไม อลูมิเนยีม อาหารและกระดาษ 
  (2) จํานวนเงินลงทุน หมายถึง จํานวนเงินการลงทุนของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ของผูประกอบการ จําแนกตามจํานวนเงินลงทุนแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ขนาดเล็ก (นอยกวา 
50 ลานบาท) 2) ขนาดกลาง (ระหวาง 50 - 200 ลานบาท) และ 3) ขนาดใหญ (มากกวา 200 ลานบาท) 
  (3) จํานวนผูปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จําแนกตามจํานวนผูปฏิบัติงานแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) ขนาดเล็ก (นอยกวา 50 คน) 2) ขนาดกลาง 
(ระหวาง 50 - 200 คน) และ 3) ขนาดใหญ (มากกวา 200 คน) 
 1.6.5 นโยบายสิ่งแวดลอม หมายถึง หนวยงานภาครัฐมีความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวกับ
การทํางานดานสิ่งแวดลอมโดยรวม ซึ่งมีนโยบายไปปฏิบัติตาม 1) ดานวัตถุประสงค 2) ดานการนํา
นโยบายปฏิบัติ และ 3) ดานการประเมินผลได  
  (1) ดานวัตถุประสงค หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคมีความเปนไปได สามารถ
ปฏิบัติไดจริง มีความชัดเจน โดยผูปฏิบัติสามารถเขาใจความหมายไดตรงกัน และปฏิบัติไดอยาง
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  (2) ดานการนํานโยบายปฏิบัติ หมายถึง องคกรมีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  (3) ดานการประเมินผลได หมายถึง การวัดประสิทธิผลขององคกรสามารถวัดได
จากการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวขององคกร  
 1.6.6 ปจจัยการบริหารจัดการ หมายถึง หลักการหรือกรอบความคิด แนวทาง กลวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานนั้นๆ นโยบายเปนสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจของผู
บริหารใน การปฏิบัติงาน และใชเปนกรอบแนวคิดในการพิจารณา ตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครง 
การ “นโยบาย” กับ “การบริหาร” นับวามีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก การบริหารจะประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการกําหนดนโยบาย โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม         
1) ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 2) ดานความพรอมการบริหาร 3) ดานกฎระเบียบในการจัดการ
สิ่งแวดลอม 4) ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และ 5) ดานคุณภาพบุคลากร 
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  (1) ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม หมายถึง ผูนํามีความสามารถนําใหผูอื่นมีสวนรวมใน
องคกรในการสรางพันธกิจ วิสัยทัศน สื่อสารอยางชัดเจน และสามารถทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) ดานความพรอมการบริหาร หมายถึง ผูบริหารมีความพรอมในการวางแผนการ
จัดองคการ จัดคนเขาทํางาน สั่งการ และควบคุมการทํางานใหกิจกรรมขององคการดําเนินงานไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานปจจัยในการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  (3) ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดการหรือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหประสบผลสําเร็จตามกฎหมาย ทั้งนี้เพราะตองอาศัยกฎหมาย
เพื่อการกําหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
มาตรฐานการควบคุมมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  (4) ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตร มาใชสราง
เครื่องมือ หรืออุปกรณในการแปรรูป ปองกัน หรือปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยการมุงเนนการใหความรูและการสรางเทคโนโลยีในการนําไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการบําบัด/กําจัดของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการนํากลับมา
ใชใหม 
  (5) ดานคุณภาพบุคลากร หมายถึง ผูบริหารองคกรและพนักงานที่ปฏิบัติงานมี
ความรู และความสามารถทั้งทางรางกายและจิตใจในการปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 1.7.7 ความรวมมือของโรงงาน หมายถึง พนักงานในโรงงานใหความมือในการชวยรักษา
สิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยรับนโยบายไปปฏิบัติตามผูบริหารและใหเขารวมในการ
กิจกรรมตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 1) ดานการใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอม 2) ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และ 3) ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  (1) ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม หมายถึง เปนการใหความสําคัญและ
คุณประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสิ่งแวดลอมที่มเีปลี่ยนแปลงไปยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของมนุษย และการดํารงชีวิตของพืชและสัตวในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  (2) ดานการจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให
สิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรามีผลดีตอคุณภาพชีวิต โดยจะตองรูจักการดําเนินการปองกันไมใหเกิดปญหา
ภาวะมลพิษเสียง น้ํา อากาศ ที่สงผลตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุขปลอดภัย 
  (3) ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูในการ
เก็บรักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุง และใชประโยชนตามความตองการอยางมีเหตุผลตอสิ่งแวดลอม       
เพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเปนอยูของมนุษยอยางถาวร 
 1.7.8 การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  หมายถึง เปนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมที่เปนระบบการจัดการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโครงสราง องคกร การวางแผน ความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ และทรัพยากรสําหรับจัดทํา การปฏิบัติใหบรรลุถึงผล การทบทวน 
และรักษานโยบายทางดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน 1) ดาน
บรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 2) ดานความพงึพอใจของพนักงาน และ 3) ดานผลประโยชนตอ
สังคม 
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  (1) ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม หมายถึง การบริหารงานให
บรรลุประสิทธิผลตามนโยบายสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจของผูบริหารในการปฏิบัติงาน 
  (2) ดานความพึงพอใจของพนักงาน หมายถึง ความพึงพอใจของผูปฏิบัติการในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร สิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชน ถนน ทอระบายน้ํา       
โรงกําจัดน้ําเสียสวนกลาง ระบบปองกันน้ําทวม ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท เปนตน  
  (3) ดานผลประโยชนตอสังคม หมายถึง การบริหารจัดการองคกรที่คํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมของสังคม ประเทศชาติ และเปนการ
พัฒนาแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และบริเวณรอบๆ พื้นที่ของนิคมใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.8  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยเรื่องการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานี มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้ 
 1.8.1 ทําใหทราบผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  
 1.8.2 ทําใหทราบปจจัยที่มีอิทธิผลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 1.8.3 ผลจากงานวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย โดยการนําไปใช ประกอบ
เปนขอมูลสําหรับการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน ใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 



 

บทที ่2 
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโดยเสนอ
หัวขอตามลําดับดังนี้  
 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
 2.2 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  
 2.3 นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.4 นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
 2.6 การบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรม 
 2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล  
 2.8 บริบทนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
 2.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดจัดทําขึ้น
ในชวงเวลาที่ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับปจเจกครอบครัวชุมชน สังคมจนถึงระดับประเทศซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวย
ใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมเพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนในการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ครั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน
ประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
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และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนธรรมรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขณะเดียวกันยัง
จําเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทยซึ่งจะนําไปสู     
การพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1.2 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  1) แนวคิดหลัก 
   ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะ
สงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสมขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของ
ระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  
ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําใหปญหาตางๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึง
จําเปนตองเตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง กรอบแนวคิดการ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี 
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน 
สังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมและการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับปจเจกครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
  2) ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
   การพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได
ตระหนักถึงสถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ
โดยเฉพาะภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบ
อยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่
มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมี
พันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อสามารถใชโอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุมกันของทุนที่มี
อยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ขณะเดียวกัน 
จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้งโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรูการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
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นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขบเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ 
เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชน
อยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่
สําคัญไดแกการเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษยทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครัวและชุมชน 
สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมสําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ 
ทุนทางการเงิน) มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนให
สอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในสวน
การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดาน
อาหารการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรมุงสูการ
เปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการเตรียมความพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งการสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไข
ดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จําเปนตองมีการ
บริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการ
และขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมี
สวนรวมสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรควบคูไปกับปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล       
แกประชาชนทุกกลุม 
 2.1.3 วิสัยทัศนพันธกิจวัตถุประสงคและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง 
เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570  
ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคม
มีความปลอดภัยและมั่นคงอยูในสภาวะแวดลอมที่ดีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิต
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แขงขันไดในเวทีโลกสามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” วิสัยทัศนและพันธกิจ    
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจวัตถุประสงค
และเปาหมายยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงดังนี้ 
  1) วิสัยทัศน 
   “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง”  
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  2) พันธกิจ 
   (1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใสเปนธรรม 
   (2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
   (3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญาสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมี
สวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  3) วัตถุประสงคและเปาหมาย  
   (1) วัตถุประสงค 
    1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
    2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกายใจสติปญญา
อารมณคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
    3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมี
ความเชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค    
ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและสังคมคารบอนต่ํา 
    4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
   (2) เปาหมายหลัก 
    1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้นความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา    
5.0 คะแนน 
    2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรมและ
สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น 
    3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอปเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวม    
ในประเทศใหมีไมต่ํากวารอยละ 40 
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    4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
   (3) ตัวชี้วัด 
    1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดัชนีความสงบสุขสัดสวนรายไดระหวางกลุม
ประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความ
ยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปชั่น 
    2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมสัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจํานวนบุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนาอัตราการปวยดวยโรคไมติดตอและดัชนีความอบอุนของครอบครัว 
    3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอผลิตภาพการผลิตรวม
อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
    4) คุณภาพน้ําและอากาศรอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศและสัดสวน
การปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว 
 2.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยาง
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมโดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน
ของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมรวมทั้งสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้
  1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ 
   (1) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับ
การเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเองมุงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความ
หลากหลายและแข็งแกรงมากขึ้น สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสราง
ภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึง
ขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทยรวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมให
ครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึงสอดคลองกับความตองการและความจําเปน 



 15

   (2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึงการจัดหาที่อยูอาศัย
ของผูมีรายไดนอยการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลายเสริมสรางเจตคติดาน
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชายและพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมให
ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิและสามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
   (3) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคม
และมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจสังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรีใหทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรคเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ปญหาของชุมชนดวยตนเองสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่สงเสริมให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนา
มาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของ
ผูบริโภคสงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   (4) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อ
เชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคมสงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตย
ที่ถูกตองและเหมาะสมเสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุล
อํานาจการตรวจสอบท่ีเขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูงมีคุณธรรมจริยธรรมทาง
อาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สราง
ความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือ
เยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพื่อ
สังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
  2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนให
ความสําคัญกับ 
   (1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริม
คูสมรสที่มีความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่เปนอยู
ปจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 
   (2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงมุงพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกชวงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล 
พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปน
ความคิดสรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตยมี
ระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยาง
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หลากหลายสอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคมเคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยม
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ
   (3) การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุข
ภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองครอบครัวชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
สุขภาพ ควบคูกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทย
ทางเลือกการพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขให
เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ     
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   (4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรูรักการอานตั้งแตวัยเด็กและสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคู
กับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคลชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยาง
สรางสรรคสื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงายรวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
   (5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความ
ขัดแยงทางความคิดและสรางความเปนเอกภาพในสังคมสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรม
รวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร 
  3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานให
ความสําคัญกับ 
   (1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืนมุงรักษา ปองกัน และคุมครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมี
ที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือ
ครองที่ดินทําประโยชนในพื้นท่ีดังกลาวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียม
และเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมีองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยมวัฒนธรรมที่ดีและวิถี
ชีวิตทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกบการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
   (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทาง
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การเกษตรที่ไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึงสงเสริมการผลิตที่คงไวซึ่ง
ความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตรรวมทั้ง
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
   (3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการ
ผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรอาหารและพลังงาน สงเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
ผูประกอบการนําองคความรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาผลิตภัณฑเกษตรและอาหารยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารมาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับ
สากลสงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาสงเสริมภาคเอกชน
และองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบัน
เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร 
   (4) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรมุงพัฒนาระบบการ
สรางหลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลการเกษตรสงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุกฝาย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกรสรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหมและ
แรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไก
สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับ
ผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มีตนทุนต่ําที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปด       
การคาเสรี 
   (5) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริมให
เกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนใหมี
การจัดการและเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและทั่วถึง 
รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการ
ผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการ
เกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่เหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้ง
สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหาร
ใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ 
   (6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเขมแข็งภาคเกษตรดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานจากพืชพลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการจัดใหมี
กลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา 
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   (7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรเครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ทั้งในสวนกลางและ
ระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิตการตลาดไป
จนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตรสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน 
  4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนให
ความสําคัญกับ 
   (1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสราง
ความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
ผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันไดดวยการปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียแอฟริกาและ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคการพัฒนาเมืองสรางสรรคและการพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรคพัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสราง
มูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุง
การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรคสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   (2) การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรคภูมิ
ปญญาทองถิ่นทรัพยสินทางปญญาวิจัยและพัฒนาไปตอยอดถายทอดและประยุกตใชประโยชนทั้งเชิง
พาณิชยสังคมและชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใช
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับภาคการผลิตตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให
ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน 
   (3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปน
ธรรมมุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของ
ประเทศใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสูสากลสรางความมั่นคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ทาง
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เศรษฐกิจใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลก 
  5) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและ
ทันตอเหตุการณเพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค
การเงินโลก ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวาง
ประเทศและการบริหารจัดการดานการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการใหบริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสรางความเขมแข็งทางการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  6) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ 
   (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการ
ขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน 
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
   (2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
มุงพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการทองเที่ยว พัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที ่
   (3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน
เศรษฐกิจเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากลยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ 
ที่เปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
   (4) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาท
ที่สรางสรรคเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลกมุงรักษาบทบาทของไทยใน
การมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยูรวมทั้งรักษาดุลยภาพของ
ปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 
   (5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการดาน
ความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยาย
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แรงงานในภูมิภาคสงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบาน คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยใน
ตางประเทศ 
   (6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกัน
ภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพรระบาดของโรคภัยมุงพัฒนา
ศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการรายยาเสพติดและการ
หลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติ
ใหมและโรคระบาดซ้ํา 
   (7) การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาคเสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกสงเสริมและอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
   (8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลวเปนการ
สรางองคความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรีโดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมท่ีไดรับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัว ไดทัน 
   (9) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความ
สะดวกที่จําเปน เพื่อใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคและสนับสนุนบทบาทขององคกร
ระหวางประเทศท่ีไมแสวงกําไร 
   (10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศสนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใหสามารถพัฒนา
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของ
ไทยที่สรางความใกลชิดและปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค 
  7) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 
   (1) การอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมุงรักษาและฟนฟูพื้นที่ปาและเขตอนุรักษพัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองค
ความรูใหเปนเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟู
แหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนสงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบท
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โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษ
และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 
   (2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสู
การเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสู เศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสงเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
พัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสังคมระบบนิเวศเขา
ดวยกัน 
   (3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติดวยการจัดทําแผนที่
และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัดยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานขอมูลการสื่อสารโทรคมนาคมสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจังและใหมี
มาตรฐานตามหลักสากลสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการ
เตรียมความพรอมและจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัต ิ
   (5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผล
กระทบตอการคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทาง
การคาและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษา
ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ
สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นตและสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   (6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความ
ตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจ
ในพันธกรณีติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (7) การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะ
ติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตรายการรั่วไหลการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบเตือนภัยแจงเหตุ
ฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ 
   (8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการมุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
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เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการ
เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการ
อนุ รั กษและฟ นฟูผลั กดัน ใหมี ก ารจั ด เก็บภาษีสิ่ งแวดลอมเพื่ อสร า งแรงจู ง ใจ ในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลาย    
ทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อ
สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 
  8) การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
   การปฏิบัติการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปน
กรอบทิศทางหลักและแปลงสูการปฏิบัติในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและกระจายการ
พัฒนาลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวมใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน 
เพิ่มการใชองคความรูเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนทั้งระดับพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชนใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนา
ของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการใหการขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกปญหาและการ
พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
   (1) การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอม
เขารวมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติโดยจัดทําแนวทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สรางความเขาใจใหภาค
การเมืองในเปาประสงคและแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และผลักดันใหภาคการเมืองนํา
ประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสานในการจัดทํานโยบายรวมทั้งจัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ่11 เผยแพรใหภาคีการพัฒนารับรูและนําไปปฏิบัติ 
   (2) การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่เสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการ
พัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกัน และจัดทําเปนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะ
ดานที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตรประเด็นพัฒนาสําคัญ และ
แผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เขากับนโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการ
แผนดิน และแผนระดับตางๆ จัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวมโดยบูรณาการ
สาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกัน รวมถึงกําหนด
แนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและแผนทองถิ่นภายใตแนว
ทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชนนําประเด็น
การพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ 
   (3) การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ 
นําการวิจัยเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ใหเอื้อตอการขับเคลื่อน
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การพัฒนานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารจัดทําฐานขอมูลที่ภาคสวนตางๆ
เขาถึงและใชประโยชนไดงายรวมทั้งสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวม
กิจกรรมการพัฒนา 
   (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
ใหเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยูนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มาเปนกรอบดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรมใหจังหวัดเปนจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นที่รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอก
ภาครัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น 
   (5) การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิพัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในกระบวน การ
พัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงเสริมสรางความเขมแข็งให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขารวมพัฒนาชุมชนให
มากขึ้น สนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดีและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
   (6) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยติดตามความ กาวหนา
ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร
และผลการพัฒนาในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติในภาพรวมการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่และการตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนให
ภาคประชาชนรวมกลุมติดตามความกาวหนาตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการ
ตางๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปนเครือขายในทุกระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับ
ภาพรวมและระดับพื้นที ่ 
  สรุปไดวา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มี
คุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมและผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง
และแขงขันไดดวย และมกีารพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ
และยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคสูอุตสาหกรรม
ฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
2.2 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
 2.2.1 ความหมายของสิ่งแวดลอม 
  สิ่งแวดลอมมาจากคําภาษาอังกฤษวา “Environmental” ซึ่งมีความหมายกวางขวาง
มาก นักวิชาการสิ่งแวดลอม ไดใหคําจํากัดความและใหความหมายของสิ่งแวดลอมในแตละทาน ดังนี้ 
  ภาสินี เปยมพงศสานต (2548) ใหความความวา สิ่งแวดลอม คือ 1) ธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดลอมตามชาติ ทั้งมีชีวิต และไมมีชีวิต และ 2) สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไมวาจะเปน
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สิ่งกอสรางทางดานกายภาพ เชน อาคารบานเรือน ศิลปกรรม โบราณสถาน หรือสิ่งแวดลอมที่เปน
นามธรรม 
  วศิน  อิงคพัฒนากุล (2548) ใหความหมายวา สิ่งแวดลอม คือ ความรวมถึงทุกสิ่งทุก
อยางที่อยูรอบตัวมนุษยที่เปนสิ่งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลา และไมสามารถเห็นไดดวย
ตาเปลา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ครอบคลุมถึงสิ่งที่เปนรูปธรรม 
หรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน พืช สัตว มนุษย ดิน น้ํา อากาศ เมือง ชุมชน อาคาร และ
สิ่งกอสรางตางๆ เปนตน และสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ศาสนา ความเชื่อ จารีต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ี
  สมสงวน จันทรจร (2549) ใหความหมายวา สิ่งแวดลอม คือ สิ่งที่อยูรอบตัวเรา ไม
วาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตามเมื่อเอาตัวเราเปนเกณฑแลว ทุกสิ่งทุกอยางอยูรอบตัวเราจึง
จัดเปนสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการที่มนุษยเราไดประดิษฐคิดคนข้ึนมา 
  ชัชพล ทรงสุนทรวงศ (2553) ใหความหมายวา สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติและมนุษย เพราะวา มนุษยเปนผูมีอิทธิตอการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ  
  สรุปไดวา สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หรือมนุษยไดสรางขึ้น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิต เชน มนุษย สัตว แสงแดด อากาศ 
โทรศัพท รถยนต  
 2.2.2 ประเภทของสิ่งแวดลอม 
  สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่อยูรอบตัวเราที่เปนทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ซึ่งนักวิชาการที่หลากหลายไดมีแนวความคิดในการจําแนกประเภทของ
สิ่งแวดลอมดังตอไปนี ้
  ชัชพล ทรงสุนทรวงศ (2553) ไดแยกประเภทของสิ่งแวดลอมแบงออก 2 ประเภท
ใหญๆ คือ  
  1) สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต (Biotic Environment) แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
   (1.1) สิ่งแวดลอมธรรมชาติ (Natural Environment) คือ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ มนุษยไมไดเขาไปเกี่ยวของในการเกิด เชน พืชในปา สัตวในปา สัตวน้ําชนิดตางๆ 
ในทะเล เปนตน 
   (1.2) สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Man Made Environment) คือ สิ่งแวดลอม
ที่เกิดขึ้นโดยมีมนุษยเปนผูสราง สวนใหญทําใหเกิดขึ้นเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตของมนุษย เชน พืช
ตางๆ ในสวนในไร โคและสุกรในฟารม 
  2) สิ่งแวดลอมท่ีไมมีชีวิต (Abiotic Environment) แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
   (2.1) สิ่งแวดลอมชาติ (Natural Environment) คือ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเอง
ตามตามธรรมชาติ เชน ดิน แมน้ํา ลม ฝน แสงแดด ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เปนตน 
   (2.2) สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Man Made Environment) คือ สิ่งแวดลอม
ที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อเปนปจจัยในการดํารงชีวิต หรือเพื่อสนองความตองของมนุษย และเปนแบบแผน
ในการดําเนินชีวิต แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
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     2.2.1) สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม (Physical Feature Environment) 
เปนสิ่งแวดลอมที่มีรูปทรง มองเห็นและจับตองได เชน บานเรือน ถนน รถยนต และเสื้อผา เปนตน 
     2.2.2) สิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม (Abstract Environment) เปนแบบ
แผนในการดําเนินชีวิตของมนุษย มองเห็นไดยากเพราะไมใชวัตถุ เปนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
อยางหนึ่ง เชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี เปนตน 
  สรุปไดวา ประเภทของสิ่งแวดลอมแบงออก 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) สิ่งแวดลอมที่มี
ชีวิต (Biotic Environment) และ 2) สิ่งแวดลอมท่ีไมมีชีวิต (Abiotic Environment)   
 2.2.3 ปญหาสิ่งแวดลอม 
  ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญในโลกปจจุบันซึ่งเปนผลโดยตรงจากการกระทํา
ของมนุษยอันเนื่องมาจากความตองการพื้นฐานและความตองการความสะดวกสบายในดานตางๆ กระตุน
ใหมนุษยพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและวิทยาการในการนําทรัพยากรธรรมชาติใชอยาง
สะดวกสบายและงายยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคาทั้งที่
เปนสินคาประเภททุน (Capital Goods) และสินคาบริโภค (Consumer Goods) ซึ่งกระบวนการผลิตนี้
เองที่กอใหเกิดของเสียออกสิ่งแวดลอม เชน ปญหาน้ําเสีย ปญหาอากาศเปนพิษ ปญหาดานเสียง และผล
ของการบริโภคก็ทําใหเกิดของเสียกระจายสูสิ่งแวดลอมในรูปของขยะมูลฝอยน้ําเสีย อากาศเปนพิษ        
เปนตน  
  ปญหาสิ่งแวดลอม หมายถึง ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวลัย (Biosphere) ที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิต ทุกปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกันอยางเปนระบบ ซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิผล จําเปนตองเริ่มตนจากการทําความเขาใจถึงความสัมพันธขององคกรที่มีตอสิ่งแวดลอม โดย
องคประกอบตางๆ ของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกรที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การ
กําจัด การปลอย การใชงาน หรือการนํามาใชใหมของวัสดุตางๆ หรือทําใหเกิดการรบกวนในการ
ดําเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งระบุถึงปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะที่องคกร
สามารถควบคุมได นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เกิดขึ้นทั้งในทางบวก และทางลบ 
รวมถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นทั้งโดยรวมหรือบางสวนจากปญหาทางดานสิ่งแวดลอม จึงเรียกวา ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม หรือ Environmental Impact ตัวอยางของผลกระทบในทางลบ ไดแก มลภาวะทางอากาศ 
หรือการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน สวนตัวอยางของผลกระทบในทางบวก ไดแก การ
ปรับปรุงคุณภาพของน้ํา หรือดินใหดีขึ้น ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางปญหาทางดานสิ่งแวดลอม และ
ผลกระทบที่เกี่ยวของ จะอยูในรูปของสาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect) ซึ่งองคกรจะตองทํา
ความเขาใจในปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่สามารถสงผลกระทบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเรียกวาปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ (Significant Environmental Aspects) 
  เมื่อองคกรมีปญหาทางดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบที่เกี่ยวของจํานวนมากจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดเกณฑ และวิธีการที่จะนํามาใชในการกําหนดถึงความสําคัญ โดย
พิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับขอกฏหมาย และขอกําหนด
อื่นๆ ของหนวยงานที่องคกรเปนสมาชิกอยู 
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  รวมถึงขอกังวลของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ (ทั้งภายในและภายนอกองคกร) ซึ่ง
เกณฑการพิจารณาบางรายการอาจจะนํามาใชกับปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยตรง ในขณะที่บาง
รายการอาจจะนํามาใชกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ 
  การระบุปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ (Significant Environmental Aspects) 
และผลกระทบที่เกี่ยวของ เปนสิ่งจําเปนตอการพิจารณามาตรการควบคุมและการปรับปรุง รวมถึงการ
กําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินการ ทั้งนี้ นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายทางดานสิ่งแวดลอม 
การฝกอบรม การสื่อสาร มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน และการเฝาติดตาม ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ
ความรูความเขาใจที่เกี่ยวกับปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้น และสถานการณปญหาสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองตระหนักถึงสภาพปญหาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมขององคกร 
เปนสิ่งที่จําเปนเมื่อทําการระบุถึงลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและพิจารณาถึงความสําคัญ ทั้งนี้ 
ในบางองคกรอาจจะมีความพรอมของขอมูลที่เกี่ยวกับประเภทของผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอมอยูแลว และองคกรควรคํานึงถึงการรับรูผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม ไดแก 1) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางบวก และทางลบ 2) ผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมที่เกิดขึ้น และที่อาจจะเกิดขึ้น 3) สวนของสิ่งแวดลอมที่อาจจะไดรับการผลกระทบ เชน อากาศ 
น้ํา ดิน สัตว พืช มรดกทางวัฒนธรรม เปนตน 4) คุณลักษณะของสถานที่ที่อาจมีผลตอผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม เชน สภาพอากาศทองถิ่น ความสูงของระดับพื้นผิวของน้ําบาดาล ประเภทของดิน 
เปนตน และ 5) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม (เชน ในระดับทองถิ่นหรือระดับโลก 
ชวงเวลาที่ผลกระทบเกิดขึ้น โอกาสที่ผลกระทบจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผานไป) 
 2.2.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
  การบริหาจัดการสิ่งแวดลอมเปนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ใหมีความมุงหมายที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติใหควบคูไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนาประเทศเปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสรางคุณภาพแหง ชีวิตของประชาชน โดยไดกําหนดแนวทางที่จําเปนเรงดวน
ในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทด แทนได ใหเขาสูสภาพสมดุลของการใชและการเกิดทดแทน 
และกําหนดแนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอนัตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางใน
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติใน อนาคต โดยมีแนวทางในการกําหนดหลักการ
พื้นฐานของนโยบายสิ่งแวดลอมในการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่งระบุถึงระดับของ
ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่จําเปนสําหรับองคกร ทั้งนี้นโยบายจะตองมี
ความเหมาะสมกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกร         
(ที่อยูในขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม) และจะใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมายทางดานสิ่งแวดลอมดังตอไปนี ้
  1) การจัดทํานโยบายสิ่งแวดลอม  
   (1) พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยมหลัก และความเชื่อ 
   (2) การบูรณาการเขากับนโยบายอื่นๆ ขององคกร (เชน คุณภาพ อาชีวอนามัย
และควาามปลอดภัย) 
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   (3) ขอกําหนด และการสื่อสารกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
   (4) หลักพ้ืนฐานในการนําไปปฏิบัติ (Guiding Principles) 
   (5) สภาพแวดลอมเฉพาะทองถิ่น หรือภูมิภาค 
   (6) ความมุงม่ันในการปองกันมลภาวะ และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
   (7) ความมุงมั่นในการดําเนินการใหสอดคลองตามขอกฏหมาย และขอกําหนด 
อื่นๆ ของหนวยงานที่องคกรเปนสมาชิก 
   ทั้งนี้ นโยบายสิ่งแวดลอมควรจะครอบคลุมถึงกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ
ทั้งหมดที่อยูภายใตขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่สามารถสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 
โดยประเด็นตางๆ ที่จะระบุไวในนโยบายสิ่งแวดลอม จะขึ้นอยูกับลักษณะขององคกร โดยนโยบาย
จะตองแสดงถึงความมุงมั่นที่มีตอ 
   1) การปฏิบัติตาม หรือเขมงวดกวาขอกฏหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ของ
หนวยงานที่องคกรเปนสมาชิก ในสวนที่เกี่ยวกับลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 
   2) การปองกันมลภาวะ 
   3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องผานการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในการประเมินผล
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และดัชนีวัดที่เกี่ยวของนอกจากนั้น นโยบายยังอาจจะรวมไปถึง 
   4) การลดผลกระทบในทางลบที่มีตอสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นนอยที่สุดจากการ
พัฒนาขึ้นมาใหม ผานการใชวิธีการปฏิบัติงาน และการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
   5) การออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 
   6) การกําหนดตัวอยางของภาวะผูนําในการจัดการสิ่งแวดลอม 
  2) การปองกันมลภาวะ (Pollution Prevention) 
   แนวทางในการปองกันการเกิดมลภาวะ สามารถนํามาบูรณาการเขากับการ
ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม เชนเดียวกับการพัฒนากระบวนการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยกลยุทธดังกลาวจะชวยองคกรในการอนุรักษทรัพยากร และลดปริมาณของเสียที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการลงได 
   การลดลงที่แหลงกําเนิด จะเปนแนวทางที่มีประสิทธิผลอยางมาก เนื่องจากชวย
ใหเกิดประโยชนไดถึงสองทาง ทั้งการหลีกเลี่ยงการเกิดและการปลอยของเสียออกไป รวมถึงชวยใน
การประหยัดทรัพยากรที่ใชดวย อยางไรก็ตาม การปองกันมลภาวะโดยการลดลงที่แหลงกําเนิด 
อาจจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติในบางสถานการณและในบางองคกรได โดยลําดับขั้นของ
แนวทางในการปองกันมลภาวะท่ีจะนํามาพิจารณา จะประกอบดวย 
   (1) การลดหรือการขจัดที่แหลงกําเนิด (รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม การทดแทนวัสดุ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ ผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี 
และการใช รวมถึงการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ) 
   (2) การใชซ้ํา หรือการนํากลับมาใชใหมภายในองคกร (การใชซ้ํา หรือการนํา
วัตถุดิบกลับมาใชใหมภายในกระบวนการหรือในโรงงาน) 
   (3) การใชซ้ําหรือการนํากลับมาใชใหมภายนอกองคกร (การสงมอบวัสดุออกไป
ภายนอก เพื่อใชซ้ํา หรือนํากลับมาใชใหม) 
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   (4) การฟนฟู (Recovery) และการจัดการ (Treatment) เพื่อลดผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม 
  3) กลไกการควบคุม 
   1) การวางแผน 
    การวางแผน จะเปนสวนที่สําคัญในการทําใหนโยบายสิ่งแวดลอมประสบ
ความสําเร็จ รวมถึงการจัดทํา การนําไปปฏิบัติ และการดูแลรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมได
อยางมีประสิทธิผล โดยองคประกอบตางๆ ที่สําคัญของการวางแผน จะประกอบดวย 
    (1.1) การระบุถึงลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental 
Aspects) 
    (1.2) การระบุถึงขอกฏหมายที่ เกี่ยวของ รวมถึงขอกําหนดอื่นๆ ของ
หนวยงานที่องคกรเปนสมาชิก 
    (1.3) การกําหนดเกณฑการวัดผลการดําเนินงานภายใน 
    (1.4) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมถึงการจัดทําโปรแกรมการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
    ทั้งนี้ กระบวนการในการวางแผน จะชวยองคกรในการจัดการกับทรัพยากร
ใหกับพื้นที่ที่มีความสําคัญที่สุด เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย รวมถึงขอมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการวางแผน สามารถนํามาใชในการจัดทํา และปรับปรุงสวนงานอื่นๆ ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมไดดวย เชน การฝกอบรม การควบคุมการปฏิบัติการ การเฝาติดตามและการวัด เปนตน 
 2.2.5 กฎหมายระเบียบสิ่งแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอกําหนดอื่นๆ  
  1) ความหมายของกฎหมายสิ่งแวดลอม 
   จรรยา แวววุฒินันท (2536) ไดใหความหมายของกฎหมายสิ่งแวดลอม โดยกลาว
วาไว กฎหมายสิ่งแวดลอม หมายถึง บทบัญญัติหรือกฎหมายที่วาดวยเรื่อง การควบคุม การดูแลรักษา
และการจัดระเบียบใหกับสิ่งแวดลอมทุกอยาง ทั้งสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งมี 
2 แนวความคิดหลัก คือ 
   (1) องคกรทุกองคกรตองมีแนวทางปฎิบัติ และนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการ
พิทักษสิ่งแวดลอมใหดีในขนาดที่มนุษยทั่วไปสามารถดํารงชีวิตอยูได โดยเห็นวาไมจําเปนตอง
ควบคุมดูแลอยางเขมงวดมากนัก 
   (2) ทุกองคกรตองควบคุมและดูแลสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดกวดขัน เพราะเห็นวา
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่รุนแรง ถาปราศจากมาตรการควบคุมและปองกันอยางจริงจัง ใน
อนาคตมนุษยชาติจะตองเผชิญหนากับสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงจนหมดหนทางแกไขเยียวยาไดตอไป 
   กฎหมายสิ่งแวดลอมในทุกวันนี้นับเปนสวนผสมผสานระหวางหลักกฎหมายใน
กฎหมายทั่วไปกับหลักกฎหมายของกฎหมายนิติบัญญัติ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหหลักกฎหมาย
พัฒนาเรื่อยมา ตั้งแตความเดือนรอนรําคาญ การรบกวน การครอบครอง การประมาทเลินเลอและ      
ความรับผิดชอบเด็ดขาดสําหรับกิจกรรมที่เปนอันตรายชันเจน ตอไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติและสมบัติ
รวมกันของมหาชนโดยยินยอมใหมหาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
  2) บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดลอม 
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   กฎหมายสิ่งแวดลอม มีบทบาทตอการควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดลอมใน           
3 บทบาท 
   (1) การชําระขอพิพาท เมื่อสมาชิกในสังคมมีความตองการแกปญหาในแนวทาง
กฎหมายแทนการประนีประนอมหรือใชกําลังตัดสิน ก็ตองพึ่งกฎหมาย โดยเฉพาะขอพิพาทระหวาง
เอกชนกับเอกชนไดระดับหนึ่ง 
   (2) การเปลี่ยนแปลงสังคม หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของกฎหมาย ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงสังคม ดวยความจงใจ มีการวางแผนและมีแนวทางปฏิบัติโดยใชกฎหมายเปนสื่อนําทาง 
และสนับสนุนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
   (3) การควบคุมสังคม สังคมประกอบไปดวยกลุมชนตางๆ ในความแตกตางของ
คานิยม ทัศนคติ และมาตาฐานพฤติกรรม รวมทั้งการมีผลประโยชนที่ขัดแยงกัน 
   จะเห็นไดวา บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดลอม จะทําใหสังคมมีความชัดเจนใน
การใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวามนุษยเริ่มมี
การเปลี่ยนแนวคิดที่เนนคุณคาทางวัตถุมาสูการใหความสําคัญแกคุณภาพชีวิตมากขึ้น 
  3) หนวยงานที่เกี่ยวของกับขอกําหนดอื่นๆ  
   หนวยงานในองคกรทีเ่ปนสมาชิก รวมถึงมุมมองของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของก็
จะถูกนํามาพิจารณาดวย ทั้งนี้การระบุลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม จะเปนกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง ที่จะชวยสรางใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธที่มีตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีสวนในการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องดวยและทําความเขาใจในกิจกรรม ผลิตภัณฑ 
และบริการขององคกรในเกือบจะทุกๆ กิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการขององคกร ลวนมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทั้งนั้น ซึ่งอาจจะเกิดในบางขั้นตอน หรือในทุกๆ ขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของกิจกรรม 
ผลิตภัณฑหรือบริการ เชน จากการรับวัตถุดิบและการแจกจาย การใช และการกําจัด โดยผลกระทบ
ดังกลาวอาจจะเปนระดับทองถิ่น ภูมิภาค หรือระดับโลก ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว ดวยระดับของ
ความสําคัญที่แตกตางกันไป 
   ดังนั้น องคกรตองทําความเขาใจในกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการที่อยูใน
ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไว และอาจจะเปนประโยชนอยางมากในการ
จัดกลุม เพื่อชี้บงและประเมินผลลักษณะปญหาดานสิ่งแวดลอม การจัดกลุมหรือประเภทของกิจกรรม 
ผลิตภัณฑหรือบริการ จะชวยองคกรในการระบุลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่รวมกันหรือที่
คลายๆ กัน โดยการจัดกลุมหรือจัดประเภท จะอยูในรูปของคุณลักษณะที่รวมกัน เชน หนวยองคกร 
สถานที่ทางภูมิศาสตร ผังการไหลของการทํางาน การใชวัสดุหรือพลังงานในกลุมผลิตภัณฑ หรือ
ตัวกลางสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ (เชน อากาศ น้ํา ผืนดิน) และเพื่อใหเกิดประโยชน ขนาดของ
กลุมควรจะใหญพอใหสามารถอธิบายความหมาย และเล็กพอท่ีสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน 
การระบุลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 
   องคกรควรมีการระบุถึงลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม ภายใตขอบเขตของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการทั้งในอดีตที่ผานมา ที่กําลัง
ดําเนินอยูในปจจุบัน และที่อยูในแผนการดําเนินงาน รวมถึงองคกรจะตองพิจารณาทั้งการปฏิบัติงาน
ในสภาวะปกติ และในสภาพผิดปกติ รวมถึงเมื่อเริ่มตนการทํางาน และเมื่อหยุดการทํางานเพื่อ
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บํารุงรักษา รวมถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุขึ้น ทั้งนี้รวมถึงลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม
ที่สามารถควบคุมไดโดยตรง จะถูกนํามาพิจารณาเปนลักษณะปญหาที่สามารถมีอิทธิพลได เชน       
ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ และบริการที่ใชงานโดยองคกร และที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ และบริการที่สงมอบ
โดยองคกร เมื่อจะทําการประเมินถึงระดับความสามารถในการมีอิทธิพลของลักษณะปญหาทางดาน
สิ่งแวดลอมที่มีตอกิจกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการ องคกรจะตองมีการพิจารณาถึงขอกฏหมายหรือขอ
สัญญา นโยบาย ประเด็นทองถิ่นหรือภูมิภาค และขอผูกมัดและความรับผิดชอบที่มีตอหนวยงาน 
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 
   นอกจากนั้น องคกรยังตองมีการพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมดวย เชน การจัดซื้อผลิตภัณฑที่มีวัสดุอันตราย โดยตัวอยางของสถานการณที่อาจจะ
ตองพิจารณาในประเด็นตางๆ เหลานี้ ไดแก กิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูรับจางชวงหรือผูสงมอบ การ
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการ วัสดุ สินคาหรือบริการที่สงมอบและใชงาน และการขนสง การใชงาน 
การนํามาใชซ้ํา (Reuse) หรือการหมุนเวียนกลับมาใชใหม (Recycling) 
   ในการระบุและการทําความเขาใจในลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม องคกร
จะตองมีการรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ และบริการ เชน ปจจัยนําเขา และผลลัพธของวัสดุ หรือพลังงาน กระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใช สิ่งอํานวยความสะดวกและสถานที่ตั้ง วิธีการขนสงและปจจัยมนุษย (เชน การมองเห็น 
หรือการไดยิน) นอกจากนั้น ควรจะรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับ 
   (1) ความสัมพันธของสาเหตุ และผลกระทบระหวางองคประกอบตางๆ ของกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ และบริการ และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น หรือท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
   (2) ขอกังวลทางดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
   (3) ลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่เปนไปไดที่ระบุไวในกฏระเบียบและการอนุญาต
ของหนวยงานของรัฐ ในมาตรฐานอื่นๆ หรือในสมาคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาตางๆ เปนตน 
   ทั้งนี้กระบวนการในการระบุถึงลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม จะไดประโยชน
อยางมากจากการมีสวนรวมของแตละคนที่มีความคุนเคยเปนอยางดีกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ และ
บริการตางๆ ขององคกร โดยกระบวนการที่สามารถนํามาใชในการระบุลักษณะปญหาทางดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก 
   1) การปลอยสูอากาศ 
   2) การปลอยลงแหลงน้ํา 
   3) การปลอยลงดิน 
   4) การใชวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติ 
   5) ประเด็นสิ่งแวดลอมของทองถิ่น หรือชุมชน 
   6) การใชพลังงาน 
   7) การแผกระจายพลังงาน (เชน ความรอน รังสี การสั่นสะเทือน) 
   8) ของเสีย และผลพลอยได ( ฺBy-product) 
   9) คุณลักษณะทางกายภาพ (เชน ขนาด รูปราง สี ลักษณะภายนอก) 
 2.2.6 การประเมินองคกร 
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   ในการประเมินองคกร ควรพิจารณาจากรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1) เกณฑทางดานสิ่งแวดลอม (เชน ขนาด ความรุนแรง และระยะเวลาของผลกระทบ 
หรือประเภท ขนาด และความถี่ของลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม) 
   2) ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ (เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตในการปลอยของเสีย 
เปนตน) 
   3) ขอกังวลของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกเกณฑการประเมิน
ความสําคัญ (Significance Criteria) จะถูกนํามาใชทั้งกับลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอมของ
องคกร และกับผลกระทบที่เกี่ยวของ โดยสวนใหญมักจะนํามาใชกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
มากกวา ทั้งนี้ องคกรจะตองมีการกําหนดระดับ (หรือมูลคา) ของความสําคัญที่เกี่ยวของกับแตละเกณฑ 
ตัวอยางเชน ในรูปของเชิงปริมาณ โดยจะแสดงเปนตัวเลขที่มีมูลคาชัดเจน สวนในรูปของเชิงคุณภาพ 
จะแสดงในรูปของระดับข้ัน เชน สูง กลาง หรือต่ํา เปนตน 
   และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548) ไดกําหนด
กรอบการประเมินเทศบาลเมืองนาอยู 10 ประการ คือ 
   1) การบริหารจัดการเมืองที่ด ี
   2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3) การบริหารโครงสรางพื้นฐาน การวางผังเมือง การคมนาคม และการพักผอนหยอนใจ 
   4) การบริหารการสาธารณาสุขและสุขภาพอนามัย 
   5) เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา 
   6) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   7) การพ่ึงพาตนเองของทองถิ่นและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   8) ความตอเนื่องและขยายผลการดําเนินงานในอนาคตได 
   9) การมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชนในการดําเนินการ 
   10) ผลงาน/กิจกรรมเดน/การสนับสนุนจากองคกรภายนอก และการไดรับรางวัล 
   หลักเกณฑการพิจารณาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548) 
   1) การบริหารจัดการที่ดีโดยเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม คือ การจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู ซึ่งประกอบไปดวย 1) สาธารณูปโภค 2) สุขอนามัย 3) สิ่งแวดลอม 
4) สงเสริมวัฒนธรรม สังคมการศึกษา และ 5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   2) การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3) การบริหารโครงสรางพื้นฐาน การวางผังเมืองคมนาคม และการพักผอนหยอนใจ 
   4) การบริการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยชุมชน 
   5) เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม และการศึกษาเกี่ยวกับการสรางเครือขายการเรียนรู
การมีสวนรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การมีสวนรวมในประเพณีตางๆ  
   สรุปไดวา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไดใชหลักการพื้นฐานในการดําเนินงาน
ทางดานสิ่งแวดลอมขององคกร โดยระบุถึงระดับของความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมที่จําเปนสําหรับองคกร ทั้งนี้นโยบายจะตองมีความเหมาะสมกับผลกระทบทางดาน
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สิ่งแวดลอมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกร และใชแนวทางสําหรับการกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมายทางดานสิ่งแวดลอมและการทําความเขาใจในผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ตอไป 
 
2.3 นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2542) ไดกลาวถึงหลายทศวรรษที่ผานมาประเทศ
ไทยไดใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก สงผลใหเกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง และยังสงผลกระทบตอคุณภาพและวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชนเปนวงกวางและรุนแรงขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐที่มี
หนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็มีการดําเนินงานอยางไมเปน
เอกภาพและขาดการบูรณาการ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงไดจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขึ้นใหม ใหมีอํานาจหนาเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
จัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จากภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงได
กําหนดนโยบายการดําเนินงานไวอยางชัดเจน ที่จะดําเนินการใหทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของ
ประเทศไดอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนไดมีการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขภายใต
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ด ี
 2.3.1 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
  1) แนวความคิดและหลักการ 
   นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติมีความมุง
หมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ใหควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันจะยังผลใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเสริมสรางคุณภาพแหงชีวิตของประชาชนโดยไดกําหนดแนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได ใหเขาสูสภาพสมดุลของการใชและการเกิดทดแทนและกําหนด
แนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล สารอันตรายและของเสียอันตรายตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติในอนาคต  
   การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนรายได ของประชาชาติเปนสิ่งที่รัฐจําเปนตองทําและที่
ทํามานับวาไดผลดีเปนที่ชื่นชมนับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504 - 2509) 
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แตในชวงเวลาที่ผานมาในระยะแรกประเทศไทยซึ่งก็เปนเชนเดียวกับประเทศ
อื่นๆ ทั่วไปที่มิไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองมีนโยบายและแผนงานปองกันและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวยซึ่งยังผลใหเกิดการฉกชิงใชทรัพยากรธรรมชาติอันเปนการ
ทําลายดุลยภาพของระบบนิเวศ และทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่ง
เห็นไดจากดรรชนีรายไดประชาชาติจึ งมิ ไดสะทอนให เห็นความสูญเสียและสูญเปลาของ
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ทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมรายไดของประชากรที่เพ่ิมพูนขึ้นแมจะชวยให
ประชาชนมีของกินและของใชมากขึ้นแตก็ทําใหคุณภาพของชีวิตลดนอยถอยลงอันเนื่องมาจากความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและการเสียดุลยภาพของธรรมชาติซึ่งมีคุณคาที่ประเมินมิไดและยากที่จะ
ฟนฟูใหคืนสูสภาพเดิมได เชน ปาไมซึ่งนอกจากเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งที่มนุษยไดใชเพื่อ
การดํารงชีพแลวปาไมยังเปนระบบนิเวศที่ค้ําจุนรักษาดุลยภาพของธรรมชาติในการควบคุมสภาพดิน
ฟาอากาศ ทําใหฝนตกตามฤดูกาล เปนเขตกําบังลมพายุเปนแหลงกักเก็บน้ําและระบายน้ําที่มนุษยได
มีใชตลอดปชวยปองกันบรรเทาอุทกภัย ปองกันการพังทลายของหนาดินจากกระแสน้ําและลมพายุ
เปนนิเวศของมวลพันธุพืช และพันธุสัตวที่ประกอบกันเปนระบบเปนหวงโซอาหาร อันเปนวงจร
พลังงานของสิ่งมีชีวิตตลอดจนเปนแหลงที่ใชประโยชนจากกาซคารบอนไดออกไซดและผลิตออกซิเจน
ซึ่งจําเปนแกการดํารงชีวิตของมวลมนุษยและสัตวปาไมซึ่งเปนระบบนิเวศที่ค้ําจุนดุลยภาพของ
ธรรมชาติและเปนปจจัยสําคัญของชีวิต ไดเคยมีอยูในประเทศของเรารวมทั้งสิ้น 171 ลานไร หรือ 
รอยละ 53 ของพื้นที่ประเทศในป 2504 ซึ่งเปนปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 แตจากขอมูลลาสุด ป 2536 ปรากฏวาพื้นที่ปาไมรวมทั้งประเทศเหลืออยูเพียง 83.5 ลานไร 
หรือรอยละ 26 ของพื้นที่ประเทศการสูญเสียพื้นที่ปาไมดังกลาวและความเสื่อมโทรมในดานตางๆ 
ของสิ่งแวดลอมในชวงที่ผานมาแมจะเปนผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตามแตก็มิใชวาการ
พัฒนาเศรษฐกิจยอมจะยังใหเกิดการใชทรัพยากรในลักษณะทําลายและเกิดความเสื่อมโทรมอยาง
หลีกเลี่ยงมิไดเพียงแตวานโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นควรจักตองมีนโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวยเทานั้นการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะดําเนินไปได 
โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมดังที่ไดเปนมาอีกทั้งนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมก็จะไมเปนอุปสรรคสกัดกั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนด
เปนนโยบายและแนวทางการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะยาว 20 ป จาก พ.ศ. 2540 
ถึง 2559 เนื่องดวยลักษณะงานการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมจําเปนตองใชเวลาและมีความตอเนื่อง
ในการดําเนินงานจึงจะสัมฤทธิ์ผลในการพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางในชวงจากป 2540 ถึง
ป 2559 นั้นนอกจากจะไดคํานึงถึงความสําคัญรีบดวนในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและความจําเปน
ในการฟนฟูสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนพ้ืนฐานดังกลาวแลวก็ยังไดคํานึงถึงองคประกอบ
ที่สําคัญอยางอื่นท่ีจะมีบทบาทเกี่ยวของเปนตัวแปรในชวง 20 ป กลาวคือ 
   (1) ประชากรที่จะเพ่ิมขึ้นในฐานะผูทําการ ผูบริโภค - อุปโภค และผูอาศัย 
   (2) เทคโนโลยีซึ่งจะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ทั้งการผลิต การสื่อสาร การคมนาคม
การบริการการขจัดแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   (3) บทบาทขององคการบริหารสวนทองถิ่นในทุกระดับซึ่งจะมีสวนในการบริหาร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตลอดจนการเฝาระวัง
และการสรางจิตสํานึกของชุมชน 
   (4) บทบาทขององคกรเอกชนในการมีสวนรวมในหนวยงานระดับตางๆ ในงาน
ดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการเฝาระวังและการสรางจิตสํานึกของประชาชนและการระดมกําลัง
อาสาสมัครงานดานสิ่งแวดลอม 
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  2) บริบทของนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2540 - 2559  
   นโยบายและแผนการการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ          
พ.ศ. 2540 - 2559 ไดจัดทําขึ้นตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ. 
2535 ไดบัญญัติไวในมาตรา 13 (1) กลาวคือใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนผูมีอํานาจหนาที่
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี องคประกอบของคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาตินี้
บทบัญญัติในมาตรา 12 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนรองประธานคนที่หนึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปน
รองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไมเกิน
แปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการในจํานวนนี้จะตองมีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอย
กวากึ่งหนึ่งและมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติดังกลาวจึงไดรับการพิจารณา
ตรวจสอบและกลั่นกรองมาแลวอยางกวางขวางเปนขั้นตอนจากทุกฝาย กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบ 
   ระยะเวลาของนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติตามมาตรา 13 (1) ที่ไดกําหนดไวเปนชวง 20 ปนั้นนอกจากจะไดคํานึงถึงลักษณะงานดาน
สิ่งแวดลอมที่จําเปนตองใชเวลาในการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามที่ไดกลาวมาขางตนแลวยังได
คํานึงถึงรูปแบบและวิธีการที่จะถายทอดนโยบายและแนวทางที่กําหนดไวในชวง 20 ปไปดําเนินการ 
โดยจัดทําเปน “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม” ตามที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 35 และมาตรา 36 
และจัดทําเปน “แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด” ในมาตรา 37 
มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 แลวแตกรณี 
   สําหรับ “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม” นั้นมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนผูจัดทําโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งไดกําหนด
ขึ้นตามมาตรา 13 (1) และใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกทั้งไดกําหนดวา ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมมีหนาที่ใหคําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนงานหรือ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้นนโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 - 2559 จึงเปนกรอบนโยบายและแนวทางการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในชวง 20 ปที่จักพึงถายทอดจัดทําเปน “แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม” ตอเนื่องกันเปน 4 แผน แผนละ 5 ป เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางตามนโยบายและ
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แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ. 2540-2559 โดยใหครอบคลุมและ
ประกอบดวยแผนงานในเรื่องตางๆ ซึ่งมาตรา 36 ไดกําหนดไวแลวดวยรวมทั้งเรื่องที่หนวยงานที่มีหนาที่
ปฏิบัติการและบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ อันเปนกรณีที่พึงถือไดวาคลุมถึงกรุงเทพมหานคร 
   แผนงานและการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป 
ดังกลาวซึ่งกฎหมายกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะถายทอดนําไปจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามนัยของมาตรา 35 วรรคทาย รวมทั้งการที่จะตองถายทอดนําไปจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดโดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดทํา
ใหสอดคลองกับจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อขอความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติตามความในมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 สําหรับจังหวัดในทองที่เขต
ควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ     
พ.ศ. 2535 นั้น แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งกฎหมายกําหนดใหเจา
พนักงานทองถิ่นในเขตที่ประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษเปนผูจัดทําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดนั้นให
นํามารวมเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวย 
   สวนเขตกรุงเทพมหานครนั้น แมพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในหมวด 3 สวนที่ 2 ที่วาดวยการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
จะมิไดมีบทบัญญัติกลาวถึงไวโดยเฉพาะก็ตามแตนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 - 2559 มีขอบขายครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งเขตกรุงเทพมหานคร
ดวยดังนั้นแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะเวลา 5 ป ดังกลาวขางตนจึงตองรวมถึงแผนงานและ
แนวทางการดําเนินงานในเขตกรุงเทพมหานครและถายทําเปนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในเขตกรุงเทพมหานครโดยอนุโลมตามบทบัญญัติของกฎหมายที่วาดวยแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
  3) นโยบายหลักนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2540 - 2559 ประกอบดวยนโยบายหลัก 6 ประการ ดังนี้ 
   นโยบาย 1 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 
   นโยบาย 2 นโยบายปองกันและขจัดมลพิษ 
   นโยบาย 3 นโยบายแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 
   นโยบาย 4 นโยบายสิ่งแวดลอมชุมชน 
   นโยบาย 5 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อสิ่งแวดลอม 
   นโยบาย 6 นโยบายเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม 
   นโยบาย 1 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 
   1) เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติประสานการใชประโยชนและลด
ปญหาความขัดแยงรวมทั้งเรงรัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมใหเปนปจจัยพื้นฐานของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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   2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาคอยางเปนระบบ รวมทั้ง
เสริมสรางพลังความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชนองคกรเอกชน และประชาชน 
   3) สนับสนุนการใชหลักการทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสรางความเปนธรรมในสังคม 
   4) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับสิทธิและหนาที่การเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติ 
   5) สนับสนุนการศึกษา วิจัย และเสริมสรางโครงขายพื้นฐานระบบขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   6) สงเสริมการสรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณดานการอนุรักษใหแกผูบริหารใน
หนวยงานของรัฐ นักการเมืองทุกระดับ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเพื่อใหเกิดการประสาน
แนวคิดทางดานการพัฒนาและการอนุรักษใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   นโยบาย 2 นโยบายปองกันและขจัดมลพิษ 
   1) ลดและควบคุมปญหามลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรมอุตสาหกรรม 
คมนาคม และกิจกรรมกอสรางไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยูของประชาชน
รวมทั้งฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเกิดสมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2) สนับสนุนใหมีการจัดการของเสียและสารอันตรายอยางเปนระบบและมี 
ประสิทธิภาพพรอมท้ังจัดใหมีระบบปองกันและแกไขกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ 
   3) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการมลพิษใหเกิดเอกภาพในการ กําหนด
นโยบาย แผนและแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้กฎหมาย องคกร และเงินทุนตองมีความสอดคลองและ
สนับสนุนใหการดําเนินการบริหารและการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ โดยใหผูกอมลพิษตอง
รับผิดชอบรวมทั้งการใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนและมีการประสานความรวมมือในการจัดการ
มลพิษ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
   นโยบาย 3 นโยบายแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 
   ปองกัน สงวนรักษา อนุรักษ และฟนฟู แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมใหมี
ศักยภาพท่ีเหมาะสมและเปนมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศ 
   นโยบาย 4 นโยบายสิ่งแวดลอมชุมชน 
   ใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในชุมชนใหดีขึ้นอยางตอเนื่องโดยใหมีวิถีชีวิตที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
และความสวยงามสอดคลองกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
   นโยบาย 5 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อสิ่งแวดลอม 
   เสริมสรางสมรรถนะของชุมชนในทุกระดับใหมีความเขมแข็ง และเกิดขบวนการ
ความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
   นโยบาย 6 นโยบายเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม 
   พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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 2.3.2 ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจหนาที่ดําเนินการบริหาร
จัดการทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศใหอยูคูกับสังคมไทย โดยการสงวน 
อนุรักษ และฟนฟู และจัดการใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมทั้งประชาชนไดมีการดํารงชีวิตอยูอยางมี
ความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 
  1) ประเด็นยุทธศาสตร 
   (1) อนุรักษ พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดิน ปาไม 
และสัตวปาที่ตอบสนองตอการพัฒนา อยางยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) อนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
   (3) บริหารจัดการเพื่อใหมีการใชประโยชนที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เปนธรรมและยั่งยืน 
   (4) การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ใหมีการจัดการน้ําในระดับประเทศทั้ง
น้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางมี ประสิทธิภาพ 
   (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือยภัยทางธรรมชาติและ
สาธารณภัย 
   (6) การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการจัดการ
มลพิษ 
   (7) พัฒนาองคความรู และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
   (8) สรางความตระหนัก จิตสํานึก และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2) วิสัยทัศน  
   คงความสมบูรณของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน สงเสริมใหประชาชนอยูใน
สิ่งแวดลอมท่ีดี สูการเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  3) พันธกิจ 
   อนุรักษ ฟนฟู ควบคุมการจัดสรร และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสรางคุณคาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการ
เสริมสรางระบบและกลไกการจัดการภายในใหสามารถดําเนินภารกิจประสานกับเครือขายภาคีและผูมี
สวนไดเสียภายนอกอยางมีพลงัและสอดคลองกลมกลืน 
  4) คานิยมหลักขององคกร 
   “รวมน้ําใจ ใฝคุณธรรม นําสูความเปนเลิศ” 
 2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยาง
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมโดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน
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ของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมรวมทั้งสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้
  1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญไวดังนี้ 
   (1.1) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคู
กับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเองมุงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความ
หลากหลายและแข็งแกรงมากขึ้น สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสราง
ภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึง
ขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทยรวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมให
ครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึงสอดคลองกับความตองการและความจําเปน 
   (1.2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึงการจัดหาที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลายเสริมสรางเจตคติดาน
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชายและพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมให
ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิและสามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
   (1.3) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตใน
สังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจสังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรีใหทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรคเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ปญหาของชุมชนดวยตนเองสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่สงเสริมให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนา
มาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของ
ผูบริโภคสงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   (1.4) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อ
เชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคมสงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตย
ที่ถูกตองและเหมาะสมเสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุล
อํานาจการตรวจสอบท่ีเขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูงมีคุณธรรมจริยธรรมทาง
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อาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สราง
ความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือ
เยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพื่อ
สังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
  2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนให
ความสําคัญไวดังนี้ 
   (2.1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการ
สงเสริมคูสมรสที่มีความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่
เปนอยูปจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสม
สอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 
   (2.2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงมุงพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการ
เกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ฝกฝนเปนความคิดสรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม
ซื่อสัตยมีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยาง
หลากหลายสอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคมเคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยม
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ
   (2.3) การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสราง
เสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
สุขภาพควบคูกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทย
ทางเลือกการพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขให
เหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   (2.4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปน
หนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรูรักการอานตั้งแตวัยเด็กและสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตาง
วัยควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคลชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู
อยางสรางสรรคสื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงายรวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
   (2.5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสราง 
ความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความ
ขัดแยงทางความคิดและสรางความเปนเอกภาพในสังคมสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรม
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รวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร 
  3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานใหความ 
สําคัญไวดังนี้ 
   (3.1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืนมุงรักษา ปองกัน และคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรราย
ยอยมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผู
ถือครองที่ดินทําประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทา
เทียมและเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมีองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยมวัฒนธรรมที่ดี
และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกบการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
   (3.2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและ
ใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึงสงเสริมการ
ผลิตที่คงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมทาง
การเกษตรรวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง 
   (3.3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุน
การผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรอาหารและพลังงาน สงเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
ผูประกอบการนําองคความรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาผลิตภัณฑเกษตรและอาหารยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารมาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับ
สากลสงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาสงเสริมภาคเอกชน
และองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบัน
เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร 
   (3.4) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรมุงพัฒนาระบบ
การสรางหลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรสงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุก
ฝายยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกรสรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม
และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปน
กลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับ
ผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มีตนทุนต่ําที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี 
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   (3.5) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น 
สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการ
สรางเครือขายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการ
นําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่เหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทน
ในชุมชน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความ
เขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ 
   (3.6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเขมแข็งภาคเกษตรดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลังงาน
จากพืชพลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการจัดใหมีกลไก
กํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา 
   (3.7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร
และพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรเครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนให
เขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ทั้งในสวนกลาง
และระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิตการตลาดไป
จนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตรสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน 
  4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนให
ความสําคัญไวดังนี้ 
   (4.1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสราง
ความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
ผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันไดดวยการปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียแอฟริกาและ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคการพัฒนาเมืองสรางสรรคและการพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรคพัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสราง
มูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุง
การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรคสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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   (4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ใหเปนพลัง
ขับเคลื่อนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิด
สรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยสินทางปญญาวิจัยและพัฒนาไปตอยอดถายทอดและประยุกตใช
ประโยชนทั้งเชิงพาณิชยสังคมและชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและ
ประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิตตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน 
   (4.3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และ
เปนธรรมมุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของ
ประเทศใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสูสากลสรางความมั่นคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงาน
ทางเลือกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ทาง
เศรษฐกิจใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลก 
   (4.4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอม
และทันตอเหตุการณเพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค
การเงินโลก ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวาง
ประเทศและการบริหารจัดการดานการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวสิาหกิจสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการใหบริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสรางความเขมแข็งทางการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญไวดังนี้ 
   (5.1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการ
ขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน 
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
   (5.2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
มุงพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการทองเที่ยว พัฒนาเขต
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เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที ่
   (5.3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน
เศรษฐกิจเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่
ยอมรับในระดับสากลยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและ
บริการที่เปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 
   (5.4) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต
บทบาทที่สรางสรรคเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลกมุงรักษาบทบาท
ของไทยในการมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยูรวมทั้งรักษาดุลยภาพ
ของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 
   (5.5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรง
ดําเนินการดานความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการ
เคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาคสงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทย
ในตางประเทศ 
   (5.6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต 
ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพรระบาดของโรคภัยมุง
พัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการรายยาเสพติด
และการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอม
รับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของ
โรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา 
   (5.7) การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาคเสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกสงเสริมและอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
   (5.8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลวเปน
การสรางองคความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรีโดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมท่ีไดรับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน 
   (5.9) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจใน
เอเชียรวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวย
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ความสะดวกที่จําเปน เพื่อใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคและสนับสนุนบทบาทขององคกร
ระหวางประเทศท่ีไมแสวงกําไร 
   (5.10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศสนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนา
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทย
ที่สรางความใกลชิดและปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค 
  6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนให
ความสําคัญไวดังนี้ 
   (6.1) การอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมุงรักษาและฟนฟูพื้นที่ปาและเขตอนุรักษพัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองค
ความรูใหเปนเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและ
ฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนสงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบท
โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษ
และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 
   (6.2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอม
ไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสงเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนา
เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสังคมระบบนิเวศเขาดวยกัน 
   (6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6.4) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติดวยการจัดทําแผน
ที่และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัดยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานขอมูลการสื่อสารโทรคมนาคมสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจังและใหมี
มาตรฐานตามหลักสากลสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการ
เตรียมความพรอมและจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัต ิ
   (6.5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผล
กระทบตอการคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทาง
การคาและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษา
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ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ
สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นตและสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   (6.6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความ
เขาใจในพันธกรณีติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพื่อเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (6.7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ งลดปริมาณมลพิษทางอากาศเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายขยะ
อิเล็กทรอนิกสและขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตรายการรั่วไหลการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนา
ระบบเตือนภัยแจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกดิอุบัติภัยดานมลพิษ 
   (6.8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการมุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการ
เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการ
อนุ รั กษและฟ นฟูผลั กดัน ใหมี ก ารจั ด เก็บภาษีสิ่ งแวดลอมเพื่ อสร า งแรงจู ง ใจ ในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสราง
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   สรุปไดวา นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติ มี
จุดมุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติใหควบคูไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม อันจะสงผลใหการพัฒนาประเทศเปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีกําหนดแนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทด แทนได 
ใหเขาสูสภาพสมดุลของการใชและการเกิดทดแทน และมีแนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย และของ
เสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 
2.4 นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม ทรัพยกรธรณีและพลังงาน ในป พ.ศ. 2544-2549 กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทํานโยบายที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 นโยบายรัฐบาล และบทบาทภารกิจของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 2.4.1 ดานอตุสาหกรรม  
  1) มาตรการเรงดวนระยะสั้น 
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   (1) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญาและศักยภาพของทองถิ่นมาใชในการพัฒนา
สินคาโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะรวมสนับสนุนในดนความรูสมัยใหม เทคนิคการผลิตและบริหาร
จัดการ รวมทั้งการทําตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศดวย
ระบบรานคาเครือขาย 
   (2) รวมผลักดันการจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งแกไข
ปญหาสภาพคลองดวยการปรับโครงสรางการบริหารงานของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมเนน
การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนพรอมกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู สนับสนุนการนําเครื่องจักรมาจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์เพื่อใชเปนหลักทรัพยในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ เพื่อเปนสนับสนุนผูประกอบการเดิม เพิ่มโอกาสและ
ทางเลือกดานแหลงเงินใหผูประกอบการใหม อันจะชวยสรางและรักษาฐานการผลิต การจางงาน       
การสรางรายได และการสงออก 
   (3) ใหความชวยเหลือเพื่อลดตนทุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดบริการ
ปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การลดตนทุนพลังงาน การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
   (4) สนับสนุนการแกไขปญหาสภาพคลองของภาคอุตสาหกรรม ดวยการสงเสริมการ
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อใหใชเปนหลักทรัพยในการกูยืม ผลักดันความรวมมือกับธนาคาร
พาณิชยเพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก SME's เรงปรับโครงสรางการบริหาร เพิ่มสาขา และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการวิเคราะหสินเชื่อ พรอมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 
   (5) เรงรัดการปรับโครงสรางภาษี เพื่อชวยลดตนทุนและขอเสียเปรียบในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมไทย 
   (6) ปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงานและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหทันสมัยเอื้อตอ
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
   (7) เรงรัดการดําเนินงานเพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรมทั้งดานการผลิต การ
จัดการและการตลาด ใหบังเกิดผลอยางแทจริงและตอเนื่อง 
   (8) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองคกรภาครัฐและเอกชนดานเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัย ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม และดานระบบการ
จัดการตามมาตรฐานสากล เชน ISO 9000 ISo 14000 มอก.18000 และ HACCP เปนตน เพื่อใหมี
ศักยภาพพรอมรองรับการปรับตัวสูเศรษฐกิจยุคใหม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการรายใหมๆ 
ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับเศรษฐกิจใหมที่ควมรูเปนฐาน 
   (9) กําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและเตรียมความพรอมรับการเปดเสรี
ทางการคาทั้งจากขอตกลง WTO AFTA และกลุมเศรษฐกิจอื่นๆ รวมทั้งสงเสริมภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในการใหขอมูลดานการคา การลงทุนและการวิเคราะหผลกระทบตามขอตกลงภายใตกรอบ
ขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศ 
  2) มาตรการระยะยาว 
   (1) ปรับโครงสรางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการสงเสริมการลงทุน ให
สอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทักษะฝมือ 
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ภูมิปญญาไทย ศักยภาพในการผลิตและการตลาด และการใชวัตถุดิบภายในประเทศใหสมดุลกับการ
พึ่งพาจากตางประเทศ 
   (2) เสริมสรางใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ตอเนื่องที่จะกอใหเกิดผลตอเนื่องตอการปรับโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องกับทรัพยากรธรณีและอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ 
เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับระบบเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม 
   (3) สรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพการพัฒนา
และมีฐานความรูความชํานาญสูง โดยสงเสริมใหไทยเปนแหลงผลิตอาหารและแปรรูปสินคาเกษตร
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพของโลก 
   (4) การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ใหมีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยใหการสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบัน การศึกษา รวมทั้งผลักดันใหเกิด
เครือขายสารสนเทศเกี่ยวกับปจจัยการผลิตและการตลาด และสงเสริมให SMEs ดําเนินกิจกรรม 
การคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
   (5) สงเสริมบทบาทของสถาบันการเงิน รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งและการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมทุน ตลอดจนระบบการค้ําประกันสินเชื่อ เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็กใหเขาถึง
แหลงสินเชื่อ และเพ่ิมปริมาณสินเชื่อ SMEs รายยอยตามความจําเปน 
   (6) สนับสนุนและกําหนดมาตรการเพิ่มมูลคาเพิ่มสินคาอุตสาหกรรม สนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเพิ่มผลผลิตภาคการผลิต
รวมภาคอุตสาหกรรมไมนอยกวารอยละ 2.5 ตอป รวมทั้งสรางเครือขายและขบวนการเพื่อการพัฒนา
ปจจัยหลักท่ีเปนเงื่อนไขของความสําเร็จในการเพ่ิมผลผลิต เชน พัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถ
ดายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
   (7) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในทองถิ่น ชุมชน และภูมิภาค ใหเกิดธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่มีระบบการจัดการ ที่ดีเขมแข็ง และนําไปสูการพัฒนาตามระบบบริหารคุณภาพที่ยั่งยืน 
โดยพัฒนากลุมอาชีพในทองถิ่น สงเสริมการผลิตสินคา ไทย สรางเครื่องหมายสินคาทองถิ่นรวมทั้ง
สนับสนุนการจัดระบบพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปของนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพจะพัฒนา
เปนพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ โดยสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
และสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมใหเขาไปตั้งโรงงานอยูในนิคมอุตสาหกรรม 
   (8) สงเสริมการรับชวงและเชื่อมโยงการผลิต ระหวางกิจการอุตสาหกรรมใน
ลักษณะของกลุมอุตสาหกรรมเพ่ือใหมีการสนับสนุนและถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน และเชื่อมโยง
ธุรกิจชุมชนที่เขมแข็งกับธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนจัดตั้งกลุมอุตสาหกรรมที่สามารถแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหวางกันได และเปนพันธิมิตรกัน (Industrial Clusters) 
   (9) กํากับดูแลสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงภัย และมี
มลภาวะสูง สนับสนุนใหยายไปยังเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โดยลดกากของ
เสียอันตรายจากอุตสาหกรรมใหไดเพิ่มขึ้น ไมต่ํากวา รอยละ 50 ตลอดจนสงเสริมและผลักดันการนํา
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เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเนนการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมและ
เสริมสรางความปลอดภัยในสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เชน รับปรุงมาตรฐานการจัดการมลพิษ 
ทางอากาศ ควบคุมคุณภาพอากาศใหสารมลพิษตางๆ อยูในพิกัดมาตรฐาน บังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวดกับกิจการที่ เปนแหลงกําเนิดมลพิษ และสงเสริมการผลิตที่สะอาด รวมทั้งใหองคกรสวน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผานระบบการจัดการที่
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
   (10) พัฒนาระบบสารสนเทศภาวะอุตสาหกรรม และกฎระเบียบมาตรการทาง
การคาและการสงออก ใหเชื่อมโยงกันอยางทั่วถึง ระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค รวมถึงองคกรที่
เปนกลไกบริหารสวนระดับทองถิ่น เพื่อสรางระบบขอมูลเตือนภัย และเปนขอมูลเพื่อการปรับตัวไดทัน
สถานการณ 
   (11) เรงรัดการจัดตั้งสถาบันอิสระ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในแตละสาขา ไดแก สถาบันผลิตภัณฑไมและเครื่องเรือน สถาบันยาและเคมีภัณฑ สถาบันอุตสาหกรรม
เซรามิกส และสถาบันอุตสาหกรรมพลาสติก 
   (12) สงเสริมและขยายความรวมมือดานอุตสาหกรรมและการลงทุนกับตางประเทศ 
และประเทศเพื่อนบานใน ภูมิภาคเพื่อสรางพันธมิตรทางการคา และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
จัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ มีกระบวนการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง 
 2.4.2 ดานทรัพยากรธรณีและพลังงาน 
  1) มาตรการเรงดวนระยะสั้น 
   (1) ชักจูงการลงทุนจากตางประเทศในการพัฒนาเหมืองแรขนาดใหญ ที่ตองการใช
เงินลงทุนสูง และเทคโนโลยี ทันสมัย เชน การดําเนินการทําเหมืองแรทองคํา การลงทุนในการสํารวจแหลง
แรเพชรในทะเลอันดามัน 
   (2) เรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานปโตรเลียมและถานหินใน
ประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงาน จากตางประเทศ 
   (3) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต และการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง ทดแทน
การใชพลังงานจากน้ํามัน 
   (4) สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน โดยการปรับโครงสรางและแปรรูปองคกร
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค 
   (5) บริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม
ของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมโดยจัดทําแผนพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม ในการติดตามการจัดสรร
ทรัพยากรทองถิ่น ใหตรงกับแผนพัฒนาชุมชน รักษา และคุมครองและหลากหลายทางชีวภาพในทุก
พื้นที่อนุรักษ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ ประเมินศักยภาพแหลงแรเพื่อเพิ่ม
มูลคาในการสงออก และปรับปรุงกระบวนการทําเหมือง ไมใหสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
  2) มาตรการระยะยาว 
   (1) พัฒนาและสรางความพรอมวัตถุดิบดานทรัพยากรแร เพื่อเปนฐานที่สําคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยการเรงรัดสํารวจแหลงทรัพยากรแรทั่วประเทศ และจัดทําฐานขอมูลวัตถุดิบดาน
ทรัพยากรแร ใหมีความพรอมในเชิง พาณิชยและเชิงนโยบาย 
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   (2) สนับสนุนการจัดหาแหลงพลังงานจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อน
บานและในพื้นที่ รวมพัฒนาเพื่อความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ รวมทั้งมุงเนนการจัดการดาน
พลังงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาค การผลิต 
   (3) สงเสริมการใชพลังงานแบบผสมผสาน โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาการใช
ประโยชนจากกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนทรัพยากรภายในประเทศ ใหเปนแหลงพลังงานหลักของประเทศ
อยางจริงจัง รวมทั้งสงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรงสํารวจ 
พัฒนาและจัดหาแหลงพลังงานทดแทน รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีแนวใหมเพื่อ
การประหยัดพลังงาน 
   (4) จัดหาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับประชาชนในชนบท 
โดยการบริหารจัดการแหลงน้ํา ที่มีอยู ใหนํามาใชประโยชนตอภาคเกษตรกรรม การผลิต การบริโภค
อยางทั่วถึง โดยการใหทองถิ่นมีสวนรวมในการศึกษา วางแผนและดําเนินการ รวมทั้งศึกษาศักยภาพ
น้ําใตดินทั่วประเทศ และควบคุมการใชน้ําบาดาลบนพื้นที่วิกฤต 
   สรุปไดวา  นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมกระทรวงอุตสาหกรรม มีการ
จัดทํานโยบายที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 นโยบายรัฐบาล และ
บทบาทภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมดานอุตสาหกรรมและดานทรัพยากรธรณีและพลังงาน โดย
มีการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม ตามมาตรการเรงดวนระยะสั้น และมาตรการระยะยาว 
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
 2.5.1 ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม 
  การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึงกระบวนการกระจายทรัพยากรที่สําคัญทั้งที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อสนองความพอใจในการนําสิ่งแวดลอมไปใชอยางเหมาะสม     
ในการเปนปจจัยหลักและปจจัยรองในอนาคต (เกษม จันทรแกว, 2525)  
  การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการใชสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แกไขพัฒนาใหดีขึ้น ทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงการใชอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชใหไดยั่งยืน ยาวนานตลอดไป และเอื้ออํานวย
ประโยชนตอมวลมนุษยและธรรมชาติใหมากที่สุด (วินัย วีระวัฒนานนท, 2540) 
  การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นที่อยางดี
แลวตัดสินใจวาจะทําอะไรที่เราตองการ โดยมิใหเกิดอันตรายมากจนทําใหสิ่งแวดลอมที่มนุษยอาศัย
อยูตองเสียไป (Winslow & Gubby; อางถึงใน เกษม จันทรแกว, 2525) 
  ประเวศ  วะสี (2547) องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่จะทําใหการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดระบบการอยูรวมกันดวยสันติ การรวมเปนกลุมตามธรรมชาติหรือสังคมที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาตินี้ เรียกวา ชุมชน ในความเปนชุมชนจะมีลักษณะตอไปนี้ 
  1) มีความใกลชิดกัน 
  2) มีวัตถุประสงครวมกัน 
  3) มีความเอ้ืออาทรตอกัน 
  4) มีระบบคุณคารวมกัน 
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  5) มีการรูถึงกันอยางทั่วถึง 
  6) มีการเรียนรูรวมก่ันในการปฏิบัติ 
  7) มีการแบงปนกันอยางยุติธรรม 
  8) ไมใชอํานาจขมกัน แตใชความเปนกันเอง 
  9) มีความไวเนื้อเชื่อใจและเชื่อถือกัน 
  10) มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกัน และอ่ืนๆ 
  สรุปไดวา ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก 1) การจัดการสิ่งแวดลอมเปน
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตอบสนองความตองการของมนุษย 2) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
ตองมีการวางแผนการใชที่ดี และเหมาะสม 3) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองมีผลกระทบตอมนุษย
ทั้งทางตรงและทางออมนอยที่สุด และ 4) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองยึดหลักการอนุรักษเสมอ  
  นอกจากนั้นการจัดการสิ่งแวดลอมแบงทรัพยากรธรรมชาติไว 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมหมดสิ้น ไดแก อากาศ แตควรจะมีการรักษาสภาพของ
อากาศบริสุทธิ์ไวเพื่อสุขภาพของคนในโลก 
  2) ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป แตสามารถทดแทนได ไดแก 
   (1) ปาไม เปนทรัพยากรที่ไมหมดสิ้น เพราะเพิ่มจํานวนได แตสัตวปาบางอยางก็
หายาก ประกอบกับการทําลายและไมรักษาปาไม อาจจะเกิดการสูญพันธุได 
   (2) สัตวปา เปนทรัพยากรที่ไมหมดสิ้น เพราะเพิ่มจํานวนได แตสัตวปาบางอยาง
ก็หายาก ประกอบกับการทําลายและไมรักษาปาไม อาจจะเกิดการสูญพันธุได 
 2.5.2 แนวทางการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่มนุษยที่อาศัยอยู
รวมกันตองชวยกันทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูจํากัดใหมีใชอยูอยาง
ยาวนานและรูจักการบริหารการใชทรัพยากรใหคุมคา เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
ความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนา และนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของ      
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองมีแนวทางและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณและสภาพปญหาที่เปนอยู ดังนี้  
  1) การบูรณะฟนฟู เปนการฟนฟุสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เสื่อมโทรมหรือถูกทําลาย ใหมีสภาพเหมือนเดิมหรือใกลเคียงมากที่สุด เชน การปลูกปาเพื่อบูรณะปา
เสื่อมโทรม 
  2) การถนอมรักษา เปนการอนุรักษทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหมีการใช
ที่ยาวนาน เชน การอนุรักษปาไมและสัตวปา 
  3) การสงเสริมโดยการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิตหรือระบบนิเวศ เพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่ดีในการชวยกันปองกันและรักษา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  4) การนําสิ่งอื่นมาใชแทน เชน การใชกาซแทนน้ํามัน 
  5) การลดปริมาณของเสีย เชน การนําสิ่งที่ใชแลวมาแปรรูปใหใชไดอีก และการนํา
ของที่ใชแลวมาใชอีก 
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  นอกจากนั้นในปจจุบันมีความจําเปนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องจากเหตุผลตอไปนี้ 
  1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย 
อัตราการเพิ่มเปนไปตามขอจํากัดทางธรรมชาติ ทําใหไมเพียงพอกับความตองการของมนุษยซึ่งมี
ความตองการเพ่ิมขึ้นสูงมาก 
  2) ประชากรโลกเพิ่มขึ้น การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมโดยใชความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ทําใหมนุษยเกิดพฤติกรรมในการบริโภคสูงขึ้น หรือเกิดคานิยมในการ
บริโภคนิยมและวัตถุนิยม ทําใหการบริโภคของมนุษยเพิ่มมากขึ้นสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลง 
และเกิดวิกฤตสิ่งแวดลอมทั้งระดับโลกและระดับทองถิ่น เชน เกิดภาวะโลกรอนขึ้น ภัยพิบัติเพิ่มความ
รุนแรง พิษภัยจากสารพิษเพิ่มมากขึ้น เกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ดินเมื่อคุณภาพ
และปาไมถูกทําลายมากข้ึน เปนตน 
  3) ทัศนคติ ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางของมนุษย ทําลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน การถางปา เผาปา การเลนกีฬาประเภทยิงนก ตกปลา ลาสัตวการ
ตองการความสะดวกสบาย สนุกสนานโดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เชน การสรางถนน สรางสนาม
กอลฟ สรางรีสอรท การทําสงคราม การคมนาคมขนสง การคาและบริการ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม เปนตน 
  4) นโยบายของรัฐบาล บางครั้งไดมีสวนทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน การ
ใหสัมปทานแหลงแร การสรางเขื่อน และการพัฒนาโดยไมคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น 
  การจัดการสิ่งแวดลอมใหบรรลุเปาหมายขึ้นอยูกับหลักการจัดการสิ่งแวดลอมที่ควร
นํามาปฏิบัติดังนี้ (สุรินทร เศรษฐมานิต อางถึงใน กนก จันทรทอง, 2541) 
  1) สสารยอมไมสูญหายไปจากโลก แตอาจเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่งได 
  2) สิ่งแวดลอมเปนแหลงทรัพยากร และเปนแหลงรองรับของเสีย 
  3) สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่มีราคา ไมวาเราจะใชสิ่งแวดลอมในลักษณะใดก็ตาม 
  4) กฎของอุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply) 
  และการจัดการสิ่งแวดลอมมีขั้นตอนคลายคลึงกับการจัดการในดานอื่นๆ ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 
  1) การศึกษาปญหาและขอบเขต 
  2) การวิเคราะหขั้นตอนของการดําเนินการ 
  3) การเตรียมแผนงาน 
  4) การดําเนินการตามแผน 
  5) การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการ 
 2.5.3 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
  หากจะพูดถึงมาตรฐาน ISO ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแลว สวนใหญจะรูจัก
กันดีในมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management 
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System) ในปจจุบันมีองคกรที่มีการนํามาตรฐานนี้มาใชและไดรับการรับรอง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข รวมถึงหนวยงานของรัฐจํานวนมาก 
  นอกเหนือจากมาตรฐาน ISO 14001 แลว ทางคณะทํางานดานเทคนิคของ ISO ยังไดมี
การพัฒนามาตรฐานเพื่อการสนับสนุนตอการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน ISO 14001 เพื่ออธิบายขยาย
ความในประเด็นตางๆ ของขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 14001 ใหมีความเขาใจมากขึ้น และสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล โดยจัดทําเปนมาตรฐานแนวปฏิบัติ (Guideline) เรียกวา ISO 14004 
(Environmental Management Systems-General Guidelineson Principles, Systems and 
Support Techniques)  
 

 
 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 
  จากภาพจะเห็นไดวากระบวนการตางๆ จะมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และ
เชื่อมโยงเขาดวยกัน โดยจะประกอบดวย 
  1) การวางแผน (Plan) จะเปนขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนสําหรับระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 
   (1) การกําหนดลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Aspect) 
และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
   (2) การกําหนดและเฝาติดตามขอกฏหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงขอกําหนด
ของหนวยงานที่องคกรเปนสมาชิกอยู 
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   (3) การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายทางดานสิ่งแวดลอม รวมถึงโปรแกรม
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
   (4) การจัดทําดัชนีวัดผลการดําเนินงาน และการนําไปใชงาน 
  2) การดําเนินการจะเปนการดําเนินการในสวนตางๆ ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 
   (1) การกําหนดโครงสรางการบริหารงาน การมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ
และอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการดานสิ่งแวดลอม 
   (2) การจัดใหมีทรัพยากรอยางเพียงพอ 
   (3) การจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรที่ทํางาน หรือเปนตัวแทนขององคกร รวมถึง
ดูแลใหบุคลากรตางๆ เกิดความตระหนัก และความสามารถอยางเพียงพอ 
   (4) การจัดใหมีกระบวนการในการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมทั้งภายใน และ
ภายนอกองคกร 
   (5) การจัดทํา และควบคุมเอกสารตางๆ 
   (6) การดูแลใหมีการเตรียมความพรอม และการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน 
  3) การตรวจสอบและแกไข จะเปนขั้นตอนตางๆ ของการประเมินผลระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 
   (1) การดําเนินการวัด และติดตามวัดผลของกระบวนการตางๆ อยางตอเนื่อง 
   (2) การประเมินสถานะของความสอดคลองตามขอกําหนดตางๆ 
   (3) การระบุถึงความไมสอดคลองตามขอกําหนด การปฏิบัติการแกไข และการ
ปฏิบัติการปองกัน 
   (4) การจัดการบันทึกตางๆ 
   (5) การดําเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
  4) การทบทวนและปรับปรุง จะเปนขั้นตอนของการทบทวนและปรับปรุงระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 
   1) การดําเนินการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยฝายบริหาร 
   2) การระบุถึงโอกาสในการปรับปรุงระบบ 
 2.5.4 ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
  ในการจัดการสิ่งแวดลอมหนึ่งที่สําคัญอยางมาก เพื่อใหมั่นใจใหถึงความสําเร็จของ
การจัดทํา และการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม จะตองขึ้นอยูกับความมุงมั่นและการนํา
องคกรอยางตอเนื่อง ที่เกิดขึ้นจากผูบริหารระดับสูงขององคกรในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
สิ่งแวดลอมท้ังของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกร   
  ผูบริหารระดับสูง จะตองมีการกําหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ
องคกรไวอยางชัดเจน โดยพิจารณาจากพื้นที่หรือสถานที่ขององคกรที่มีการจัดการสิ่งแวดลอม เมื่อทํา
การกําหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมแลว กิจกรรมท้ังหมดรวมถึงผลิตภัณฑและบริการ
ขององคกรที่อยูภายใตขอบเขตที่กําหนด ก็จะถูกนํามารวมไวในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดวย 
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 2.5.5 การทบทวนดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
  สําหรับองคกรที่ยังไมมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมากอน ควรจะมีการประเมิน
เบื้องตนถึงสถานะปจจุบันขององคกรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยจะเปนการทบทวนเพื่อพิจารณาถึง
ลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Aspects) ของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ
ขององคกร สําหรับเปนพื้นฐานในการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตอไป 
  สวนองคกรที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยูแลว อาจจะไมจําเปนที่จะตองทําการ
ทบทวนดังกลาว อยางไรก็ตาม การทบทวนยังสามารถชวยองคกรในการปรับปรุงระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูแลวดวย 
  ในการทบทวน จะครอบคลุมถึงประเด็นที่สําคัญ 4 ประเด็น ประกอบดวย 
  1) การระบุถึงลักษณะปญหาทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Aspects) ทั้งที่
อยูภายใตสภาพการทํางานปกติและไมปกติ รวมถึงเมื่อเริ่มการทํางาน (Start-up) และการหยุดการ
ทํางาน (Shut-down) รวมถึงในสถานการณฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 
  2) การระบุถึงขอกฏหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงขอกําหนดอื่นๆ ของหนวยงานที่องคกร
เปนสมาชิกอยู 
  3) การประเมินผลถึงแนวปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่
มีอยูในปจจุบัน รวมถึงการจัดซื้อและการทําขอตกลงตางๆ 
  4) การประเมินถึงสถานการณฉุกเฉินและอุบัติเหตุตางๆ ในชวงเวลาที่ผานมา 
  นอกจากนั้น การทบทวนอาจจะรวมไปถึงการพิจารณาในประเด็นตางๆ เหลานี้ดวย 
  1) การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้นภายในองคกร 
มาตรฐานจากภายนอกองคกร ขอกฏหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติหลักตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  2) โอกาสในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) 
รวมถึงโอกาสในการลดตนทุน 
  3) มุมมองของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  4) ระบบการจัดการองคกรอื่นๆ ที่สามารถสงผลทั้งในทางบวกหรือทางลบตอการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
  ผลที่ไดจากการทบทวนเบื้องตน จะชวยองคกรในการกําหนดขอบเขตของระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม การจัดทํานโยบายสิ่งแวดลอม การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอม รวมถึงการพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของแนวทางในการรักษาความสอดคลองตาม
ขอกฏหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงกฏระเบียบตางๆ ของหนวยงานทีอ่งคกรเปนสมาชิกอยู 
  ในสวนของวิธีการที่องคกรสามารถนํามาใชในการประเมินแนวปฏิบัติ รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานในการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีอยูในปจจุบัน ประกอบดวย 
  1) การสัมภาษณกับบุคลากรที่ทํางานหรือเคยทํางานกับองคกร เพื่อพิจารณาถึง
ขอบเขตของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกรทั้งในอดีตที่ผานมาและในปจจุบัน 
  2) การประเมินผลของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรกับหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ รวมถึงขอรองเรียนที่เกิดขึ้น เหตุการณที่เกี่ยวกับขอกฏหมาย หรือขอกําหนดอื่นๆ ของ
หนวยงานที่องคกรเปนสมาชิกอยู เหตกุารณและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในอดีตท่ีผานมา 
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  3) การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวปฏิบัติในการบริหารงานปจจุบัน เชน การ
ควบคุมกระบวนการเกี่ยวกับการจัดหาสารเคมีอันตราย การจัดเก็บ และการเคลื่อนยายสารเคมี การ
ควบคุมการฟุงกระจายออกสูภายนอก วิธีการกําจัดของเสีย เครื่องมือสําหรับการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
การใชทรัพยากร การฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ความครบถวนของบันทึกการติดตามวัดผล เปนตน 
  นอกจากนั้น การทบทวนสามารถดําเนินการไดโดยการใชใบตรวจสอบ ผังการไหล
กระบวนการ การสัมภาษณ การตรวจสอบโดยตรง การวัดทั้งในอดีตและในปจจุบัน ผลของการตรวจ
ประเมินในอดีตที่ผานมา ซึ่งจะขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกร ทั้งนี้ 
ผลของการทบทวนเบื้องตน จะตองมีการจัดทําเปนเอกสารที่ชัดเจนที่สามารถนํามาใชในการกําหนด
ขอบเขต และจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงนโยบายสิ่งแวดลอมตอไป 
  สรุปไดวา การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึงกระบวนการกระจายทรัพยากรที่สําคัญทั้ง
ที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นโดยมีกระบวนการจัดการ พิจารณาตรวจสอบ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมวีิธีการนําทรัพยากรธรรมชาติกับมาใชใหม 
 
2.6 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรม 
 2.6.1 หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
  นักวิชาการใหแนวความคิดในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี ้
  1) ตองการใหมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษยไดใชสอยและ
พึ่งพิงในการดํารงชีวิต ทั้งโดยปจจัยสี่ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของชีวิต หากมีการ
จัดการที่ถูกตองในดานการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะสามารถทําใหการใชไดผลแบบ
ยั่งยืน (Sustained Yield) ตลอดไป 
  2) การจัดการนั้นมุงหวังที่จะใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ประกอบกันอยู
ภายในระบบใหมีศักยภาพในแบบยั่งยืนถาวรและเปนไปดวยความมั่นคง ลักษณะเชนนี้เปนความ
มุงหวังที่กอใหเกิดความเพิ่มพูนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ สตอค (Stock) ภายใน
ระบบ ซึ่งความเพิ่มพูนนี้มนุษยสามารถนํามาใชไดอยางถาวร อนึ่งสวนเพิ่มพูนเปรียบเสมือนเงินสวน
ดอกเบี้ยของเงินตนจากธนาคารนั่นเอง ดังนั้นถานําสิ่งนี้มาใชก็ไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมนั้นหมดไปหรือรอยหรอไปได 
  3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองบรรจุแนวทางปฏิบัติในการ
ควบคุมของเสีย (Waste) มิใหเกิดขึ้นภายในระบบสิ่งแวดลอม เพราะถาเกิดปญหาแลว จะทําใหสตอค
ของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนั้นมีศักยภาพในการผลิตลดลง สุดทายอาจตองเผชิญการขาดแคลน
ทรัพยากรในอนาคต อีกทั้งอาจมีปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต กระบวนการ
ใชและกระบวนการเปลี่ยนรูปผลิตภัณฑ เปนตน แนวทางการจัดการนั้นตองกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติการกําจัดไวอยางแนนอน รวมไปถึงการนําของเสียนั้นๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนดวย 
  4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองยึดหลักของการอนุรักษมา
เปนพื้นฐาน ดังนั้นแนวทางในการดําเนินการจัดการจึงตองมีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซอมแซมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่อยูในสภาพที่ดีตาม ธรรมชาติในสภาพที่กําลังมีการใชและในสภาพที่
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ทรุดโทรมรอยหรอเพราะการใชที่ผานมาดวย เปนที่คาดหวังไดวาถาสามารถดําเนินการดังกลาวไดแลว 
จะทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชสอยชั่วกาลนาน 
  5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนตอสิ่งใด ระบบใด หรือ 
ทองที่ใด มีความตองการคือ นอกจากจะเกี่ยวของกับการใช การจัดการของเสีย การเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตของสต็อค และการปรับปรุงซอมแซมแลวยังตองการใหมีการจัดองคประกอบภายในระบบ
สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศใหมีชนิดหรือหลายชนิด (Distribution) ของสิ่งแวดลอมในระบบ ใหไดเกณฑ
มาตรฐานธรรมชาติที่ทุกๆ สิ่งทุกชีวิตในระบบสามารถอยูไดอยางเปนสุข ทําใหระบบตางๆ อยูในภาวะ
สมดุลตามธรรมชาติ 
  6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความมุงหวังอยางยิ่งที่จะทําให
คุณภาพชีวิตมนุษยและสิ่งที่เกี่ยวของดีขึ้น อนึ่งคุณภาพชีวิตนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของคือ ปจจัยทางดาน
การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ สภาพทางภูมิศาสตร สถานภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองที่และสุดทายคือ ความพอใจ แนวทางดําเนินการ จัดการเพื่อใหคุณภาพชีวิตที่
ดีนั้นตองพิจารณาปจจัยดังกลาวดวย ดังนั้นหลักการที่จะนําไปใชในการจัดการ จึงตองดูสถานที่เปน
สําคัญดวย 
  สุกาญจน รัตนเลิศนุกสรณ (2548) ไดกลาวถึง การบริหารสิ่งแวดลอมเปนทั้งศิลปะ
และวิทยาศาสตรในตัวเอง คือ นักบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตองมีความรูความสามาถสิ่งแวดลอม และ
ขณะเดียวกันตองมีศิลปะในการจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ ใหมีความสัมพันธตอกันและกันทํางาน
รวมกันได เพื่อใหไดภาพพจนที่ตองการหลังจากการบริหารสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน โดยสรุปจากนัก
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมแวดลอมความีหลักการบริหารสิ่งแวดลอม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การสรางแผนงาน   
   การสรางแผนงานควรใหแตละแผนงานมีความเชื่อมโยงตอกันอยางเปน
กระบวนการจากแผนหนึ่งไปยังอีกแผนหนึ่งไดอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันตองคะนึงถึงกลยุทธิ์ 
(Tactics) ที่ใชในแตละแผน ตัวอยาง โครงการแหลมผักเบี้ยมีการสรางแผนงาน 3 ดาน คือ แผนงาน
ดานกายภาพ ชีวภาพ และสังคม เพื่อกําจัดมลสารที่ปนเปอนในทรัพยากรน้ํา ดิน อากาศ โดยอาศัย
กระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางชีววิทยาอยางผสมผสานและมีประสิทธิภาพ ทําใหระบบ
นิเวศบริเวณแหลมผักเบี้ยไมมีมลสาร สารพิษ ตกคางที่กอใหเกิดมลพิษสิ่งแวดลอม 
   2) การสรางความพรอมของปจจัยการบริหาร ไดแก ดานเครื่องมือ บุคลากร 
องคกรรองรับ งบประมาณ เปนตน ที่สอดคลองกับแผนงานในแตละดานที่ไดวางแผนไว เพื่อกอใหเกิด
ระบบนิเวศที่พึงปรารถนาแบบยั่งยืน 
   3) การสรางมาตรการควบคุม นักบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตองควบคุมการ
ทํางานของหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละแผนงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว สงผลใหระบบนิเวศ
สามารถทํางานไดปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดไป 
   4) การใหอํานาจการอํานวยการแหหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละหนวยงาน        
นักบริหารจัดการสิ่งแวดลอมควรใหอํานาจแกหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละแผนงานใหมีการใช
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร อื่นๆ รวมกันระหวางหนวยงานได สงผลใหเกิดความคลองตัว
ในการทํางาน ลดคาใชจายในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแตประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด 
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 2.6.2 นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรม 
  การนิคมอุตสาหกรรม มีความมุงมั่นอยางแรงกลา ในการสรางฐานการผลิตควบคูกับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมโดยยึดมั่นหลักการ “นิคมอุตสาหกรรมไทยใสสะอาด มาตรฐานสากล
เกื้อหนุนชุมชน” ดังนั้น การนิคมอุตสาหกรรมจึงมุงมั่นดําเนินงานการบริหารจดัการสิ่งแวดลอมรวมถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐานเทียบเทาสากล
ตลอดจนยกระดับการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรรลุเจตจํานง
ดังกลาวซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมจะดําเนินการดังตอไปนี ้
  1) มีการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรม ทาเรืออุตสาหกรรม และการกํากับดูแลโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม ใหปฏิบัตตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับขอกําหนด และ
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงานอยาเครงครัด 
  2) มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมโดยมีผลกระทบตอ           
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและชุมชน ในระดับที่ยอมรับได 
  3) เนนการปองกัน รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงระบบ
สาธารธูปโภคสาธารณูปการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน ที่
มีประสิทธิภาพภายใตแนวทาง Clean & Green อยางตอเนื่อง ทั้งในระดับนิคมอุตสาหกรรมและ
โรงงานอุตสาหกรรม 
  4) มุงเสริมสรางบุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมใหมีความรูและสรรสรางใน
คุณคาดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงานประสาน ความรวมมือกับผูประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม ทาเรืออุตสาหกรรม ชุมชนและองคกรตางๆ เพื่อการมีสวนรวมในการดูแล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การปองกันและการบริหารจัดการ ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และการอนุรักษการใชพลังงานอาชีวอนามัย และการอนุรักษการใชพลังงาน 
 2.6.3 แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรม 
  การนิคมอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงานของนิคมอุตสาหกรรมเปนอยางยิ่งโดยไดกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมและ
ทาเรืออุตสาหกรรมเพื่อกํากับและควบคุมการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและการประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยแบงเปน    
3 ระยะดังตอไปนี ้
  1) ระยะพัฒนาโครงการ (Development Period) 
   การพัฒนาโครงการเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมไดกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานดวยความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมและการยอมรับจาก
ชุมชนโดยมีการเตรียมการเพื่อปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมรวมทั้งมีมาตรการเพื่อแกไขและ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตกอนเริ่มโครงการสรุปไดดังตอไปนี ้
   (1.1) การเลือกพื้นที่ (Site Selection) โดยมีการสํารวจและพิจารณาความเหมาะสม
ดานสิ่งแวดลอมเบื้องตนดังนี้ 
     - สภาพภูมิประเทศทั่วไป 
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     - แหลงรองรับน้ําทิ้ง/แหลงน้ําใช 
     - คุณภาพอากาศและระดับเสียง 
     - ชุมชนบริเวณใกลเคียงโครงการ 
   (1.2) การจัดทําแนวคิดการออกแบบเบื้องตน (Conceptual Design) โดยมี
หลักเกณฑดังนี้ 
     - โรงงานที่มีน้ําเสียประเภทเดียวกันอยูบริเวณเดียวกัน 
     - โรงงานที่ไมมีมลภาวะตั้งอยูบริเวณรอบนอกนิคมอุตสาหกรรมหรือติดกับ
ชุมชน 
     - กําหนดที่ตั้งโรงงานที่มีผลกระทบดานกลิ่น/อากาศโดยคํานึงเรื่องทิศทางลม 
     - จัดใหมีระบบกําจัดของเสียอยูสวนในของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
     - นําน้ํากลับมาใชประโยชนมากท่ีสุด 
     - กําหนดพื้นท่ีสีเขียวอยางนอยรอยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
     - กําหนดใหมีพ้ืนที่แนวกันชนรอบนิคมอุตสาหกรรม 
     - คํานึงถึงดานภูมิสถาปตย/ความเปนเอกลักษณกลมกลืนกับทองถิ่น 
(Unique) 
   (1.3) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assess- ment; 
EIA) ทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินโครงการเพื่อกําหนด มาตรการ
ปองกันละลดผลกระทบรวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการทั้งในระยะ
กอสราง และระยะดําเนินการ 
   (1.4) การออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ในการออกแบบ
รายละเอียดโครงการการนิคมอุตสาหกรรมไดกําหนดให โครงการนําขอมูลจากการออกแบบเบื้องตน 
(Conceptual Design) และรายงาน EIA มาใชประกอบในการออกแบบและกอสรางระบบปองกัน
มลพิษที่ไดมาตรฐานประกอบดวย 
     - ระบบทอรวมน้ําเสีย 
     - ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 
     - ระบบบริหารจัดการมูลผอลและกากอุตสาหกรรม 
  2) ระยะกอสรางโครงการ (Construction Period) การนิคมอุตสาหกรรมกํากับและ
ควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบที่เสนอไวรวมทั้งดําเนินการตามมาตรการลด
ผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมระหวางการกอสราง ตามรายงาน EIA 
  3) ระยะดําเนินการ (Opeartion Period) 
   กํากับและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานใหดําเนินการตามกฎหมายและ
จอกําหนดตางๆ ทั้งในสภาวะปกติ และในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งในกรณีที่มีการรองเรียน 
   ติดตามตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมนิคมอุตสาหกรรม/ ทาเรือ
อุตสาหกรรม อยางสม่ําเสมอไดแกคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและกากอุตสาหกรรมตามที่
ไดเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมรวมทั้งกรณี ภาวะฉุกเฉินและมีการรองเรียน 
   ฟนฟู/ แกไข และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของนิคมอุตสาหกรรม 
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   สงเสริมและยกระดับการจัดการดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และพลังงาน ใหไดมาตรฐานสากล โดยการนําระบบ ISO 14001 และ มอก.18000 ตลอดจนแนวคิด
ดานเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาประยุกตใชกับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน 
   สงเสริมใหทุกหนวยงานควบคุมดูแลการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟาอยางประหยัด
เทาที่จําเปนพรอมทั้งรณรงคการใชน้ําอยาง รูคุณคาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําใหเปนประโยชน 
   นอกจากแนวทางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และพลังงานดังกลาว การนิคมอุตสาหกรรมไดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยนําแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practices) ของภาคเอกชนมาประยุกตใช ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อบรรลุเปาหมายโดยเนนบทบาทการนิคมอุตสาหกรรมในฐานะผูกํากับดูแล (Regulator) และเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนในฐานะผูใหบริการ (Service Provider) ซึ่งดําเนินการจนถึงปจจุบันสรุปไดดังนี ้
   การรวมดําเนินงานกับภาคเอกชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหเอกชนลงทุน
พฒันาในที่ดินของตนเอง การนิคมอุตสาหกรรมเปนผูกํากับดูแลการกอสรางและระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และพลังงาน ในนิคมอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทําสํญญาใหเอกชนเชาดําเนินการ 
   การนิคมอุตสาหกรรมทําสัญญาใหเอกชนเชาดําเนินการ โดยเอกชนลงทุนจัดหา
อุปกรณที่จําเปนอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องมือและอุปกรณทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมมีอยูการใหสิทธิการ
ดําเนินงานแกภาคเอกชน 
   การนิคมอุตสาหกรรมทําสัญญาใหเอกชนเปนผูลงทุน พัฒนากอสราง ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค โดยใหเอกชนไดรับผลประโยชนตอบแทน เปนสวนแบงจากรายไดคาบริการ
ภายใตการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม 
   การรวมลงทุนกับภาคเอกชนการนิคมอุตสาหกรรมรวมลงทุนกับภาคเอกชนใน
การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพื่อใหบริการแกนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ 
 2.6.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมกับเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบไปดวย 
  1) เจาของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมมีหนาที่ ดังนี้ 
   (1.1) พัฒนาพ้ืนที่ จัดทําระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเปนไปตามที่
เสนอโครงการไว 
   (1.2) หนวยผลิตกระแสไฟฟาหนวยผลิตน้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของโครงการ จัดเปนโรงงานลําดับที่ 88 ลําดับที่ 90 และลําดับที่ 101 ตามลําดับ ดังนั้น ผูเปนจาของ
โรงงานเหลานี้ (ไมวาเปนของเจาของโครงการเองหรือเปนของผูอื่น) ตองแจงเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานตามมาตรา 13 และชําระคาธรรมเนียมรายปดวย เชนเดียวกับโรงงานที่ตั้งอยูภายในพื้นที่ 
โครงการ 
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   (1.3) ดําเนินการใชประโยชนที่ดินตามผังแมบท และคัดเลือกประเภทโรงงานที่
เขามาตั้งในโครงการใหเปนไปตามที่เสนอโครงการไว หรือเปนไปตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบ              
สิ่งแวดลอม และไมเปนประเภทโรงงานที่ไมอนุญาตตามกฎหมายผังเมืองท่ีใชบังคับอยู 
   (1.4) จัดทําฐานขอมูลโรงงานที่เขามาตั้งในโครงการรวมถึงขอมูลพื้นฐานดาน
สิ่งแวดลอม ตําแหนงที่ตั้งโรงงานภายในโครงการ และจะตองจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับโรงงานตางๆ 
ภายในโครงการ แลวสงใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบทุกๆ 6 เดือนตามแบบรายงาน ก. ใน
ภาคผนวกซึ่งสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเปนผูสงสําเนา แบบรายงาน ก. ใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบตอไป 
   (1.5) ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ
ใหอยูในสภาพสมบูรณและเรียบรอย 
   (1.6) จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยจัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินพรอม
อุปกรณในการตอบโตภาระฉุกเฉิน และจัดใหมีการซอมแผนอยางสม่ําเสมอ 
   (1.7) ควบคุมดูแลโรงงานที่เขามาตั้งภายในโครงการ ใหปฏิบัติตามมาตรการและ
ขอกําหนดของโครงการ หากพบวาโรงงานรายใดประกอบกิจการโดยกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จะตองแจงใหโรงงานแกไขโดยทันที หากโรงงานไมสามารถแกไขได จะตองแจงใหสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบโดยเร็ว 
   (1.8) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทอุตสาหกรรมเปาหมายหรือรายละเอียดของโครงการ ใหสง
รายละเอียดใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาเห็นชอบกอน
ดําเนินการ 
  2) ผูประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม มีหนาที่ ดังนี้ 
   (2.1) โรงงานจําพวกที่ 3 ที่ตั้งอยูภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตร 30 
มีหนาที่ตองแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพราะโรงงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไดรับการยกเวนเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติตามมาตรา 11 และ  
มาตรา 12 เทานั้น ดังนั้น ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 ยังคงตองเสีย
คาธรรมเนียมรายปในการประกอบกิจการโรงงานอยู ตามมาตรา 43 รวมทั้งจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32(1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือเสมือนเปนผูแจงหรือผูรับใบอนุญาตแลวแตกรณ ี
   (2.2) กรณีโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเมื่อมีการเพิ่ม
เครื่องจักรถึงขั้นขยายโรงงานตามมาตรา 18 ตองดําเนินการแจงเริ่มประกอบกิจการในสวนขยาย ตาม
มาตรา 13    
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   (2.3) กรณีโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมมีการเพิ่ม
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร แตไมถึงขั้นขยายหรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานหรือกอสรางอาคารโรงงานขึ้นใหม 
ตามมาตรา 19 รวมถึงการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 11 และมาตรา 28 แลวแตกรณีให
แจงเปนหนังสือตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยูหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมในกรณี
โรงงานตั้งอยูในกรุงเทพมหานครภายในกําหนด  
   (2.4) โรงงานที่อยูในขายประเภทและขนาดที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 46 
และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนจึงจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานได 
  3) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีหนาที่ ดังนี้ 
   (3.1) กํากับ ดูแลเจาของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ใหปฏิบัติตามผัง
แมบทและจัดทําระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามที่เสนอโครงการไว โดยเฉพาะหนวยผลิต
กระแสไฟฟา หนวยผลิตน้ําประปา และระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการจัดเปนโรงงานลําดับที่ 88
ลําดับที่ 90 และลําดับที่ 101 ตามลําดับ ดังนั้น เจาของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมใน
ฐานะ ผูรับใบอนุญาตตองแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 13 และชําระคาธรรมเนียมรายปดวย 
เชนเดียวกับโรงงานที่เขามาตั้งอยูภายในพื้นที่โครงการ 
   (3.2) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ยังคงมีหนาที่เขาไป
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลโรงงานในเขตไดเหมือนโรงงานที่ตั้งอยูทั่วๆ ไป หากการประกอบกิจการของโรงงาน
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตอชุมชนหรือการประกอบกิจการมีลักษณะไมปลอดภัย สามารถใชอํานาจสั่ง
การปรับปรุงแกไขตามมาตรา 37 หรือเสนอใหหยุดประกอบกิจการได ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 
   (3.3) การไดรับสิทธิการเปนโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จะตองเปน         
โรงงานในทองที่ที่กําหนดและอยูภายในบริเวณแนวเขตที่ดินตามแผนที่แนบทายประกาศกระทรวง          
อุตสาหกรรมเทานั้น     
   สรุปไดวา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดการสิ่งแวดลอมที่มนุษยมี
ตองการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิต ทั้งโดยปจจัยสี่ความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยของชีวิต 
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 2.7.1 ความหมายของประสิทธิผล 
  ปจจุบันมีการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผล (Effectiveness) กันอยางแพรหลายและมี 
การนิยามความหมายแตกตางกันไป โดยนักวิชาการไดใหความหมายหรือคํานิยามตางๆ กัน ดังนี้ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ไดใหความหมายของคําวา
ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จ ผลที่เกิดขึ้น ซึ่งขยายความไววา เปนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการใน
เรื่องใดที่เรื่องหนึ่งนั่นเอง   
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  ประพันธ สุริหาร (2533) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา ประสิทธิผล หมายถึง 
การพิจารณาผลของการทํางานที่สําเร็จตามความคาดหมายไว ความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธินั้น 
อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไมประหยัด หรือไมมีประสิทธิภาพก็ได เพราะประสิทธิภาพเปนเรื่องของ
การทํางาน งานใหไดผลสูงสุด สวนประสิทธิผลเปนเรื่องของการที่เอาผลงานที่สําเร็จ ดังที่คาดหวังมา
พิจารณา ดังนั้น งานที่มีประสิทธิผลจึงไมจําเปนตองมีประสิทธิภาพเสมอไป  
  กฤตเมธ  สุทธิหาญ (2545) กลาวถึงประสิทธิผล หมายถึง ผลการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับกิจกรรมดานการพัฒนาแหลงน้ํา การปองกันมลภาวะทางน้ํา และการแกไขปญหามลภาวะ
ทางน้ํา ขององคการบริหารสวนตําบลตามเปาหมายที่ทางราชการกําหนด  
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2551) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล เปนระดับที่คนงาน
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
  สมคิด ดวงจักร (2555) ไดใหความหมายวา ประสิทธิผลของนโยบาย คือ มาตราวัด
หรือกระบวนการในการติดตามประเมินผล (Monitoring) และการปรับเปาหมาย (Target 
Readjustment) ใหดีขึ้น โดยการสังเคราะหและกําหนดเนื้อหาเปน 4 สวน คือ ผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค (Objective Attainment) ความคุมคาของการใชจายงบประมาณ 
การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง และความพึงพอใจ 
  สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง การตัดสินหรือวัดกระบวนการในการเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 2.7.2 แนวคิดเกื่ยวกับประสิทธิผลขององคการ 
  อีสซีโอนี (Etzioni, 1964) ไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวาเปนการ
กําหนดจากระดับความมากนอยในการบรรลุเปาหมาย หรือการทําเปาหมายใหเปนจริงขององคการ
และยังไดกลาวถึงการวิเคราะหประสิทธิผลองคการใน 2 รูปแบบคือ ตัวแบบเปาหมาย (Goal Model)  
และตัวแบบเชิงระบบ (System Model) 
  อารโนลด และเฟลดแมน (Arnold & Feldman, 1968) ไดกลาวถึงประสิทธิผลของ
องคการ หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานที่องคการคาดหวังหรือวางแผนไว สามารถบรรลุหรือสําเร็จ
ลุลวงไปได นอกจากนั้น ยังไดกลาวถึงองคการคาดหวังหรือวางแผนไว สามารถบรรลุหรือสําเร็จลุลวง
ไปได นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงองคประกอบขององคการที่มีประสิทธิผล ไดแก   
  1) การเจริญเติบโตขององคการ (Growth) เชน จํานวนของผลิตภัณฑหรือการ
ใหบริการที่เพ่ิมขึ้น 
  2) การไดมาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ (Resource Acquisition) เปนความสามารถ
ขององคการในการสรรหาปจจัยนําเขาตามกรอบการพิจารณาองคการ ไดแก ทุน คน วัตถุดิบ และ
แนวความคิดใหมๆ เปนตน 
  3) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ซึ่งเปนการปรับตัวขององคการ
ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  4) นวัตกรรม (Innovation) คือ ความสามารถขององคการในการคิดสิ่งใหมๆ เชน 
การใหบริหารรูปแบบใหม การใหเทคโนโลยีใหม หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เปนตน 
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  5) ผลิตภาพการใหบริการ (Productivity) คือ การจัดหาบริการที่มีคุณคาใน
ระดับสูงโดยใชตนทุนต่ําที่สุด หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
  6) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Customer/Client Satisfaction) และความพึงพอใจ 
ความผูกพันของพนักงาน หรือสมาชิกท่ีมีตอองคการ 
  เชนน (Schein, 1970) ไดใหความหมายของ ประสิทธิผลขององคการวา หมายถึง 
สมรรถนะ (Capacity) ขององคการในการที่จะอยูรอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษา สภาพ 
(Maintain) และเติบโต (Grow) ไมวาองคการนั้นจะมีหนาที่ใดตองการใหลุลวง 
  สเทียร (Steers, 1980) ไดกลาวถึงประสิทธิผลขององคกรขึ้นอยูกับปจจัย 4 ประการ คือ 
  1) ปจจัยลักษณะขององคการ (Organizational Characteristics) ประกอบดวย
โครงสรางและเทคโนโลยี 
  2) ปจจัยลักษณะสภาพแวดลอม (Environmental Characteristics) ประกอบดวย
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ซึ่งหมายถึงบรรยากาศองคการ 
  3) ปจจัยลักษณะของพนักงาน (Employee Characteristics) ประกอบดวย การ
ปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการ 
  4) ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ (Managerial Policies and Practices) 
ประกอบดวยการมีเปาหมายที่ชัดเจน การจัดหาและการใชทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน 
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัวขององคการและนวัตกรรม 
  จอรจโกโปโลส และเทนเทนนบอม (Georgopoulos & Tannenbaum, 1957) ได
กลาวประเมินประสิทธิผลตองตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมายขององคการไดแก 1) สามารถในการผลิต 
2) ความยึดหยุนขององคการในรูปแบบของความสําเร็จในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงภายใน
และภายนอกขององคการ และ 3) ความปราศจากความเครียด หรือความขัดแยงอยางรุนแรงระหวาง
กลุมยอยในองคการ ภายในองคการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  
  ไพรซ (Price, 1968) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ ประสิทธิผลขององคการไวเพียงวา เปน
ความสามารถในการบรรลุถึงเปาหมายประสิทธิผล ขององคการเปนเรื่องของการพิจารณาวาองคการ
ประสบความสําเร็จ เพียงใดในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือสภาพขององคการที่ตั้งไว 
หรือปรารถนาใหเกิดขึ้น (พิทยา บวรวัฒนา, 2531) 
  จอรจโกโปโลส และเทนเทนนบอม (Georgopoulos & Tanenbaum, 1975) ไดให
ทัศนะวา ประสิทธิผลขององคการ (Organizational Effectiveness) หมายถึง ความมากนอย 
(Extent) ของการที่องคการ ในฐานะเปนระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตลุประสงค ไดโดย
ทรัพยากรและหนทางที่มีอยู โดยไมทําใหทรัพยากรและหนทางเสียหายและ โดยไมสรางความตึง
เครียดที่ไมสมควรแกสมาชิก ซึ่งมาตรการที่ใชในการวัดประสิทธิผล ขององคการตั้งอยูบนวิธีการและ
เปาหมาย (Means and Ends) โดยเกณฑบงชี๋ในการวัด ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการผลิต
ขององคการ ความยืดหยุนขององคการในรูป ของความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปลื่ยนแปลง
ภายในองคการและความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขนนอกองคการ และการ
ปราศจากความกดดัน หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุมยอยในองคการระหวางหนวยงานในองคการ  
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  สมพงษ  เกษมสิน (2514) ไดใหความหมายไววา หมายถึง การพิจารณาผลของการ
ทํางานที่สําเร็จลุลวงดังประสงคหรือที่คาดหวังไวเปนหลัก และความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิผลนี้ 
อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ประหยัดหรือมีประสิทธิภาพก็ได เพราะประสิทธิภาพ เปนเรื่องของการ
ทํางานใหไดผลสูงสุด สวนประสิทธิผลเปนเรื่องของการนําเอาผลงานที่สําเร็จดังที่คาดหวังไวมา
พิจารณา 
  จินดาลักษณ  วัฒนประสิทธุ (2529) กลาววาประสิทธิผล คือ การพิจารณาวาผลงาน
ของนโยบายนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงไร ประสิทธิผลเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใชหลัก
เหตุผลทางเทคนิควิชาการ (Technical Rationality) 
  ภรณี กีรติบุตร (2529) ใหทัศนะวา ประสิทธิผลขององคการ (Organizational 
Effectiveness) หมายถึง ความมากนอย (Extent) ของการที่องคการ ในฐานะเปนระบบทางสังคม
สามารถบรรลุถึงวัตลุประสงค ไดโดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู โดยไมทําใหทรัพยากรและหนทาง
เสียหายและ โดยไมสรางความตึงเครียดที่ไมสมควรแกสมาชิก ซึ่งมาตรการที่ใชในการวัดประสิทธิผล 
ขององคการตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมาย (Means and Ends) โดยเกณฑบงชี้ในการวัดประสิทธิผล 
คือ ความสามารถในการผลิตขององคการ ความยืดหยุนขององคการในรูป ของความสําเร็จในการ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองคการและความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเกิดขนนอกองคการ และการปราศจากความกดดัน หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุมยอยใน
องคการระหวางหนวยงานในองคการ 
  จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2530) ความสามารถในการบรรลุเปาหมายอันเปนความมี
ประสิทธิผลโดยทั่วไป แลว การประเมินประสิทธิผลอาจพิจารณาไดจากคุณภาพของผลผลิตหรือ
บริการพื้นฐาน ขององคการ หรือความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการขององคการ ความพรอม 
หรือความเปนไปไดในการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงเมื่อถูกขอรองใหทํา ผลตอบแทน หรือผลกําไรที่
ไดรับจากการผลิตสินคาและบริการ เปนตน ดังนั้น กิจกรรมขององคการที่ เปนเครื่องตัดสินการ
ปฏิบัติงานขององคการวามีประสิทธิผลหรือไมจึงประกอบ ไปดวย กิจกรรมตอไปนี้คือ การไดมาซึ่ง
ทรัพยากรที่ตองใชในการปฏิบัติงาน การใชปจจัยนําเขา อยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต 
ความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการของ องคการ การปฏิบัติงานดานเทคนิควิชาการและดาน
การบริหารอยางมีเหตุผล การลงทุน ในองคการ การปฏิบัติตามกฎเกณฑกับพฤติกรรมในองคการ 
และการตอบสนองความตองการและความสนใจที่แตกตางกันของบุคคลและของกลุม  
  วุฒิชัย จํานงค (2530) ประสิทธิผลขององคการ ตามแนวความคิดตั้งแตดั้งเดิมเปน
ความพยายามที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานให เกิดความชํานาญเฉพาะอยาง 
(Segmentation) การปฏิบัติงานขององคการเกือบโดยเด็ดขาด ทําใหขาดความรวมมือรวมใจ ตลอดจน 
ไมอาจริเริ่มสรางสรรคและไมอาจจัดการกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ได จึงเกิดแนวคิดที่ตรงกันขามกับ
แนวคิดดั้งเดิม คือ แนวความคิดแบบผสมผสาน (Integration Approach) ซึ่งมุงเนนไปที่การเปลี่ยนแปลง
และการเสริมสรางสิ่งใหมๆ  โดยมองภาพรวมวามีสิ่งใด เกี่ยวของในขอบเขตที่กวางขวางและเชื่อมโยงสิ่งที่
เกี่ยวของนั้นเขาดวยกัน ลักษณะของแนวความคิดนี้จะไมหลบเลี่ยงความขัดแยงแตจะมองสิ่งขัดแยง 
(Conflicts) เปนเรื่องจําเปนที่ตองเผชิญและแกไขเพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สีขนอยูตลอดเวลา 
ดังนั้น แนวทางนี้จึงเปนพลวัต (Dynamic) มเีปาหมายอยูที่การพยายามทํางานใหสําเร็จดวยดี   
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  ธงชัย สันติวงษ (2533) ประสิทธิผลขององคการจะมีขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่วา 
องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งใจไว แตสิ่งที่สําคัญ 
ที่สุดอยูเบื้องหลังควบคูกับประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึง การมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานที่กอใหเกิดผลไดสูงโดยไดผลผลิตที่มีมูลคาสูงกวามูลคาของ
ทรัพยากรที่ใชไป 
  มัฆวาฬ สุวรรณเรือง (2536) ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถของ
องคการในการบรรลุเปาหมาย ที่ไดกําหนดไว โดยใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา สมาชิกเกิด
ความพอใจในงาน และองคการโดยสวนรวม สามารถปรับตัว และพัฒนาเพ่ือดํารงอยูตอไปได 
  พิทยา บวรวัฒนา (2541) กลาวถึง ประสิทธิผลขององคการวา เปนการพิจารณาถึง
การดําเนินงานองคการวาบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ตั้งไวเพียงไร ดังนั้นประสิทธิผลจึงเปน
ตัวชี้วัดผลสําเร็จขององคการในการกระทําสิ่งตางๆ ตามที่ตั้งเปาหมายไว   
  กลาวโดยสรุปวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถขององคการใน
การบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไว ซึ่งทั้งทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณและไมสรางความเครียดแกสมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานทุกคนมีสวนรวม
อยางกวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ และรับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากที่
เกิดข้ึน และองคการสวนรวมสามารถปรับตัว และพฒันาเพื่อดํารงอยูตอไปได 
 2.7.3 แนวทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
  1) แนวทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ POSDCORB ของ Gulick และ Urwick 
   กูลิก และเออรวิกค (Gulick & Urwick, 1956) ไดเสนอทฤษฎีกระบวนการบริหาร
จัดการ POSDCORB ซึ่งเปนคํายอของภาระหนาที่ที่สําคัญของนักบริหาร 7 ประการ ไดแก (ติน       
ปรัชญพฤทธิ์, 2541) 
   (1) P-Planning การวางแผน เปนการวางเคาโครงกิจกรรม ซึ่งเปนการเตรียมการ
กอนลงมือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
   (2) O-Organizing การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางขององคกร โดยพิจารณา
ใหเหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน
คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้อาจพิจารณาในแงของ
การควบคุมหรือแงของหนวยงาน เชน หนวยงานหลัก (Line) และหนวยงานที่ปรึกษา (Staff) เปนตน 
   (3) S-Staffing การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคกรนั่นเอง ทั้งนี้ เพื่อใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการ
จัดแบงหนวยงานที่กําหนดไว 
   (4) D-Directing การอํานวยการเปนภารกิจในการใชศิลปะในกาบริหาร เชน ภาวะ
ผูนํา (Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ 
(Decision Making) เปนตน 
   (5) Co-Coordinating การประสานงาน เปนการประสานใหสวนตางๆ ของ
กระบวนการทํางานมีความตอเนื่องกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และราบรื่น 
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   (6) R-Reporting การรายงานเปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงให
ผูบังคับบัญชาตามขั้น ไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร 
(Communication) ในองคกรอยูดวย 
   (7) B-Budgeting การงบประมาณ เปนภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทําบัญชี
การควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 
   ดังนั้น กระบวนการบริหารจัดการ POSDCORB ของกูลิค คือ “ประสิทธิผล”   
อันเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของการบริหาร และเพ่ือใหการบริหารงานในทุกหนวยมีประสิทธิผลตองมีการ
แบงงานกันทําตามความเหมาะสมและความจําเปนหรือความถนัดของคนงาน โดยแบงหนวยงานออก
ตามกระบวนการ วัตถุประสงค องคกร และพื้นที่ โดยทุกหนวยงานตองจัดรูปแบบองคกรเปนรูป
สามเหลี่ยมปรามิดที่มีสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันมา 
  2) ทฤษฎีประสิทธิผลของผูนําตามสถานการณของ Fiedler 
   ทฤษฎีประสิทธิผลของฟดเลอร (Fiedler, 1967) มีหลักการวา ประสิทธิผลภาวะ
ผูนํา หรือองคกรขึ้นอยูกับองคประกอบที่หนึ่ง คือ บุคลิกภาพของผูนําเปนลักษณะเฉพาะ หรือระดับเจตคต ิ
และแรงจูงใจ ซึ่งเกี่ยวกับการทํางานในกลุมของผูนําโดยกําหนดเปนแบบของพฤติกรรม 2 ลักษณะ คือ 
   (1) พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน (Task Oriented) ซึ่งถือวาเปาหมายสูงสุด คือ 
ผลสําเร็จของงาน 
   (2) พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ (Relationship Oriented) ซึ่งถือวาเปาหมาย
ที่สําคัญ คือ การพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล องคประกอบที่สอง คือ สภาพการณที่เอื้อตอผูนํา
ซึ้งการควบคุมสภาพการณ (Situational Favorableness of Situational Control) หมายถึง ระดับ
ของสภาพการณที่ผูนําสามารถใชอํานาจควบคุม และใชอิทธิพลใหสงผลตองานของกลุมได
องคประกอบนี้เปนดัชนีแสดงใหเห็นโอกาสในการกระทําของผูนําวาจะใชบทบาทดําเนินการอยางไร 
จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จของงาน สภาพการณที่เอื้อตอผูนํา สามารถวัดไดจากระดับขององคประกอบ 
3 ประการ ดังนี้ 
    (2.2.1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา (Leader Member 
Relations) หมายถึง สมาชิกกลุมใหการยอมรับ และใหความเคารพนับถือในตัวผูนํามากนอยขึ้นอยู
กับปจจัยอีก 2 ปจจัย คือ คุณภาพของความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา และระดับของ
อํานาจอยางไมเปนทางการของผูนําที่มีอยู 
    (2.2.2) ความชัดเจนโครงสรางของงาน (Task Structure) หมายถึง ความ
ชัดเจนในลักษณะงานหรือโครงสรางของงานที่กลุมไดรับมอบหมาย ความชัดเจนในการตัดสินใจ
เปาหมาย แนวทางในการแกปญหา 
    (2.2.3) อํานาจในตําแหนงของผูนํา (Position Power) หมายถึง ระดับการ
ใชอํานาจของผูนําที่จะนําใหผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม ยอมรับในการวินิจฉัยสั่งการ ยอมรับผูนํา
รวมทั้งการใชอํานาจของผูนําในการใหคุณใหโทษแกผูใตบังคับบัญชามากนอยเพียงใด ทั้งยังเปนปจจัย
ที่ชวยใหผูนําสามารถนํากลุมไปสูเปาหมายได 
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   1) องคประกอบดานสถานการณทั้ง 3 สวนดังกลาวใหน้ําหนักไวเปนสัดสวน       
4: 2: 1 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อนํามารวมเปน 8 สถานการณ จะไดสถานการณกลุมที่หัวหนาปกครองไดยาก
หรืองายเปน 3 ระดับ ไดแก 
    (1.1) ระดับที่หัวหนาปกครองไดงาย  
    (2.2) ระดับปานกลาง 
    (2.3) ระดับที่ปกครองยาก ซึ่งทั้งหมดจะสงผลตอประสิทธิผลของหัวหนา
และของกลุมตามแนวคิดของฟดเลอร 
   2) รูปแบบประสิทธิผลของภาวะผูนําตามทฤษฎีของฟดเลอร 
   ฟดเลอร (Fiedler, 1967) ไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยสถานการณ 3 ประการที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลภาวะผูนํา คือ 
   (1) อํานาจในตําแหนงหนาที่ของผูนํา โครงสรางของงานและความสัมพันธ
ระหวางผูนํากับผูรวมงาน 
   (2) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูรวมงานเปนตัวแปรที่มีความสําคัญมากที่สุด 
เปนตัวกําหนดอํานาจและอิทธิพลของผูนํา เพราะถาหากวาผูรวมงานทุกคนตางเต็มใจปฏิบัติตามผูนํา
ผูนําจะอาศัยโครงสรางของงานและอํานาจในตําแหนงนอย 
   (3) ผูนําที่มีความสัมพันธไมดีกับผูรวมงาน สถานการณเชนนี้ยอมอํานวย
ประโยชนแกผูนํานอยมาก ซึ่งแสดงในภาพที ่2.2 
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สถานการณที่เอื้อตอผูนํา 
ปานกลาง 

สถานการณที่
เอื้อตอผูนําต่ํา 

 
ภาพที่ 2.2 รูปแบบประสิทธิผลภาวะผูนําตามทฤษฎีฟดเลอร 
ที่มา: อัญชลิกา ปุงเผาพันธุ (2545) 

ผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย 

ผูนําแบบมุงสัมพันธ 
สถานการณ ไมด ี
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   จากภาพที่ 2.2 ตัวแปรของสถานการณทั้ง 3 ประการที่แกนนอกชองทั้งแปด 
(Octant) ของสถานการณชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธในลักษณะตางๆ ของปจจัยสถานการณที่เรียงลําดับ
จากสถานการณที่เอื้อตอผูนํามากที่สุด (ควบคุมไดสูง) จากชองที่ 1 ผูนําไดรับการยอมรับอยางดี งานที่
ปฏิบัติมีโครงสรางชัดเจน และมีอํานาจในตําแหนงหนาที่มาก ในชองที่ 2 ผูนํามีอิทธิพลนอยลง เพราะมี
อํานาจในตําแหนงหนาที่นอย ถึงแมวาผูนําจะไดรับการยอมรับจากผูรวมงานดี และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีโครงสรางชัดเจน สําหรับชองที่ 8 อิทธิพลของผูนํามีจํากัดมากเพราะวาผูนําไมไดรับการยอมรับจาก
ผูรวมงาน ลักษณะท่ีปฏิบัติมีโครงสรางไมชัดเจน และอํานาจตามตําแหนงหนาที่มีนอยสําหรับแกนตั้ง
แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของผูรวมงาน ซึ่งตามทัศนะของฟดเลอร ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงงาน (Task 
Oriented) มีประสิทธิผลสูงกวาผูนําที่มีพฤติกรรมมุงสัมพันธ (Relationship Oriented) ในสถานการณ
ที่เอื้อตอผูนําสูงและต่ํา (ชองที่ 1-2 กับชองที่ 7-8) อันเปนชองที่ผูนําสามารถควบคุมสถานการณไดสูง
และต่ํา สวนผูนําที่มีพฤติกรรมมุงสัมพันธทํางานรวมกับบุคคลอื่นมีประสิทธิผลสูงกวาผูนําที่มีพฤติกรรม
มุงงาน ในสถานการณนี้เอื้อตอผูนําปานกลาง (ชองที่ 3-6) อันเปนชองที่ผูนําสามารถควบคุมสถานการณ
ไดปานกลาง ทั้งนี้ เพราะผูนําไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน แตโครงสรางของงานไมชัดเจน และอํานาจ
ตามตําแหนงหนาที่มีนอย 
   จากแนวคิดทฤษฎีประสิทธิผลของผูนําตามสถานการณของฟดเลอร ความสําเร็จ
ของการใชสภาวะผูนําในการปฏิบัติงานใดๆ ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบสําคัญ คือ บุคลิกลักษณะของ
ผูนําคนนั้น การจัดการอยางมีหลักการ และเจตคติของการนําไปประยุกตใชเปนเรื่องสําคัญเชนกัน 
นอกจากนั้น การติดตอสื่อสารโดยใชขอความ วาจา และกิริยาทาทางยอมจะสรางความเขาใจและ
ความมีเหตุผล รวมไปถึงสัมพันธภาพที่ดีตอกันยอมสงผลตอการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
  3) ทฤษฎีภาวะผูนํา 
   แนวคิดภาวะผูนําเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจในการศึกษาและไดรับการยอมรับ
วามีบทบาทมีประสิทธิภาพตอองคกรในปจจุบัน และมีนักวิชาการจํานวนมากทําการศึกษาเพื่อคนหา
ภาวะผูนําที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกรมากที่สุด ทั้งนี้ แนวคิดภาวะผูนําที่มีสวนสัมพันธกับ
งานวิจัย ซึ่งไดนํามากลาวถึงในที่นี้ ประกอบดวย ทฤษฎีความเปนผูนําของ Bernard M. Bass และ
ทฤษฎีภาวะผูนํา 3 มิต ิของ William J. Reddin (1970) ดังตอไปนี ้
   ทฤษฎีภาวะผูนํา 3 มิต ิ(Three-Dimensional Theory of Leadership) 
   วิลเลียม เจ รีดดิน (William J. Reddin, 1970) ไดพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนํา 3 มิติ 
มาจากรูปแบบทางพฤติกรรมของผูนําแบบทฤษฎีตาขายโยงเกี่ยวกับการบริหารของ Blake และ 
Monton ซึ่งไดกําหนดพฤติกรรมของผูบริหารที่สําคัญไว 2 มิติ ไดแก มิติความสนใจเกี่ยวกับเรื่องคน 
(People-Oriented Dimension) และมิติความสนใจเกี่ยวกับเรื่องงาน (Task-Oriented Dimension) 
และเห็นวาควรเพิ่มอีกหนึ่งมิติ คือ มิติดานความมีประสิทธิผล (Effectiveness Dimension) ซึ่งเปน
ผลกระทบจากการมีรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ทําใหเปนรูปแบบลักษณะพฤติกรรมของผูนําแบบ 
3 มิติ (The Tri-Dimensional Leader) ที่คํานึงถึงคน งาน และประสิทธิผลของงานพรอมกันไป ซึ่ง 
Reddin ไดเนนวา รูปแบบการบริหารของผูนําจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมและ
ความเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ 
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   ผลงานของ Reddin (1970) นับไดวาเปนงานที่บุกเบิกและมีอิทธิพลสําคัญตอการ
พัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของผูนํา 3 มิติ (The Tri-Dimensional Leader Effectineness Model) จาก
การเพิ่มมิติที่สามเขาไปจากสองมิติเดิม Reddin ทําใหทราบพฤติกรรมการนําของผูนํานั้น นอกจากจะ
เนนที่คนและงานแลว สถานการณยังมีอิทธิพลตอความสําเร็จและความลมเหลวของกิจกรรมอันเกิดจาก
พฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกดวย เมื่อผูนํารูจักปรับบุคลิกภาพของตนเองใหเขากับสถานการณเฉพาะอยาง
ไดอยางเหมาะสม จึงถือวาเปนพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แลว Reddin ไดกําหนดรูปแบบ
ภาวะผูนํา (Leadership Styles) ขึ้นมาสําหรับใชพิจารณาประกอบในทฤษฎี 3 มิติ รวม 3 กลุม 
(Lutthans, 1997) ดังนี้ 
   1) กลุมผูนําพื้นฐาน (Basic Leadership Styles) ประกอบดวย ผูนําแบบสนใจ
ในสัมพันธภาพระหวางคน หรือเรียกวา แบบสัมพันธ (Related Style) ผูนําแบบสนใจทั้งกิจกรรม
ดานคนและงาน เรียกวา แบบประสาน (Integrated Style) ผูนําแบบอุทิศตนเพื่องาน หรือเรียกวา         
แบบอุทิศตน (Dedicated) และผูนําแบบปลอยใหตางคนตางทํางานตามหนาที่ เรียกวา แบบปลีกตัว 
(Separated Style) 
   2) กลุมผูนําที่ไมมีประสิทธิผล (Ineffective Leadership) ประกอบดวย ผูนํา
แบบหมอสอนศาสนาที่มุงแตเอาใจคนหรือเรียกกันวานักบุญ (Missionary Style) ผูนํามุงแตจะ
ออมชอมคนกับงานจะเสียการตัดสินใจดวยตนเอง หรือเรียกวา ผูประนีประนอม (Compromiser 
Style) ผูนําแบบถืออํานาจของตนเองเปนใหญมุงแตงาน หรือเรียกวา ผูเผด็จการ (Autocrat Style) 
และผูนําแบบปลอยปละละเลยในหนาที่ทั้งเรื่องคนและงาน หรือเรียกวา ผูหนีงาน (Deserter Style) 
   3) กลุมผูนําที่มีประสิทธิผล (Effective Leadership Styles) ประกอบดวย ผูนํา
แบบสนใจการพัฒนาคน หรือเรียกวานักพัฒนา (Developer Style) ผูนําแบบสนใจทั้งคนและงาน 
หรือเรียกวา นักบริหาร (Executive) ผูนําแบบถืออํานาจตนเปนใหญ ทําตัวเปนแบบพอพระมุงแตงาน 
หรือเรียกวา ผูเผด็จการที่มีศิลป และผูนําแบบขาราชการที่สนใจนอยทั้งเรื่องคนและงาน แตเครง
ระเบยีบกฎเกณฑตางๆ เรียกวา ผูนําตามระเบียบ  
  4) ทฤษฎีแรงจูงใจ 
   ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)  
อับราแฮม มาสโลว เปนนักจิตวิทยาอยูที่มหาวิทยาลัยแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่รูจักกันมาก
ที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา มาสโลวระบุวาบุคคลจะมีความตองการที่เรียงลําดับจากระดับพื้นฐานมากที่สุด
ไปยังระดับสูงสุด ขอบขายของมาสโลวจะอยูบนพื้นฐานของสมมุติฐานรากฐานสามขอ คือ 
   (1) บุคคลคือ สิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาได ความตองการที่ยังไมถูกตอบสนองเทานั้นสามารถมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ 
   (2) ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับชั้นจาก
ความตองการพื้นฐาน (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน (เชน ความสําเร็จ) 
   (3) บุคคลที่จะกาวไปสูความตองการระดับตอไปเมื่อความตองการระดับต่ําลงมาไดถูก
ตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น นั่นคือ คนงานจะมุงการตอบสนองความตองการสภาพแวดลอม การ
ทํางานที่ปลอดภัยกอน กอนที่จะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนองความตองการทางสังคม 
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   มาสโลวเชื่อวาคนสวนใหญจะมีความตองการที่มีลักษณะเดนเพียงอยางเดียวและ
จะเปนตัวผลักดันใหคนมีพฤติกรรมตางๆ เพื่อแสวงหาสิ่งที่ตองการรูปแบบความตองการของคนที่มาสโลว
เสนอไวแสดงใหเห็นวาทําไมทุกคนตองทํางานตองการไดรับอะไรทําไมความตองการของคนจึง
เปลี่ยนไปไดทําไมจึงเกิดความตองการใหมขึ้นมา และความตองการที่อยูพื้นฐานลางของพีรามิดเปน
ความตองการที่เกิดขึ้นกับมนุษยทุกคนและเปนความตองการที่มีความรุนแรงและกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของคนอยางมากการที่คนจะเกิดความตองการถึงขั้นที่มุงไปสูยอดสูงสุดของพีรามิดไดสวนใหญ
จะมีความพอใจตอความตองการในระดับลางๆ แลวจึงทําใหความตองการในสิ่งเหลานั้นลดลงและเกิด
ความตองการใหมท่ีสูงขึ้นตามมาซึ่งมาสโลว ไดเสนอความตองการข้ันพื้นฐาน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
   1) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ความตองการทาง
รางกายจะอยูลําดับต่ําที่สุด ความตองการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว ความตองการเหลานี้
จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เชน ความตองการอาหาร อากาศ น้ํา และที่อยูอาศัย  
เพือ่การตอบสนองความตองการเหลานี้ บริษัทจะตองใหเงินเดือนอยางเพียงพอแกบุคคลที่พวกเขาจะ
รับภาระสภาพการดํารงชีวิตอยูได (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) ในทํานองเดียวกันเวลาพักจะเปน
คุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของงานดวยที่เปดโอกาสใหบุคคลตอบสนองความตองการทางรางกาย
ของพวกเขาได บริษัทมากขึ้นทุกทีกําลังมีโครงการออกกําลังกายนี้จะชวยใหพนักงานมีสุขภาพดีดวย
การตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขา บุคคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บปวยจนเกินไปยาก
ที่จะมีสวนชวยตอบริษัทของพวกเขาไดอยางเต็มที่ โดยทั่วไปความตองการทางรางกายจะถูก
ตอบสนองดวยรายไดที่เพียงพอและสภาพแวดลอมของงานที่ดี เชน หองน้ําสะอาด แสงสวางที่
เพียงพอ อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ด ี
   2) ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการความปลอดภัยความ
ตองการลําดับที่สองของมาสโลว จะถูกกระตุนภายหลังจากที่ความตองการทางรางกายถูกตอบสนอง
แลว ความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยปราศจาก
อันตรายทางรางกายและจิตใจ บริษัทสามารถทําไดหลายสิ่งหลายอยางเพื่อที่จะตอบสนองความ
ตองการความปลอดภัย ตัวอยางเชน บริษัทอาจจะใหการประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัย กฎและขอบังคับที่ยุติธรรมและสมควร และการยอมใหมีสภาพแรงงาน 
   3) ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการทางสังคมคือ ความ
ตองการระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว ความตองการทางสังคมจะหมายถึงความตองการที่จะเกี่ยวพัน
การมีเพ่ือนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนองความตองการทางสังคม บริษัทอาจจะ
กระตุนการมีสวนรวมภายในกิจกรรมทางสังคม เชน งานเลี้ยงของสํานักงาน ทีมฟุตบอลหรือโบวลิ่ง
ของบริษัทจะใหโอกาสของการตอบสนองความตองการทางสังคมดวย การเปนสมาชิกสโมสรของ
บริษัทจะใหโอกาสที่ดีแกผูบริหารเพื่อ “การสรางเครือขาย” กับผูบริหารคนอื่น ในขณะที่ตอบสนอง
ความตองการทางสังคมของพวกเขาไดดวย กอนหนานี้ เราไดกลาวถึงโครงการสุขภาพจะชวย
ตอบสนองความตองการทางรางกายได โครงการสุขภาพนี้สามารถชวยตอบสนองความตองการทาง
สังคมไดดวยความจริงแลวการทํางานหรือการเลนกีฬากับเพื่อนรวมงานจะใหโอกาสที่ดีเยี่ยมตอการมีเพื่อน 
การวิจัยแสดงใหเห็นวาความตองการทางสังคมจะถูกกระตุนภายใตสภาวะที่ “ความไมแนนอนทาง
องคกร” มีอยู เชน เมื่อความเปนไปไดของการรวมบริษัทไดคุกคามความมั่นคงของงาน ภายใตสภาวะ
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เชนนี้บุคคลจะแสวงหาความเปนมิตรจากเพื่อนรวมงาน เพื่อที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กําลัง
เปนไปอยู 
   4) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความตองการเกียรติยศ
ชื่อเสียงคือ ความตองการระดับที่สี่ ความตองการเหลานี้หมายถึง ความตองการของบุคคลที่จะสราง
การเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความตองการชื่อเสียงและการยกยองจากบุคคลอื่นจะ
เปนความตองการประเภทนี้ ตัวอยางเชน พวกเขาอาจจะไดรับเชิญงานเลี้ยงเพื่อที่จะยกยอง
ความสําเร็จที่ดีเดน การพิมพเรื่องราวภายในจดหมายขาวของบริษัท เพื่อที่จะพรรณนาความสําเร็จ
ของบุคคล การใหกุญแจหองน้ําแกผูบริการ การใหที่จอดรถยนตสวนบุคคล และการประกาศ “บุคคล
ดีเดน” ประจําเดือน ลวนแตเปนตัวอยางของสิ่งที่สามารถกระทําเพื่อการตอบสนองความตองการ
เกียรติยศชื่อเสียง การใหรางวัลเปนนาฬิกาและเพชรแกการบริการที่ดีและรางวัลราคาถูก เชน ที-เชิ้ต 
และเหยือกเบียรจะมีประโยชนตอการยกยองดวย 
   5) ความตองการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความ
ตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการระดับสูงสุด บุคคลมักจะตองการโอกาสที่จะคิด
สรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการความเปนอิสระและความรับผิดชอบ บริษัทได
พยายามจูงใจบุคคลเหลานี้ดวยการเสนอตําแหนงที่ทาทายแกพวกเขาความตองการความสมหวังของ
ชีวิตคือ ความตองการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองดวยการใชความสามารถ ทักษะ และ
ศักยภาพอยางเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจดวยความตองการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทาทาย
คามสามารถของพวกเขา การเปดโอกาสใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนสิ่งใหม มาสโลว   
เชื่อวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจาก “ต่ําสุด” ไปยัง “สูงสุด”  มาสโลวกลาววา เมื่อตองการ     
ณ ระดับ “ต่ําสุด” รางกายไดถูกตอบสนองแลว ความตองการ ณ ระดับ “สูงขึ้น” ตอไป ความ
ปลอดภัย จะมีความสําคัญมากทีสุ่ดและตอไปตามลําดับ  
   ตามทฤษฎีของมาสโลวแลวบุคคลจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการระดับต่ํา
กอนที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความตองการระดับสูง ยิ่งกวานั้นเมื่อความตองการอยางหนึ่งถูก
ตอบสนองแลวความตองการนี้จะไมเปนสิ่งจูงใจที่มีพลังตอไปอีก 
   ทฤษฎีของมาสโลวถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐานที่วาความตองการที่ยังไมไดถูก
ตอบสนองจะเปนปจจัยที่ปลุกเราพฤติกรรมของบุคคล  เมื่อความตองการไดถูกตอบสนองตามสมควร
แลวความตองการเหลานี้จะหยุดเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรม 
   กลาวโดยสรุป การนําทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลวไปใชในหนวยงาน 
ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักของการสรางแรงจูงใจ ความตองการในระดับต่ําอาจไดรับการตอบสนอง
เพียงบางสวนและในสวนที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป เชน     
ในหนวยงานที่จัดใหมีรายไดพอสมควรแลวและสภาพแวดลอมของงานดีแลว การปรับปรุงสิ่งเหลานี้ให
ดีขึ้นจะไมเพิ่มแรงจูงใจเลยเนื่องจากบุคคลสวนใหญไดรับการตอบสนองความตองการในระดับนี้เปน
อยางดีแลว 
  5) ทฤษฎีการมีสวนรวม 
   (1.1) ความหมายของการมีสวนรวม  
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    สําหรับในความหมายของการมีสวนรวม ไดมีนักวิชาการไทยและ
ตางประเทศใหความหมายของการมีสวนรวมไวหลากหลาย ดังนี้ 
    ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) ใหความหมายไววา การเปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถทําใหประชาชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเพื่อ
แกไขปญหาและนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงตอง
ยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่วามนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอื่นอยางเปนสุข 
ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และเปนที่ยอมรับของผูอื่น พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน 
ขณะเดียวกันตองยอมรับความเปนจริงที่วามนุษยนั้นสามารถพัฒนาได ถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะ
อยางถูกตอง 
    ทวีทอง หงษวิวัฒน (2527) ใหความเห็นวา การมีสวนรวมของประชาชน 
หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการและควบคุมการใช
และการกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม โดยในการมีสวนรวมนั้น 
ประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของ
ตนอยางเปนตัวของตัวเอง 
    ไพรัตน เตชะรินทร (2527) ใหความหมายและหลักสําคัญเรื่องนโยบายการ
มีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาวา หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริมชักนําสนับสนุน
และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทั้งรูปสวนบุคคล กลุมชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคการ
อาสาสมัครรูปแบบตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
    นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) การมีสวนรวม หมายถึง การทํางานรวมกับ
กลุมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความตั้งใจ (ความรวมมือรวมใจ) โดยการกระทําการงานดังกลาวใน
หวงเวลาและลําดับเหตุการณที่ทรงประสิทธิภาพ คือ ถูกจังหวัด และเหมาะสม (ประสานงาน) กับทั้ง
กระทําการงานดังกลาวดวยความรูสึกผูกพันใหประจักษวาเชื่อถือไวใจได (ความรับผิดชอบ) หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งไดวา 
    การมีสวนรวม = ความรวมมือรวมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 
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การทํางานเปนทีม 

 
                                      ความรวมมือ             การประสานงาน 
                                        รวมใจ        การม ี
                                                       สวนรวม      
 
 

                                                   ความรับผิดชอบ 
 
ภาพที่ 2.3 องคประกอบของการมีสวนรวม 
ที่มา: นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527)  
 
    ความรวมมือรวมใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทํางานรวมกัน 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 
    การประสานงาน หมายถึง หวงเวลาและลําดับเหตุการณ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทํากิจกรรมไววางใจ 
    ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรูสึกผูกพันในการกระทําและในการทําให
เชื่อถือไววางใจ 
    เออรวิน (Erwin, 1976) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม วาเปน
กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจแกปญหาของ
ตนเองใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชนรวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมใน
การแกไขปญหา 
    จากความหมายขางตนสรุปการมีสวนรวมของประชาชนวามีองคประกอบ
สําคัญ ดังนี้ 1) การที่ประชาชนไดมีโอกาสเขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจ และการดําเนินงานรวมกับ
ภาครัฐ 2) โอกาส ระดับ และเรื่องที่รัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและ 3) ความ
ตระหนักและตื่นตัวของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวม 
    (1) ระดับและเงื่อนไขของการมีสวนรวม 
     ระดับการมีสวนรวม ไดแบงระดับ (Degree) ของการมีสวนรวมของ
ประชาชนจากนอยไปหามากดังนี้ (ไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์, 2531) 
     ระดับที่ 1 ถูกบังคับ ประชาชนที่เขารวมในโครงการเพราะถูกบังคับโดย
ไมมีทางหลีกเลี่ยง 
     ระดับที่ 2 ถูกลอ ประชาชนจะถูกลอใจดวยผลประโยชนในรูปของ
คาจางแรงงานหรือความสะดวกสบายบางอยาง แตเบื้องหลังจริงๆ แลวเปนการหารเสียงของ
นักการเมือง ผูหยิบยื่นโครงการมาหลอกลอเทานั้น  
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     ระดับที่ 3 ถูกชักชวน การมีสวนรวมลักษณะนี้สวนมากเปนโครงการที่
ทางราชการคิดขึ้นเองเรียบรอยแลว แลวพยายามชักชวนประชาชนใหรวมมือทุกรูปแบบ โดยอาศัย
ระบบการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อมวลตางๆ วาเปนโครงการที่ดี ขอใหประชาชนใหความรวมมือ 
     ระดับที่ 4 สัมภาษณแลววางแผนให ในลักษณะนี้ผูที่วางโครงการจะ
สํารวจปญหาความตองการของประชาชนดวยการเรียกประชุม สอบถาม สัมภาษณ แตการตัดสินใจวา
ปญหาของชาวบานคืออะไร ควรแกไขดวยวิธีใด จะวางแผนอยางไร ยังเปนเรื่องของทางการ 
     ระดับที่ 5 มีโอกาสเสนอความเห็นประชาชนเริ่มเขาไปมีสวนรวมเสนอ
ความเห็นที่เกี่ยวกับการวางโครงการและการดําเนินการตามโครงการแตการตัดสินใจยังคงเปนของ
สวนราชการอยู 
     ระดับที่ 6 มีโอกาสเสนอโครงการ ระดับนี้ทางราชการกับประชาชนจะ
มีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจวาปญหาของตนคืออะไรจะแกไขได
อยางไร วิธีใดดีที่สุด จนกระทั่งมีสิทธิเสนอโครงการและเขารวมปฏิบัติดวย 
     ระดับที่ 7 มีโอกาสตัดสินใจ ประชาชนจะเปนหลักสําคัญของการ
ตัดสินใจในทุกเรื่องตั้งแตวางแผน ปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลโครงการ 
     จากระดับทั้ง 7 นั้น โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมักจะอยูในระดับ 3,4 และ 5 ซึ่งก็รวมถึงโครงการอนุรักษแมน้ํากลองของจังหวัด
สมุทรสงคราม 
     สวนเงื่อนไขของการมีสวนรวมนี้ นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) กลาววา 
การที่ประชาชนจะริเริ่ม และชวยตนเองไดนั้น ประชาชนตองมีโอกาสที่จะเขามีสวนรวมในกิจการ
พัฒนาชุมชนเสียกอน กลาวคือ ตองมีเงื่อนไขสําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ 
     1) ประชาชนตองมีอิสรภาพที่จะมีสวนรวม (Freedom to Participate) 
     2) ประชาชนตองสามารถท่ีจะมีสวนรวม (Ability to Participate) 
     3) ประชาชนตองเต็มใจที่จะมีสวนรวม (Willingness to Participate) 
 
                                                   อิสรภาพ 
 
                                                    การม ี
                                                  สวนรวม 
 
                  ความสามารถ        ความเต็มใจ                       
 
ภาพที ่2.4 เงื่อนไขของการมีสวนรวม 
ที่มา: นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) 
 
     หากไมมีอิสรภาพ ไมมีความสามารถ และไมมีความเต็มใจแลว การมี
สวนรวมของประชาชนจะไมเกิดขึ้น 
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     นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ยังกลาวอีกวา นอกจากเงื่อนไขสําคัญ       
3 ประการสําคัญแลว ความสําเร็จของการมีสวนรวมยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขตอไปนี้ 
     1) ประชาชนตองมีเวลาที่จะมีสวนรวม 
     2) ประชาชนตองไมเสียเงินทองคาใชจายในการมีสวนรวมมากเกินกวา
ที่เขาประเมินคาผลตอบแทนที่จะไดรับ 
     3) ประชาชนตองมีความสนใจที่สัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น 
     4) ประชาชนตองสื่อสารรูเรื่องกันทั้ง 2 ฝาย 
     5) ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาที่ หรือ
สถานภาพทางสังคมหากจะมีสวนรวม 
   (1.2) ความหมายของลักษณะการมีสวนรวม 
    นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม โดยไดใหความหมายของ
ลักษณะการมีสวนรวมที่หลากหลายดังตอไปนี้ 
    ไพรัตน เตชะรินทร (2531) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน
ทั้งในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครรูปตางๆ ใหเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันในเรื่องตอไปนี้ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว คือ 
    1) รวมทําการศึกษาคนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน
รวมตลอดจนความตองการของชุมชน 
    2) รวมคิดหา และสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนา เพื่อแกไขและลดปญหา
ของชุมชน หรือเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 
    3) รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและ
แกไขปญหาและสนองความตองการของชุมชน 
    4) รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
    5) รวมจัด หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
    6) รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของ
ตนเองและของหนวยงาน 
    7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว 
    8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการ และ
กิจกรรมท่ีไดทําไวทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
    แอกเบยานี (Agbayani, 1974) ไดจัดลักษณะการมีสวนรวมไวดังนี้ คือ 
    1) การรวมประชุม 
    2) การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
    3) การตีปญหาใหกระจาง 



 76

    4) การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคานปญหา 
    5) การออกเสียงสนับสนุนตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
    6) การบริจาคเงิน 
    7) การบริจาควัตถุ 
    8) การชวยเหลือดานแรงงาน 
    9) การใชโครงการที่เปนประโยชนใหถูกตอง 
    10) การชวยเหลือในการรักษาโครงการ 
    11) การรวมกันปรับปรุงซอมแซมโครงการ 
    อคิน รพีพัฒน (2527) ไดกําหนดลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนไวดังนี้ 
    1) การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 
    2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 
    3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
    4) การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา 
    กรรณิกา ชมดี (2524) ไดสรุปการมีสวนรวมออกเปน 10 แบบ คือ  
    1) การมีสวนรวมประชุม (Attendance at Meeting) 
    2) การมีสวนรวมออกเงิน (Financial Contribution) 
    3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership on Committees) 
    4) การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position of Leadership) 
    5) การมีสวนรวมสัมภาษณ (Interviewer) 
    6) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (Solicitor) 
    7) การมีสวนรวมเปนผูบริโภค (Customers) 
    8) การมีสวนรวมเปนผูริเริ่มหรือผูสราง (Entrepreneurs) 
    9) การมีสวนรวมโดยเปนผูใชแรงงานหรือเปนลูกจาง (Employee) 
    10) การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ (Material Contribution) 
    ปธาน สุวรรณมงคล (2527) ไดกําหนดขอบเขตของการมีสวนรวมของ
ชุมชนในงานพัฒนาชนบท ดังนี้ 
    1) การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ 
    2) การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 
    3) การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน 
    4) การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล 
    โคเฮน และอัพฮอฟฟ (Cohen & Uphoff, 1980) ไดแบงลักษณะการมี
สวนรวมออกเปน 4 แบบ ดังนี้ 
    1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decidion Making) ซึ่งจะมีขั้นตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
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    2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย 
การสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 
    3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefit) 
    4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
    สรุปไดวา ลักษณะการมีสวนรวมดังกลาวขางตน หมายถึง การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจรวมกัน วางนโยบายรวมกัน รวมปฏิบัติการตามนโยบาย ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลรวมกัน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบาย 
   (1.3) ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 
    คอฟแมน (Kaufman อางถึงใน สุวรรณี คงทอง, 2536) ไดศึกษาถึงปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบวา อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ 
รายได และความยาวนานในการอยูอาศัยในทองถิ่นมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมมี 3 ปจจัย คือ 
    (1.3.1) การปฏิบัติตนใหคลอยตามความเชื่อพื้นฐาน กลาวคือ บุคคลและ
กลุมบุคคลดูเหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองและคลายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของ
ตนเอง 
    (1.3.2) มาตรฐานคุณคา บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติใน
ลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณคาของตนเอง 
    (1.3.3) เปาหมาย บุคคล และกลุมบุคคลดูเหมือนจะสงเสริม ปกปอง และ
รักษาเปาหมายของตนเอง 
    (1.3.4) ประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคล หรือกลุม
บุคคลบางครั้งมีรากฐานมาจากประสบการณท่ีผิดปกติธรรมดา 
    (1.3.5) ความคาดหมาย บุคคล และกลุมบุคคลจะประพฤติตามแบบที่
คาดหมายวาจะตองประพฤติในสถานการณเชนนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะที่ตนคาดหวัง
จากผูอื่นดวยเชนกัน 
    (1.3.6) การมองแตตัวเอง บุคคล และกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ซึ่งคิด
วาตัวเองควรตองกระทําเชนนั้น 
    (1.3.7) การบีบบังคับ บุคคล และกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ดวย
ความรูสึกวาตนถูกบังคับใหทํา 
    (1.3.8) นิสัยและประเพณี บุคคล และกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ซึ่งเรามี
นิสัยชอบกระทําเมื่ออยูในสถานการณนั้นๆ  
    (1.3.9) โอกาส บุคคล กลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการ
ปฏิบัติของสังคมโดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวของกับจํานวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสรางของสังคม
เอื้ออํานวยใหเขามามีสวนรวมกันในการกระทําเชนนั้น เทาที่พวกเขาไดรับรูมา 
    (1.3.10) ความสามารถ บุคคล และกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมกันใน
กิจกรรมบางอยางที่ตนเห็นวาสามารถทําในสิ่งที่ตองการใหเขาในสถานการณเชนนั้น 
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    (1.3.11) การสนับสนุน บุคคล และกลุมบุคคล มักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารูสึก
วาเขาไดรับการสนับสนุนที่ดี พอใหกระทําการเชนนั้น 
    นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ดังนี้ 
    1) ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและ
ความหวงกังวลสวนบุคคล ซึ่งบังเอิญพองตองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของ
สวนรวม 
    2) ความเดือดรอน และความไมพึงพอใจรวมกัน ที่มีตอสถานการณที่
เปนอยูผลักดันใหพุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทําการรวมกัน 
    3) การตกลงใจรวมกัน ที่จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชน ไปในทิศทางที่
พึงปรารถนาการตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดความริเริ่มการกระทําการที่
สนองตอบความเห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น 
    4) ความศรัทธา ที่มีตอความเชื่อถือบุคคลสําคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน การสรางโบสถวิหาร 
    5) การเกรงใจ ที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตําแหนง การ
ใหประชาชนเกิดความเกรงใจที่จะมีสวนรวมดวย ทั้งๆ ยังไมมีความศรัทธาหรือความเชื่อใจอยางเต็ม
เปยมทีจ่ะกระทํา เชน ผูออกปากขอแรง ผูนอยก็ชวยแรง 
    6) อํานาจบังคับ ที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหประชาชนถูก
บีบบังคับใหมีสวนรวมในการกระทําตางๆ เชน บีบบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส 
    สรุปไดวา ปจจัยทีส่งผลตอการเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม
การพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ และคานิยมสวนบุคคล ปจจัยที่สอง คือ 
ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได ความยาวนานในการอยูอาศัยในทองถิ่น 
และการเปนสมาชิกกลุมและปจจัยที่สาม คือ ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การติดตอสื่อสารทั้งการ
สื่อสารมวลชน สื่อบุคคลและสื่อประชาสัมพันธตางๆ เปนตน 
   (1.4) แนวความคิดในการรวมมือ 
    แนวความคิดในการรวมมือกันจะเกิดขึ้นไดดวยการกระทําของมนุษย 
ประกอบไปดวยลักษณะดังนี้ 
    พารสัน (Parsons, 1995) ยังไดอธิบายถึงการกระทําของมนุษยในลักษณะ
ที่สามารถนําไปปรับใชกับสังคมโดยทั่วไปได (General Theory of Action) กลาวคือ การกระทําใดๆ 
ของมนุษยจะขึ้นอยูกับ 
    1) บุคลิกภาพของแตละบุคคล (Personality) 
    2) ระบบสังคมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู (Social System)  
    3) วัฒนธรรม (Culture) ในสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยูและวัฒนธรรมนี้
จะเปนตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิดหรือความเชื่อ (Ldeas of Beliefs) ความสนใจ (Interest) และระบบ
คานิยมของบุคคล (System of Values Orientation) 
    เวอนิส และทีม (Vernis & team, 2006) ไดกลาววา การประสานพลัง
ความรวมมือขององคกรกลุมพันธมิตร มีอนุภาพชวยขับเคลื่อนใหการรณรงคประชาสัมพันธสราง
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จิตสํานึกสาธารณะของประชาชนบรรลุผลสําเร็จได ซึ่งทั้งองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน และ
องคกรไมแสวงหากําไรตางใหความสําคัญกับการรวมกลุมพันธมิตรเพื่อสัมฤทธิผลในการดําเนินงาน 
โดยในยุคปจจุบันไมเพียงองคกรในแตละภาคสวนจะดําเนินงานรวมกัน แตยังเกิดปรากฎการณของ
การรวมมือในลักษณะ “ขามภาคสวน” อีกดวย 
    การมองที่องคกรตางๆ รวมกันรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชนนั้น Altfred Vernis และคณะ ไดกลาวถึงแรงจูงใจขององคกรตางๆ ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางสังคมรวมกับองคกรอ่ืนๆ ดังตอไปนี้ 
    1) องคกรภาครัฐ ภาครัฐมีพันธกิจสําคัญในการใหบริการแกสังคม แต
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น สงผลใหปญหาทางสังคมทวีความซับซอนและรุนแรงยิ่งขึ้น 
บทบาทของภาครัฐในการแกไขปญหาตางๆ ดวยรูปแบบเดิม ไมอาจครอบคลุมทุกแงทุกมุมของปญหา
ไดอีกตอไป จึงนํามาสูแนวคิดของการที่องคกรทุกภาคสวน ทั้งองคกรธุรกิจเอกชนและองคกรไม
แสวงหากําไรจะตองยื่นมือเขารวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมดวย ทั้งนี้ องคกรภาครัฐมักให
ความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมทางสังคม รวมกับองคกรไมแสวงหากําไร ในลักษณะที่องคกรไม
แสวงหากําไรเปนผูรับชวงตอ (Outsourcing) ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากเล็งเห็นวา 
เปนองคกรที่มีความยืดหยุนในการบราหรจัดการสูงกวา อีกท้ังมีประสงการณและความสามารถในการ
เขาถึงกลุมเปาหมายซึ่งภาครัฐไมอาจเขาถึงได 
    ขณะที่ความรวมมือจากองคกรธุรกิจเอกชนเกิดข้ึน ทามกลางสถานการณที่
องคกรภาครัฐถูกจํากัดงบประมาณ โดยมีแรงกดดันใหตองจัดการกับปญหาทางสังคมเพิ่มพูนขึ้น
เงื่อนไขหนึ่งที่องคกรภาครัฐเปดรับความรวมมือจากองคกรธุรกิจเอกชน เกิดจากเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ทางการเงินที่จะสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมทางสังคมสําเร็จลุลวงลงได 
    2) องค กรธุ รกิ จ เอกชน ใน เดื อนกรกฎาคม ป  2001 European  
Commission ไดริเริ่ม “Green Book: Promoting a European Framework for Corporate Social 
Responsibility (CSR)” โดยกระตุนใหองคกรธุรกิจเอกชนตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยการ
ผสานความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวในกระบวนการดําเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวน
ไดเสียภายใตพื้นฐานการกระทําดวยความสมัครใจ ซึ่งกอนหนานี้ OECD ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติของ
องคกรธุรกิจเอกชนที่ดําเนินกิจการในหลายประเทศ (Multinational Companies) ใหตระหนักถึงประเด็น 
CSR ในกระบวนการผลิตหรือการดําเนินงานของตน เชนเดียวกับที่ โคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ
ไดเสนอใหทั่วโลกทําขอตกลงเพื่อใหภาคธุรกิจแสดงเจตนารมณเกื้อหนุนผูดอยโอกาสในสังคม 
    สําหรับองคกรธุรกิจเอง ก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองโดยหันมาตระหนักถึงความ
จําเปนขององคกรในการรวมสรางสรรคสังคม ซึ่งตองยอมรับวาความคาดหวังตอการที่ภาคธุรกิจ
จะตองรวมพัฒนาสังคมเริ่มเปนที่จับตามองมากขึ้นทุกที ภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจเอกชนในสายตาของสาธารณชน เปนที่สนใจและถูกพูดถึงในทฤษฎีธุรกิจสมัยใหม
มากมาย ซึ่งองคกรธุรกิจสมัยใหมจะตองพยายามสรางสมดุลระหวางการสรางผลกําไรขององคกรกับ
การสานความสัมพันธอันดีระหวางธุรกิจและสังคม จึงไดเกิดแนวคิดของการคืนกําไรใหสังคม 
(Returning a Share of Profit to Society) และนํามาสูการริเริ่มกิจกรรมทางสังคม (Proactive 
Social Action) กันอยางกวางขวาง 
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    การดําเนินกิจกรรมทางสังคมขององคกรธุรกิจเอกชน ถือเปน “การตลาด
เชิงสถาบัน” (Institutional Marketing) ซึ่งองคกรหวังผลในระยะยาวมากกวาการตลาดที่เนน
ผลิตภัณฑ (Product Marketing) กลาวคือ เปนการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของ
องคกรตอสาธารณชน (Public Image) โดยเปน “สะพาน” ที่เชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางประชา
สังคมยังเอื้อใหผลิตภัณฑและตราสัญลักษณสินคาขององคกรสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหมๆ เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่ใสใจสิ่งแวดลอม (Socially Committed Consumer) 
    ในอีกแงมุมหนึ่ง การดําเนินกิจกรรมทางสังคมยังเปนเกราะคุมกันที่องคกร
ธุรกิจเอกชนบางแหงมุงหวังเพื่อลดแรงเสียดทานจากลุมเคลื่อนไหวทางสังคม หรือการแทรกแซงจาก
หนวยงานรัฐ ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม องคกรธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายชื่อขององคกร
ที่มุงหวังใหเขารวมเปนพันธมิตรกอน จากนั้นจึงจะพิจารณาประเด็นทางสังคมที่จะรณรงคสงเสริมวามี
ความเชื่อมโยงถึงผลิตภัณฑขององคกรหรือไม เพียงใด และเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและตอเนื่องบาง
องคกรก็อาจเปนผูริเริ่มจัดกิจกรรมทางสังคมเอง 
    นอกจากนี้ การเขารวมในกิจกรรมทางสังคมยังถือเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ขององคกรอีกดวย โดยเมื่อองคกรมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคมก็จะสงผลใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจวาไดดําเนินงานในองคกรที่ดีของสังคม ความ
จงรักภักดี (Loyalty) ที่มีตอองคกรก็จะตามมา ซึ่งเคยมีการสํารวจพบวาการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
สงผลแรงจูงใจของพนักงาน (Employee Motivation) ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 3 เทาเลยทีเดียว ชวยรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพใหอยูรวมงานในองคกรตอไประยะยาว 
    3) องคกรไมแสวงหากําไร สภาพปญหาทางสังคมที่ซับซอนและทวีความ
รุนแรงขึ้นขณะที่การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐมีแนวโนมที่จะลดลงเรื่อยๆ อันเนื่องมาจาก
งบประมาณที่ภาครัฐเองไดรับการจัดสรรอยางจํากัด ภายใตแรงกดดันที่ตองแกไขปญหาซึ่งเพิ่มพูนขึ้น
ในสังคม สงผลใหองคกรไมแสวงหากําไรเริ่มตระหนักวาการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองอาศัย
การสนับสนุนทางการเงินจากแหลงที่มาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากองคกรธุรกิจ
เอกชน ในฐานะแหลงทุนซึ่งมีความยืดหยุนมากกวา โดยอาจใหการสนับสนุนผานการบริจาคเงิน ซึ่ง
ชวยใหการบริหารจัดการกิจกรรมทางสังคมสําเร็จลุลวงไดอยางคลองตัว อันจะนําไปสูการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมรวมกัน 
    นอกเหนือจากการหาแหลงสนับสนุนทางการเงิน ในการรวมพันธมิตรกับ
องคกรอื่นเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางสังคม องคกรไมแสวงหากําไรยังมุงหวังใหสามารถเสริมเพิ่มมุมมองที่
มีตอปญหาทางสังคมไดอยางกวางขวาง และขยายผลสูการแกไขปญหาที่รอบดานยิ่งขึ้น ดังเชนที่มีการ
ถายทอดองคความรูและแนวทางการดําเนินงานรูปแบบใหมๆ ที่สามารถนําประยุกตใชการทํางานของ
กับองคกรไมแสวงหากําไรเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การนําแนวคิดของเกี่ยวกับผูประกอบการ 
(Entrepreneur Behavior) มาใชในการบริหารกิจกรรมทางสังคม 
    มิชิตาจําปาเทศ รอดสุทธิ (2551) ไดอธิบายถึงการเปนผูประกอบการทาง
สังคม (Social Entrepreneur) ไววา เกิดจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพในการดําเนินงานของ
ผูประกอบการหรือ Entrepreneur ซึ่งโดยพื้นฐานมักเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทําในสิ่งใหมๆ 
และยืนหยัดที่จะดําเนินงานจนเกิดผลเปนรูปธรรมไดอยางไมทอถอย มีการเคลื่อนไหวเร็ว และปรับตัว
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เขากับสถานการณตางๆ ไดทันทวงที ถือเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆ  
    ศักยภาพที่นาชื่นชมในตัวของผูประกอบการดังกลาว ถูกนํามาประยุกตใช
กับงานพัฒนาสังคม โดยใชชื่อวา ผูประกอบการทางสังคม หรือ Social Entrepreneur ซึ่งมี
ลักษณะรวมที่เหมือน Business Entrepreneur ในเรื่องความคิดสรางสรรค และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการสรางใหเกิดขึ้นไดจริงเปนรูปธรรม เพียงแตวาจุดเริ่มตนที่คิดจะสรางงานนั้นไมใช
กําไรเปนตัวตั้งตนแตเปนการสรางสรรคสังคมใหดีงามขึ้น กําไรอาจมีแตก็เพื่อการดําเนินงานใหคงอยู
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อสรางสรรคสังคมที่ไดผลจริง สิ่งที่นาสนใจมากสําหรับคนกลุมนี้คือ 
นอกจากจะมีความสามารถในการบริหารจัดการในลักษณะเดียวกับผูประกอบการทางธุรกิจแลว ยัง
เริ่มตนจากการมีใจอยากจะชวยเหลือสังคม อยากใหแกสังคม หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น 
ผลลัพธการทํางานจึงมิใชกําไรเพื่อตัวเอง แตกลังเปนสังคมที่งดงามขึ้น สะอาดขึ้น มีความสุขมากขึ้น 
แมจะเปนปริมาณเพียงเล็กนอยก็ตาม 
   (1.5) การพัฒนาการมีสวนรวม 
    การพัฒนาการมีรวมมือขององคกรแบบขามภาคสวนการดําเนินงานของ
พันธมิตรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคมนั้นมี
พัฒนาการมาอยางยาวนาน เริ่มตั้งแตยุคสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เครือขายภาค
ประชาชนไดเกิดขึ้นในลักษณะของกลุมอุปถัมภที่เปนความสัมพันธเชิงอํานาจในระบบฐานันดร ไดแก 
เจานาย ไพร ทาส และลูกนอง ซึ่งเปนโครงสรางทางสังคมที่มีอยูในสมัยนั้น ตอมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เกิดการรวมตัวกันของชนชั้นกลางที่เริ่มเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศมีแกนนําที่สําคัญคือ ปรีดี พนมยงค ที่ไดเสนอแนวคิดการรวมกลุมแบบสหกรณ ซึ่งถือ
เปนฐานคิดที่สําคัญในการพัฒนาสังคมไทยในเวลาตอมา 
    เมื่อมาถึงยุคสมัยที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509, พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2514) ภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ภาคประชาชนในการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ จึงไดมีการจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้น เพื่อเปน
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาองคกรเครือขายภาคประชาชน อันจะนําไปสูการสรางฐานการผลิต
และการสรางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศ ซึ่งแนวทางดงกลาวไดกอใหเกิดขบวนการ
จัดตั้งกลุมและเครือขายภาคประชาชนอยางมากมาย โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรเพื่อการผลิต และกลุม
ทางดานธุรกิจ โดยมีการจัดตั้ง “หอการคา” ซึ่งเปนสถาบันภาคเอกชนที่รวมนักธุรกิจทุกสาขาอาชีพ 
เพื่อการพัฒนาและเสริมสรางเศรษฐกิจสังคมของทองถิ่นและประเทศชาติที่รวมนักธุรกิจทุกสาขา
อาชีพ เพ่ือการพัฒนา และเสริมสรางเศรษฐกิจสังคมของทองถิ่นและประเทศชาติไปสูความมั่นคงและ
ความมั่งค่ัง 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3-4 (พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519, 
พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2524) ไดมีการริเริ่มแนวทางการสงเสริมใหชุมชนพฒันาตนเอง โดยมีแนวความคิด
ที่วา ชุมชนไมควรไดแตเพียงรับบริการจากรัฐ แตควรมีการรวมตัวกันเปนกลุม “เครือขายชุมชน” ที่
สามารถแกไขปญหาของตนเองได เชน กรณีของโครงการยกกระบัตร จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ริเริ่ม
โดยอาจารยปวย อึ้งภากรณ ที่ไดดําเนินการโดยเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกับการมีสวนรวม
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ในการแกไขปญหาของภาคประชาชน แนวคิดการพัฒนาดวยพลังชุมชนดังกลาว ไดมีนักวิชาการนํามา
ประยุกตใชอยางตอเนื่อง เชน หมอมราชวงศอคิน รพีพัฒน ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี 
เปนตน มีการจัดตั้งสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI) นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาว ไดมีองคกร
พัฒนาระหวางประเทศเริ่มเขามาดําเนินกิจกรรมในสังคมไทย 
    ชวงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2519 ซึ่งเปน
ชวงที่กลุมนักศึกษาปญญาชนไดเขามามีสวนรวมกระตุมใหเกิดการแกไขปญหาและการพัฒนา โดยมี
ขบวนการของกลุมกรรมกรชาวนา และกลุมปญหาเขารวมเหตุการณดวย เมื่อการรวมตัวกันเขมขนขึ้น
จึงไดกอตั้งเปนสหพันธ ชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย หลังเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กลุม
นักศึกษาปญญาชน กรรมกร และชาวไรชาวนาบางสวนไดไปทํางานพัฒนากับชุมชนชนบทและกลุม
ปญหาตางๆเมื่อรัฐบาลมีคําสั่งที่ 66/2523 ทําใหกระแสของงานพัฒนาชุมชนยิ่งขยายตัวมากขึ้น เกิด
เปน “องคกรพัฒนาเอกชน” (NGO) ซึ่งมีการกอตั้งขึ้นอยางมากมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ง
โดยสวนใหญเปนการแกไขปญหาพื้นฐานของชาวบานในแตละทองถิ่น เชน ดานการเกษตร ดาน
การศึกษาในชนบท ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การศึกษาของเด็กและเยาวชน เปนตน 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2529) 
เปนยุคของ “คําตอบอยูที่หมูบาน” เกิดแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น และมีการรวมตัว
กันขององคกรชุมชนอยางเปนขบวนการ จากเดิมที่พัฒนาเฉพาะในชุมชนบางพื้นที่ เฉพาะเรื่องก็
เปลี่ยนเปนการพัฒนาที่เชื่อมโยงองคกรชุมชนในพื้นที่เดียวกันหรือมีปญหาเดียวกันใหมีโอกาสเปลี่ยน
เรียนรูกันมากขึ้น ตอมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534) ทางดานภาคธุรกิจก็ไดมี
การรวมตัวกันอยางชัดเจนเชนกัน ในนาม “สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” เพื่อพัฒนาสถาบัน
ธุรกิจภาคเอกชนใหแข็งแกรง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ
ผลประโยชนของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก 
    ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7-8 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539, 
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544) การดําเนินงานของเครือขายองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตางก็มีการพัฒนาและรวมตัวกันอยางเขมแข็งยิ่งขึ้น จนกระทั่งในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) ซึ่งไดมีการอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
และบริหารประเทศ องคกรพันธมิตรทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และภาคองคกร
พัฒนาเอกชนไดมีการปรับตัวเขาหากันมากขึ้น มีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย ทั้งในเชิงพื้นที่ดําเนินการ 
และเครือขายเชิงประเด็นปญหา โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี เชน ระบบอินเตอรเน็ต กระบวนการ
สื่อสารผานสื่อมวลชน เปนเครื่องหนุนเสริมใหมีการติดตอสื่อสารระหวางกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศโดยภาครวม 
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ตารางที่ 2.1 สรุปการกอรูปของพันธมิตรองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน 
 

ยุคสมัย กลุมพันธมิตร 
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กลุมอุปถัมภ เจา นาย ไพร ทาส ลูกนอง 
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การรวมกลุมแบบสหกรณของชนชั้นกลาง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-2 
(พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2509, พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2514) 

ภาครัฐจัดตั้ง “กรมการพัฒนาชุมชน”  
กลุมธุรกิจรวมกันจัดตั้ง “หอการคา” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3-4 
(พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519, พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2524) 

- ริเริ่มแนวคิด “เครือขายชุมชน” 
โดย ดร.ปวย อึ้งภากรณ 
- นักวิชาการแนว “พลังชุมชน” เชน 
หมอมราชวงคอคิน  รพีพัฒน 
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี 

ชวงเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ป พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2519 - จัดตั้งสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI) 
การกาวเขามาขององคกรพัฒนาระหวาง 
ประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2529) 

- กลุมกรรมการ ชาวนา กอตั้งสหพันธ
ชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย 
- คําสั่งที่ 66-2523 กอเกิด “องคกรพัฒนา
เอกชน” (NGO) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534) 

ภาคธุรกิจรวมกอตั้ง “สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 7-8 
(พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544) 

เครือขายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาชน และองคกรพัฒนาชุมชน ตางทวี
ความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดการ
ปรับตัวและเชื่อมโยงเขาหากันของ
เครือขายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนภาค
ประชาชน และองคกรพัฒนาชุมชน 

 
ที่มา: พระมหาสุทิตย  อากากโร (อบอุน) (2547) 
 
 2.7.4 การประเมินประสิทธิผลขององคการ 
  นักวิชาการไดเสนอแนวคิดการประเมินประสิทธิผลขององคการไวเปน จํานวนมาก 
โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่แตกตางกันจะใหความสําคัญแกเกณฑการประเมิน ที่แตกตางกันดวย 
กลาวคือ นักวิทยาศาสตรเห็นวาควรมีประสิทธิผลขององคการพิจารณา ไดจากสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่
สามารถคิดคนใหนักเศรษฐศาสตรเสนอใหวัดประสิทธิผล ขององคการจากผลตอบแทนที่ไดรับจากการ
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ลงทุน นักสังคมวิทยาเห็นควรใหพิจารณา จากความพึงพอใจของพนักงานและสภาพแวดลอม หรือ
บรรยากาศในการทํางาน เปนตน 
  สําหรับแนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององคการ อาจแยกเปน 2 แนวทาง คือ 
(มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, 2536)   
  1) การประเมินประสิทธิผลตามเปาหมาย (The Goal-attainment Approach) 
เปนการประเมินประสิทธิผลโดยพิจารณาจากความสามารถขององคการในการดําเนินงานให บรรลุ
เปาหมายขององคการนักวิชาการที่ศึกษาประสิทธิผลขององคการตามแนวความคิด นี้ไดแก
Georgopoulos and Tannenbaum (อางถึงใน มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, 2536) โดยเห็นวา องคการทุก
องคการมุงที่จะบรรลุเปาหมายขององคการโดยการใชเครื่องมือที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เพื่อผลิตผลงาน
ขององคการการใหความหมายของประสิทธิผลองคการ จึงตองพิจารณา 2 ประเด็น คือ เปาหมายหรือ
วัตถุประสงค และหนทางหรือเครื่องมือ (Means) ซึ่งองคการใชในการรักษาความเปนองคการและ
บรรลุเปาหมายใหได สําหรับเปาหมายสําคัญขององคการทั่วๆ ไปคือ ผลผลิต (Output) ในแงที่วา
สามารถบรรลุถึงจดหมายที่องคการไดตั้งไว ไมวาจะโดยปริมาณหรือคุณภาพ ความสามารถที่จะ
ปรับตัว ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการโดยไมสูญเสียความมั่นคง และการ
รักษาไวซึ่งทรัพยากรทั้งมนุษยวัตถุอุปกรณโดยมีตัวแปรที่ใชวัดประสิทธิผลขององคการ ไดแก 
   1.1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) 
   1.2) ความยืดหยุน (Flexibility) ขององคการในรูปความสําเร็จในการปรับตัวเขา
กับการเปลี่ยนแปลงภายในองคการและภายนอกองคการ 
   1.3) การปราศจากความตึงเครึยด (Strain) หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุม 
ยอยในองคการ หรือระหวางหนวยงานในองคการ 
   ไพรซ (Price, 1968) เสนอวาเครื่องบงชี้ความมีประสิทธิผลขององคการนาจะ
พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้คือ ความสามารถใน การผลิต (Productivity) ขวัญ (Morale) การ
ปฏิบัติงานตามแบบอยาง (Conformity) การปรับตัว (Adaptiveness) ความเปนปกแผนหรือเปน
สถาบันขององคการ โดยเห็นวา ความสามารถในการผลิตที่มีความสัมพันธใกลชิดกับความมี
ประสิทธิผลขององคการ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปจจัยเหลานี้อาจไมสัมพันธสอดคลองกัน การที่
องคการมี เปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย จึงจําเปนตองเลือกวา ตองการบรรลุเปาหมายใด 
นอกจากนี้ ลักษณะขององคการ ไดแก การแบงงานตามความชํานาญเฉพาะดาน กระบวนการหรือ 
ขั้นตอนในการผลิตก็มีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการดวยเชนกัน 
   แนวคิดในการนําเปาหมายมาใชประเมินประสิทธิผลขององคการมีขอจํากัด กัด
อยูหลายประการ ไดแก การกําหนดเปาหมายซึ่งสามารถวัดผลการดําเนินงานของ องคการไดอยาง
ถูกตองชัดเจน เนื่องจากเปาหมายบางอยางไมสามารถวัดความสําเร็จได เปนตัวเลข หรือรูปธรรม
ชัดเจนได หรือเปนเปาหมายระยะยาวความสอดคลองและความสัมพันธของเปาหมายตางๆ ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวองคการมักจะกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวมากกวาหนึ่งเปาหมาย และแตละ
เปาหมายอาจขัดแยงกันเอง รวมทั้งการทีเ่ปาหมายขององคการไดรับการยอมรับจากฝายตางๆ  มากนอยเพียงใด 
  2) การประเมินผลเชิงระบบ (The System Approach) เนื่องจากแนวการศึกษา
แรกเนนที่เปาหมาย หรือวัตถุประสงคอันเปนผลผลิต หรือปจจัยนําออก (Output) โดยละเลยที่จะ
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พิจารณาปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการผลิต (Process) จึงกอใหเกิดขอจํากัดใน การประเมิน
ประสิทธิผลขององคการหลายประการ ดังนั้น ทฤษฎีระบบจึงเปนรูปแบบ การประเมินประสิทธิผลที่
พยายามแกไขขอบกพรองดังกลาว โดยเพิ่มตัวแปรในการ พิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการผลิต 
กระบวนการผลิต และผลผลิตที่ไดรับ 
   ในขณะเดียวกันก็ไดใหความสําคัญแกสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคการ โดยพิจารณาจากการปรับตัวและดํารงอยูในสภาพแวดลอมตอไปได 
   กิ๊บสัน วันซีเวียร และดอนเนลลี่ (Gibson Ivancevich & Donnelly, 1979) ได
สรุปแนวความคิดการประเมินประสิทธิผลขององคการตามทฤษฎีระบบ มีหลักเกณฑ คือ 
   1) เกณฑการประเมินประสิทธิผลจะตองสะทอนใหเห็นวงจรทั้งหมดของ ตัวปอน
กระบวนการ และผลผลติ (Input-process-output Cycle) 
   2) เกณฑการประเมินประสิทธิผลจะตองสะทอนใหเห็นความสัมพันธตอกัน
ระหวางองคการและสภาพแวดลอมซึ่งองคการตั้งอยู นักวิชาการทึ่ไดทาการศึกษาประสิทธิผลของ
องคการตามแนวคิดระบบนี้ ไดแก 
   กิ๊บสัน และคนอื่นๆ (Gibson & et al., 1979) ใชทฤษฎีระบบเปนกรอบการวิเคราะห 
ประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ 
   1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) หมายถึง กิจกรรมในการผลิต โดย 
ใชทรัพยากรนอยที่สุด 
   2) ความพึงพอใจ (Satisfiction) หมายถึง กิจกรรมในการสนองตอบความสนใจ
ของสมาชิก 
   3) การพัฒนา (Development) หมายถึง กิจกรรมการลงทุนในทรัพยสันดานคน 
(Human Assets) โดยเฉพาะการฝกอบรมและการพัฒนา 
   คอบโลพ (Coplow, 1964) เสนอวาประสิทธิผลขององคการสามารถวัดไดจากแปรคือ 
   1) ความมั่นคงในระยะยาว 
   2) การประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสวนประกอบขององคการ 
   3) ความเต็มใจของคนในองคการในอันที่จะยังคงมีสวนรวมในองคการตอไป 
   4) การบรรลุถึงเปาหมายขององคการ 
   สตีท (Steers, 1977) ไดเสนอตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ      
ซึ่งแยกตามลักษณะไว 4 ประการคือ 
   1) ลักษณะขององคการ (Organizational Characteristics) 
    1.1) โครงสราง ไดแก ความมากนอยของการกระจายอํานาจ การแบงงาน ตาม
ความชํานาญเฉพาะดาน กฎ ระเบียบ ขอบังคบัขององคการ ขนาดขององคการ และชวงการบังคับบัญชา 
    1.2) เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือ หรือวิธีการซึ่งองคการใเไนการแปร สภาพตัว
ปอนออกไปเปนผลผลิต ไดแก เครื่องมือเครื่องจักรทื่ใชในการผลิต กระบวนการ และวิธีการผลิต 
   2) ลักษณะของสภาพแวดลอม (Environmental Characteristics) 
    2.1) สภาพแวดลอมภายนอกองคการ ไดแกสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
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    2.2) สภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก บรรยากาศขององคการ เชน นโยบาย
การบริหารงานบุคคล รูปแบบการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวาง สมาชิกในองคการ 
    2.3) ลักษณะของพนักงาน ไดแก ความผูกพันที่มีตอองคการ และผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคการ 
    2.4) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ไดแก การกําหนดเปาหมายของ 
องคการ การติดตอสื่อสาร ภาวะผูนํา การสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับตัวของ
องคการ และการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
 2.7.5 วิธีการวัดประสิทธิผล 
  เอ็ดดี (Eddy, 1981) กลาววา หากจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิผล
ควรคํานึงถึงระดับในการวิเคราะห 3 ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับจัดการ และระดับองคการโดยมี
วิธีการวัดประสิทธิผลขององคการในระดับองคการ 4 แนวทาง คือ (Robbins, 1990) 
  1) วัดจากความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการ (Goal-attainmenta 
Proach) วิธีการวัดตามแนวคิดนี้ยึดถือหลักการที่วาการวัดประสิทธิผลขององคการสามารถวัดไดจาก
ความสามารถขององคการในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวขององคการ ภายใตสมมติฐาน
ที่วาองคการนั้นตองมีเปาหมายที่แทจริงเปาหมายนั้นสามารถมองเห็นและเขาใจไดจํานวนเปาหมาย
ขององคการมีไมมากเกินไป สมาชิกในองคการมีความเห็นพองตองกันในเปาหมายและตองสามารถวัด
ไดวา องคการจะสามารถบรรลุเปาหมายไดในระดับใด เมื่อไหร และอยางไรอยางไรก็ตามวิธีการวัด
ประสิทธิผลขององคการตามแนวทางนี้ประสบกับปญหาหลายประการดวยกันเนื่องจากเปาหมายของ
องคการมักมีเปาหมายที่แตกตางไปจากเปาหมายในทางปฏิบัติ รวมถึงการทําความเขาใจถึงผูกําหนด
เปาหมายขององคการก็เปนเรื่องที่เขาใจ ไดยากองคการหลายๆ องคการมีเปาหมายหลายอยางซึ่งใน
บางครั้งก็ขัดแยงกันเองและการจัดอันดับความสําคัญของเปาหมายเหลานั้นเปนเรื่องที่ยากพอสมควร 
และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความยากในการเลือกวาจะวัดประสิทธิผลขององคการจากเปาหมาย
ระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาว นอกจากนั้น แมวาองคการจะสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได แต
องคการอาจไมมีประสิทธิผลก็ไดถาหากเปาหมายนั้นต่ําเกินไปวางเปาหมายผิด หรือเปาหมายนั้นเปน
อันตรายตอองคการ (Cameron, 1981) 
  2) วัดโดยอาศัยความคิดระบบ (System Approach) ดวยขอจํากัดของแนวทางแรก
ที่เนนการใหความสําคัญกับปจจัยผลผลิตขององคการ ดังนั้น จึงมีการอาศัยแนวความคิดเชิงระบบ ซึ่ง
ครอบคลุมสวนอื่นๆ ขององคการมาประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยการวัดประสิทธิผลของ
องคการตามแนวคิดนี้ จะคํานึงถึง ความสามารถขององคการในการหาปจจัยนําเขา ความสามารถของ
องคการในการแปรสภาพปจจัยนําเขาเปนปจจัยผลผลิต ความสามารถในการอยูรอดขององคการ
ทามกลางสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธแบบพึ่งพากันระหวางสวนตางๆ ของ
องคการจะเห็นไดวา แนวทางการประเมินผลแบบนี้มีขอดี คือ เปนการใหความสําคัญตอเปาหมาย
ระยะยาวขององคการ ความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ขององคการ และสามารถหาตัวชี้วัดอื่นมา
ประเมินประสิทธิผลขององคการหากเปาหมายขององคการมีความคลุมเครือ อยางไรก็ตาม ขอจํากัด
ของแนวคิดนี้ คือ ตัวแปรบางตัว เชน ความสามารถขององคการในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
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ที่มีการเปลี่ยนแปลง เปนตัวแปรที่วัดคอนขางยาก นอกจากนั้น ยังทําใหนักวิชาการสนใจศึกษาถึง
วิธีการทํางาน (Means) มากกวาเปาหมายที่แทจริง (Ends) ขององคการ 
  3) วัดจากความสามารถขององคการในการเอาชนะใจผูมีอิทธิพลตอองคการ
(Strategicconstituencies Approach) องคการที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดนี้ คือ องคการที่สามารถ
รูไดวากลุมใด บุคคลใดมีความสําคัญตอองคการและสามารถเอาชนะใจกลุมคนเหลานั้นหรือบุคคล
นั้นๆ ได ซึ่งจะทําใหบุคคลและกลุมบุคคลเหลานั้นไมดําเนินการใดๆ ที่ขัดขวางการทํางานขององคการ 
ดังนั้น องคการจะอยูรอดไดจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการของบุคคลและกลุมผลประโยชน
เหลานั้นไดดีขอจํากัดของแนวคิดนี้ คือ ความยากในการระบุวาใครหรือกลุมใดเปนผูที่มีความสําคัญ
เหนือองคการ และการหาขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับความตองการของบุคคลและกลุมผลประโยชนตางๆ 
เปนเรื่องที่คอนขางยากลําบาก 
  4) วัดจากคานิยมที่แตกตางกันของสมาชิกในองคการ (Competing-values 
Approach) แนวคิดนี้เห็นวา การวัดประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับผูประเมินวาเปนใคร มีคานิยม
อยางไร เพราะบุคคลที่กําหนดเปาหมายขององคการแตละคนมีคานิยมที่แตกตางกัน เชน ผูบริหาร 
ฝายผลิต และฝายสนับสนุน ตางก็มีความคิดที่แตกตางกันในเรื่องของเกณฑการประเมินประสิทธิผล
ขององคการ แนวคิดนี้มีความคลายคลึงกันกับแนวคิดระบบแตแตกตางกันที่แนวคิดนี้เนนในเรื่องของ
คนที่มีอิทธิพลตอการอยูรอดขององคการเปนหลักการวัดโดยดูจากคานิยมที่แตกตางกันของสมาชิก
องคการ (Competing-valueapproach) นี้ เปนการวัดประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาคานิยม
ที่ขัดแยงกันของคนในองคการใน 3 ประเด็น คือ การมองโครงสรางองคการวาเนนความยืดหยุนหรือ
การควบคุม การมองวาควรจะเนนคนหรือองคการ และการมองถึงกระบวนการภายในวามีวิธีการและ
เปาหมายอยางไร 
 2.7.6 การวัดและประเมินประสิทธิผล 
  ประสิทธิผลทั้งหมดขององคการเปนเรื่องที่วัดไดยากมากทั้งนี้เนื่องเพราะขนาดที่
ใหญโตขององคการความหลากหลายในดานภารกิจ และการแยกยอยออกเปนสวนประกอบตางๆ ที่
หลากหลายขององคการ ขณะเดียวกันองคการจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย และดําเนินการเพื่อรองรับ
เปาหมายหลายๆ ประการไปพรอมกัน ทําใหเกิดผลตางๆ มากขึ้นผลที่เกิดขึ้นมีทั้งผลจงใจใหเกิดขึ้น 
และผลที่ไมไดตองการใหเกิดขึ้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงการวัดประสิทธิผลไวมากมาย
ดังนี้ 
  แคมปเบล (Campbell, 1977) ไดสรางปจจัยชี้วัดประสิทธิผลขององคกร และได
พัฒนาปรับปรุงในเวลาตอมา บทความไมปรากฏหลักฐาน และไมมีบทวิจัยใดกลาวไว โดยมีการรวบรวมตัวแปร
เพื่อชี้วัดประสิทธิภาพขององคกร จํานวน 30 ตัวชี้วัด ไดแก 
  1) ประสิทธิภาพโดยภาพรวม (Overall Effecting) เปนการประเมินสภาพท่ัวไปโดย
นําคุณลักษณะของปจจัยชี้วัดที่นาจะเปนการวัดดวยสายตาโดยรวม ความสําเร็จในผลงานที่บันทึกไว หรือ
ผลคะแนนที่ไดรับจากการประเมินหรือดุลพินิจของบุคคลหลายๆ คน ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับองคกรนั้นๆ 
  2) ผลิตผล (Productivity) วัดปริมาณหรือจํานวนผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ซึ่ง
องคกรผลิตได แบงเปน 3 ระดับ คือ ปจเจกบุคคล กลุมและองคกร โดยใชขอมูลที่บันทึกในดานผลงาน
ที่สําเร็จ และ/หรือคาคะแนน 



 88

  3) ประสิทธิผล (Efficiency) วัดจากดัชนีสะทอนใหเห็นการเปรียบเทียบผลงานของ
หนวยงานและตนทุน 
  4) ผลกําไร (Profit) วัดจากจํานวนรายไดจากการขายหลังจากหักตนทุนและบรรลุ
เปาหมายที่วางไว รอยละของรายรับจากการลงทุน และรอยละของรายรับจากยอดขาย 
  5) คุณภาพ (Quality) วัดจากคุณภาพของการบริการหรือสินคา โดยองคกรที่ปฏิบัติงาน
อยางมีแบบแผน ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจในสินคาและบริการแตละชนิดขององคกร โดยวัดเปนตัวเลข 
  6) อุบัติเหตุ (Accidents) วัดจากจํานวนความถี่ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะทํางาน 
ซึ่งทําใหเสียเวลา แคมปเบล (Campbell, 1977) พบวา อัตราการเกิดอุบัติเหตุ สามารถใชวัด
ประสิทธิผลขององคกร 
  7) การเติบโต (Growth) วัดจากการเพิ่มขึ้นอยางแปรผันของจํานวนบุคลากร 
(Total Manpower) สมรรถนะในการผล (Plant Copacity) สินทรัพย (Assets) ยอดขาย (Sales) 
ผลกําไร (Profit) สวนแบงทางการตลาด (Market Share) และจํานวนของนวัตกรรม (Number of 
Innovations) ซึ่งอาจใชในการเปรียบการเติบโตในอดีตกับปจจุบันได 
  8) การขาดงาน (Absenteeism) โดยปกติจะไมระบุชัดเจน ในเรื่องการขาดงาน แตมี
นัยสําคัญในดานจํานวนการขาดงาน (ยกตัวอยางเชน ระยะเวลาของการขาดงาน และความถี่ในการขาดงาน) 
  9) อัตราการลาออก (Turnover) ในบางกรณีวัดจากจํานวนการลาออก โดยความ
สมัครใจซึ่งวัดจากผลงานเปนหลัก เปนสิ่งที่นาประหลาดใจกับจํานวนตัวแปร และการศึกษาเรื่อง
เหลานี้มีจํานวนนอยมากในการใชวัด 
  10) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) มีความคิดรวบยอดหลายวิธี โมเดลที่
เปนความพึงพอใจของปจเจกบุคคลในปริมาณผลงานที่หลากหลายที่บุคลากรประสบผลสําเร็จ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงาน เชน โอกาสในการไดรับการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง เปนความพึงพอใจไดรับ
ความสําคญัของผลสําเร็จของแตละคน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับผูอื่นที่เทาเทียมกัน 
  11) แรงจูงใจ (Motivation) โดยทั่วไปบุคคลมีทัศนคติที่มุงมั่นทุมเทในการมีสวนรวม 
กับเปาหมายขององคกร หรือรวมปฏิบัติกิจกรรมในหนาที่ของตนอยางดี ไมใชความพึงพอใจ เพราะ
ผลงาน แตมากกวานั้น คือ ความพรอมหรือปรารถนาที่จะบรรลุเปาหมาย องคกรใหความยกยอง
บุคคลเหลานั้น 
  12) ขวัญกําลังใจ (Morale) เปนการยากที่จะชี้ใหเห็นความเดนชัดหรือยากตอการ
เขาใจในนักทฤษฏีและนักวิจัยขององคกรของกลุมโดยธรรมชาติ เปาหมายของสวนรวม คํามั่นสัญญา 
และความรูสึกเปนเจาขององคกร กลุมทีมงานมีระดับขวัญกําลังใจ 
  13) การควบคุม (Control) ระดับและการกระจายในดานการบริหารจัดการ การ
ควบคุมภายในองคกร โดยพฤติกรรมของสมาชิกในองคกรมีอิทธิพลตอกันและกํากับดูแลซึ่งกันและกัน 
  14) ความขัดแยงและความสามัคคีกลมเกลียว (Conflict and Contention) ความ
สามัคคีกลมเกลียวในองคกร ซึ่งสมาชิกชอบเหมือนๆ กัน ทํางานรวมกันอยางดี สื่อสารอยางเปดเผย 
จริงใจ และใหความรวมมือในการทํางานอยางเต็มที่ แตอีกดานหนึ่งในองคกรที่ฉอฉล ทั้งวาจาโกหก 
และมีปญหาขัดแยง ขาดความรวมมือ และไรประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
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  15) ความยืดหยุนในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม (Flexibility Adaptation) การ
ปรับตัว นวัตกรรม (Adaptation Innovation) อางถึงศักยภาพขององคกรในการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมมากมาย มีหลายคนที่เขียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ แตนอยมากที่จะสรางเครื่องมือวัด
มาตรฐานในดานนี้ 
  16) การวางแผนและการตั้งวัตถุประสงค (Planning and Goal Setting) ระดับการ
วางแผนขององคกรอยางเปนระบบเพื่ออนาคต และรวมถึงความรูที่จะมีสวนรวมในการตั้งวัตถุประสงค
ขององคกร 
  17) ความเห็นรวมกันในเปาหมาย (Goal Consensus) หากแยกความมุ งมั่นตอ
เปาหมายขององคกรออกความเห็นพองตองกันในเปาหมาย ซึ่งทุกคนตระหนักถึงเปาหมายขององคกร
เหมือนกัน เปนทิศทางเดียวกัน 
  18) การยอมรับในเปาหมายขององคกร (Internalization of Organizational Goal) 
อางถึงการยอมรับในเปาหมาย รวมถึงความเชื่อในเปาหมายดังกลาวถูกตองและเปนจริงได จะไมขยายผล
ถึงเปาหมายชัดเจน หรือยอมรับโดยสมาชิก (เปาหมายชัดเจน และเห็นพองตองกัน ตามลําดับ) 
  19) บทบาทและบรรทัดฐาน (Role and Norm Congruence) ระดับความเห็นตกลง
รวมกันของสมาชิกขององคกร ซึ่งเกิดขึ้นโดยทัศนคติ และความปรารถนาของระดับหัวหนางาน ความ
คาดหวัง ในผลงาน ขวัญและกําลังใจ ตัวกําหนดของบทบาทและอื่นๆ 
  20) ทักษะการจัดการอยางมีสัมพันธภาพ (Manaerial Interpersonal Skills) ระดับ
ทักษะของผูบริการที่มีตอหัวหนางาน ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ในดานการใหการสนับสนุน 
อํานวยความสะดวก ดวยการสรางสัมพันธภาพ และความกระตือรือรนที่จะบรรลุเปาหมาย และไดรับ
ผลสําเร็จอยางงดงาม รวมทั้งความเอาใจใสตอพนักงานเปนหลัก และอื่นๆ 
  21) ทกัษะการจัดการโดยเนนงานเปนหลัก (Managerial Task Skills) ระดับทักษะ
ผูบริหารขององคกร สั่งการผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาทีมผูปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง ซึ่งไมไดใชทักษะ
สัมพันธภาพกับสมาชิก 
  22) การบริหารจัดการขอมูลและการสื่อสาร (Information Management and 
Communication) ประสิทธิผลขององคกร ซึ่งเกี่ยวกับความสําคัญในดานการวิเคราะหขอมูล และ
การกระจายขอมูลอยางถูกตองสมบูรณ และมีประสิทธิผล 
  23) ความเปนระเบียบเรียบรอย (Readiness) องคกรที่ประสบผลสําเร็จในงานนั้น   
ตัวแปรที่ใชวัดความสําเร็จตองมีความเครงครัดในระเบียบวินัยเหมือนกับทหาร 
  24) การใชทรัพยากรอยางมปีระสิทธิภาพ (Utilization of Environment) องคกรที่
ประสบความสําเร็จยอมรับวาทรัพยากรเปนสิ่งหายากและมีคุณคา จึงมีความจําเปนมากที่จะใชอยางมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  25) การประเมินองคกรโดบุคคลภายนอก (Evaluations by External Entities)
การประเมินองคกรหรือหนวยงาน โดยปจเจกบุคคลและองคกรภายนอกที่มีสัมพันธภาพกัน ซึ่งองคกร
และบุคคลใหความจงรักภักด ีความมั่นใจ และใหการสนับสนุนแกองคกร นั่นคือกลุมของผูผลิต ลูกคา
เจาของธุรกิจ คูคาที่สําคัญ และสาธารณชน 
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  26) ความมั่นคง (Stability) ความมั่นคงของโครงสราง หนวยงาน และทรัพยากร
ตางๆ ขององคกรตามเวลาที่ผานไป หรือชวงวิกฤต ิยากลําบากยังสามารถผานไปได 
  27) คุณคาของทรัพยากรบุคคล (Value of Human Resource) ปจจัยที่วัดในเรื่อง
ของคุณคาหรือมูลคาของสมาชิกแตละคนในดานความรูสึกหรือสํานึกผิดชอบตอองคกร 
  28) การมีสวนรวมและการกระจายอํานาจ (Participation and Shared Influence) 
แตละคนในองคกรมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งมีผลตอเขาท้ังหลายโดยตรง 
  29) การเนนการพัฒนาและฝกอบรม (Training and Development Emphasis) 
ความทุมเทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร 
  30) การเนนผลงาน (Achievement Emphasis) ความตองการของบุคคลดาน
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร ซึ่งปรากฏใหเห็นเดนชัดในเรื่องคุณคาที่สูงกับเปาหมายใหมๆ 
  มิลเลท (Millett, 1954) ไดแสดงทัศนะถึงปจจัยชี้วัดความสําเร็จในองคกรภาครัฐวา 
ปจจัยชี้วัดมีความหลากหลายในการวัดคุณสมบัติตางๆ ไดอยางเหมาะสม โดยในประการแรก ตองมี
ความงาย แตมีน้ําหนักแตกตางกันที่สามารถถวงคาความแปรปรวนไดอยางดี หากตัวใดไมสามารถอางอิงได
เพียงพอ โดยเฉพาะโมเดลประสิทธิผลขององคกร ตองมีโครงสรางที่ถูกตองและเหมาะสม มีความ
สม่ําเสมอ เปนระบบสมบูรณแบบและละเอียดในตัวแปรชี้วัด อยางไรก็ตาม ไมมีรูปแบบใดที่ถูกตอง
ที่สุด ดังนั้น จึงตองกําหนดหลักเกณฑและวัตถุประสงคใหชัดเจน ประการที่สอง หากมองในมุมกวางและ
เฉพาะเจาะจง ยังไมอาจสรุปหรือเขาใจไดงาย ประการที่สาม หากพิจารณาถึงแนวความคิด วิธีการที่ใช
กับองคกร ผลงานที่ประสบผลสําเร็จ ขอมูลทาง On Line คาคะแนนที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมและ
ความคิดสวนบุคคลมาใชประเมินองคกรรวมกัน ประการที่สี่ ตัวแปรที่ใชวัดหรือนํามาเปนเกณฑกําหนด
ระดับพฤติกรรม เชน ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) มีระดับมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจหมายถึง
การใชวิจารณญาณบงบอกระดับความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน และอยูภายในเกิดขึ้นทุก
วันในองคกรอยางหลีกเหลี่ยงไมได ดังนั้น เปนการยากที่จะวัดความสัมพันธระหวางตัวแปรความสนใจกับ
ผลงานหรือไม ดังเชน โมเดลวัตถุประสงค (Goal Model) และระบบธรรมชาติ (Nature System) นักทฤษฏี 
นักวิจัยสวนใหญ และนักปฏิบัติจะปรับใชแนวความคิดระบบในการทดสอบสมมุติฐานตัวแปรระบบเพื่อ
หาขอสรุปความสัมพันธในความสําเร็จขององคกรที่มีพันธกิจ (Mission) ขององคกรอยางชัดเจน ในทาง
ตรงกันขามโมเดลวัตถุประสงค (Goal Model) ตองการขอมูลเปนหลัก ในการสนับสนุนขอเท็จจริง จึง
ตองมีแผนที่ชัดเจน โดยใชปจจัยชี้วัดแบบทั่วไปและเฉพาะเจาะจง (Generality Specificity) และ
ความสัมพันธ (Mean and Relationships) กําหนดโครงสรางที่เปนแบบแผนผัง เวนแตประสิทธิผลของ
องคกรจะกําหนดนโยบาย หลักเกณฑท่ีใชเกณฑชี้วัดที่แนนอน 
  อยางไรก็ตามเกณฑการวัดประสิทธิผลขององคการที่แคมปเบลไดนําเสนอไวขางตน  
แมวาจะมีผลประโยชนในการนําไปประเมินเพื่อชี้วัดประสิทธิผลขององคการ แตเกณฑหลายขอมี
ความขัดแยงกันอยู หากจะนําไปใชใหไดผลจําเปนตองทบทวน และเลือกเกณฑการประเมินที่มี ความ
สอดคลองกับองคการมากท่ีสุด 
  กิบสัน และคนอื่นๆ (Gibson & et al., 1982) ไดนําความหมายของประสิทธิผลของ
องคการที่ Chris Argyris ไดใหไววาเปนสภาวะ ซึ่ง “องคการตามระยะเวลาที่ผานไปเพิ่มผลผลิตขึ้น 
(Outputs) ในขณะที่ตัวปอน (Inputs) คงที่หรือลดนอยลง หรือมีผลผลิตที่คงที่ในขณะที่ตัวปอนลดลง”  
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มาผสมผสานกับมิติเวลา ทําใหการวิเคราะหองคการจะตองวิเคราะหกระบวนการหรือวงจรของการนํา
ทรัพยากร ซึ่งเปนปจจัยหรือตัวปอนมาจัดการใหออกมาเปนผลกลับสูสภาพแวดลอมผานระยะเวลา 
โดยมีเครื่องบงชี้ซึ่งสามารถจําแนกตามระยะเวลาไดดังนี ้
  1) เครื่องบงชี้ระยะสั้น (Short-Run) ซึง่วัดไดจากการผลิต ประสิทธิภาพและความพอใจ 
  2) เครื่องบงชี้ระยะกลาง (Intermediate) ซึ่งวัดไดจากความสามารถในการปรับตัว 
และการพัฒนา 
  3) เครื่องบงชี้ระยะยาว (Long-Run) ซึ่งก็คือความอยูรอดขององคการ 
  ภรณี  กีรติบุตร (2529) ไดศึกษาแนวความคิดและการวิเคราะหวิจัยของนักคิดและ
นักทฤษฎี ตลอดจนการสรางแบบจําลองในเรื่องการประเมินประสิทธิผลขององคการซึ่งอาจแยกเปน
แนวทางในการวัดประสิทธิผลได 3 แนวทาง ดังนี้ 
  1) การประเมินประสิทธิผลขององคการในแงเปาหมาย (The Goal Approach) เปน
การใชวิธีวัดที่ตั้ งอยูบนวิธีการและเปาหมายขององคการ โดยพบวาความสามารถในการผลิต 
(Productivity) ความยืดหยุนคลองตัว (Flexibility) และปราศจากซึ่งความกดดัน (Strain) และขอขัดแยง 
(Conflict) มีความสัมพันธตอกันอยางใกลชิดกับเปาหมายขององคการ ปญหาสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับ
การใชความสามารถในการผลิตเปนเครื่องบงชี้ความมีประสิทธิผลที่สําคัญนั้น ในกรณีที่องคการนั้นเปน
องคการที่ทําหนาที่หรือมีเปาหมายในการใหบริการ และองคการที่มีหนาที่ในการผลิตเองหลายองคการที่
อาจไมสามารถวัดประสิทธิผลขององคการไดจากความสามารถในการผลิตอยางเต็มที ่
  2) การประเมินประสิทธิผลองคการในแงของระบบทรัพยากร (The System 
Resource Approach) เปนการพยายามหลีกเลี่ยงจุดออน และขอบกพรองบางประการของการประเมิน
ประสิทธิผลในแงของเปาหมาย โดยไมพิจารณาถึงเปาหมายขององคการเสียเลย เพราะเห็นวาเปนไปได
ยากที่จะใชในการบรรลุเปาหมายเปนเครื่องวัดประสิทธิผลองคการ จึงมีการใชแบบจําลองของระบบ
ทรัพยากรแทนแบบจําลองนี้ ตั้งอยูบนแนวความคิดวาองคการเปนระบบเปด ซึ่งมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการแลกเปลี่ยน (Exchange) และการแขงขัน (Competition) ดังนั้น ประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่ง
ทรัพยากร ซึ่งหายากและมีคุณคา องคการจะมีประสิทธิผลสูงสุดก็เมื่อองคการสามารถแสวงหาประโยชน
สูงสุดไดจากตําแหนงที่ทําการตอรอง และใชประโยชนไดมากที่สุดในการไดมาซึ่งทรัพยากร 
  3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ (The Multiple Criteria of 
Effectiveness) วิธีการนี้ความเหมาะสมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ทั้งในแงของนักวิชาการและ
เมื่อนํามาใชในการวัดประสิทธิผลขององคการ ในทางปฏิบัติใชประเมินหนวยงานตางๆ ไดดี กลาวคือ 
   (3.1) ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพโดยวัดจากผลผลิต 
   (3.2) ลักษณะขององคการ เชน บรรยากาศขององคการ รูปแบบการอํานวยการ 
และสมรรถนะขององคการในการปฏิบัติงาน 
   (3.3) พฤติกรรมในการผลิต เชน การรวมมือรวมใจการพัฒนาการปฏิบัติงานที่
เชื่อถือได 
  เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ (2536) อธิบายการวัดประสิทธิผลไววา ความมีประสิทธิผล
สามารถวัดได 2 แนวทาง คือ 
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  1) การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหนวยงานโดยเปรียบเทียบระหวางผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับเปาหมายที่ตั้งไวในแผนงานเทานั้น ไมไดกาวลวงไปพิจารณาถึงการสนองตอ
ความตองการของผูรับบริการ 
  2) การวัดประสิทธิผลในดานของการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ โดย
พิจารณาทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็ว ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของ ผูที่ทําหนาที่
ใหบริการ 
  พทิยา บวรวัฒนา (2546) ไดนําเสนอวิธีวัดประสิทธิผลขององคการ 4 วิธี คือ 
  1) วิธีวัดประสิทธิผลขององคการจากความสามารถขององคการในการบรรลุ
เปาหมาย วัดไดจากความสามารถขององคการในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
  2) วิธีวัดประสิทธิผลขององคการโดยใชความคิดระบบ ใหวัดประสิทธิผลของ
องคการโดยคํานึงถึง 1) ความสามารถขององคการในการหาปจจัยนําเขา 2) ความสามารถของ
องคการ ในการแปรสภาพปจจัยนําเขาใหกลายเปนปจจัยนําออก 3) ความสามารถขององคการในการ
อยูรอดทามกลางสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปและ 4) ความสัมพันธแบบพึ่งพาระหวางสวนตางๆ ของ
องคการ ถาสวนหนึ่งสวนใดทํางานไดไมดีแลวจะกระทบกระเทือนตอสวนอื่นๆ ได 
  3) วิธีวัดประสิทธิผลขององคการ โดยดูจากความสามารถขององคการในการชนะใจ
ผูมีอิทธิพล ไดแก องคการที่มาสายตาแหลมคมสามารถมองวาบุคคลและกลุมผลประโยชนใดใน
สภาพแวดลอม ที่มีความสําคัญตอองคการและยังตองเปนองคการที่สามารถชนะใจบุคคลและกลุม
ผลประโยชนทั้งหลายนั้นไมใหมาขัดขวางการทํางานขององคการ 
  4) วิธีวัดประสิทธิผลขององคการจากคานิยมที่แตกตางกันของสมาชิกองคการ
นักวิชาการเชื่อวาประสิทธิผลขององคการเปนเรื่องนานาจิตตังเกณฑวัดประสิทธิผลขององคการจึง
ขึ้นอยูกับวาใครมีตําแหนงอะไร มีผลประโยชนอะไร ดังนั้นการวัดประสิทธิผลขององคการ จึงตอง
พิจารณาคานิยมตางๆ ของผูประเมินองคการซึ่งจะเปนผูเลือกวาจะใชมาตรวัดประสิทธิผลองคการ
แบบไหน 
  กลาวโดยสรุป การวัดประสิทธิผลขององคกรสามารถวัดไดจากการบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวขององคกร โดยพิจารณาจากผลลัพธของการบรรลุวัตถุประสงค
และการประเมินผลโดยประชาชนซึ่งประเมินจากความพึงพอใจของประชาชน  
 2.7.7 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสําเร็จอันเปนผลเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ หรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงคขององคการที่ไดตั้งไว หรือไดคาดหวังไว 
โดยหากนํามาศึกษาแลวจะพบวาประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นแลวตัวเราคิดหรือ
วางแผนที่จะประกอบกิจการใดแลวสามารถทํากิจการนั้นให สําเร็จไดตามที่คิดหรือวางไว เรียกวา 
การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหมในการจัดกิจการงานจะเริ่มตนที่การตั้งจุดสําเร็จ
ของงาน นั่นคือ ในการวางแผนงานนั้น ณ จุดเริ่มตนของงานจะมีการตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคกัน
วาผลสําเร็จที่เราตองการนั้นคืออะไร ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่ดําเนินโครงการ
หรืองานอยางหนึ่ง อยางใดแลวและปรากฏวาผลเกิดข้ึน (Outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) 
ณ ระดับหนึ่งระดับใดที่เปนเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวมีการใชทรัพยากร (Resources) 
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หรือปจจัยนําเขา (Inputs) มากนอยเพียงใด ถาใชทรัพยากรหรือปจจัยนําเขามาดําเนินการในโครงการ
หรืองานใดนอยที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว การดําเนิน
โครงการนั้นจะมีประสิทธิผลสูงชุด (ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบโครงการแตละโครงการที่สามารถ
ดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไดเหมือนกัน) ในทางตรงกันขามโครงการใด
แมวาจะสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่กําหนดไวเหมือนกันก็ตามแตใช
ทรัพยากรหรือปจจัยนําเขามากกวาโครงการอื่นๆ โครงการนั้นก็จะไมใชโครงการที่ มีประสิทธิผลสูงสุด  
  สําหรับวิธีในการทดสอบการบริหารที่ดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองคการ 
(Organize) และการใชทรัพยากรที่หาไดใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิผลไวไหไดสิ่งสําคัญในที่นี้คือ ประสิทธิผล หรือ Effectiveness ซึ่งในปจจุบันมักเปนที่ยอมรับ
กันอยางกวางขวางวาแนวความคิดเรื่องประสิทธิผล คือ ตัวการที่จะเปนเครื่องมือตัดสินในขั้นสุดทาย
วาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด อยางไรก็ตาม คําวาประสิทธิผลยังมี
ความแตกตางกันอยูในความเขาใจของนักวิชาการตางสาขากัน สําหรับนักเศรษฐศาสตรหรือนัก 
วิเคราะหทางการเงิน ประสิทธิผลขององคการ (Organization Effectiveness) มีความหมายอยาง
เดียวกันกับผลกําไร (Profit) หรือผลประโยชนจากการลงทุน (Return on Investment) สําหรับ
ผูจัดการฝายผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตที่เปนสินคาหรือ
บริการ สําหรับนักวิทยาศาสตรการวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจํานวนสิ่งประดิษฐใหมๆ 
หรือผลผลิตใหมๆ ขององคการ และสําหรับนักสังคมศาสตร ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพของ
ชีวิตการทํางานภรณี มหานนท (2529) ยังมีความเห็นอีกวาประสิทธิผลขององคกรจะมีขึ้นได
ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่วาองคกรสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยูเบื้องหลังควบคุมกับประสิทธิผลคือความมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานที่กอใหเกิดผลไดสูง โดยไดผลผลิตที่มีมูลคาของ
ทรัพยากรที่ใชไป 
  กลาวโดยสรุปประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของการบรรลุวัตถุประสงค ตาม
แนวความคิดของสาขาวิชาการทําใหเกิดความคิดที่แตกตางกันตอวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิผล
ขององคการใหดีขึ้น ซึ่งมีหลักเกณฑในการประเมิน (Evaluation Criteria) มีประสิทธิผลขององคกร
เพียงอยางเดียวเทานั้นแตถาเปนหนวยงานราชการ และหนวยสงเคราะหตางๆ เนนเปาหมายของ
ประโยชนองคกรโดยตรง ในการประเมินถึงประสิทธิผลขององคกรเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลขององคกรอยางแทจริง 
 
2.8 บริบทนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 2.8.1 ประวัตินิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 
  บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบกิจการทางดานเขต
อุตสาหกรรมแหงแรกของประเทศไทย และเปนหนึ่งในบริษัทที่ดําเนินการมาเปนเวลายาวนานกวา 41 ป 
เริ่มกอตั้งขึ้นในป 2514 และดวยการพฒันาอยางไมหยุดนิ่ง นวนคร ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand, SET) เปนบริษัทมหาชน เมื่อป 2545 ดวย
ความโดดเดนของโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร ที่ตั้งอยูในทําเลยุทธศาสตร ที่เปนประตูสู
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ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับระบบสาธารณูปโภค และ ระบบสาธารณูปการ
ตางๆ ที่ทางบริษัทไดเตรียมพรอมไวรองรับความตองการของนักลงทุนไมวาจะเปนภายในประเทศหรือ
ตางประเทศก็ตาม เขตอุตสาหกรรมนวนครเปนที่ยอมรับของนักลงทุนมากกวา 200 บริษัท ไมวาจะเปน 
ญี่ปุน สิงคโปร ไตหวัน สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ โดยธุรกิจสวนใหญในเขตอุตสาหกรรมไดแก
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
สนับสนุนเปนตน 
  ดวยความสมบูรณของโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร จึงทําใหนวนครเปนแหลง
รวมแรงงานฝมือจํานวนมาก ทางบรษิัทนวนครจึงไดจัดใหมีโครงการ เดอะนวนครไพรเวซี่ เพื่อสําหรับ
รองรับการเติบโตของชุมชนภายในโครงการ เดอะนวนครไพรเวซี่ เปนคอนโดมิเนี่ยมที่สมบูรณแบบ
ภายในโครงการมี พลาซา สวนพักผอน และระบบรักษาความปลอดภัย พรอมสรรพสําหรับผูบริหาร
และพนักงานดวยจํานวนหองที่มากกวา 1,000 หองในเฟสแรก 
  บริษัท นวนครฯ เปนที่รูจักไมใชเพียงในฐานะบริษัทที่ใหบริการเกี่ยวกับเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมในระดับแนวหนา นวนครยังเปนชื่อที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ และทําเลสําหรับการ
อุตสาหกรรม โครงสรางพื้นฐานที่เพียบพรอม และการใหบริการลูกคาที่สามารถปรับเขาหาลูกคาแตละราย 
ประกอบกับบริษัทฯ มีผลกําไรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด กรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดรับการคัดเลือกวา
เปนผูชํานาญและมีประสบการณกวางขวางในกิจการเหลานั้น มีหนาที่ กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ   
การดูแลแผนธุรกิจ ตลอดจนตรวจตราระดับการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของการดําเนิน
กิจการ โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนสูงสุดในแนวทางท่ีควบคุมดูแลได 
  ดวยทําเลที่ตั้งหางจากกรุงเทพมหานคร 46 กิโลเมตร มีเสนทางเชื่อมตอกับทางหลวง
ยกระดับ ซึ่งใชเวลาเดินทางเพียง 45 นาที จากกรุงเทพมหานคร และหางจากถนนวงแหวนรอบนอกเพียง 
5 กิโลเมตร จึงสะดวกสบายในดานการเดินทาง และการขนสงลําเลียงสินคาไปยังสถานที่ตางๆ และมี
พื้นที่มากกวา 6,500 ไร แบงเขตอุตสาหกรรมนวนครเปน 4 สวน ไดแก 1) พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
2) พื้นที่เขตปลอดอากร 3) พื้นที่เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย และ 4) พื้นที ่สีเขียว   
 2.8.2 สิทธิประโยชนที่นักลงทุนจะได 
  1) สิทธิประโยชนที่ไดรับจาก บีโอไอ (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) 
ตามเขตการลงทุน เขต 1 
  2) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้จะตองเปนกิจการที่มี
ขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 
  3) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลิตเพื่อ
การสงออกเปนระยะเวลา 1 ป 
  4) ใหไดรับลดหยอนอากรขาเขาเครื่องจักรกึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่มีอากรขาเขา
ไมต่ํากวารอยละ 10 
  5) สิทธิประโยชนเพิ่มเติม 
   สิทธิประโยชนสําหรับกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษไดแก 1) ไดรับยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร และ 2) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป 
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   สิทธิประโยชนสําหรับกิจการที่ใหความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศ ไดแก 
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยไมกําหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  6) สิทธิประโยชนที่ไดจากกรมศุลกากร ของเขตปลอดอากรนวนคร 
 2.8.3 ประเภทอุตสาหกรรมในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ไดจัดแบงพื้นที่ 188 ไร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เปนเขตปลอดอากร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อ
การอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือการดําเนินกิจการอื่นใดในการอํานวยความสะดวกใหแกธุรกิจ
นําเขา และสงออก การดําเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่เขตปลอดอากร ใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการ
นอกประเทศไทยและนอกอาณาเขตของศุลกากรไทยดังนั้นสินคาหรือวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ 
หรือในประเทศเมื่อเคลื่อนยายเขามาและ/หรือสงออกจากเขตปลอดอากรจะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ตามกฎหมาย โดยประเภทอุตสาหกรรมในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ไดแก    
1) อิเล็คทรอนิกส 2) ออโตพารท 3) อาหาร 4) ของเด็กเลน 5) แพ็คเกจจิ้ง 6) เฟอรนิเจอร 7) ฉีด
พลาสติก 8) ของใชในบาน 9) อุปกรณการแพทย 10) แมพิมพ 11) โลจิสติกส 12) ลูกยาง 13) รีไซเคิล 
14) เจียรไนเพชร 15) อะลูมิเนียม และ 16) อื่นๆ และนอกจากนั้นรายชื่อในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม  
นวนคร จังหวัดปทุมธานี ประกอบไปดวย 227 โรงงาน (ภาคผนวก ซ1) 
 2.8.4 สาธารณูปโภค 
  ไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาค ประกอบไปดวยสถานีไฟฟายอย 4 สถานี กําลัง
จายกระแสไฟฟา 515 MVA. ไฟฟากําลังสง 115 KV และกําลังสง 22 KV เพื่อรองรับการจาย
กระแสไฟฟาภายในโครงการ กาซธรรมชาติ จาก บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
  น้ําประปาจาก โรงผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรมนวนคร สามารถจายน้ําไดถึง 75,000 
ลูกบาศกเมตร/วัน และระบบน้ําสํารองจากการประปาสวนภูมิภาคอีก 50,000 ลูกบาศกเมตร/วัน  
  ระบบบําบัดน้ําเสีย บําบัดน้ําเสียดวยระบบ Activated Sludge ที่ทันสมัย และได
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสามารถบําบัดน้ําเสียไดถึง 45,000 ลูกบาศกเมตร/วัน ระบบปองกัน
น้ําทวมกําแพงปองกันน้ําถาวรสูงจากระดับน้ําทะเล 5.5 เมตร รอบโครงการรวมระยะทางประมาณ       
20 กิโลเมตร และรางระบายน้ําฝน (V-Ditch) รวมทั้งสถานีสูบน้ําขนาดใหญจํานวน 4 สถานี และเครื่อง
สูบน้ําแบบเคลื่อนที่จํานวน 10 เครื่อง 
  ระบบสื่อสารจาก TOT, TT&T และ TRUE เปนตน โดยไดทําการติดตั้งเครือขายเพื่อ
ใหบริการภายในโครงการ ปจจุบันมีคูสายมากกวา 5,000 เลขหมาย นอกจากนี้ยังมีสถานีรับสง
สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกระบบ และระบบ ISDN ระบบความเร็วสูงแบบเชาเหมาเปนรายเดือน 
  ถนนถนนภายในโครงการมีความกวางและผิวจราจรที่ไดรับมาตรฐาน ประกอบดวย
ถนนสายหลัก 4 เลน กวาง 32 เมตร และถนนสายรองกวาง 28 เมตร 
  การรักษาความปลอดภัย กลองวงจร ปด CCTV และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง รอบโครงการ พรอมทั้งสถานีตํารวจและรถดับเพลิง เพื่อชวยดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรภายในโครงการ ระบบกําจัดขยะ ขยะอันตรายและขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตไดรับการกําจัด โดยบริษัท เจนโก จํากัด และ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลูกคาเปนผูเลือกใชบริการ 
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2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ในการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมงานวิจัยตางๆ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ดังนี้ 
 2.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
  พรพิมล เรืองกิจ (2540) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สถานภาพทางกฎหมายตอการนํามาตรฐาน
ระหวางประเทศวาดวยการจัดการสิ่งแวดลอม มาใชเพื่อปองกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัย
พบวา ใชมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม เปนแนวทางการแกไขปญหาการคา
ระหวางประเทศ และปญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยผูกพันในฐานะ
ประเทศสมาชิกขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน และองคการการคาโลก แตเนื่องจาก
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมมิใชมาตรการบังคับ จึงตองแสวงหามาตรการสงเสริมเพื่อใหผูประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใหความสนใจ มีขอเสนอใหมีการสงเสริมนํามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมมาใชกับโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
  ศุภกิจ บุญศิริ (2543) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ผลการวิจัยพบวา กระบวนการผลิตอาหารกระปองทั้ง 
3 ประเภท มีลักษณะที่ใกลเคียงกันมีการใชพลังงาน 2 ชนิดคือ พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน 
โดยสวนใหญเปนพลังงาน ความรอนที่ไดมาจากไอน้ํา ซึ่งผลิตจากหมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเตาเปน
เชื้อเพลิง ในขณะที่พลังงานไฟฟาไดนํามาใชในการขับมอเตอรไฟฟาของอุปกรณในกระบวนการผลิต
และระบบสายพาน ลําเลียง จากการจัดทําดัชนีการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอมแตละประเภท เพื่อหาแนวทางที่จะประหยัดพลังงาน จึงจัดทํามาตรการ อนุรักษพลังงานที่
เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมประเภทผลิตอาหาร กระปอง โดยใช
ปญหาและอุปสรรคของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ผูวิจัยเห็นวาคาดัชนีดังกลาว
สามารถนํามาใชเปนเกณฑที่เหมาะสมสําหรับโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมประเภท
ผลิตอาหารกระปองของประเทศไทย ใชเปนแนว ทางปฏิบัติได พรอมทั้งไดจัดทําขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกบัการบริหารการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
  ดวงพร  โสติถิมานนท (2545) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการดําเนินงานของศูนย
วัตดุรีไซเคลชุมชน เขตบางกระป ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานทั้งสามดาน คือ การมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนในชุมชนเครือขายสวนใหญไดความรวมมือในการการ
คัดแยกปญหาขยะ เหตุผลสําคัญในการคัดแยก คือเปนประโยชนตอตนเองและสังคม การเสริมสราง
แนวความคิดใหชุมชนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจใน
การจัดการแยกขยะเปนอยางดี ความรูที่ประชาชนไดรับคือ ความหมายของขยะมูลฝอย การแยก
ประเภทของขยะมูลฝอย และประโยชนของการแยกขยะมูลฝอย และการสรางรายไดสามารถ
พึ่งตนเองดานการเงินของศูนย พบวา ศูนยขาดสภาพคลองตองกูเงินจากสถาบันอื่นเพื่อใชจายในการ
เดินงาน 
  กมลวรรณ ฉัตรมงคล (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ตอชุมชนประมงกรณีศึกษาชุมชนคลองตําหรุ 
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จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผบกระทบทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงานทั้งใน
และนอกนิคมอมตะนครมีทั้งดานบวกและดานลบ ผลกระทบในเชิงลบ ไดแก การที่คนในชุมชนตอง
สูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จากการเปนเจาของที่ดินในคลองตําหรุ ตองเปลี่ยนสภาพมาเปนแรงงาน
รับจางปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนในคลองตําหรุ การ
ลดลงของพ้ืนที่ปาชายเลนและปญหาการบุกรุกคลองสาธารณะของคนในคลองตําหรุอันเปนผลมาจาก
การเกิดโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนคลองตําหรุ สวนผลกระทบในเชิงบวก ไดแก การสรางรายได
ใหกับคนในคลองตําหรุจากการทําบานเชา รานคาขายอาหาร ตลอดจนกิจการตางๆ จากการอพยพ
เขามาของแรงงานตางถิ่นที่เขามาทํางานอยูในโรงงานอุตสาหกรรมในคลองตําหรุ แนวทางในการ
ปองกันและจัดการผลกระทบ ไดแก การสรางความเขมแข็งของชุมชนประมงการขยายบทบาทของ
นิคมอุตสาหกรรมสูชุมชน การแสวงหาทางเลือกของการพัฒนาอุตสาหกรรมการสงเสริมบทบาทของ
องคกรชาวบานและองคกรปกครองทองถิ่น 
  นิตยา  วงศภินันทวัฒนา และคนอื่นๆ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ขนาดของการเปดเผยขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบวา กลุมอุตสาหกรรมตางๆ มีการเปดเผยขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันทั้ง
นโยบายทั่วไปเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและนโยบายที่กําหนดชัดเจน สําหรับการเปรียบเทียบขนาดของการ
เปดเผยขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับ
บริษัทในประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาบริษัทในประเทศไทยเปดเผยขอมูลนโยบาย
สิ่งแวดลอมแตกตางจากบริษัทในประเทศออสเตรเลีย 
  อลงกรณ จันทรเกษม (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจเลือกที่อยูอาศัย
ของผูที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา โรงงานขนาดใหญ ในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นเขาสูแหลงงาน 
เกิดความตองการที่อยูอาศัย ในพื้นที่ ใกล เคียง ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันเขตสงเสริมนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ของผูที่อยูอาศัยภายในเขตฯ มีการอยูอาศัยมีปญหาในเรื่อง สภาพแวดลอม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ และรูปแบบไมเหมาะสม จึงเลือกอยูอาศัย
ภายนอกเขตฯ สําหรับปจจัยการตัดสินใจเลือกที่อยูอาศัย คือ พื้นที่ใชสอยเพียงพอและเปนสวนตัว 
สภาพแวดลอมดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนผูอยูอาศัยภายนอกเขตฯ พบวา ที่อยูอาศัย
ทั้งประเภทเชาและเชาซื้อมากมาย ทั้งบานเดี่ยว บานแถว หองชุดพักอาศัย และหองแบงเชา ทั้งนี้
โรงงานสวนใหญมีสวัสดิการการรถรับ-สง ไวใหบริการครอบคลุมหลายเสนทาง ทําใหการเดินทาง
สะดวกและประหยัดผูทํางานในเขตฯ จึงมีโอกาสเลือกที่อยูอาศัยไดมากมายตามแนวถนนพหลโยธิน 
และมีทั้งการเชาและเปนเจาของ สวนทําเลที่พักอาศัยในหรือนอกเขตฯ ไมมีนัยสําคัญ เนื่องจากการ
เดินทางในปจจุบันสะดวก และประหยัด 
  นิธิกานต เกษโกศล (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการทํางานของ
พนักงานตรวจรับบัตรโดยสารระหวางประเทศ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ทาอากาศยาน
กรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับประสิทธิผลในการทํางานทั้งระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหนา
งาน อยูในระดับสูง เมื่อแยกพิจารณาในรายละเอียด พบวา หัวหนางานมีระดับประสิทธิผลสูง ในดาน
การวางในได และปานกลางในดานความคิดสรางสรรค สวนเจาหนาที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุดในดาน
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ความรวมมือในการทํางาน และต่ําสุดในดานความคิดสรางสรรค เชนเดียวกับหัวหนางาน 2) เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน ตามปจจัยดานบุคคล พบวา ปจจัยดาน
เพศและตําแหนงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานอายุ  
สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทํางานกับแผนกนี้มีระดับประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน  
3) เมื่อหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยในการทํางาน กับระดับประสิทธิผลในการทํางาน พบวา         
ทุกปจจัยมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิผลในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไดแก ดานบุคลิกลักษณะ ดานความรวมมือในการทํางาน ดานความคิดสรางสรรค ดาน
การวางใจได ดานวินัย ดานความรอบรูงาน ดานปริมาณงาน ดานคุณภาพงาน ดานการจัดการงาน 
และดานการตัดสินใจ  
  สมภัทรา  รัตนสงวนวงศ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรูจริง
ตอการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท ที่มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริหารในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูบริหารตอการจัดการสิ่งแวดลอมใน
นิคมอมตะนครโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน การรับรูจริงของผูบริหารตอการจัดการสิ่งแวดลอมใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครโดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริหาร
ตอการจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความ
คาดหวังและการรับรูจริงตอการจัดการสิ่งแวดลอมของผูบริหารในนิคมอมตะนครมีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 การรับรูจริงตอการจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครดานการจัดการขยะมูลฝอย ดานการบําบัดน้ําเสีย ดานการกําหนดพื้นที่สีเขียว และดานการ
จัดการมลภาวะมีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดการสิ่งแวดลอมภายในนิคม
อมตะนครอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ ไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง 
  สุชาติ  คาทางชล (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการนํานโยบายการประหยัด
พลังงานไฟฟาไปปฏิบัติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลใน
ภาพรวมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายการประหยัดไฟฟาที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม สามารถติดตามและรายงานผลการใชไฟฟาที่ลดลงไดโดยใชระบบเทคโนโลยีเขามาควบคุม
การใชไฟฟา และรายงานผลเฉพาะในหนวยงานที่สําคัญ ในขณะที่ผูบริหารระดับสูงยังคงยึดที่การ
รายงานผลจากตัวเลขและสถิติการใชไฟฟาตามขอมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารใหญ
แตเพียงอยางเดียว แตในเชิงปฏิบัติโดยพฤติกรรมผูบริหารและผูปฏิบัติงานสวนใหญยังไมใสใจในการ
ประหยัดไฟฟายังไมการจูงใจอยางชัดเจน เพียงแตมีผูรับผิดชอบการประหยัดไฟฟาของหนวยงานเปน
กลุมยอยเทานั้น สําหรับการขยายผลสูชุมชนอยางยั่งยืน ยังคงเปนกิจกรรมเสริมที่ขาดความตอเนื่อง
ปญหาและอุปสรรคการประหยัดพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ 
  ไพฑูรย สิงหไขมุก (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลนโยบายมลพิษอุตสาหกรรม
ไทย ผลการวิจัยพบวา บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการนโยบายมลพิษ
อุตสาหกรรมของไทย ทั้งดานโครงสรางองคกร ดานนโยบายภาครัฐ ดานทรัพยากรการบริหาร และ
ดานกลยุทธเชิงรุก อยูในระดับปานกลางทั้งหมด หนวยงานที่ปฏิบัติเกี่ยวของกับนโยบายการจัดการ
มลพิษอุตสาหกรรมไทยมีหลายแหง 
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 2.9.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  กิ๊บสันร  และโดนเนลลี (Gibson & Donnelly, 1998) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
องคการที่เกี่ยบกับประสิทธิผลขององคการในประเด็นความสามารถบรรลุถึงเปาหมาย ที่ใชครอบคลุม
องคการเกือบทุกประเภท ตัวแปรสําคัญที่กอใหเกิดความสัมพันธ และเกิดประสิทธิผลตอองคการ คือ
ผลกระทบจากความสัมพันธของประสิทธิผล และการแบงสวนงานเหลานี้ เรียกวา ตัวแปร การ
ติดตอสื่อสารและขนาดขององคการ ที่ทําใหประสิทธิผลของแตละองคการตางกัน 
  เบอรเซทท (Berchett, 1998) ไดศึกษาเรื่อง เจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของเด็ก       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ผลการศึกษา พบวา สิ่งที่มีอิทธิพลตอเจตคติของนักเรียน คือ การสอน
ของครู การจัดกิจกรรมในชั้น และสิ่งเราภายนอก เชน ภาพยนตร เปนตัวการสําคัญที่สงผลถึงเจตคติของ
นักเรียนเขาไดเนนวา องคประกอบที่สําคัญยิ่งที่จะเปนตัวเปลี่ยนแปลงเจคคติของนักเรียน คือ การได
สวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
  สรุปผลจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของการนํานโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม นโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมกระทรวง
อุตสาหกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม
ในนิคมอุตสาหกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล ผูวิจัยจึงไดตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังนี้ 
  1. ตัวแปรอิสระ ประกอบไปดวย  
   1.1 ลักษณะกิจการของโรงงาน ไดแก 1) ประเภทกิจการ 2) จํานวนเงินลงทุน 
และ 3) จํานวนผูปฏิบัติงาน 
   1.2 นโยบายสิ่งแวดลอม ไดแก 1) ดานวัตถุประสงค 2) ดานการนํานโยบายไป
ปฏิบัติและ 3) ดานการประเมินผลได 
   1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก 1) ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 2) ดาน
ความพรอมในการบริหาร 3) ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม 4) ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
และ 5) ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
   1.4 ความรวมมือของโรงงาน ไดแก 1) ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม  
2) ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และ 3) ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย 1) ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย
สิ่งแวดลอม 2) ดานความพึงพอใจของพนักงาน และ 3) ดานผลประโยชนตอสังคม 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัย เรื่ องการนํ านโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดลอมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งดานการวิจัยเชิงปริมาณ  
และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยไดมีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา 
วิทยานิพนธ และวารสาร เพื่อนํามารวบรวมเปนกรอบแนวความคิด (Framework) และนํามา
วิเคราะหเนื้อหาเปนขอมูลที่เปนระบบเพื่อเสนอเนื้อหาการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดมีแนวทางการดําเนินการ
วิจัยและเสนอการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีโดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
นโยบายสิ่งแวดลอม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับประสิทธิผล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชการวิจัย  
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ม ี3 กลุม ดังนี้ 
  กลุมที ่1 ผูบริหารในภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จํานวน 
227 โรงงาน   
  กลุมที ่2 พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี จํานวนทั้งสิ้น 93,308 คน 
  กลุมที ่3 ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จํานวน 4 ชุมชน 
ประกอบไปดวย ชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา ชุมชนหมูบานไทยธานีตะวันออก ชุมชนบานไทย
ธานีฝงตะวันตก และชุมชนนวนครวิลลาแฟลต   
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยแยกออกเปน 2 สวน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
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   สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณทําการสุมจากกลุมที่ 2 (พนักงานระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงาน) ใชวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยใช
ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 % กําหนดใหมีความคลาด เคลื่อนไดไมเกิน 5 % ดังนี้ 

   สูตร         
 2eN1

N
n


   

   โดย  n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได 
     N = จํานวนประชากรที่ทราบคา 
     e = คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได  
 
   จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

   ขนาดของกลุมตัวอยาง             n       
 20.05 93,3081

93,308


  

 

           =    400 
 
 ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 คน 
 จากนั้นจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิโดยสุมเปนสัดสวน (Proportional 
Stratified Sampling) ดังนี้    

 สูตร             n
i
   = 

N

n
Ni

 

 โดย   n  =  จํานวนขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 
   N   =  จํานวนประชากรเทากับ 93,308 คน  
   n

 i  
 =  จํานวนขนาดของกลุมตัวอยางแตละพื้นที ่

   N
i 
  =  จํานวนขนาดของประชากรในแตละพื้นที ่

 
ตารางที ่3.1 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามพื้นที่ที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด

ปทุมธานี โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 
 

พื้นที่ (Area) จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอยาง (คน) 
นวนคร โครงการ 1 21,573 95 
นวนคร โครงการ 2 26,610 110 
นวนคร โครงการ 3 25,320 105 
นวนคร โครงการ 4 19,805 90 

รวม 93,308 400 
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  การสุมอยางงายจากแตละโครงการ เพื่อใหไดจํานวนตัวอยางกระจายไปทั่วจําแนกตาม
พื้นที่ที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ดังในตารางที่ 3.1 
  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจะทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย
วิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 กลุม ดังนี้ 
   2.1 กลุมที ่ 1 ผูบริหารในภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
จํานวน 4 โครงการ  โครงการละ 5 คน จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ทําการลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
   2.2 กลุมที ่ 3 ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จํานวน 
4 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ทําการลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย แยกเปนตัวแปรตางๆ ดังนี้ 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะกิจการของโรงงาน นโยบายสิ่งแวดลอม ปจจัยการ
บริหารจัดการ และความรวมมือของโรงงาน  
 3.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 3 ดาน คือ 1) ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 2) 
ดานความพึงพอใจของพนักงาน และ 3) ดานผลประโยชนตอสังคม 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแยกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง โดยนําไปใชกับกลุมที่ 2 (พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน) ซึ่งแบงเปน 7 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
อยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงาน  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม   
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรวมมือของโรงงาน 
  ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 2 ดาน คือ 1) ดานบรรลุวัตถุประสงคของ
นโยบายสิ่งแวดลอม 2) ดานความพึงพอใจของพนักงาน และ 3) ดานผลประโยชนตอสังคม โดยตอนที่ 
2 ถึง ตอนท่ี 6 ใชการคําตอบเปนแบบมาตราสวน (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับ
การปฏิบัติการมากที่สุด ระดับการปฏิบัติการมาก ระดับการปฏิบัติการปานกลาง ระดับการปฏิบัติการ
นอย และระดับการปฏิบัติการนอยที่สุด 
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  ตอนที่  7 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใชเครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง 
เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยนําไปใชกับกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 ซึ่ง
ไปสัมภาษณผูบริหารในภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จํานวนทั้งสิ้น 20 คน และ
ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จํานวน 4 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 
40 คน 
 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชการวิจัย 
 ผูวิจัยสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้มี 2 
สวน ไดแก 
 3.4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  (1) การสรางเครื่องมือ สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการจากกลุมที่ 2 ประกอบดวย 
   1) แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
    1.1) ศึกษาจากตํารา เอกสาร ที่เกี่ยวกับนโยบายดานสิ่งแวดลอม และการ
จัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และงานวิจัยที่เกี่ยวของการสรางแบบสอบถาม 
    1.2) ศึกษาวิธีสรางเครื่องแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตาม
แนวของลิเคอรท (Likert) 
    1.3) สรางแบบสอบถามตามที่ศึกษาในขอ 1 และขอ 2 ใหครอบคลุมเนื้อหา
ตามการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดลอมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร            
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 73 ขอ   
  (2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการจากกลุมที่ 2 
(พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน) ประกอบดวย 
   2) นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแนะนําและปรับปรุง
แกไข  
    2.1) เครื่องมือวิจัยที่เปนแบบสอบถามมีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
โดยอาศัยความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ 3 ทาน และเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย 2 ทาน รวมเปน 5 ทาน เพื่อประเมินประเด็นคําถามวาสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของการวิจัยนั้นหรือไม โดยใชเกณฑการประเมินดังตอไปนี้ 
     +1 หมายความวา แนใจวาตรงหรือสอดคลอง 
     0 หมายความวา ไมแนใจวาตรงหรือสอดคลอง 
     -1 หมายความวา แนใจวาไมตรงหรือสอดคลอง 
    2.2) นําผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากขอ 5 มาบรรจุลงในตารางเพื่อ
คํานวณหาคาความตรงดานเนื้อหาโดยคาที่ยอมรับไดตองมากกวา 0.6 ในของแตละคําถาม 
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    2.3) นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 2.2 ไปทดลองใช (Try Out) ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง 30 คน จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ
ความเชื่อมั่น โดยแยกการวิเคราะหดังรายละเอียดดังนี้  
    แบบสอบถามนโยบายสิ่งแวดลอม  
    ดานวัตถุประสงค คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.802   
    ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.886  
    ดานการประเมินผลได คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.911  
    นโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.934  
    แบบสอบถามปจจัยการบริหารจัดการ  
    ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.922  
    ดานความพรอมในการบริหาร คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.911  
    ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.909  
    ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คาสัมประสิทธิความเชื่อมัน่เทากับ 0.934  
    ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.890  
    ปจจัยการบริหารจัดการโดยรวม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.962  
    แบบสอบถามความรวมมือของโรงงาน  
    ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.930 
    ดานการจัดการสิ่งแวดลอม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.898  
    ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษ คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.918  
    ความรวมมือของโรงงานโดยรวม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.952  
    แบบสอบถามการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
    ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น
เทากับ 0.957  
    ดานความพึงพอใจของพนักงาน คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.905 
    ดานผลประโยชนตอสังคม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.939  
    ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี โดยรวม คาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นเทากับ 0.954  
    2.4) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงใหเปนฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการเก็บขอมูล
ในการวิจัยตอไป 
 3.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  (1) การสรางเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับกลุมที่ 1 (ผูบริหารในภาคเอกชน
ที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร) และกลุมที่ 3 (ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร) ประกอบดวย 
   1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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   1.1) นํากรอบความคิดในการวิจัย และหนวยในการจัดเก็บขอมูลดังกลาวแลว
ขางตนมาใชเปนหลักในการกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 
   1.2) สรางแบบสัมภาษณ ตามที่ศึกษาในขอ 1 ใหครอบคลุมเนื้อหาตามการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
  (2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับกลุมที่ 1 (ผูบริหารใน
ภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร) และกลุมที่ 3 (ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ประกอบดวย 
   2.1) นําแบบสัมภาษณ เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาเปนไปตามกรอบแนวความคิด 
   2.2) นําแบบสัมภาษณ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาเปนไปตามกรอบ
แนวความคิดจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ 3 ทาน และเปนอาจารย
มหาวิทยาลัย 2 ทาน รวมเปน 5 ทาน  
   2.3) นําแบบสัมภาษณ กับมาปรับปรุงแกไขตามผูเชี่ยวชาญ 
   2.4) นําแบบสัมภาษณไปทดลองกับไมใชกลุมตัวอยาง โดยตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางกอนนําไปใชสัมภาษณจริง 
   2.5) จัดเตรียมแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ และขณะที่สัมภาษณ เมื่อพบ
ประเด็นที่เก่ียวของก็ปรับปรุงเพื่อครอบคลุมประเด็นที่ตองการใหมากที่สุด 
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล   
 การศึกษาวิจัยเรื่องการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในชวงเดือน
พฤษภาคม 2557 โดยผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้
 3.5.1 การเก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ในการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุมที่ 2 (พนักงานระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงาน) ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  1) ทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังโรงงานอุตสาหกรรม แตละบริษัท เพื่อ        
ขออนุญาตแจกแบบสอบถามภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทมุธานี 
  2) แจกแบบสอบถามไปยังกลุมพนักงานระดับปฏิบัติการของแตละบริษัทตาม
จํานวนที่กําหนด 
  3) ติดตามผลของแบบสอบถามเพ่ือรับแบบสอบถามกลับคืน 
 3.5.2 กรรมวิธีทางขอมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ผูวิจัยไดจัดเตรียม ความ
พรอมของขอมูลเพือ่นํามาวิเคราะห ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม 
  2) กําหนดรหัสของขอมูล และกําหนดคาคะแนนที่จะใหแกคําตอบในแตละขอ 
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   5  คะแนน  คําตอบ  การปฏิบัติการมากที่สุด 
   4  คะแนน  คําตอบ  การปฏิบัติการมาก 
   3  คะแนน  คําตอบ  การปฏิบัติการปานกลาง 
   2  คะแนน  คําตอบ  การปฏิบัติการนอย 
   1  คะแนน  คําตอบ  การปฏิบัติการนอยที่สุด 
  3) ดําเนินการลงรหัสพรอมใหคะแนนในแบบสอบถามแตละขอทุกแบบสอบถาม 
  4) นําแบบสอบถามที่ลงรหัสและใหคะแนนแลวไปบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
เพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 
 3.5.3 การเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ในการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับการสัมภาษณกลุมที่ 1 (ผูบริหารใน
ภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร) และกลุมที่ 3 (ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้
  1) ทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังโรงงานอุตสาหกรรม กลุมที่ 1 (ผูบริหารใน
ภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร) และกลุมที่ 3 (ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) แตละบริษัททีต่องการสัมภาษณ เพื่อแจงความประสงคในการขอสัมภาษณ
ตามหัวขอท่ีกําหนดพรอมกับสงแบบประเมินการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีใหกับผูบริหารในภาคเอกชน 
  2) นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สําหรับการสัมภาษณทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
  3) ดําเนินการสัมภาษณตามที่นัดหมาย 
  4) ถอดเทปบันทึกคําสัมภาษณพรอมทั้งวิเคราะหเนื้อหาเพื่อนํามาประกอบการสรุป
ผลการวิจัยตอไป 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดตามที่ตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจความสมบูรณของขอมูล เพื่อ
พรอมที่จะนําไปวิเคราะห และเมื่อขอมูลมีความสมบูรณ จึงบันทึกรหัสลงในแบบสอบถาม บันทึก
ขอมูลลงในเครื่องประมวลผล (Computer) และประมวลผลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดย
ผูวิจัยนําขอมูลจัดลําดับการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้
  1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยการหาคาสถิติ    
รอยละ (Percentage)   
  2) วิเคราะหระดับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี   
  3) วิเคราะหปจจัยที่มอีิทธิผลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยการทดสอบความสัมพันธของการนํานโยบาย
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การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครกับลักษณะกิจการของโรงงาน และ
ความรวมมือของโรงงาน  
   ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยใชสูตรคํานวณ
ความกวางของชั้นขอมูล ดังนี้ 
   ความกวางอันตรภาคชั้น =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

                                   ชวงคะแนน 
       =  5 – 1 

                           5 
       =  0.8 

 
   ซึ่งแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑ ไดดังนี้ 
   4.21 - 5.00   หมายถึง   มกีารปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด 
   3.41 - 4.20   หมายถึง   มกีารปฏิบัติการอยูในระดับมาก 
   2.61 - 3.40   หมายถึง   มกีารปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
   1.81 - 2.60   หมายถึง   มกีารปฏิบัติการอยูในระดับนอย 
   1.00 - 1.80   หมายถึง   มกีารปฏิบัติการอยูในระดับนอยที่สุด 
  4) สถิติที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
   4.1) สถิติเชิงพรรณนา ในกรณีนี้ไดทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาปฏิบัติงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอยูในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร โดยใชสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ( Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวัด
ระดับการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี    
   4.2) สถิติอนุมาน 
    (1) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายสิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม และความรวมมือของโรงงานกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ใน 3 ดาน คือ 1) บรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย
สิ่งแวดลอม 2) ความพึงพอใจของพนักงาน และ 3) ผลประโยชนตอสังคม โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Person Product Moment Correlation) 
    (2) ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติวิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียว          
F-test (One -way ANOVA) และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช
สถิติการเปรียบเทียบรายคูพหุคูณโดยวิธขีองเชพเฟ (Sheffe’)  
    (3) ใชสถิติวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) 
 3.6.2 วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้ 
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  1) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง จากกลุมที่ 1 (ผูบริหารใน
ภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร) และกลุมที่ 3 (ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  2) นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงในรูปแบบขอความเพื่องายตอการแยกประเด็น 
  3) ทําการวิ เคราะหและจัดแยกประเด็นตามกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย 
  4) สังเคราะหเนื้อความของขอมูลที่ไดโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นํามาใชใน
การวิเคราะห 
  5) สรุปการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณเชิงลึกแบบมี
โครงสราง สําหรับกลุมที่ 1 (ผูบริหารในภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร) และ
กลุมที่ 3 (ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการ
อานสรุปเนื้อหาและนําเสนอขอมูลแตละประเด็น โดยการสังเคราะหเนื้อหา 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจัยเรื่องการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งด้านการวิจัยเชิงปริมาณ  
และการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้เก็บการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงาน 
  4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม  
  4.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
  4.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือของโรงงาน 
  4.1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
  4.1.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  4.1.8 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้บริหาร  
  4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน 
  4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ 2 พนักงาน
ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ที่ตอบแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด แบ่งการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การหาค่ารอ้ยละสรุปได้ดังนี้คือ 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
(n=400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 134 33.50 
หญิง 266 66.50 

2. อายุ 
18-30 ปี 257 64.25 
31-40 ปี 106 26.50 
41-50 ปี 29 7.25 
51-60 ปี 6 1.50 
61 ปี ขึ้นไป 2 0.50 

 = 30.53 S.D. = 7.24      Min =  19 ปี      Max =  63 ปี   
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 15 3.75 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 248 62.00 
มัธยมศึกษา 71 17.75 
ตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 59 14.75 
สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 7 1.75 

4. ประเภทงานที่รับผิดชอบ   
ฝ่ายผลิต 313 78.25 
ฝ่ายคุณภาพ 23 5.75 
ฝ่ายวิศวกรรม 26 6.50 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 38 9.50 

5. ระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
1 - 2 ปี 138 34.50 
3 - 4 ปี 60 15.00 
5 - 6  ปี 59 14.75 
7 - 8 ปี 43 10.75 
9 - 10 ปี  32 8.00 
มากกว่า 10 ปี 68 17.00 

 = 6.24 S.D. = 5.93       Min = 1 ปี      Max = 34  ปี   
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
(n = 400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
6. พ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

โครงการ 1 95 23.75 
โครงการ 2 110 27.50 
โครงการ 3 105 26.25 
โครงการ 4 90 22.50 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.1 สรุปได้ดังนี้ 
 เพศพบว่าผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมา คือ เพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 33.50 
 อายุพบว่าผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่ที่มีอายุ 18-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 64.25 รองลงมา คือ  
อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.25 อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.50
และอายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.50 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 30.53 ปี 
 ระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 3.75 
รองลงมาคือ การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 62.00 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 17.75 การศึกษาระดับตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 14.75
และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 1.75 
 ประเภทงานที่รับผิดชอบพบว่าผู้ตอบแบบถามประเภทงานส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบในฝ่ายผลิตคิด
เป็นร้อยละ 78.25 รองลงมาคือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์คิดเป็นร้อยละ 9.50 ฝ่ายวิศวกรรมคิดเป็นร้อยละ 6.50 
และฝ่ายคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.75 
 ระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครพบว่าผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 17.00 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-6 ปี
คิดเป็นร้อยละ 14.75 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7-8 ปี คิดเป็นร้อยละ10.75 และระยะเวลาปฏิบัติงาน       
9-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.00 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครเฉลี่ยเท่ากับ 
6.24 ปี 
 พ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการใดพบว่าผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
โครงการ 2 คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมา คือ โครงการ 3 คิดเป็นร้อยละ 26.25 โครงการ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.75 
โครงการ 4 คิดเป็นร้อยละ 22.50 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงาน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงานโดยการหาค่าร้อยละ สรุปได้
ดังนี้ คือ 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะกิจการของโรงงาน 
 

(n = 400) 
ลักษณะกิจการโรงงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ประเภทกิจการ 
     ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า 244 61.00 
     ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, พลาสติก 78 19.50 
     ผลิตภัณฑ์จากไม้, อลูมิเนียม, อาหารและกระดาษ 78 19.50 
2. จ านวนเงินลงทุน 
     ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ล้านบาท) 31 7.75 
     ขนาดกลาง (ระหว่าง 50 - 200 ล้านบาท) 125 31.25 
     ขนาดใหญ ่(มากกว่า 200 ล้านบาท) 242 60.50 
3. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
     ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 คน) 25 6.25 
     ขนาดกลาง (ระหว่าง 50-200 คน) 114 28.50 
     ขนาดใหญ ่(มากกว่า 200 คน) 259 64.75 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.2 สรุปได้ดังนี้ 
 ประเภทกิจการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาอยู่ในโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 19.50 อยู่ในโรงงานผลิตภัณฑ์จากไม้และ
อลูมิเนียม อาหาร และผลิตภัณฑ์กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 19.50  
 จ านวนเงินลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานขนาด
ใหญ่จ านวนเงินลงทุน (มากกว่า 200 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาอยู่ในโรงงานขนาด
กลางจ านวนเงินลงทุน (ระหว่าง 50-200 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 31.25 และอยู่ในโรงงานขนาดเล็ก
จ านวนเงินลงทุน (น้อยกว่า 50 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 7.75 
 จ านวนผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานขนาด
ใหญ่จ านวนผู้ปฏิบัติงาน (มากกว่า 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมาอยู่ในโรงงานขนาดกลาง
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน (ระหว่าง 50-200 คน) คิดเป็นร้อยละ 28.50 และอยู่ ในโรงงานขนาดเล็ก
ผู้ปฏิบัติงาน (น้อยกว่า 50 คน) คิดเป็นร้อยละ 6.25 
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 4.1.3 ผลวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้คือ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่ า เฉลี่ ย  ( ) และส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (S.D.) มี ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบ         

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์ 
 (n = 400) 

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ด้านวัตถุประสงค์   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. วัตถุประสงค์มีความชัดเจน  3.57 0.69 มาก 
2. วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม 3.56 0.66 มาก 
3. วัตถุประสงค์ครอบคลุมถึงการรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมทุกด้าน 

3.57 0.73 มาก 

4. วัตถุประสงค์มีการส่งเสริมในการช่วยแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

3.55 0.73 มาก 

5. วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องตามหลักการบริหาร 
ครอบคลุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.54 0.72 มาก 

รวม 3.56 0.61 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที ่4.3 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก     
( =3.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์รายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน  
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ตารางท่ี 4.4 ค่ าเฉลี่ ย  ( ) และส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) มี ค ว าม คิ ด เห็ น ขอ งผู้ ต อบ         
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไป
ปฏิบัติ 

 (n = 400) 

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. องค์กรมีการประกาศให้พนักงานทราบถึงนโยบาย 
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

3.54 0.71 มาก 

2. องค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างสม่ าเสมอ 

3.52 0.74 มาก 

3. องค์กรของท่านให้ความรู้ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 3.50 0.71 มาก 
4. องค์กรของท่านมีการส่งเสริมกิจกรรมในการรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

3.51 0.70 มาก 

5. องค์กรของท่านมีความตั้งใจปฏิบัติตามแผนในการ 
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด 

3.48 0.72 มาก 

รวม 3.51 0.64 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.4 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไปปฏิบัติโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ
รายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 4.5 ค่ าเฉลี่ ย  ( ) และส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (S.D.) มี ค ว าม คิ ด เห็ น ขอ งผู้ ต อบ         
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้ 

(n = 400) 

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ด้านการประเมินผลได้   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. องค์กรของท่านมีคณะกรรมการประเมินผล 3.50 0.72 มาก 
2. องค์กรของท่านมีการประเมินผลตามนโยบาย 

สิ่งแวดล้อม 
3.47 0.75 มาก 

3. องค์กรของท่านมีการแจ้งผลการประเมินผลตาม 
นโยบายสิ่งแวดล้อม 

3.43 0.73 มาก 

4. องค์กรของท่านมีการปรับปรุงการด าเนินงานตาม 
ผลการประเมินของนโยบายสิ่งแวดล้อม 

3.43 0.70 มาก 

5. องค์กรของท่านได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
ของนโยบายสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดไว้ทุกครั้ง 

3.47 0.69 มาก 

รวม 3.46 0.64 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.5 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก            
( =3.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่านโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้ รายข้อทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน  
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ตารางท่ี 4.6 ค่ าเฉลี่ ย  ( ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปความคิด เห็ นของผู้ ตอบ         
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม 

(n = 400) 

นโยบายสิ่งแวดล้อม   S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

ด้านวัตถุประสงค์ 3.56 0.61 มาก 
ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ 3.51 0.64 มาก 
ด้านการประเมินผลได้ 3.46 0.64 มาก 

โดยรวม 3.50 0.56 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.6 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก
ที่ใกล้เคียงกัน  
 4.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการสรุปได้ดังนี้คือ 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่ าเฉลี่ ย  ( ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) มี ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบ         

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 

                                                                                                         (n = 400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. ผู้บริหารมีความตั้งใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3.68 0.75 มาก 
2. ผู้บริหารมีความสามารถในการชักจูงพนักงานให้
ปฏิบัติตามระเบียบสิ่งแวดล้อม 

3.62 0.72 มาก 

3. ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการ 
จัดการสิ่งแวดล้อม 

3.57 0.79 มาก 

4. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

3.64 0.73 มาก 

5. ผู้บริหารให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
อยู่เสมอ 

3.57 0.75 มาก 

รวม 3.62 0.67 มาก 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.7 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.62) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม
รายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมในการบริหาร 
 (n = 400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
ด้านความพร้อมในการบริหาร 

  S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. องค์กรมีโครงสร้างที่เหมาะสมในนโยบายสิ่งแวดล้อม 
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.49 0.73 มาก 

2. องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหาร 
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.45 0.73 มาก 

3. องค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร 
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ไว้อย่างชัดเจน 

3.50 0.73 มาก 

4. องค์กรมีการก าหนดเป้าหมายของการบริหาร 
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครไว้อย่างชัดเจน 

3.46 0.75 มาก 

5. องค์กรมีการจัดอบรมพนักงานปฏิบัติงานในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 

3.44 0.74 มาก 

รวม 3.47 0.68 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.8 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านความพร้อมในการบริหารโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการยู่ในระดับมาก ( =3.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความ
พร้อมในการบริหารรายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ ด้านกฎระเบียบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

(n = 400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
ด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. กฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 3.51 0.72 มาก 
2. กฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความยืดหยุ่น 
ตามสถานการณ์ 

3.47 0.71 มาก 

3. กฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการประกาศให้ 
พนังงานปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ 
ได้อย่างถูกต้อง       

3.51 0.73 มาก 

4. กฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการควบคุม 
การปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้อย่างถูกต้อง 

3.49 0.74 มาก 

5. กฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีบทลงโทษต่อ 
พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมใน 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.39 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.67 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.9 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการอยู่ ในระดับมาก ( = 3.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยบริหารจัดการด้าน
กฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมรายข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน
ยกเว้น ปัจจัยบริหารจัดการ ด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีบทลงโทษต่อพนักงานที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(n = 400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

  S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช้ 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.42 0.69 มาก 

2. องค์กรของท่านให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้ดี 

3.44 0.71 มาก 

3. องค์กรของท่านให้ความเข้าใจในเครื่องมือ  
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

3.49 0.71 มาก 

4. องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีในควบคุมการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมได้ดี 

3.45 0.70 มาก 

รวม 3.45 0.70 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.10 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก
( = 3.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมรายข้อทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกนั 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
(n = 400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากร 

  S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. พนักงานมีจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณและ    
คุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดี 

3.45 0.68 มาก 

2. พนักงานปฏิบัติการมีความรู้และสามารถในการปฏิบัติ 
หน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดี 

3.43 0.69 มาก 

3. พนักงานปฏิบัติการมีความเข้าใจในนโยบาย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

3.48 0.64 มาก 

4. พนักงานปฏิบัติการมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.46 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากร   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

5. พนักงานปฏิบัติการมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3.55 0.67 มาก 

6. พนักงานปฏิบัติการได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสม 
กับความรู้ความสามารถของแต่ละท่าน 

3.55 0.71 มาก 

รวม 3.48 0.59 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.11 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการ
อยู่ในระดับมาก ( =3.48) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ ด้านปริมาณและ
คุณภาพบุคลากรรายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม 
(n = 400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ   S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

ด้านภาวะผู้น าที่มีเหมาะสม 3.62 0.67 มาก 
ด้านความพร้อมในการบริหาร 3.47 0.68 มาก 
ด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.47 0.67 มาก 
ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.45 0.70 มาก 
ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากร 3.48 0.59 มาก 

โดยรวม 3.50 0.55 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.12 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  ( =3.50)      
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับมากที่ใกล้เคียงกัน  
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 4.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือของโรงงาน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือของโรงงานสรุปได้ดังนี้คือ 
   
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบเกี่ยวกับผล

การวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงานด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
(n = 400) 

ความร่วมมือของโรงงาน 
ด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

  S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1.องค์กรของท่านให้ความส าคัญต่อการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.56 0.67 มาก 

2. องค์กรของท่านได้ให้มีการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม 
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.54 0.65 มาก 

3. องค์กรของท่านได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 3.56 0.70 มาก 
4. องคก์รของท่านมีการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่หลากหลาย 

3.52 0.69 มาก 

5. องค์กรของท่านได้ค านึงถึงการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

3.57 0.67 มาก 

รวม 3.55 0.61 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.13 สรุปได้ดังนี้ 
 ความร่วมมือของโรงงานด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความร่วมมือของโรงงานด้านการ
ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมรายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(n = 400) 

ความร่วมมือของโรงงาน 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. องค์กรของท่านมีแผนการปฏิบัติงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3.48 0.70 มาก 

2. องค์กรของท่านมีการจัดสรรงบประมาณการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

3.48 0.71 มาก 

3. องค์กรของท่านมีการจัดหาบุคลากรในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

3.48 0.67 มาก 

4. องค์กรของท่านมีการมอบหมายงานต่อพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดี 

3.48 0.71 มาก 

5. องค์กรของท่านมีการก ากับ ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.56 0.74 มาก 
รวม 3.49 0.64 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.14 สรุปได้ดังนี้ 
 ความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก
( =3.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความร่วมมือของโรงงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมรายข้อทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

(n = 400) 

ความร่วมมือของโรงงาน 
ด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. องค์กรของท่านได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

3.42 0.77 มาก 

2. องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมให้ตระหนักใน 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง 

3.41 0.80 มาก 

3. องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง 

3.37 0.81 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

ความร่วมมือของโรงงาน 
ด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

4. องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
เรียนรู้ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

3.40 0.75 ปานกลาง 

5. องค์กรของท่านมีจัดอบรมให้ความรู้ในการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.39 0.67 ปานกลาง 

6. องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจกับ
พนักงานปฏิบัติการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

3.39 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.67 ปานกลาง 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.15 สรุปได้ดังนี้ 
 ความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความร่วมมือของโรงงาน ด้าน
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายข้อมี 2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อองค์กรของท่านได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรองลงมาคือ ข้อองค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมให้ตระหนักใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง 
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงาน 
(n = 400) 

ความร่วมมือของโรงงาน   S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

ด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 3.55 0.61 มาก 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.49 0.64 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.39 0.67 ปานกลาง 

โดยรวม 3.48 0.58 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.16 สรุปได้ดังนี้ 
 ความร่วมมือของโรงงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความร่วมมือของโรงงานรายด้านทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการให้ความส าคัญต่อ
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สิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง 
 4.1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติ  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
สรุปได้ดังนี้คือ 
 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม 

(n = 400) 

การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. ผู้บริหารขององค์กรได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง 3.69 0.70 มาก 
2. ผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดผู้ปฎิบัติหน้าที่การ 
ควบคุมตามนโยบาย 

3.69 0.67 มาก 

3. ผู้บริหารขององค์กรได้วางเป้าหมาย การควบคุม 
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

3.63 0.73 มาก 

4.ผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดโครงการต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ 

3.62 0.73 มาก 

5. ผู้บริหารขององค์กรได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์อย่าง 
สม่ าเสมอ 

3.65 0.70 มาก 

รวม 3.66 0.66 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.17 สรุปได้ดังนี้ 
 การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
สิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม
รายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

(n = 400) 

การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   S.D. 

สรุป 
ระดับการ
ปฏิบัติการ 

1. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้สถานที่ภายในนิคมฯ มีความสะอาด 3.53 0.78 มาก 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ตัวอาคารภายในมีความ 
เหมาะสมในการประกอบการ 

3.61 0.71 มาก 

3. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้การใช้น้ าภายในนิคมฯ 
มีความสะอาดเหมาะสมพร้อมใช้งานในการประกอบการ 

3.58 0.72 มาก 

4. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้สุขภาพอานามัยของ 
พนักงานปฏิบัติการพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ดี 

3.61 0.73 มาก 

5. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้พื้นที่ภายในนิคมฯมี 
ความพร้อมในการประกอบการได้เป็นอย่างดี 

3.59 0.73 มาก 

รวม 3.58 0.66 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.18 สรุปได้ดังนี้ 
 การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติด้านความพึงพอใจของพนักงาน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.58) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติด้านความพึงพอใจรายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน 
 
ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 

(n = 400) 
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 

ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 
  S.D. 

สรุประดับ
ปฏิบัติการ 

1. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทางอากาศท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน 

3.60 0.74 มาก 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทางน้ าที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน 

3.58 0.74 มาก 

3. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทางดินที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน 

3.59 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 
 

การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม   S.D. 

สรุประดับ
ปฏิบัติการ 

4. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทางเสียงที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน 

3.64 0.76 มาก 

5.การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทางอาหารที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน 

3.63 0.75 มาก 

6. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทาง 
รังสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน 

3.66 0.74 มาก 

7. การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมาก
ขึ้น 

3.65 0.76 มาก 

รวม 3.62 0.66 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.19 สรุปได้ดังนี้ 
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.62) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านผลประโยชน์ต่อสังคมรายข้อทุกข้อมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน 
 
ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
โดยรวม 

(n = 400) 

การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ   S.D. 
สรุป 

ระดับการ
ปฏิบัติการ 

ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม 3.66 0.66 มาก 
ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 3.58 0.66 มาก 
ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 3.62 0.66 มาก 

โดยรวม 3.62 0.61 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.20 สรุปได้ดังนี้ 
 การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่
ในระดับมาก ( =3.62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน 
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 4.1.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีลักษณะกิจการของโรงงาน
แตกต่างกันมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันแยกได้ดังนี้ คือ 
  สมมติฐานที่ 1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีประเภทกิจการแตกต่างกัน 
มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยรวมจ าแนกตามประเภทกิจการ 

 
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  

จ าแนกตามประเภทกิจการ 
n X  S.D. 

1. ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 244 3.73 0.53 
2. ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลาสติก 78 3.39 0.69 
3. ผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหารและกระดาษ 78 3.49 0.69 

รวม 400 3.62 0.61 
 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามประเภทกิจการ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว        
มีรายละเอียด คือ 
 
ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ

ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามประเภทกิจการ โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 8.669 2 4.335 12.128* 0.000 
ภายในกลุ่ม 141.885 397 0.357   

รวม 150.554 399    
 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการเปรียบเทียบการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามประเภทกิจการในตารางที่ 4.22 พบว่า โรงงานที่มีประเภทกิจการ
แตกต่างกัน มีผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
แตกต่างกัน (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 การเปรียบเทียบผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามประเภทกิจการเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) มีรายละเอียด
ดังนี้คือ 
 
ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ

ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามประเภทกิจการเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่  
 

การน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 

จ าแนกตามประเภทกิจการ 
Χ  

ประเภทกิจการ 
(1) (2) (3) 
3.73 3.39 3.49 

1. ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 3.73 - 0.347* 0.241* 
2. ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลาสติก 3.39  - -0.106 

3. ผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียมอาหาร 
และกระดาษ 

3.49   - 

 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามประเภทกิจการเป็นรายคูใ่นตารางที่ 4.23 สรุปได้ดังนี้ 
 โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากับที่มีประเภทกิจการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ แตกต่างกัน         
(ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ามี
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่า โรงงานที่มีประเภท
กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก (ค่าเฉลี่ย 3.39) 
 โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากับที่มปีระเภทกิจการผลิตภัณฑ์
จากไม้ อลูมิเนียม อาหารและกระดาษมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
แตกต่างกัน(ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05) โดยที่ โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ามีประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่า ประเภท
กิจการผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหารและกระดาษ (ค่าเฉลี่ย 3.49) 
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 ส่วนโรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติกกับท่ีมปีระเภทกิจการผลิตภัณฑ์
จากไม้ อลูมิเนียมอาหารและกระดาษมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติไมแ่ตกต่าง
กัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจ านวนเงินลงทุนแตกต่างกัน มีการ
น านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยรวมจ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน 

 
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  

จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน 
n X  S.D. 

1. ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ล้านบาท) 31 3.47 0.43 
2. ขนาดกลาง (ระหว่าง 50 - 200 ล้านบาท) 127 3.45 0.61 
3. ขนาดใหญ ่(มากกว่า 200 ล้านบาท) 242 3.73 0.62 

รวม 400 3.62 0.61 
 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุนโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
มีรายละเอียด คือ 
 
ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ

ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 6.878 2 3.439 9.502* 0.000 
ภายในกลุ่ม 143.676 397 0.362   

รวม 150.554 399    
 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 ผลการเปรียบเทียบการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน ในตารางที่ 4.25 พบว่า โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุน
แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 การเปรียบเทียบผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามจ านวนเงินลงทุนเป็นรายคู่  โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) มี
รายละเอียดดังนี้คือ 
 
ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ

ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุนเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
 

การน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 

จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน 
Χ  

จ านวนเงินลงทุน 
(1) (2) (3) 
3.47 3.45 3.73 

1. ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ล้านบาท) 3.47 - 0.020 -0.251 
2. ขนาดกลาง (ระหว่าง 50 -200 ล้านบาท) 3.45  - -0.272** 
3. ขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) 3.73   - 

 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุนเป็นรายคูใ่นตารางที่ 4.26 สรุปได้ดังนี้ 
 โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) กับโรงงานที่มีจ านวนเงิน
ลงทุนขนาดกลาง (ระหว่าง 50 -200 ล้านบาท) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) 
มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่าโรงงานที่มีจ านวนเงิน
ลงทนุขนาดกลาง (ระหว่าง 50 -200 ล้านบาท) (ค่าเฉลี่ย 3.45) 
 ส่วนโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ล้านบาท) และโรงงานที่มีจ านวน
เงินลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
ไมแ่ตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มี
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยรวมจ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

 
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  

จ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
n X  S.D. 

1. ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 คน) 25 3.46 0.39 
2. ขนาดกลาง (ระหว่าง 50 - 200 คน) 114 3.38 0.61 
3. ขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) 261 3.74 0.60 

รวม 400 3.62 0.61 
 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
มีรายละเอียด คือ 
 
ตารางท่ี 4.28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป

ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 11.054 2 5.527 15.729* 0.000 
ภายในกลุ่ม 139.500 397 0.351   

รวม 150.554 399    
 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการเปรียบเทียบการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานในตารางที่  4.28 พบว่า โรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 การเปรียบเทียบผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานเป็นรายคู่  โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) มี
รายละเอียดดังนี้ คือ 
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ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานเป็นรายคู่โดยวิธีของ    
เชฟเฟ่ 

 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
จ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

Χ  
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

(1) (2) (3) 
3.46 3.38 3.74 

1. ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 คน) 3.46 - 0.085 -0.276 
2. ขนาดกลาง (ระหว่าง 50 - 200 คน) 3.38  - -.362* 

3. ขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) 3.74   - 
 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานเป็นรายคูใ่นตารางที่ 4.29 สรุปได้ดังนี้ 
 โรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) กับโรงงานที่มีจ านวนเงิน
ลงทุนโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดกลาง (ระหว่าง 50 - 200 คน) มีการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
(ค่าเฉลี่ย 3.74) มากกว่าโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดกลาง (ระหว่าง 50 - 200 คน) (ค่าเฉลี่ย 
3.45) 
 ส่วนโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 คน) และโรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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ตารางท่ี 4.30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมกับการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม 

(n=400) 

นโยบายสิ่งแวดล้อม  
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

 
โดยภาพรวม 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.638* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.643* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.665* 0.000 

โดยรวม 0.705* 0.000 
 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.30 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยภาพรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และ
นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 2.1 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์กับการน านโยบาย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 4.31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์กับการน า

นโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร       
จังหวัดปทุมธานี 

                                                                                                         (n=400) 

นโยบายสิ่งแวดล้อม  
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านวัตถุประสงค์ 1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.528* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.490* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.560* 0.000 

โดยรวม 0.574* 0.000 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.31 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และนโยบาย
สิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 2.2 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 4.32 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไป

ปฏิบัติกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 

นโยบายสิ่งแวดล้อม  
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านการน านโยบายไป
ปฏิบัติ 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.583* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.586* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.611* 0.000 

โดยรวม 0.644* 0.000 
 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.32 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และ
นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม
ด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 
 สมมติฐานที่ 2.3 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้มีความสัมพันธ์กับการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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ตารางท่ี 4.33 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้กับการ
น านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี 

(n=400) 

นโยบายสิ่งแวดล้อม  
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านการประเมินผลได้ 1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.589* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.631* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.594* 0.000 

โดยรวม 0.653* 0.000 
 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.33 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และ
นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้าน
ความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 4.34 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการกับการน านโยบายการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
โดยรวม 

(n=400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

 
โดยรวม 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.681* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.686* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.698* 0.000 

โดยรวม 0.747* 0.000 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.34 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และปัจจัยการ
บริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิ คม
อุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความพึงพอใจของ
พนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 
 สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการ
น านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 4.35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น าที่

เหมาะสมกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านภาวะผู้น าที่มีความ
เหมาะสม 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.608* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.599* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.601* 0.000 

โดยรวม 0.652* 0.000 
 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.35 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ปัจจัยการ
บริหารจัดการด้านภาวะผู้น าที่มีความเหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความ     
พึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05) 
 สมมติฐานที่ 3.2 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพร้อมการบริหารมีความสัมพันธ์กับการ
น านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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ตารางท่ี 4.36 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพร้อมในการ
บริหารกับการน าน โยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม ไปปฏิบั ติ ในนิ คม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านความพร้อมในการ
บริหาร 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.602* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.552* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.611* 0.000 

โดยรวม 0.639* 0.000 
 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในตารางที่ 4.36 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพร้อมในการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01) และปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพร้อมในการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01) 
 สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
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ตารางท่ี 4.37 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการด้านกฎระเบียบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านกฎระเบียบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.585* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.605* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.616* 0.000 

โดยรวม 0.655* 0.000 
 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.37 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม(ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05) และปัจจัยการบริหารจัดการด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม)
(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 4.38 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 
ปัจจัยการบริหาร

จัดการ 
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม 0.506* 0.000 
2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.494* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.481* 0.000 

โดยรวม 0.532* 0.000 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.38 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และปัจจัย
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความ
พึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05) 
 สมมติฐานที่ 3.5 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรมีความสัมพันธ์
กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 4.39 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพ

บุคลากรกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านปริมาณและคุณภาพ
บุคลากร 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.545* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.622* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.603* 0.000 

โดยรวม 0.641* 0.000 
 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.39 สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05) และปัจจัยการบริหารจัดการด้านคุณภาพบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 4 ความร่วมมือของโรงงานมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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ตารางท่ี 4.40 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความร่วมมือของโรงงานกับการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
โดยรวม 

(n=400) 

ความร่วมมือของโรงงาน 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

 
โดยรวม 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.683* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.703* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.692* 0.000 

โดยรวม 0.751* 0.000 
 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.40 สรุปได้ดังนี้ 
 ความร่วมมือของโรงงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และความร่วมมือ
ของโรงงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความพึงพอใจของพนักงาน และ
ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่  4.1 ความร่วมมือของโรงงานด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่ งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 4.41 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความร่วมมือของโรงงานด้านการให้ความส าคัญ

ต่อสิ่งแวดล้อมกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 

ความร่วมมือของโรงงาน 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านการให้ความส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม 0.638* 0.000 
2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.630* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.631* 0.000 

โดยรวม 0.688* 0.000 
* ค่าสหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.41 สรุปได้ดังนี้ 
 ความร่วมมือของโรงงานด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)
และความร่วมมือของโรงงานด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 4.2 ความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการ
น านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 4.42 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 

ความร่วมมือของโรงงาน 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.610* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.628* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.633* 0.000 

โดยรวม 0.676* 0.000 
 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.42 สรุปได้ดังนี้ 
 ความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)
และความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
สิ่งแวดล้อมด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่  4.3 ความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี 
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ตารางท่ี 4.43 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

(n=400) 

ความร่วมมือของโรงงาน 
การน านโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  
r p-value 

ด้านการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม 

0.624* 0.000 

2. ด้านความพึงพอใจของพนักงาน   0.658* 0.000 
3. ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม 0.629* 0.000 

โดยรวม 0.690* 0.000 
 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.43 สรุปได้ดังนี้ 
 ความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)
และความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
 สมมติฐานที่ 5 นโยบายสิ่งแวดล้อมปัจจัยการบริหารจัดการและความร่วมมือของโรงงานที่มี
อิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 ผู้วิจัยก าหนดใช้สัญลักษณ์การวิจัยดังต่อไปนี้ 

 Y = ผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม 

 X1 = นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม  
 X2 = ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม 
 X3 = ความร่วมมือของโรงงานโดยรวม 

 เมื่อน านโยบายสิ่งแวดล้อม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการ (X2) และความร่วมมือของ
โรงงาน (X3) เป็นตัวแปรอิสระ และผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) เป็นตัวแปรตาม ไปท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
ถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) ได้สมการพยากรณไ์ด้ดังนี้ต่อไปนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
 Y     =  0.332 + 0.333(X3)+ 0.289(X1) + 0.320(X2) 
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 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 ZY   =  0.319(X3) + 0.264(X1) + 0.290(X2) 
 
ตารางท่ี 4.44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการถดถอยแบบขั้นตอน 
 

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

ความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3)  
นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) 
ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) 

Regression 96.763 3 32.254 237.454* 0.000 
Residual 53.790 396 0.136   

Total 150.554 399    
R2= 0.643    R2 

adj = 0.640 
 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.44 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และความร่วมมือ
ของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลร่วมกันต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) (F=237.454, p-value=0.000) 
 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งการก าหนด (R2) เท่ากับ 0.643 แสดงว่า นโยบายสิ่งแวดล้อม
โดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม  (X2) และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม  (X3) 
สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) ได้ร้อยละเท่ากับ 64.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 144 

ตารางท่ี 4.45 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิผล 

ผลการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี    

โดยรวม (Y) t Sig 
สัมประสิทธิ์ 
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta(β) 
ค่าคงที่ (Constant) 0.332 0.126  2.630 0.009 
ความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3)  0.333 0.059 0.319 5.593* 0.000 
นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) 0.289 0.050 0.264 5.774* 0.000 
ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) 0.320 0.063 0.290 5.061* 0.000 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.45 สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05)  
 ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิต ิ0.05)  
 ความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิต ิ0.05)  
 4.1.8 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณแยกสรุปผลได้ดังนี้  
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงานสรุปรายละเอียดโดยรวมได้ดังนี้คือ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 61.00 จ านวนเงินลงทุน (มากกว่า 200 ล้านบาท) 
คิดเป็นร้อยละ 60.50 จ านวนผู้ปฏิบัติงาน (มากกว่า 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 64.75 
   2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมสรุปรายละเอียดโดยรวมได้
ดังนี้คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อม
รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
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   3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการสรุปรายละเอียดโดยรวมได้
ดังนี้คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( = 3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าปัจจัยบริหารจัดการ
รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
   4) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือของโรงงานสรุปรายละเอียดโดยรวมได้
ดังนี้คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือของโรงงาน พบว่า ความร่วมมือของโรงงาน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความ
ร่วมมือของโรงงานด้านทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง 
   5) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติสรุปรายละเอียดโดยรวมได้ดังนี้คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ พบว่า การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การน านโยบาย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน 
   6) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
    ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปรายละเอียดโดยรวมได้ดังนี้คือ 
    สมมติฐานที่ 1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีลักษณะกิจการของโรงงาน
แตกต่างกันมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันแยกได้ดังนี้ คือ 
    สมมติฐานที่ 1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีประเภทกิจการแตกต่าง
กันมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานีแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า โรงงานที่มีประเภทกิจการแตกต่างกัน มีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
    ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามประเภทกิจการเป็นรายคู่ พบว่า โรงงานที่มีประเภท
กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากับที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก มีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่
โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ามีการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่าโรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก 
(ค่าเฉลี่ย 3.39) โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากับที่มีประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหารและกระดาษมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ามีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่า 
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ประเภทกิจการผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหารและกระดาษ (ค่าเฉลี่ย 3.49) ส่วนโรงงานที่มี
ประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติกกับท่ีมีประเภทกิจการผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหาร
และกระดาษมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติไม่แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ0.05) 
    สมมติฐานที่ 1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจ านวนเงินลงทุนแตกต่างกัน  
มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
แตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนแตกต่างกันมีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
    ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติจ าแนกตามจ านวนเงินลงทุนเป็นรายคู่ พบว่า โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 

ล้านบาท) กับโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดกลาง (ระหว่าง 50-200 ล้านบาท) มีการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มี
จ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่  (มากกว่า 200 ล้านบาท) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่าโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดกลาง (ระหว่าง 50-200 ล้านบาท) 
(ค่าเฉลี่ย 3.45) ส่วนโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ล้านบาท) และโรงงานที่มี
จ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติไมแ่ตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีการ
น านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
    ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ พบว่า โรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน)กับโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
ขนาดกลาง(ระหว่าง 50-200 คน) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน 
(ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) มี
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.74) มากกว่าโรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานขนาดกลาง (ระหว่าง 50-200 คน) (ค่าเฉลี่ย 3.45) ส่วนโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาด
เล็ก (น้อยกว่า 50 คน) และโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) มีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ไมแ่ตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐาน
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พบว่านโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และ
นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน  (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความ
พึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 2.1 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์กับการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่านโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05) และนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบาย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที ่2.2 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์
กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมน
วนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้าน
ผลประโยชน์ต่อสังคม) (ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05) 
    สมมติฐานที่ 2.3 นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้มีความสัมพันธ์กับ
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และนโยบายสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) 
(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และปัจจัย
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ    
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของ
พนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
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    สมมติ ฐานที่  3.1 ปั จจัยการบริหารจัดการด้านภาวะผู้ น าที่ เหมาะสมมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรน
วนครโดยรวม(ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ปัจจัยการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของพนักงาน และ
ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม)(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่  3.2 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพร้อมการบริหารมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพร้อมในการ
บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสา
หกรรนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และปัจจัยการบริหารจัดการด้านความพร้อม
ในการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของ
พนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่  3.3 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านกฎระเบียบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้าน
กฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และปัจจัย
การบริหารจัดการด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบาย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่  3.4 ปั จจัยการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมน
วนครโดยรวม(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05)และปัจจัยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครทุกด้าน   (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของพนักงาน 
และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 3.5 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยการบริหารจัดการ ด้านปริมาณและคุณภาพ
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บุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และปัจจัยการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน(ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 4 ความร่วมมือของโรงงานมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าความร่วมมือของโรงงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05) และความร่วมมือของโรงงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน  (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
สิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 4.1 ความร่วมมือของโรงงานด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความร่วมมือของโรงงานด้านการให้ความส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรม นวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และความร่วมมือของโรงงานด้านการ
ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่  4.2 ความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน(ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของ
พนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 4.3 ความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความร่วมมือของโรงงานด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม   
อุตสาหกรรนวนครโดยรวม (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และความร่วมมือของโรงงานด้านการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
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ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
    สมมติฐานที่ 5 นโยบายสิ่งแวดล้อมปัจจัยการบริหารจัดการ และความร่วมมือ
ของโรงงานที่มี อิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เมื่อน านโยบายสิ่งแวดล้อม (X1) 
ปัจจัยการบริหารจัดการ (X2) และความร่วมมือของโรงงาน (X3) เป็นตัวแปรอิสระ และผลการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
(Y) เป็นตัวแปรตาม ไปท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression 
Analysis) ได้สมการพยากรณ์ได้ดังนี้ต่อไปนี้ 
    สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
    Y = 0.332 + 0.333(X3) + 0.289(X1) + 0.320(X2) 
    สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
    ZY = 0.319(X3) + 0.264(X1) + 0.290(X2) 
    นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และ
ความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลร่วมกันต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม  (Y) (F = 237.454,        
p-value= 0.000) 
    โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งการก าหนด (R2) เท่ากับ 0.643 แสดงว่า นโยบาย
สิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม 
(X3) สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) ได้ร้อยละเท่ากับ 64.30  
    การวิเคราะห์อิทธิพลของนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหาร
จัดการโดยรวม (X2) และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) ที่มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) พบว่า
นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม  (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม  (X2) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม  (X3) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญ      
ทางสถิต ิ0.05) 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารใน
ภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ านวนทั้งสิ้น 20 คน และกลุ่มที่ 3 ชุมชนที่อาศัย
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อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ านวน 4 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คนที่ให้สัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง แบ่งการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
  (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป สรุปได้ดังนี้  
   เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.00
รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.00 
   ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
60.00 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20.00 มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.00 และปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 
   ต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 
55.00 รองลงมา คือ ผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 45.00 
  (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า  
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่านโยบายสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จ านวน 13 คน โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้  
   ด้านวัตถุประสงค์ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 14 คน มีความคิดเห็นโดยรวมมี
การปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์มีความชัดเจนวัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมวัตถุประสงค์ครอบคลุมถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทุกด้านวัตถุประสงค์มีการส่งเสริมใน
การช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องตามหลักการบริหารครอบคลุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 13 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าองค์กรมีการประกาศให้พนักงานทราบถึง
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรองค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ าเสมอองค์กรของท่านให้ความรู้ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีการส่งเสริมกิจกรรม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และองค์กรของท่านมีความตั้งใจปฏิบัติตามแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มงวดแต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านการประเมินผลได้พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 17 คน มีความคิดเห็นโดยรวม
มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรของท่านมีคณะกรรมการประเมินผลองค์กร
ของท่านมีการประเมินผลตามนโยบายสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีการแจ้งผลการประเมินผลตาม
นโยบายสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีการปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการประเมินของนโยบาย
สิ่งแวดล้อม และองค์กรของท่านได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดไว้ทุกครั้ง 
แต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการสรุปได้ว่า 
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   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าปัจจัยการบริหารจัดการจ านวน 11 คนโดยรวมมี
การปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้  
   ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 14 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าผู้บริหารมีความตั้งใจในการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีความสามารถในการชักจูงพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบสิ่งแวดล้อมผู้บริหารยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และผู้บริหารให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอแต่ละข้อผู้บริหารมีความ
คิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านความพร้อมในการบริหารพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าองค์กรมีโครงสร้างที่เหมาะสมในนโยบาย
สิ่งแวดล้อมในนิคมฯ องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ องค์กรมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ไว้อย่างชัดเจนองค์กรมีการก าหนดเป้าหมาย
ของการบริหารสิ่งแวดล้อมในนิคมฯไว้อย่างชัดเจนองค์กรมีการจัดอบรมพนักงานปฏิบัติงานในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 15 คน            
มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่ากฎระเบียบฯ มีความ
เหมาะสมกฎระเบียบฯ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์กฎระเบียบฯ มีการประกาศให้พนังงานปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ได้อย่างถูกต้อง กฎระเบียบฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ได้อย่างถูกต้อง และกฎระเบียบฯ มีบทลงโทษ
ต่อพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ แต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 16 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านให้ความรู้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้
ดีองค์กรของท่านให้ความเข้าใจในเครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีและ
องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีในควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีแต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นใน
การปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 14 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าพนักงานมีจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีพนักงานปฏิบัติการมีความรู้และสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีพนักงานปฏิบัติการมีความเข้าใจในนโยบายสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรได้เป็นอย่างดีพนักงานปฏิบัติการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ พนักงานปฏิบัติการมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
และพนักงานปฏิบัติการได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละท่าน แต่ละ
ข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงาน 
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   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงานสรุปได้ว่า 
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าความร่วมมือของโรงงาน จ านวน 10 คน โดยรวม
มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้านการให้ความส าคัญสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 18 คนมีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าองค์กรของท่านให้ความส าคัญต่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ องค์กรของท่านได้ให้มีการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมในนิคมฯองค์กร
ของท่านได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ององค์กรของท่านมีการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลายและองค์กรของท่านได้ค านึงถึงการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละข้อผู้บริหาร
มีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 12 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าองค์กรของท่านมีแผนการปฏิบัติงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีการจัดสรรงบประมาณการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมี
การจัดหาบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมองค์กรของท่านมีการมอบหมายงานต่อ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีองค์กรของท่านมีการก ากับ ดูแลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 11 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรของท่านได้มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ององค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมให้
ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงองค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงองค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีจัดอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในนิคมฯ และ
องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจกับพนักงานปฏิบัติการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในนิคมฯ แต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติสรุปได้ว่า 
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ จ านวน 10 คน โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 12 คนมีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากส่วนรายข้อพบว่า ผู้บริหารขององค์กรได้ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างจริงจังผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดผู้ปฎิบัติหน้าที่การควบคุมตามนโยบายผู้บริหารของ
องค์กรได้วางเป้าหมาย การควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่องผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดโครงการ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ และผู้บริหารขององค์กรได้ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์อย่างสม่ าเสมอแต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
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   ด้านความพึงพอใจของพนักงาน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 9 คนมีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้สถานที่ภายใน
นิคมฯ มีความสะอาดการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ตัวอาคารภายในมีความเหมาะสมในการ
ประกอบการการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้การใช้น้ าภายในนิคมมีความสะอาดเหมาะสมพร้อมใช้งานใน
การประกอบการการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้สุขภาพอานามัยของพนักงานปฏิบัติการพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ดีการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้พ้ืนที่ภายในนิคมฯ มีความพร้อมในการประกอบการได้เป็น
อย่างดีแต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
   ด้านผลประโยชน์ต่อสังคมพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 11 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทางอากาศ 
น้ า ดิน เสียง อาหาร รังสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากข้ึนแต่ละข้อผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีสรุปได้ว่า  
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นต่อ 1) ปัญหาการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีพบว่า นิคมอุตสาหกรรมนวนครขาด
การบริหารจัดการที่ดี ภายหลังจากน้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 สภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ไม่น่าอยู่อาศัย นอกจากนั้นเมื่อภายหลังจากฝนตกจะพบปัญหาน้ าท่วมขัง และอีกอย่างหนึ่ง คือ บริเวณ
รอบนอกนิคมฯนั้นมีน้ าเน่าเสียซึ่งส่งกลิ่นเหม็น และ 2) แนวทางในการปรับปรุงการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีพบว่า แนวทางในการ
ปรับปรุง (1) องค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ควรด าเนินการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป (2) ควรส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (3) มีการส่งเสริมให้มีการ
สร้างเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน ชุมชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านมลพิษในพื้นที่ของตนเอง 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน 
  (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป   
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป สรุปได้ดังนี้  
   เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.50
รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.50 
   ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นมัธยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 65.00 รองลงมา คือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 17.50 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.50 ปวช.     
คิดเป็นร้อยละ 2.50 และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.50 
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   อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 80.00 
รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 7.50 ค้าขายคิดเป็นร้อยละ 5.00 วินมอร์เตอร์ไซค์คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 และตัวแทนประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 2.50 
  (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า  
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่านโยบายสิ่งแวดล้อมจ านวน 5 คน โดยรวมมีการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ด้านวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 8 คน มีความคิดเห็นโดยรวมมี
การปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์มีความชัดเจนวัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมวัตถุประสงค์ครอบคลุมถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทุกด้าน และวัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้องตามหลักการบริหารครอบคลุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนวัตถุประสงค์มีการส่งเสริมในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชนมี
ความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
   ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คนมีความคิดเห็น 
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรมีการประกาศให้พนักงานทราบถึง
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรองค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ าเสมอองค์กรของท่านให้ความรู้ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และองค์กรของท่านมีการส่งเสริม
กิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วน
องค์กรของท่านมีความตั้งใจปฏิบัติตามแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดชุมชนมีความ
คิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านการประเมินผลได้พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 4 คน มีความคิดเห็นโดยรวม
มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรของท่านมีคณะกรรมการประเมินผลองค์กร
ของท่านมีการประเมินผลตามนโยบายสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีการแจ้งผลการประเมินผลตาม
นโยบายสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีการปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการประเมินของนโยบาย
สิ่งแวดล้อม และองค์กรของท่านได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดไว้ทุกครั้ง 
แต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
  (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการสรุปได้ว่า 
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าปัจจัยการบริหารจัดการจ านวน 1 คน โดยรวมมี
การปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้  
   ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 6 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีความตั้งใจในการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีความสามารถในการชักจูงพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบสิ่งแวดล้อมผู้บริหารยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนผู้บริหาร
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
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   ด้านความพร้อมในการบริหารพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 3 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรมีโครงสร้างที่เหมาะสมในนโยบาย
สิ่งแวดล้อมในนิคมฯ องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ องค์กรมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ไว้อย่างชัดเจนองค์กรมีการก าหนดเป้าหมาย
ของการบริหารสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ไว้อย่างชัดเจนองค์กรมีการจัดอบรมพนักงานปฏิบัติงานในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
   ด้านกฎระเบียบในการจัดการสิง่แวดล้อม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณจ์ านวน 17 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่ากฎระเบียบฯ มีความเหมาะสม
กฎระเบียบฯ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์กฎระเบียบฯ มีการประกาศให้พนังงานปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ได้อย่างถูกต้อง และกฎระเบียบฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้ปฏิบัติตาม แต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนอีก 2 ข้อ 
พบว่า กฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ได้อย่างถูกต้องและกฎระเบียบฯ มีบทลงโทษต่อพนักงานที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
   ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 3 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านให้ความรู้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้
ดีองค์กรของท่านให้ความเข้าใจในเครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีและ
องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีในควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
   ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่าพนักงานมีจ านวนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีพนักงานปฏิบัติการมีความรู้และ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีพนักงานปฏิบัติการมีความเข้าใจในนโยบาย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรได้เป็นอย่างดีและพนักงานปฏิบัติการได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนอีก 2 ข้อ 
พบว่า พนักงานปฏิบัติการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในนิคมฯ และพนักงานปฏิบัติการมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบชุมชนมีความ
คิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงาน 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงานสรุปได้ว่า 
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าความร่วมมือของโรงงานจ านวน 1 คน โดยรวมมี
การปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้านการให้ความส าคัญสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่าองค์กรของท่านได้ให้มีการส่งเสริม
รักษาสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ องค์กรของท่านได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและองค์กรของท่านมี
การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ใน
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ระดับน้อย ส่วนอีก 2 ข้อพบว่า องค์กรของท่านให้ความส าคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ
องค์กรของท่านได้ค านึงถึงการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก   
   ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 7 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรของท่านมีการจัดสรรงบประมาณ
การจัดการสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีการจัดหาบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมองค์กร
ของท่านมีการมอบหมายงานต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีองค์กรของท่านมี
การก ากับดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
ส่วนข้อองค์กรของท่านมีแผนการปฏิบัติงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
   ด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 4 คน มี
ความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่า องค์กรของท่านได้มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ององค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมปลูก
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงองค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมองค์กรของท่านมีจัดอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน
นิคมฯ และองค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจกับพนักงานปฏิบัติการในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายในนิคมฯแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนข้อ
องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมให้ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงชุมชนมีความ
คิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มี อิทธิผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มี อิทธิผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า 
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ านวน 2 คน โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยส่วนรายข้อพบว่า ผู้บริหารขององค์กรได้ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างจริงจังและผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดผู้ปฎิบัติหน้าที่การควบคุมตามนโยบายโดย
ชุมชนมีความคิดเห็นในมีการปฏิบัติอยู่ระดับมากส่วนรายข้ออ่ืนพบว่า ผู้บริหารขององค์กรได้
วางเป้าหมาย การควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่องผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดโครงการต่างๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ และผู้บริหารขององค์กรได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
อย่างสม่ าเสมอในแต่ละข้อโดยชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านความพึงพอใจของพนักงาน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 6 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยส่วนรายข้อพบว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้สถานที่
ภายในนิคมฯ มีความสะอาดการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ตัวอาคารภายในมีความเหมาะสมในการ
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ประกอบการการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้การใช้น้ าภายในนิคมมีความสะอาดเหมาะสมพร้อมใช้งานใน
การประกอบการการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้สุขภาพอานามัยของพนักงานปฏิบัติการพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ดีการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้พ้ืนที่ภายในนิคมฯมีความพร้อมในการประกอบการได้เป็น
อย่างดีแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
   ด้านผลประโยชน์ต่อสังคมพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 8 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายข้อพบว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทาง
อากาศดินเสียงอาหารรังสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นแต่ละข้อชุมชนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วน
การจัดการสิ่งแวดล้อมท าให้ไม่มีมลพิษทางน้ าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนชุมชนมีความ
คิดเห็นในการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
  (6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนะแนวทางในการปรับปรุงการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีสรุปได้ว่า  
   ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นต่อ1)ปัญหาการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครพบว่า (1) สภาพปัญหาขยะรอบบริเวณโรงงาน (2) 
สภาพปัญหาน้ าเน่าเสียรอบบริเวณโรงงานซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อชุมชน และ (3) หลังจากน้ า
ท่วมปี 2554 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้มีย้ายการผลิตเป็นจ านวนมาก และนอกจากนั้น
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาน้ าท่วมอีกเลย และ 2) 
แนวทางในการปรับปรุงการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานีพบว่า แนวทางในการปรับปรุง (1) ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครให้น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น (2) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ควรเร่งสร้างความม่ันใจให้
เกิดขึ้นโดยเร็วในกรณีน้ าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (3) องค์กรควรเร่งสร้างความเข้าใจใน
การประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมากยิ่งขึ้น (4) องค์กรควรต้องมี
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครให้น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น และ (5) นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ควรเร่งสร้างความมั่นใจให้เกิดข้ึนโดยเร็ว กรณีน้ าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมน
วนคร 
 4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สรุปผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น
โดยรวมดังต่อไปนี้ 
   (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 13 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้  
    ด้านวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 14 คน มีความคิดเห็นโดยรวม
มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
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    ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 13 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
    ด้านการประเมินผลได้พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 17 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
  (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 11 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้  
   ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 14 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านความพร้อมในการบริหารพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 15 คน มี
ความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
   ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 16 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
   ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 14 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงาน ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้านการให้ความส าคัญสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณจ์ านวน 18 คนมีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 12 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
   ด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 11 คน มี
ความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 12 คน 
มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   ด้านความพึงพอใจของพนักงาน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 9 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
   ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 11 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
  (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีสรุปได้ว่า 
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   ผู้ให้สัมภาษณ์โดยรวมมีความคิดเห็นต่อ 1) ปัญหาการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีพบว่า นิคมอุตสาหกรรม 
นวนครขาดการบริหารจัดการที่ดี หลังจากน้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 นอกจากนั้นเมื่อภายหลังจากฝนตกจะ
พบปัญหาน้ าท่วมขัง รอบนอกนิคมฯ นั้น มีน้ าเน่าเสียซึ่งส่งกลิ่นเหม็น และ 2) แนวทางในการปรับปรุง
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
พบว่า แนวทางในการปรับปรุง (1) องค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ และควรด าเนินการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป (2) ควร
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (3) มี
การส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชน  ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านมลพิษใน
พ้ืนทีข่องตนเอง 
  2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน  
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนสรุปผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความคิดเห็นโดยรวมดังต่อไปนี้ 
   (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน โดยรวม
มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้  
    ด้านวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 8 คน มีความคิดเห็นโดยรวมมี
การปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
    ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก   
    ด้านการประเมินผลได้พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 4 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
   (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 1 คน มี
ความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้  
    ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 6 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดบัน้อย 
    ด้านความพร้อมในการบริหารพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 3 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย  
    ด้านกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 17 คน มี
ความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย  
    ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 3 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ระดับน้อย  
    ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
   (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงาน จ านวน 1 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
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    ด้านการให้ความส าคัญสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย  
    ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 7 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย  
    ด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 4 คน มีความ
คิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย  
   (4) ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 2 คน มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
    ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน 
มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดบัน้อย 
    ด้านความพึงพอใจของพนักงาน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 6 คน มีความคิดเห็น
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
    ด้านผลประโยชน์ต่อสังคม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 8 คน มีความคิดเห็นโดยรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
    (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนะแนวทางในการปรับปรุงการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีสรุปได้ว่า 
     ผู้ให้สัมภาษณ์โดยรวมมีความคิดเห็นต่อ  1) ปัญหาการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครพบว่า (1) สภาพปัญหาขยะรอบบริเวณ
โรงงาน (2) สภาพปัญหาน้ าเน่าเสียรอบบริเวณโรงงานซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อชุมชน และ (3) 
หลังจากน้ าท่วมปี 2554 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้มีย้ายการผลิตเป็นจ านวนมาก และ
นอกจากนั้นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาน้ าท่ วมอีกเลย 
และ 2) แนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานีพบว่า แนวทางในการปรับปรุง (1) ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครให้น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น (2) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ควรเร่งสร้างความม่ันใจให้
เกิดขึ้นโดยเร็วในกรณีน้ าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (3) องค์กรควรเร่งสร้างความเข้าใจใน
การประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมากยิ่งขึ้น (4) องค์กรควรต้องมี
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครให้น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น และ (5) นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ควรเร่งสร้างความม่ันใจให้เกิดข้ึนโดยเร็ว กรณีน้ าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 
4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปโดยรวมได้ดังนี้ 
  (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะกิจการของโรงงานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่
ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 61.00 จ านวนเงินลงทุน (มากกว่า 200 ล้านบาท) 
คิดเป็นร้อยละ 60.50 จ านวนผู้ปฏิบัติงาน (มากกว่า 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 64.75 



 162 

  (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อม
รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน 
  (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( = 3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าปัจจัย
บริหารจัดการรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากทีใ่กล้เคียงกัน 
  (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงานพบว่า ความร่วมมือของโรงงาน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความ
ร่วมมือของโรงงาน ด้านทั้ง 2 ด้านคือ ด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง 
  (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
พบว่า การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน 
  (6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ตามลักษณะกิจการของโรงงานที่
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ 1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีลักษณะกิจการของโรงงาน
แตกต่างกันมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันแยกได้ดังนี้ คือ 
   สมมติฐานที่ 1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีประเภทกิจการแตกต่าง
กันมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า โรงงานที่มีประเภทกิจการแตกต่างกัน มีประสิทธิผล
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามประเภทกิจการเป็นรายคู่  พบว่า โรงงานที่มีประเภท
กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากับที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก มีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่
โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ามีการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่าโรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก 
(ค่าเฉลี่ย 3.39) โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากับที่มีประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหารและกระดาษมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วน
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อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ามีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ(ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่า 
ประเภทกิจการผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหารและกระดาษ (ค่าเฉลี่ย 3.49) ส่วนโรงงานที่มี
ประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติกกับที่มีประเภทกิจการผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียมอาหาร
และกระดาษมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติไม่แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ0.05) 
   สมมติฐานที่ 1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจ านวนเงินลงทุนแตกต่างกัน มี
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนแตกต่างกันมีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามจ านวนเงินลงทุนเป็นรายคู่ พบว่า โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุน
ขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) กับโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดกลาง (ระหว่าง 50 -200 
ล้านบาท)มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01) โดยที่โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) มีประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่าโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดกลาง (ระหว่าง 50 -200 
ล้านบาท) (ค่าเฉลี่ย 3.45) ส่วนโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ล้านบาท) และ
โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) มีการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติไมแ่ตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
   สมมติฐานที่ 1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานีแตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีการ
น านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ พบว่า โรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) กับโรงงานที่ มีจ านวนเงินลงทุนโรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานขนาดกลาง (ระหว่าง 50 - 200 คน) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 
200 คน) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.74) มากกว่าโรงงานที่มี
จ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดกลาง (ระหว่าง 50 - 200 คน) (ค่าเฉลี่ย 3.45) ส่วนโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 คน) และโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) มีการ
น านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติไมแ่ตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
  (7) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีสรุปดังนี้ คือ 
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   สมมติฐานที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่านโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และ
นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความ
พึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
   สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และปัจจัย
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) 
   สมมติฐานที่ 4 ความร่วมมือของโรงงานมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าความร่วมมือของโรงงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05) และความร่วมมือของโรงงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน  (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม
ด้านความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
   สมมติฐานที่ 5 นโยบายสิ่งแวดล้อมปัจจัยการบริหารจัดการ และความร่วมมือ
ของโรงงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัด
ปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เมื่อน านโยบายสิ่งแวดล้อม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการ 
(X2) และความร่วมมือของโรงงาน  (X3) เป็นตัวแปรอิสระ และผลการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) เป็นตัวแปรตาม ไปท า
การวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) ได้สมการ
พยากรณไ์ด้ดังนี้ต่อไปนี้ 
   สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
    Y     = 0.332 + 0.333(X3) + 0.289(X1) + 0.320(X2) 
   สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
    ZY   = 0.319(X3) + 0.264(X1) + 0.290(X2) 
   นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และ
ความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลร่วมกันต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  โดยรวม  (Y) (F = 237.454,               
p-value  = 0.000) 
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   โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งการก าหนด  (R2) เท่ากับ 0.643 แสดงว่า นโยบาย
สิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม 
(X3) สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) ได้ร้อยละเท่ากับ 64.30  
   การวิเคราะห์อิทธิพลของนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหาร
จัดการโดยรวม (X2) และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) ที่มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม(Y) พบว่า 
นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y)(ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01)  
 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยคุณภาพ 
  2.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยสรุปผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น
โดยรวมดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 13 คน 
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่
ในระดับมาก  
    (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 11 คน 
มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยรวมมีการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
    (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงานผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน 
มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยรวมมีการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก     
    (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมและด้าน
ผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพึงพอใจของพนักงาน
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
    (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนะแนวทางในการปรับปรุงผลการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีสรุปได้ว่า 
     ผู้ ให้สัมภาษณ์ โดยรวมมีความคิดเห็นต่อ  1) ปัญหาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว่า นิคมอุตสาหกรรมนวนครขาดการบริหาร
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จัดการที่ดี หลังจากน้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 สภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครไม่น่าอยู่อาศัย
นอกจากนั้น เมื่อภายหลังจากฝนตกจะพบปัญหาน้ าท่วมขัง และอีกอย่างหนึ่ง คือ บริเวณรอบนอกนิคม
อุตสาหกรรม นวนครนั้น มีน้ าเน่าเสียซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและ 2) แนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี พบว่า แนวทางในการปรับปรุง (1) 
องค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และควร
ด าเนินการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป (2) ควรส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (3) มีการส่งเสริมให้มีการสร้าง
เครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน ชุมชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านมลพิษในพื้นที่ของตนเอง  

  2.2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในชุมชน โดยสรุปผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน         
มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยรวมมี
การปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
    (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 1 คน       
มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 1 ด้าน คือ ด้าน
ปริมาณและคุณภาพบุคลากรโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนอีกด้าน 4 ด้านโดยรวมมี
การปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
    (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงาน ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 1 คน  
มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยรวมมีการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
    (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 2 คน มีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านทุกด้านโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย    
    (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีสรุปได้ว่า 
     ผู้ ให้สัมภาษณ์ โดยรวมมีความคิดเห็นต่อ  1) ปัญหาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครประกอบไปด้วย (1) สภาพปัญหาขยะรอบบริเวณ
โรงงาน (2) สภาพปัญหาน้ าเน่าเสียรอบบริเวณโรงงานซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อชุมชน และ (3) 
หลังจากน้ าท่วมปี 2554 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้มีย้ายการผลิตเป็นจ านวนมาก และ
นอกจากนั้นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาน้ าท่วมอีกเลย 
และ 2) แนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานีประกอบไปด้วย (1) ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครให้
น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น และ (2) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ควรเร่งสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นโดยเร็วใน
กรณีน้ าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
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 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปโดยรวมได้ดังนี้ 
  (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมราย
ด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกันส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ (1) ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่านโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (2) ประชาชนในชุมชนมี
ความคิดเห็นว่านโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ทุกด้านมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  
  (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( = 3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าปัจจัยการบริหาร
จัดการโดยรวมรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่ใกล้เคียงกันส่วนผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ (1) ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวมมีการ
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
(2) ประชาชนที่อาศัยในชุมชนมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากรมีการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับมากส่วนด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมด้านความพร้อมในการบริหารด้านกฎระเบียบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
  (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือของโรงงาน พบว่า ความร่วมมือของโรงงาน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความร่วมมือ
ของโรงงานรายด้านทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลางส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ (1) ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นว่าความร่วมมือของโรงงานโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทุกด้านโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (2) ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นว่าความ
ร่วมมือของโรงงานโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยรวม
มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
  (4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมพบว่า ประสิทธิผล
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.62) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมรายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติการอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกันส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ (1) ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นว่าต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมและด้าน
ผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมากส่วนด้านความพึงพอใจของพนักงาน
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย (2) ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นว่าต่อประสิทธิผลการ
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บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย 
  (5) ผลการเปรียบเทียบการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี ตามลักษณะกิจการของโรงงานที่แตกต่างกันสรุปดังนี้ คือ 
   สมมติฐานที่ 1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีลักษณะกิจการของโรงงาน
แตกต่างกันมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันแยกได้ดังนี้ คือ 
   สมมติฐานที่ 1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีประเภทกิจการแตกต่างกันมี
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า โรงงานที่มีประเภทกิจการแตกต่างกัน มีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามประเภทกิจการเป็นรายคู่  พบว่า โรงงานที่มีประเภท
กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากับที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก มีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่
โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ามีการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่าโรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติก 
(ค่าเฉลี่ย 3.39) โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากับที่มีประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหารและกระดาษมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ามีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่า 
ประเภทกิจการผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหาร และกระดาษ (ค่าเฉลี่ย 3.49) ส่วนโรงงานที่มี
ประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติกกับที่มีประเภทกิจการผลิตภัณฑ์จากไม้ อลูมิเนียม อาหาร 
และกระดาษมีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติไม่แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ0.05) 
   สมมติฐานที่ 1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจ านวนเงินลงทุนแตกต่างกัน 
มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
แตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนแตกต่างกันมีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามจ านวนเงินลงทุนเป็นรายคู่ พบว่า โรงงานที่มีจ านวนเงิน
ลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) กับโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดกลาง (ระหว่าง 50-
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200 ล้านบาท) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ล้านบาท) มีการน านโยบาย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.73) มากกว่าโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดกลาง 
(ระหว่าง 50-200 ล้านบาท) (ค่าเฉลี่ย 3.45) ส่วนโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 
ล้านบาท) และโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนขนาดใหญ่  (มากกว่า 200 ล้านบาท) มีการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
   สมมติฐานที่ 1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
มีประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่าโรงงานที่มี จ านวนผู้ปฏิบัติ งานแตกต่างกัน            
มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจ าแนกตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ พบว่า โรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) กับโรงงานที่มีจ านวนเงินลงทุนโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
ขนาดกลาง (ระหว่าง 50-200 คน) มีการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติแตกต่างกัน 
(ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) มี
การน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.74) มากกว่าโรงงานที่มีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานขนาดกลาง (ระหว่าง 50-200 คน) (ค่าเฉลี่ย 3.45) ส่วนโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาด
เล็ก (น้อยกว่า 50 คน) และโรงงานที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 คน) มีการน า
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัตไิมแ่ตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
  (6) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีสรุปดังนี้ คือ 
   สมมติฐานที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่านโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และ
นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความพึงพอใจของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
   สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัตินิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และปัจจัย
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
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   สมมติฐานที่ 4 ความร่วมมือของโรงงานมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าความร่วมมือของโรงงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และความ
ร่วมมือของโรงงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกด้าน (ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจ
ของพนักงาน และด้านผลประโยชน์ต่อสังคม) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
   สมมติฐานที่ 5 นโยบายสิ่งแวดล้อมปัจจัยการบริหารจัดการ และความร่วมมือของ
โรงงานที่มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครจังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เมื่อน านโยบายสิ่งแวดล้อม (X1) ปัจจัยการ
บริหารจัดการ (X2) และความร่วมมือของโรงงาน  (X3) เป็นตัวแปรอิสระ และผลการน านโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) เป็นตัว
แปรตาม ไปท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) ได้
สมการพยากรณไ์ด้ดังนี้ต่อไปนี้ 
   สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
    Y     =  0.332 + 0.333(X3)+ 0.289(X1) + 0.320(X2) 
   สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
    ZY   = 0.319(X3) + 0.264(X1) + 0.290(X2) 
   นโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และความ
ร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลร่วมกันต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม  (Y) (F = 237.454, p-value = 
0.000) 
   โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งการก าหนด (R2) เท่ากับ 0.643 แสดงว่า นโยบายสิ่งแวดล้อม
โดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) 

สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) ได้ร้อยละเท่ากับ 64.30  
   การวิเคราะห์อิทธิพลของนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) ปัจจัยการบริหารจัดการ
โดยรวม (X2) และความร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) ที่มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) พบว่า นโยบาย
สิ่งแวดล้อมโดยรวม (X1) มีอิทธิพลต่อผลผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติม
ในนิคมอุตสาหกรรม นวนครจังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) ปัจจัยการ
บริหารจัดการโดยรวม (X2) มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) และความ
ร่วมมือของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลต่อผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05)  
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  (7) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้การ
สัมภาษณ์โดยรวมสรุปได้ว่า 
   (1) ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อ 1) ปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบว่า นิคมอุตสาหกรรมนวนครขาดการบริหารจัดการที่ดี หลังจากน้ าท่วม        
ปี พ.ศ. 2554 สภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครไม่น่าอยู่อาศัยนอกจากนั้น เมื่อภายหลังจาก
ฝนตกจะพบปัญหาน้ าท่วมขัง และบริเวณรอบนอกนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีน้ าเน่าเสียและส่งกลิ่น
เหม็นและ 2) แนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัด
ปทุมธานีพบว่า แนวทางในการปรับปรุง (1) องค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และควรด าเนินการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบั ติต่อไป (2) ควรส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ (3) มีการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชน  ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและ
ป้องกันผลกระทบด้านมลพิษในพ้ืนที่ของตนเอง 
   (2) ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นว่าต่อ 1) ปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครประกอบไปด้วย (1) สภาพปัญหาขยะรอบบริเวณโรงงาน         
(2) สภาพปัญหาน้ าเน่าเสียรอบบริเวณโรงงานซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อชุมชน และ (3) หลังจาก
น้ าท่วมปี 2554 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้มีย้ายการผลิตเป็นจ านวนมาก และนอกจากนั้น
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาน้ าท่วมอีกเลย และ         
2) แนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ประกอบไปด้วย (1) ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครให้น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 
และ (2) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ควรเร่งสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นโดยเร็วในกรณีน้ าท่วมภายใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีตามลักษณะกิจการของ
โรงงานที่แตกตางกัน  3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และ
นําเสนอการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัด
ปทุมธานี ผูวิจัยสามารถสรุปตามลําดับ ดังนี้  
 5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม  
 5.2 การอภิปรายผล 
 5.3 ขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปโดยรวมไดดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอม พบวา นโยบายสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการอยูในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวมราย
ดานทุกดานมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมากที่ใกลเคียงกัน สวนผลการวิเคราะหขอมูลการ
สัมภาษณ (1) ผูบริหารมีความคิดเห็นวานโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก (2) ประชาชนที่อาศัยใน
ชุมชนมีความคิดเห็นวานโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน
รายดานทุกดานมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก 
 5.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยการบริหารจัดการ พบวา ปจจัยการบริหารจัดการ มี
คาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมาก ( = 3.50) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยการบริหาร
จัดการโดยรวมรายดานทุกดานมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมากที่ใกลเคียงกัน สวนผลการ
วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ (1) ผูบริหารมีความคิดเห็นวาปจจัยการบริหารจัดการโดยรวมมีการ
ปฏิบัติการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก 
(2) ประชาชนที่อาศัยในชุมชนมีความคิดเห็นวา ปจจัยการบริหารจดัการโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร มีการปฏิบัติการอยูใน
ระดับมาก สวนดานภาวะผูนําที่เหมาะสม ดานความพรอมในการบริหาร ดานกฎระเบียบในการ
จัดการสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติการอยูในระดับนอย 
 5.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความรวมมือของโรงงาน พบวา ความรวมมือของโรงงาน
โดยรวมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความรวมมือ
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ของโรงงานรายดานทั้ง 2 ดานคือ ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม และดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมาก สวนดานการจัดกิจกรรมการอนุรักษแวดลอม    
มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง สวนผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ (1) ผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาความรวมมือของโรงงานโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานทุกดานโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก (2) ประชาชนที่อาศัยในชุมชนมีความคิดเห็นวา
ความรวมมือของโรงงานโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดาน
โดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับนอย 
 5.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติพบวา 
การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติโดยรวมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับ
ปานกลาง ( =3.62) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติโดยรวมรายดานทุกดานมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมากใกลเคียงกัน สวนผลการ
วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ (1) ผูบริหารมีความคิดเห็นวาตอการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
บรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวม และดานผลประโยชนตอสังคมโดยรวมมีการ
ปฏิบัติการอยูในระดับมาก  สวนดานความพึงพอใจของพนักงานโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับ
นอย (2) ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นวาตอการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติโดยรวมมีการปฏิบัติการอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานโดยรวมมีการ
ปฏิบัติการอยูในระดับนอย 
 5.1.5 ผลการเปรียบเทียบการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ตามลักษณะกิจการของโรงงานที่แตกตางกัน สรุปดังนี้ คือ 
  สมมติฐานที่ 1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีลักษณะกิจการของโรงงาน
แตกตางกัน มีการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน แยกไดดังนี้ คือ 
  สมมติฐานที่ 1.1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มปีระเภทกิจการแตกตางกันมี
การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
แตกตางกัน  
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โรงงานที่มีประเภทกิจการแตกตางกัน มีการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จําแนกตามประเภทกิจการเปนรายคู พบวา โรงงานที่มีประเภท
กิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากับที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนต พลาสติก มีการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่
โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไฟฟามีการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ (คาเฉลีย่ 3.73) มากกวาโรงงานที่มปีระเภทกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนต พลาสติก 
(คาเฉลี่ย 3.39) โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากับที่มีประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑจากไม อลูมิเนียม อาหาร และกระดาษ มีการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
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ปฏิบัติแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีประเภทกิจการผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟามีการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ (คาเฉลี่ย 3.73) มากกวา 
ประเภทกิจการผลิตภัณฑจากไม อลูมิเนียม อาหารและกระดาษ (คาเฉลี่ย 3.49) สวนโรงงานที่มี
ประเภทกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนต พลาสติกกับที่มีประเภทกิจการผลิตภัณฑจากไม อลูมิเนียม 
อาหาร และกระดาษ มกีารนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน (ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิต ิ0.05)  
  สมมติฐานที่ 1.2 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจํานวนเงินลงทุนแตกตางกัน 
มกีารนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
แตกตางกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โรงงานที่มีจํานวนเงินลงทุนแตกตางกันมีการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จําแนกตามจํานวนเงินลงทุนเปนรายคู พบวา โรงงานที่มีจํานวนเงิน
ลงทุนขนาดใหญ (มากกวา 200 ลานบาท) กับโรงงานที่มีจํานวนเงินลงทุนขนาดกลาง (ระหวาง 50-200 
ลานบาท) มกีารนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05) โดยทีโ่รงงานที่มีจํานวนเงินลงทุนขนาดใหญ (มากกวา 200 ลานบาท) มกีารนํานโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ (คาเฉลี่ย 3.73) มากกวาโรงงานที่มีจํานวนเงินลงทุนขนาดกลาง 
(ระหวาง 50-200 ลานบาท) (คาเฉลี่ย 3.45) สวนโรงงานที่มีจํานวนเงินลงทุนขนาดเล็ก (นอยกวา 50 
ลานบาท) และโรงงานที่มีจํานวนเงินลงทุนขนาดใหญ (มากกวา 200 ลานบาท) มีการนํานโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติไมแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05) 
  สมมติฐานที่ 1.3 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจํานวนผูปฏิบัติงานแตกตางกัน  
มกีารนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
แตกตางกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โรงงานที่มีจํานวนผูปฏิบัติงานแตกตางกัน มีการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จําแนกตามจํานวนผูปฏิบัติงานเปนรายคู พบวา โรงงานที่มีจํานวน
ผูปฏิบัติงานขนาดใหญ (มากกวา 200 คน) กับโรงงานที่มีจํานวนเงินลงทุนโรงงานที่มีจํานวนผูปฏิบัติงาน
ขนาดกลาง (ระหวาง 50-200 คน) มีการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ แตกตาง
กัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) โดยที่โรงงานที่มีจํานวนผูปฏิบัติงานขนาดใหญ (มากกวา 200 
คน) มีการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ (คาเฉลี่ย 3.74) มากกวาโรงงานที่มี
จํานวนผูปฏิบัติงานขนาดกลาง (ระหวาง 50-200 คน) (คาเฉลี่ย 3.45) สวนโรงงานที่มีจํานวนผูปฏิบัติงาน
ขนาดเล็ก (นอยกวา 50 คน) และโรงงานที่มีจํานวนผูปฏิบัติงานขนาดใหญ (มากกวา 200 คน) มีการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05) 
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 5.1.6 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี สรุปดังนี้ คือ 
  สมมติฐานที่ 2 นโยบายสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา นโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) และ
นโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกดาน (ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม ดาน
ความพึงพอใจของพนักงาน และดานผลประโยชนตอสังคม) (ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05) 
  สมมติฐานที่ 3 ปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ปจจัยการบริหารจัดการโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) และปจจัย
การบริหารจัดการมีความสัมพันธทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกดาน (ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจ
ของพนักงาน และดานผลประโยชนตอสังคม) (ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05) 
  สมมติฐานที่ 4 ความรวมมือของโรงงานมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ความรวมมือของโรงงานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยรวม (ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05) และความ
รวมมือของโรงงานมคีวามสัมพันธทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกดาน (ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจ
ของพนักงาน และดานผลประโยชนตอสังคม) (ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05) 
  สมมติฐานที่ 5 นโยบายสิ่งแวดลอม ปจจัยการบริหารจัดการ และความรวมมือของ
โรงงานที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เมื่อนํานโยบายสิ่งแวดลอม (X1) ปจจัยการ
บริหารจัดการ (X2) และความรวมมือของโรงงาน (X3) เปนตัวแปรอิสระ และประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) เปนตัวแปรตาม ไปทํา
การวิเคราะหโดยใชวิธีการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) ไดสมการ
พยากรณไดดังนี้ตอไปนี้ 
  สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Y     =  0.332 + 0.333 (X3) + 0.289 (X1) + 0.320 (X2) 
  สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
   ZY   =  0.319 (X3) + 0.264 (X1) + 0.290 (X2) 
  นโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวม (X1) ปจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และความ
รวมมือของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลรวมกันตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) (F = 237.454, p-value = 0.000) 
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  โดยมีคาสัมประสิทธิ์แหงการกําหนด (R2) เทากับ 0.643 แสดงวานโยบายสิ่งแวดลอม
โดยรวม (X1) ปจจัยการบริหารจัดการโดยรวม (X2) และความรวมมือของโรงงานโดยรวม (X3) 
สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) ไดรอยละเทากับ 64.30  
  การวิเคราะหอิทธิพลของนโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวม (X1) ปจจัยการบริหารจัดการ
โดยรวม (X2) และความรวมมือของโรงงานโดยรวม (X3) ที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) พบวา นโยบาย
สิ่งแวดลอมโดยรวม (X1) มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) ปจจัยการ
บริหารจัดการโดยรวม (X2) มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05)  และความ
รวมมือของโรงงานโดยรวม (X3) มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม (Y) (ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05)  
 5.1.7 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูใหการ
สัมภาษณโดยรวม สรุปไดวา 
  (1) ผูบริหารมีความคิดเห็นตอ 1) ปญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร พบวา นิคมอุตสาหกรรมนวนครขาดการบริหารจัดการที่ดี หลังจากน้ําทวม       
ป พ.ศ. 2554 สภาพสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครไมนาอยูอาศัยนอกจากนั้น เมื่อภายหลังจาก
ฝนตกจะพบปญหาน้ําทวมขัง และบริเวณรอบนอกนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีน้ําเนาเสียและสงกลิ่นเหม็น 

และ 2) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี พบวา แนวทางในการปรับปรุง (1) องคกรมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และควรดําเนินการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมตอไป (2) ควรสงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจ ในการจัดการสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ (3) มกีารสงเสริมใหมกีารสรางเครือขายในการดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน ชุมชน ใหชวยกันเฝาระวังและ
ปองกันผลกระทบดานมลพิษในพื้นท่ีของตนเอง 

  (2) ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นวาตอ 1) ปญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบไปดวย (1) สภาพปญหาขยะรอบบริเวณโรงงาน (2) สภาพ
ปญหาน้ําเนาเสียรอบบริเวณโรงงานซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพตอชุมชน และ (3) หลังจากน้ําทวมป 2554 
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครไดมียายการผลิตเปนจํานวนมาก และนอกจากนั้นนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ยังไมไดมีการเตรียมความพรอมในการแกปญหาน้ําทวมอีกเลย และ 2) แนวทาง
ในการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
ประกอบไปดวย (1) ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครใหนาอยูอาศัยมาก
ยิ่งขึ้น และ (2) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ควรเรงสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นโดยเร็วในกรณีน้ําทวม
ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
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5.2 การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล สรุปโดยรวมไดดังนี้ 
 5.2.1 การอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม 
  จากผลการวิจัย พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม พบวา 
นโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
นโยบายสิ่งแวดลอมรายดานทุกดานมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมากที่ ใกลเคียงกัน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา นโยบายสิ่งแวดลอมดานวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เพราะนโยบายสิ่งแวดลอมดานวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอมมีความชัดเจน 
เหมาะสม ครอบคลุมการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมทุกดาน มีสวนการสงเสริมในการชวยแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม ตามหลักการบริหารครอบคลุมคณุภาพสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี นโยบายสิ่งแวดลอมดาน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะองคกรมีการประกาศใหพนักงาน
ทราบถึงนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
สม่ําเสมอ องคกรใหความรูในดานการรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดลอม และ
มีความตั้งใจปฏิบัติตามแผนในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดอยางมาก และดานการประเมินผล
ได มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะองคกรมีคณะกรรมการประเมินผล มีการประเมินผล มี
การแจงผลการประเมิน และปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมินของนโยบายสิ่งแวดลอม 
นอกจากนั้นองคกรไดผานการประเมินตามเกณฑของนโยบายสิ่งแวดลอมไดกําหนดไวทุกครั้ง  
  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสมภัทรา รัตนสงวนวงศ (2553) ไดศึกษาการวิจัย
เรื่อง ความคาดหวังและการรับรูจริงตอการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท ที่มีผลตอความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริหารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวัง
ของผูบริหารตอการจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอมตะนครโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของสุชาติ  คาทางชล (2554) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการนํานโยบายการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาไปปฏิบัติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิผลในภาพรวมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายการประหยัดไฟฟาที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถติดตามและรายงานผลการใชไฟฟาที่ลดลงไดโดยใชระบบเทคโนโลยีเขา
มาควบคุมการใชไฟฟา และรายงานผลเฉพาะในหนวยงานที่สําคัญ ในขณะที่ผูบริหารระดับสูงยังคงยึด
ที่การรายงานผลจากตัวเลขและสถิตกิารใชไฟฟาตามขอมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคาร
ใหญแตเพียงอยางเดียว 
 5.2.2 การอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ 
  จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยรวมมีคาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติการอยูในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยการบริหารจัดการรายดาน
ทุกดานมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมากที่ใกลเคียงกัน  
  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ปจจัยการบริหารจัดการดานภาวะผูนําที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ย
การปฏิบัติการอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และผูบริหารใหคําแนะนํา
ในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ดานความพรอมในการบริหาร มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก เพราะองคกรมีโครงสรางที่เหมาะสมในนโยบายสิ่งแวดลอม มีการจัดสรรงบประมาณ มีการ
กําหนดวัตถุประสงคของการบริหารสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจน องคกรมีการกําหนดเปาหมายของการ
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บริหารสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจน ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เพราะกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสม มีความยืดหยุนตาม
สถานการณ ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะองคกรนํา
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม และดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร              
มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะพนักงานมีจํานวนที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพใน
การปฏิบัติหนาที่การจัดการสิ่งแวดลอมไดดี พนักงานปฏิบัติการมีความรูและสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ในการจัดการสิ่งแวดลอมไดด ี 
  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพรพิมล เรืองกิจ (2540) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง 
สถานภาพทางกฎหมายตอการนํามาตรฐานระหวางประเทศวาดวยการจัดการสิ่งแวดลอม มาใชเพื่อ
ปองกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา การใชมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม เปนแนวทางการแกไขปญหาการคาระหวางประเทศ และปญหา
มลพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยผูกพันในฐานะประเทศสมาชิกขององคการ
ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน และองคการการคาโลก แตเนื่องจากมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมมิใชมาตรการบังคับ จึงตองแสวงหามาตรการสงเสริมเพื่อใหผูประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมหันมาใหความสนใจ การวิจัยฉบับนี้ จึงเสนอใหมีการสงเสริมนํามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมมาใชกับโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กิจการประเภทที่
กําหนดใหตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตนิคม
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เนื่องจากมี
มาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ และสงเสริมตามกฎหมายที่สามารถแกไขปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อ
ประโยชนตอการนํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชไดอยางเหมาะสมนอกจากนั้นไดเสนอ
ใหแกไข ปรับปรุง ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสนับสนุนสงเสริม
ใหมีการนํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาใช 
 5.2.3 การอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรวมมือของโรงงาน 
  จากผลการวิจัย พบวา ความรวมมือของโรงงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยู
ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความรวมมือของโรงงานรายดานทั้ง 2 ดาน คือ 
ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม และดานการจัดการสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูใน
ระดับมาก 
  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความรวมมือของโรงงานดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม 
มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะ องคกรใหความสําคัญตอการจัดการสิ่งแวดลอม มีการ
สงเสริมรักษาสิ่งแวดลอม ปรับปรุงสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง วางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่
หลากหลาย และองคกรไดคํานึงถึงการผลิตที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความรวมมือของโรงงาน
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะ องคกรมีแผนการปฏิบัติงาน
การจัดการสิ่งแวดลอม จัดสรรงบประมาณการจัดการสิ่งแวดลอม จัดสรรหาบุคลากรในการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มอบหมายงานตอพนักงานผูปฏิบัติงานในการจัดการสิ่งแวดลอมไดดี และ
องคกรมีการกํากบั ดูแลการจัดการสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่องเปนอยางดี   
  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกมลวรรณ ฉัตรมงคล (2546) การศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นของโรงงานทั้งในและ
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นอกนิคมอมตะนคร ที่มีตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนคลองตําหรุ และเพื่อใหทราบแนวทางในการปองกัน
และจัดการผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนคลองตําหรุ การเก็บขอมูลจะใชวิธี
เชิงคุณภาพ ในแนวทางประวัติศาสตร  โดยใชการสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุม                
ผลการศึกษาพบวา ผบกระทบทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงานทั้งในและนอกนิคม
อมตะนครมีทั้งดานบวก ไดแก การสรางรายไดใหกับคนในคลองตําหรุจากการทําบานเชา รานคาขาย
อาหาร ตลอดจนกิจการตางๆ จากการอพยพเขามาของแรงงานตางถิ่นที่เขามาทํางานอยูในโรงงาน
อุตสาหกรรมในคลองตําหรุ แนวทางในการปองกันและจัดการผลกระทบ ไดแก การสรางความ
เขมแข็งของชุมชนประมงการขยายบทบาทของนิคมอุตสาหกรรมสูชุมชน การแสวงหาทางเลือกของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการสงเสริมบทบาทขององคกรชาวบานและองคกรปกครองทองถิ่น 
 5.2.4 การอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ   
  จากผลการวิจัย พบวา การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ มี
คาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมาก ( =3.62) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การนํานโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติรายดานทุกดานมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติการอยูในระดับมาก    
ใกลเคียงกัน   
  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดานการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารขององคกร
ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางจริงจัง กําหนดผูปฎิบัติหนาที่การควบคุมตามนโยบาย วางเปาหมาย     
การควบคุม ติดตามผลอยางตอเนื่อง กําหนดโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมใน
นิคมฯ และผูบริหารขององคกรไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคอยางสม่ําเสมอ ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมดานความพึงพอใจของพนักงาน มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะ 
พนักงานมคีวามพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดลอมทําใหสถานทีภ่ายในนิคมฯ มีความสะอาด ตัวอาคาร
ภายในมีความเหมาะสมในการประกอบการ การใชน้ําภายในนิคมฯ มีความสะอาดเหมาะสมพรอมใช
งานในการประกอบการ สุขภาพอานามัยของพนักงานปฏิบัติการพรอมที่จะปฏิบัติงานไดดี และ
พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดลอมทําใหพื้นที่ภายในนิคมฯ มีความพรอมในการ
ประกอบการไดเปนอยางดี ประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดานผลประโยชนตอสังคม       
มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะ การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมีมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา  
ทางดิน ทางเสียง ทางอาหาร ทางรังสีที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของชุมชน และการจัดการ
สิ่งแวดลอมทําใหเกิดประโยชนตอสังคมมากขึ้น  
  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของดวงพร  โสติถิมานนท (2545) ไดศึกษาประสิทธิผล
การดําเนนิงานของศูนยวัตดุรีไซเคลชุมชน เขตบางกระป สรุปผลการดําเนินงานทั้งสามดาน คือ การมี
สวนรวมในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนในชุมชนเครือขายสวนใหญไดความรวมมือ
ในการการคัดแยกปญหาขยะ เหตุผลสําคัญในการคัดแยก คือเปนประโยชนตอตนเองและสังคม การ
เสริมสรางแนวความคิดใหชุมชนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความรู
ความเขาใจในการจัดการแยกขยะเปนอยางดี ความรูที่ประชาชนไดรับคือ ความหมายของขยะมูลฝอย 
การแยกประเภทของขยะมูลฝอย และประโยชนของการแยกขยะมูลฝอย และการสรางรายไดสามารถ
พึ่งตนเองดานการเงินของศูนย พบวา ศูนยขาดสภาพคลองตองกูเงินจากสถาบันอื่นเพื่อใชจายในการ
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เดินงาน  สอดคลองกับผลการวิจัยของนิธิกานต  เกษโกศล (2548) ศึกษาถึงประสิทธิผลในการทํางาน
ของพนักงานตรวจรับบัตรโดยสารระหวางประเทศ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ทาอากาศยาน
กรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับประสิทธิผลในการทํางานทั้งระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหนางาน        
อยูในระดับสูง เมื่อแยกพิจารณาในรายละเอียด พบวา หัวหนางานมีระดับประสิทธิผลสูง ในดานการ
วางในได และปานกลางในดานความคิดสรางสรรค สวนเจาหนาที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุดในดาน
ความรวมมือในการทํางาน และต่ําสุดในดานความคิดสรางสรรค เชนเดียวกับหัวหนางาน 2) เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน ตามปจจัยดานบุคคล พบวา ปจจัยดาน
เพศและตําแหนงงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานอายุ  
สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทํางานกับแผนกนี้มีระดับประสิทธิผลในการทํางานไมแตกตางกัน      
3) เมื่อหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยในการทํางาน กับระดับประสิทธิผลในการทํางาน พบวา       
ทุกปจจัยมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิผลในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไดแก ดานบุคลิกลักษณะ ดานความรวมมือในการทํางาน ดานความคิดสรางสรรค ดาน
การวางใจได ดานวินัย ดานความรอบรูงาน ดานปริมาณงาน ดานคุณภาพงาน ดานการจัดการงาน 
และดานการตัดสินใจ และสอดคลองกับผลการวิจัยของไพฑูรย  สิงหไขมุก (2555) วิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลนโยบายมลพิษอุตสาหกรรมไทย ผลการวิจัยพบวา บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการจัดการนโยบายมลพิษอุตสาหกรรมของไทย ทั้งดานโครงสรางองคกร ดานนโยบายภาครัฐ 
ดานทรัพยากรการบริหาร และดานกลยุทธเชิงรุก อยูในระดับปานกลางทั้งหมด หนวยงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมไทยมีหลายแหง 
 5.2.5 การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
  การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจํานวนผูปฏิบัติงานแตกตางกัน      
มกีารนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
แตกตางกัน โดยผลการเปรียบเทียบการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จําแนกตามจํานวนผูปฏิบัติงาน พบวา โรงงานที่มีประเภทกิจการแตกตางกัน       
มกีารนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีจํานวนผูปฏิบัติงาน
จํานวนมากนั้นมีแนวความคิดเห็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีการ
บริหารจัดการดี 
  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนิตยา วงศภินันทวัฒนา และคนอื่นๆ (2547) ได
ศึกษาการเปรียบเทียบขนาดของการเปดเผยขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา กลุมอุตสาหกรรมตางๆ มีการเปดเผยขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอมที่
แตกตางกันทั้งนโยบายทั่วไปเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและนโยบายที่กําหนดชัดเจน สําหรับการเปรียบเทียบ
ขนาดของการเปดเผยขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกับบริษัทในประเทศออสเตรเลีย ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาบริษัทในประเทศไทยเปดเผย
ขอมูลนโยบายสิ่งแวดลอมแตกตางจากบริษัทในประเทศออสเตรเลีย 
  สมมติฐานที่ 2 นโยบายสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวมมีความสัมพันธกับการ
นํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม (ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05) และนโยบายสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกดาน (ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย
สิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจของพนักงาน และดานผลประโยชนตอสังคม) (ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05) 
  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารขององคกรไดปฏิบัติตามนโยบายอยางจริงจัง มีการ
กําหนดผูปฏิบัติหนาที่การควบคุมตามนโยบายไดเปนอยางดี 
  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสมภัทรา  รัตนสงวนวงศ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังและการรับรูจริงตอการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท ที่มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริหารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริหารตอการจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูจริงตอการจัดการสิ่งแวดลอมของผูบริหารในนิคมอมตะนครมี
ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 การรับรูจริงตอการจัดการสิ่งแวดลอมใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครดานการจัดการขยะมูลฝอย ดานการบําบัดน้ําเสีย ดานการกําหนดพื้นที่สีเขียว 
และดานการจัดการมลภาวะมีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดการสิ่งแวดลอม
ภายในนิคมอมตะนครอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  สมมติฐานที่ 3 ปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยการบริหารจัดการโดยรวมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธทางบวกกับการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกดาน (ดานบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจของพนักงาน และดานผลประโยชนตอสังคม) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 
  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ปจจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมมีความพรอมในดานบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจของพนักงาน และดานผลประโยชนตอสังคม
อยางมีประสิทธิภาพสูง 
  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนราธิป  มังคละสิทธุ  (2549) ไดศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานบริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา ระดับ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานโดยภาพอยูในระดับสูง เมื่อแยกพิจารณาระดับพิจารณาระดับ
ประสิทธิผลในการทํางานสูงในดานความมีวินัย  
  สมมติฐานที่ 4 ความรวมมือของโรงงานมีความสัมพันธกับการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรวมมือของโรงงานโดยรวมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโดยรวม 
(ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) และความรวมมือของโรงงานมีความสัมพันธทางบวกกับการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนครทุกดาน (ดานการบรรลุ
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วัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจของพนักงาน และดานผลประโยชนตอสังคม) 
(ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05) 
  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความรวมมือของโรงงานมีการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรนวนครทุกดาน มีการปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางด ี
  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนิธิกานต เกษโกศล (2548) ไดศึกษาการวิจัย
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานตรวจรับบัตร โดยสารระหวางประเทศ บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิผลในการทํางานทั้งระดับ
ปฏิบัติงานและระดับหัวหนางาน อยูในระดับสูง เมื่อแยกพิจารณาในรายละเอียด พบวา หัวหนามี
ระดับประสิทธิผลสูง ในดานการวางใจได 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยนําขอคนพบในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคม เพื่อ
เปนการเพิ่มการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ผูวิจัยมขีอเสนอแนะ โดยแยกเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 
  1) รัฐตองมกีารบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมโดยคํานึงถึง
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่สงเสริมและสนันสนุนใหชุมชนไดมีสวนรวมในกําหนด
ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครตางๆ  
  2) รัฐควรการกําหนดนโยบายการพัฒนาของรัฐ ทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ 
ตองใหความสําคัญการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ดําเนินการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยไมกระทบตอความเปนอยูของชุมชน และพื้นที่ที่เปนแหลงอาหาร และพื้นที่
เกษตรกรรม 
  3) รัฐตองปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัยในการคุมครองสิทธิชุมชนในการปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมให
เหมาะสมตลอดเวลา 
  4) การพัฒนาประเทศตองคํานึงถึงมิติดานสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมให
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชน และทําใหเกิดประโยชนตอทองถิ่น โดยนิคมอุตสาหกรรมไม
กอมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน มลพิษทางอากาศ น้ํา เสียง ซึ่งไมสงผลเสียตอสุขภาพชุมชนในพื้นที่อยู
อาศัยและพ้ืนที่บริเวณที่ใกลเคียง 
  5) การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตองคํานึงถึงความอยูดีมีสุขของประชาชนโดยรัฐ
ควรกําหนดตัวชี้วัดความสุขของประชาชนภายในประเทศ 
  6) ควรเปดเผยขอมูลการจัดทําระบบและเปดเผยขอมูลการปลดปลอยและ
เคลื่อนยายมลพิษอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตรายใหชุมชนในพื้นที่เขาถึงไดโดยงาย และมีสวนรวม
ในการตรวจสอบได 
 5.3.2 ขอเสนอแนะระดับบริหาร 
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  1) ผูบริหารองคการไดมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารองคการไดมีการปฏิบัติตามนโยบายอยางจริงจัง กําหนด
ผูปฎิบัติหนาที่การควบคุมตามนโยบาย วางเปาหมาย การควบคุม ติดตามผลอยางตอเนื่อง กําหนด
โครงการตางๆ ฉะนั้นผูบริหารองคการควรปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ 
อยางตอเนื่อง 
  2) ผูบริหารองคการไดมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมฯ ที่มี
ประสิทธิภาพอยูแลว ซึ่งการทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดลอมทําใหสถานที่ภายใน
นิคมฯ มีความสะอาด  ตัวอาคารภายในมีความเหมาะสมในการประกอบการ การใชน้ําภายในนิคมฯ มี
ความสะอาดเหมาะสมพรอมใชงานในการประกอบการ สุขภาพอานามัยของพนักงานปฏิบัติการพรอม
ที่จะปฏิบัติงานไดดี และพนักงานมีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดลอมทําใหพื้นที่ภายในนิคมฯ มี
ความพรอมในการประกอบการไดเปนอยางดี และการจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมีมลพิษทางอากาศ 
ทางน้ํา ทางดิน ทางเสียง ทางอาหาร ทางรังสีที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งแสดงให
เห็นวาเปนจุดเดนขององคการ ดังนั้น ผูบริหารควรมีการสงเสริมใหชุมชนที่อาศัยอยูภายในนิคมฯ ใหมี
ความรูความเขาใจและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอมที่ทางนิคมฯ ไดดําเนินการอยูอยาง
ตอเนื่องโดยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3) ผูบริหารมีการปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ซึ่งถือวาองคกรได
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ฉะนั้นองคการควรมีการสงเสริมใหมีการสราง
เครือขายในการดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรเอกชน ชุมชน ใหชวยกันเฝาระวังและปองกันผลกระทบดานมลพิษในพ้ืนทีข่องตนเอง 
 5.3.3 ขอเสนอแนะระดับวิชาการ 
  1) ควรมีการศึกษาการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของพื้นที่ในดานสิ่งแวดลอมและสภาพชุมชนเปนสําคัญ 
  2) ควรมี การศึ กษาการวิ จั ยที่ เกี่ ยวกับการขยายอุ ตสาหกรรมในพื้ นที่ ที่ ม ี    
อุตสาหกรรมแลว ตองมีการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ในภาพรวม และเปดเผยขอมูล
การศึกษาตอสาธารณะ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ – อนุญาตอุตสาหกรรม
เพิ่มเติม 
  3) ควรมีการศึกษาการวิจัยที่ เกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่ กันชุมชนระหวาง   
อุตสาหกรรมและชุมชนที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกันทุกฝาย 
  4) ควรมีการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการจัดการขยะอุตสาหกรรม ทั้งในเชิง
ปองกันและลดปญหาขยะอุตสาหกรรม และการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นแลว ไมใหสงผลกระทบตอ
สุขภาพของชุมชนและสภาพแวดลอม ทั้งนี้ตองเปนระบบที่เขาถึงและตรวจสอบไดโดยสาธารณะ 
  5) ควรมีการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรน้ําที่ใหความสําคัญกับ
การใชประโยชนของชุมชนกอนภาคอุตสาหกรรม 
  6) ควรมีการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวกับองคการที่มีหนาที่ดูแลปญหาสิ่งแวดลอมใน
ภาพรวม 
  7) ควรมีการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการแกไขเยียวยาปญหาการปนเปอน
มลพิษในสิ่งแวดลอมและสุขภาพของชุมชนอยางรวดเร็วและเปนธรรม 
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  8) ควรมีการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวกับกองทุนในการเยียวยาความเสียหายดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ใหประชาชนผูไดรับผลกระทบ โดยเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
กองทุน และมกีารเปดเผยขอมูลในการบริหารจัดการกองทุนตอสาธารณะ 
 5.3.4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1) จากการวิจัยการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครในดานการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม ดานความพึงพอใจของ
พนักงาน และดานผลประโยชนตอสังคมแลวนั้น ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในดานอื่นๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

  2) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
เชน ดานมลพิษ ดานการกําจัดขยะ เปนตน เพื่อเปนการทราบแนวทางในการแกไขปญหาตอไป  
  3) ควรมีการวิจัยในนิคมอุตสาหกรรมของพ้ืนที่อ่ืนๆ ตอไป 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏบิัติในนิคม

อุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธาน ี
 

(สําหรับพนักงานผูปฏิบัติการ) 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่อง การนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค 1)เพื่อ
ศึกษาการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีตามลักษณะกิจการของโรงงานที่แตกตางกัน  3) เพื่อศึกษาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีที่เหมาะสม ซึ่งงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 ผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากพนักงานผูปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานีทุกทานโปรดตอบคําถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอ ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนและมี
คุณคาอยางยิ่งตองานวิจัยครั้งนี้ และคําตอบของทานจะถือเปนความลับไมมีผลกระทบตอทานแต
อยางใด 
 แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 7 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงาน 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม   
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการ 
 ตอนที ่5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรวมมือของโรงงาน 
 ตอนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี  
 ตอนท่ี 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไป
ปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้
 

(พระเจริญ  บุญทศ) 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
 
คําชี้แจง กรุณาเครื่องหมาย  ตรงหนาขอท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
 
 1. เพศ 
  1  ชาย 2  หญิง 
 
 2. อาย ุ................. ป  
 
 3. ระดับการศึกษา 
  1  ประถมศึกษา 2  มัธยมศึกษา 
  3  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 4  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  5  สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 
 
 4. ประเภทงานที่รับผิดชอบ 
  1  ฝายผลิต 
  2  ฝายคุณภาพ 
  3  ฝายวิศวกรรม 
  4  ฝายอื่นๆ ............................................ 
 
 5. ระยะเวลาปฏิบัติงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ........................... ป 
 
 6. พื้นที่ท่ีปฏิบัติงานอยูในนิคมอตุสาหกรรมนวนครโครงการใด 
  1  โครงการ 1 2  โครงการ 2 
  3  โครงการ 3 4  โครงการ 4 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงาน 
 1. ประเภทกิจการ 
  1  ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา 
  2  ผลิตออโตพาร (ชิ้นสวนรถยนต) 
  3  ผลิตภัณฑเกีย่วกับพลาสติก 
  4  ผลิตภัณฑจากไมและอลูมิเนียม 
  5  ผลิตภัณฑอาหาร 
  6  ผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ .................................................... 
 
 2. จํานวนเงินลงทุน 
  1  โรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนนอยกวา 50 ลานบาท) 
  2  โรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุนระหวาง 50 - 200 ลานบาท) 
  3  โรงงานขนาดใหญ (เงินลงทุนมากกวา 200 ลานบาท) 
 
 3. จํานวนผูปฏิบัติงาน 
  1  ขนาดเล็ก (พนักงานผูปฏิบัติงานนอยกวา 50 คน) 
  2  ขนาดกลาง (พนักงานผูปฏิบัติงานระหวาง 50 -200 คน) 
  3  ขนาดใหญ (พนักงานผูปฏิบัติงานมากกวา 200 คน) 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม   
 

นโยบายสิ่งแวดลอม 
ระดับการปฏิบัติการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ดานวัตถุประสงค 
1.1 วัตถุประสงคมีความชัดเจน       
1.2 วัตถุประสงคมีความเหมาะสม      
1.3 วัตถุประสงคครอบคลุมถึงการรักษาสภาพ  

สิ่งแวดลอมทุกดาน 
     

1.4 วัตถุประสงคมีการสงเสริมในการชวย
แกปญหาสิ่งแวดลอม 

     

1.5 วัตถุประสงคมีความสอดคลองตามหลักการ 
บริหารครอบคลุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

     

2. ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ (ตอ) 
2.1 องคกรมีการประกาศใหพนักงานทราบถึง 

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร 
     

2.2 องคกรมีการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ 
สิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

     

2.3 องคกรของทานใหความรูในดานการรักษา 
สิ่งแวดลอม 

     

2.4 องคกรของทานมีการสงเสริมกิจกรรมในการ 
รักษาสิ่งแวดลอม 

     

2.5 องคกรของทานมีความตั้งใจปฏิบัติตามแผนใน
การจัดการสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด 

     

3. ดานการประเมินผลได 
3.1 องคกรของทานมีคณะกรรมการประเมินผล      
3.2 องคกรของทานมีการประเมินผลตามนโยบาย 

สิ่งแวดลอม 
     

3.3 องคกรของทานมีการแจงผลการประเมินผล 
ตามนโยบายสิ่งแวดลอม 

     

3.4 องคกรของทานมีการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ตามผลการประเมินของนโยบายสิ่งแวดลอม 

     

3.5 องคกรของทานไดผานการประเมินตามเกณฑ 
ของนโยบายสิ่งแวดลอมไดกําหนดไวทุกครั้ง 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ 
 

ปจจัยการบริหารจัดการ  
ระดับการปฏิบัติการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 
1.1 ผูบริหารมีความตั้งใจในการบริหารจัดการ 

สิ่งแวดลอม 
     

1.2 ผูบริหารมีความสามารถในการชักจูงพนักงาน
ใหปฏิบัติตามระเบียบสิ่งแวดลอม 

     

1.3 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงานใน 
การจัดการสิ่งแวดลอม 

     

1.4 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการ
รักษาสิ่งแวดลอม 

     

1.5 ผูบริหารใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรม 
สิ่งแวดลอมอยูเสมอ 

     

2. ดานความพรอมในการบริหาร 
2.1 องคกรมีโครงสรางที่เหมาะสมในนโยบาย 

สิ่งแวดลอมในนิคมฯ 
     

2.2 องคกรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหาร 
สิ่งแวดลอมในนิคมฯ  

     

2.3 องคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคของการ
บริหารสิ่งแวดลอมในนิคมฯ ไวอยางชัดเจน 

     

2.4 องคกรมีการกําหนดเปาหมายของการบริหาร 
สิ่งแวดลอมในนิคมฯ ไวอยางชัดเจน 

     

2.5 องคกรมีการจัดอบรมพนักงานปฏิบัติงานในการ  
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 

     

3. ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม 
3.1 กฎระเบียบฯ มีความเหมาะสม      
3.2 กฎระเบียบฯ มีความยืดหยุนตามสถานการณ      
3.3 กฎระเบียบฯ มีการประกาศใหพนังงานปฏิบัติ 

ตามกฎระเบียบสิ่งแวดลอมในนิคมฯ ไดอยางถูกตอง      
     

3.4 กฎระเบียบฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของ 
พนักงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดลอมใน 
นิคมฯ ไดอยางถูกตอง 
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ปจจัยการบริหารจัดการ  
ระดับการปฏิบัติการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

3.5 กฎระเบียบฯ มีบทลงโทษตอพนักงานท่ีไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

     

4. ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  
4.1 องคกรของทานนําเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช 

ในการจัดการสิ่งแวดลอม 
     

4.2 องคกรของทานใหความรูในการใชเครื่องมือ 
อุปกรณในการปฏิบัติงานไดดี 

     

4.3 องคกรของทานใหความเขาใจในเครื่องมือ  
อุปกรณทางเทคโนโลยีตอการปฏิบัติงานเปน 
อยางดี 

     

4.4 องคกรของทานใชเทคโนโลยีในควบคุมการ
จัดการ 

สิ่งแวดลอมไดดี 

     

5. ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
5.1 พนักงานมีจํานวนที่เหมาะสมกับปริมาณและ    

คุณภาพในการปฏิบัติหนาที่การจัดการสิ่งแวดลอม 
ไดดี 

     

5.2 พนักงานปฏิบัติการมีความรูและสามารถในการ 
ปฏิบัติหนาที่ในการจัดการสิ่งแวดลอมไดดี 

     

5.3 พนักงานปฏิบัติการมีความเขาใจในนโยบาย 
สิ่งแวดลอมขององคกรไดเปนอยางดี 

     

5.4 พนักงานปฏิบัติการมีความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

     

5.5 พนักงานปฏิบัติการมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบ 

     

5.6 พนักงานปฏิบัติการไดรับมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละทาน 
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ความรวมมือของโรงงาน 
ระดับการปฏิบัติการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม 
1.1 องคกรของทานใหความสําคัญตอการจัดการ 

สิ่งแวดลอมในนิคมฯ 
     

1.2 องคกรของทานไดใหมีการสงเสริมรักษา              
สิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

     

1.3 องคกรของทานไดปรับปรุงสิ่งแวดลอมอยาง 
ตอเนื่อง 

     

1.4 องคกรของทานมีการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่
หลากหลาย 

     

1.5 องคกรของทานไดคํานึงถึงการผลิตที่ไมสงผล 
กระทบตอสิ่งแวดลอม 

     

2. ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
2.1 องคกรของทานมีแผนการปฏิบัติงานการจัดการ 

สิ่งแวดลอม 
     

2.2 องคกรของทานมีการจัดสรรงบประมาณการ 
จัดการสิ่งแวดลอม 

     

2.3 องคกรของทานมีการจัดหาบุคลากรในการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

     

2.4 องคกรของทานมีการมอบหมายงานตอ
พนักงานผูปฏิบัติงานในการจัดการสิ่งแวดลอมไดดี 

     

2.5 องคกรของทานมีการกํากับ ดูแลการจัดการ 
สิ่งแวดลอม 

     

3. ดานการจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3.1 องคกรของทานไดมีการประชาสัมพันธกิจกรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  

     

3.2 องคกรของทานมีการจัดกิจกรรมใหตระหนักใน 
ปญหาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนใกลเคียง 

     

3.3 องคกรของทานมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกใน 
การรักษาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนใกลเคียง 

     

3.4 องคกรของทานมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ 
เรียนรู ในการรักษาสิ่งแวดลอม 
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ความรวมมือของโรงงาน 
ระดับการปฏิบัติการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

3. ดานการจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม (ตอ) 
3.5 องคกรของทานมีจัดอบรมใหความรูในการ 

อนุรักษสิ่งแวดลอมภายในนิคมฯ 
     

3.6 องคกรของทานมีการจัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจ   
กับพนักงานปฏิบัติการในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ภายในนิคมฯ  

     

 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ 
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

ระดับการปฏิบัติการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
1.1 ผูบริหารขององคกรไดปฏิบัติตามนโยบายอยาง 

จริงจัง 
     

1.2 ผูบริหารขององคกรไดกําหนดผูปฎิบัติหนาที่ 
การควบคุมตามนโยบาย 

     

1.3 ผูบริหารขององคกรไดวางเปาหมาย การ
ควบคุมติดตามผลอยางตอเนื่อง 

     

1.4 ผูบริหารขององคกรไดกําหนดโครงการตางๆ  
ที่เก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

     

1.5 ผูบริหารขององคกรไดปฏิบัติตามวัตถุประสงค 
อยางสม่ําเสมอ 

     

2. ดานความพึงพอใจของพนักงาน 
2.1 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหสถานทีภ่ายในนิคมฯ  

มีความสะอาด 
     

2.2 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหตัวอาคารภาย 
ในมีความเหมาะสมในการประกอบการ 

     

2.3 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหการใชน้ําภายในนิคมฯ 
มีความสะอาดเหมาะสมพรอมใชงานในการประกอบการ 
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การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ 
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

ระดับการปฏิบัติการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

2. ดานความพึงพอใจของพนักงาน (ตอ) 
2.4 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหสุขภาพอานามัย 

ของพนักงานปฏิบัติการพรอมที่จะปฏิบัติงานไดดี 
     

2.5 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหพื้นที่ภายในนิคมฯ 
มีความพรอมในการประกอบการไดเปนอยางดี 

     

3. ดานผลประโยชนตอสังคม 
3.1 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมีมลพิษทาง 

อากาศที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของชุมชน 
     

3.2 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมีมลพิษทาง 
น้ําที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของชุมชน 

     

3.3 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมีมลพิษทาง 
ดินที่เปนอนัตรายตอสุขภาพอนามัยของชุมชน 

     

3.4 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมีมลพิษทาง 
เสียงที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของชุมชน 

     

3.5 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมีมลพิษทาง 
อาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของชุมชน 

     

3.6 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมีมลพิษทาง 
รังสีที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของชุมชน 

     

3.7 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหเกิดประโยชนตอ 
สังคมมากข้ึน 

     

 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ   
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ขอเจริญพร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฎบิัต ิ

ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธาน ี
 

(สําหรับผูบริหาร) 
 

 แบบสัมภาษณการวิจัยครั้งนี้ เปนของพระเจริญ บุญทศ นักศึกษาระดับดุษฎีนิพนธ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งการให
ขอมูลโดยสัมภาษณของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ และขอมูลดังกลาวจะเก็บเปน
ความลับ โดยใชเฉพาะเพื่อการวิจัยเพียงเทานั้น  
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 เพศ           ชาย            หญิง 
 ระดับการศึกษา  ................................................................................................... 
 ตําแหนง  ................................................................................................... 
 วันทีส่ัมภาษณ   วันที่   .............  เดือน ................................ พ.ศ. .................... 
 สถานที่   ................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 นโยบายสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธาน ีมีลักษณะเปนอยางไร 
 
1. ดานวัตถุประสงค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติได 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ดานการประเมินผลได 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 ปจจัยการบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีผลตอการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัตใินประเด็นตามหัวขอที่ศึกษาอยางไรบาง เพราะเหตุใด 
 
1. ดานภาวะผูนําทีเ่หมาะสม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานความพรอมในการบริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 4 ความรวมมือของโรงงานมีผลตอการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีวิธีการ/ กิจกรรมใดบางที่เกี่ยวกับประเด็น
ดังตอไปนี้ 
 
1. ดานการใหความสําคัญสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  5 ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มกีารปฏิบัติเปนอยางไรบาง เพราะเหตุใด 
 
1. ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานความพึงพอใจของพนักงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ผลประโยชนตอสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอเจริญพร 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏบิัติในนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 

(สําหรับประชาชนในชุมชน) 
 

 แบบสัมภาษณการวิจัยครั้งนี้ เปนของพระเจริญ บุญทศ นักศึกษาระดับดุษฎีนิพนธ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งการให
ขอมูลโดยสัมภาษณของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ และขอมูลดังกลาวจะเก็บเปน
ความลับ โดยใชเฉพาะเพื่อการวิจัยเพียงเทานั้น  
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 เพศ           ชาย            หญิง 
 ระดับการศึกษา  .................................................................................................. 
 อาชีพ   ................................................................................................... 
 วันทีส่ัมภาษณ   วันที่ .............  เดือน ................................ พ.ศ. .................... 
 สถานที่   ................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 นโยบายสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเปนอยางไร 
 
1. ดานวัตถุประสงค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติได 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ดานการประเมินผลได 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 ปจจัยการบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีผลตอการนํา
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในประเด็นตามหัวขอที่ศึกษาอยางไรบาง เพราะ
เหตุใด 
 
1. ดานภาวะผูนําทีเ่หมาะสม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานความพรอมในการบริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 4 ความรวมมือของโรงงานมีผลตอการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติมี
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีวิธีการ/กิจกรรมใดบางที่เกี่ยวกับประเด็น
ดังตอไปนี้ 
 
1. ดานการใหความสําคัญสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  5 ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิผลเปนอยางไรบาง เพราะเหตุใด 
 
1. ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานความพึงพอใจของพนักงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ดานผลประโยชนตอสงัคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอเจริญพร 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง การนําโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัต ิ

ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธาน ี
 

(สําหรับพนักงานผูปฏิบัติการ) 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่อง การนํานโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค      
1)เพื่อศึกษาการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีตามลักษณะกิจการของโรงงานที่แตกตางกัน  3) เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีที่เหมาะสม ซึ่งงานวิจัยนี้เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 ผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากพนักงานผูปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี ทุกทานโปรดตอบคําถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอ  ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชน
และมีคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัยครั้งนี้ และคําตอบของทานจะถือเปนความลับไมมีผลกระทบตอ
ทานแตอยางใด 
 แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 7 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงาน 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม   
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรวมมือของโรงงาน 
 ตอนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  
 ตอนท่ี 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
 

(พระเจริญ  บุญทศ) 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
 
คําชี้แจง  กรุณาเครื่องหมาย  ตรงหนาขอท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
 
 1. เพศ  
  1  ชาย  2  หญิง 
 
 2. อาย ุ
  1  18 - 20 ป  2  21 - 25 ป 3  26 - 30 ป 
  4  31 - 35 ป  5  36 - 40 ป 6  41 - 45 ป 
  7  46 - 50 ป  8  51 - 55 ป 9  56 - 60 ป 
 
 3. ระดับการศึกษา 
  1  ประถมศึกษา  2  มัธยมศึกษา 
  3  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 4  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  5  สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 
 
 4. ประเภทงานที่รับผิดชอบ 
  1  ฝายผลิต 
  2  ฝายคุณภาพ 
  3  ฝายวิศวกรรม 
  4  ฝายอื่นๆ ............................................ 
 
 5. ระยะเวลาปฏิบัติงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  1  1 - 2 ป  2  3 - 4 ป 3  5 - 6 ป 
  4  7 - 8 ป  5  9 - 10 ป 6  มากกวา 10 ป 
 
 6. พื้นที่ท่ีปฏิบัติงานอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการใด 
  1  โครงการ 1  2  โครงการ 2 
  3  โครงการ 3  4  โครงการ 4 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะกิจการของโรงงาน 
 
 1. ประเภทกิจการ 
  1  ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา 
  2  ผลิตออโตพาร (ชิ้นสวนรถยนต) 
  3  ผลิตภัณฑเกี่ยวกับพลาสติก 
  4  ผลิตภัณฑจากไมและอลูมิเนียม 
  5  ผลิตภัณฑอาหาร 
  6  ผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ .................................................... 
 
 2. จํานวนเงินลงทุน 
  1  โรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนนอยกวา 50 ลานบาท) 
  2  โรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุนระหวาง 50 -200 ลานบาท) 
  3  โรงงานขนาดใหญ (เงินลงทุนมากกวา 200 ลานบาท) 
 
 3. จํานวนผูปฏิบัติงาน 
  1  ขนาดเล็ก (พนักงานผูปฏิบัติงานกวา 50 คน) 
  2  ขนาดกลาง (พนักงานผูปฏิบัติงานระหวาง 50 200 คน) 
  3  ขนาดใหญ (พนักงานผูปฏิบัติงานมากกวา 200 คน) 
 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายสิง่แวดลอม   
 

นโยบายสิ่งแวดลอม 
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่ ๅR IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

1. ดานวัตถุประสงค 
1.1 วัตถุประสงคมีความชัดเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 
1.2 วัตถุประสงคมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 
1.3 วัตถุประสงคครอบคลุมถึงการ

รักษาสภาพ สิ่งแวดลอมทุกดาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

1.4 วัตถุประสงคมีการสงเสริมในการ
ชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

1.5 วัตถุประสงคมีความสอดคลองตาม 
หลักการบริหารครอบคลุมคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 
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นโยบายสิ่งแวดลอม 
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่ ๅR IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

2. ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ (ตอ) 
2.1 องคกรมีการประกาศใหพนักงาน

ทราบถึงนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมของ
องคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.2 องคกรมีการปฏิบัติตามนโยบายการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.3 องคกรของทานใหความรูในดานการ
รักษาสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.4 องคกรของทานมีการสงเสริม
กิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.5 องคกรของทานมีความตั้งใจปฏิบัติ
ตามแผนในการจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
เขมงวด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3. การประเมินผลได 
3.1 องคกรของทานมีคณะกรรมการ

ประเมินผล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.2 องคกรของทานมีการประเมินผลตาม 
นโยบายสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.3 องคกรของทานมีการแจงผลการ
ประเมินผลตามนโยบายสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.4 องคกรของทานมีการปรับปรุงการ 
ดําเนินงานตามผลการประเมินของนโยบาย
สิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.5 องคกรของทานไดผานการประเมิน
ตามเกณฑของนโยบายสิ่งแวดลอมไดกําหนด
ไวทุกครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ 
 

ปจจัยการบริหารจัดการ  
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
ๅR IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5    
1. ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 

1.1 ผูบริหารมีความตั้งใจในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 
1.2 ผูบริหารมีความสามารถในการชักจูง

พนักงานใหปฏิบัติตามระเบียบ
สิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 

1.3 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็น
ของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 
1.4 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่

ดีในการรักษาสิ่งแวดลอม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

นําไปใช
ได 

1.5 ผูบริหารใหคําแนะนําในการจัด
กิจกรรมสิ่งแวดลอมอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 
2. ดานความพรอมในการบริหาร 

2.1 องคกรมีโครงสรางที่เหมาะสมใน
นโยบายสิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.2 องคกรมีการจัดสรรงบประมาณใน
การบริหารสิ่งแวดลอมในนิคมฯ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.3 องคกรมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของการบริหารสิ่งแวดลอมในนิคมฯ ไว
อยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.4 องคกรมีการกําหนดเปาหมายของ
การบริหารสิ่งแวดลอมในนิคมฯ ไวอยาง
ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.5 องคกรมีการจัดอบรมพนักงาน
ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3. ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม 
3.1 กฎระเบียบฯ มีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 
3.2 กฎระเบียบฯ มีความยืดหยุนตาม

สถานการณ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

 
 



216 

ปจจัยการบริหารจัดการ  
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
ๅR IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5    
3.3 กฎระเบียบฯ มีการประกาศให

พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สิ่งแวดลอมในนิคมฯ ไดอยางถูกตอง       

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.4 กฎระเบียบฯ มีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสิ่งแวดลอมในนิคมฯไดอยาง
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.5 กฎระเบียบฯ มีบทลงโทษต
พนักงานที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

4. ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
4.1 องคกรของทานนําเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

4.2 องคกรของทานใหความรูในการใช
เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานไดดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

4.3 องคกรของทานใหความเขาใจใน
เครื่องมือ อุปกรณทางเทคโนโลยีตอการ
ปฏิบัติงานเปนอยางดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

4.4 องคกรของทานใชเทคโนโลยีใน
ควบคุมการจัดการสิ่งแวดลอมไดดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

5. ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
5.1 พนักงานมีจํานวนที่เหมาะสมกับ

ปริมาณและคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่
การจัดการสิ่งแวดลอมไดดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

5.2 พนักงานปฏิบัติการมีความรูและ
สามารถในการปฏิบัติหนาที่ในการจัดการ
สิ่งแวดลอมไดดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

5.3 พนักงานปฏิบัติการมีความเขาใจ
ในนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกรไดเปน
อยางดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 
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ปจจัยการบริหารจัดการ  
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่ ๅR IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

5. ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร (ตอ) 
5.4 พนักงานปฏิบัติการมีความมุงม่ันใน

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 

5.5 พนักงานปฏิบัติการมีความเต็มใจใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 
5.6 พนักงานปฏิบัติการไดรับมอบหมาย

งานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ     
ของแตละทาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 

 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรวมมือของโรงงาน 
 

 
ความรวมมือของโรงงาน 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่ ๅR IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
1. ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม 

1.1 องคกรของทานใหความสําคัญตอ
การจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

1.2 องคกรของทานไดใหมีการสงเสริม
รักษาสิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

1.3 องคกรของทานไดปรับปรุง
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

1.4 องคกรของทานมีการวางแผนการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

1.5 องคกรของทานไดคํานึงถึงการ
ผลิตที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2. ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
2.1 องคกรของทานมีแผนการ

ปฏิบัติงานการจัดการสิ่งแวดลอม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.2 องคกรของทานมีการจัดสรร
งบประมาณการจัดการสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.3 องคกรของทานมีการจัดหาบุคลากรใน
การจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 
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ความรวมมือของโรงงาน 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่ ๅR IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
2.4 องคกรของทานมีการมอบหมาย

งานตอพนักงานผูปฏิบัติงานในการจัดการ   
สิ่งแวดลอมไดดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

2.5 องคกรของทานมีการกํากับ ดูแล
การจัดการสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3. ดานการจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
3.1 องคกรของทานไดมีการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.2 องคกรของทานมีการจัดกิจกรรม
ใหตระหนักปญหาสิ่งแวดลอมรวมกับ
ชุมชนใกลเคียง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.3 องคกรของทานมีการจัดกิจกรรม
ปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม
รวมกับชุมชนใกลเคียง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.4 องคกรของทานมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู ในการรักษา
สิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.5 องคกรของทานมีจัดอบรมให
ความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายใน
นิคมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3.6 องคกรของทานมีการจัดกิจกรรม
สรางแรงจูงใจกับพนักงานปฏิบัติการใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในนิคมฯ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 

การนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่ ๅR IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
1. ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 

1.1 ผูบริหารขององคกรไดปฏิบัติตาม
นโยบายอยางจริงจัง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 
1.2 ผูบริหารขององคกรไดกําหนด

ผูปฎิบัติหนาที่การควบคุมตามนโยบาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

นําไปใช
ได 

1.3 ผูบริหารขององคกรได
วางเปาหมาย การควบคุมติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 

1.4 ผูบริหารขององคกรไดกําหนด
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมในนิคมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 

1.5 ผูบริหารขององคกรไดปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคอยางสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 
2. ดานความพึงพอใจของพนักงาน 

2.1 การจัดการสิ่งแวดลอมทําให
สถานที่ภายในนิคมฯ มีความสะอาด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 
2.2 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหตัว

อาคารภายในมีความเหมาะสมในการ
ประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 

2.3 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหการใช
น้ําภายในนิคมมีความสะอาดเหมาะสม
พรอมใชงานในการประกอบการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 

2.4 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหสุขภาพ
อานามัยของพนักงานปฏิบัติการพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
นําไปใช

ได 
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การนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่ ๅR IOC ผลสรุป 

1 2 3 4 5 
2. ดานความพึงพอใจของพนักงาน (ตอ) 

2.5 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหพื้นที่
ภายในนิคมฯ มีความพรอมในการ
ประกอบการไดเปนอยางดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

3. ดานผลประโยชนตอสังคม 
   3.1 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมี
มลพิษทางอากาศที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

   3.2 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมี
มลพิษทางน้ําที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

   3.3 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมี
มลพิษทางดินที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

   3.4 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมี
มลพิษทางเสียงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

    3.5 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมี
มลพิษทางอาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

    3.6 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหไมมี
มลพิษทางรังสีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

    3.7 การจัดการสิ่งแวดลอมทําใหเกิด
ประโยชนตอสังคมมากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใชได 

 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ขอเจริญพร 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามนโยบายสิ่งแวดลอม  
ดานวัตถุประสงค 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.802 5 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1.1 15.20 3.407 0.668 0.737 
a1.2 15.20 3.614 0.735 0.720 
a1.3 15.50 3.500 0.649 0.744 
a1.4 15.10 4.231 0.521 0.785 
a1.5 15.13 4.120 0.395 0.824 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามนโยบายสิ่งแวดลอม  

ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
0.886 5 
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Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a2.1 14.87 5.361 0.657 0.877 
a2.2 14.77 4.806 0.717 0.864 
a2.3 14.97 4.516 0.791 0.846 
a2.4 14.90 4.714 0.824 0.839 
a2.5 15.03 4.999 0.649 0.879 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามนโยบายสิ่งแวดลอม  

ดานการประเมินผลได 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.911 5 
 

Item-Total Statistics 
 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a3.1 14.30 4.355 0.829 0.879 
a3.2 14.33 4.575 0.793 00.887 
a3.3 14.70 4.700 0.809 0.885 
a3.4 14.63 4.240 0.822 0.881 
a3.5 14.57 5.082 0.629 0.919 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามนโยบายสิ่งแวดลอม โดยรวม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.934 15 
 
 Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a1.1 51.97 41.689 0.572 0.933 
a1.2 51.97 42.447 0.588 0.932 
a1.3 52.27 39.995 0.798 0.926 
a1.4 51.87 43.499 .0519 0.933 
a1.5 51.90 41.472 0.637 0.931 
a2.1 52.03 42.654 0.587 0.932 
a2.2 51.93 41.168 0.652 0.930 
a2.3 52.13 40.740 0.671 0.930 
a2.4 52.07 40.409 0.802 0.926 
a2.5 52.20 41.269 0.648 0.930 
a3.1 51.97 40.999 0.714 0.928 
a3.2 52.00 41.586 0.683 0.929 
a3.3 52.37 41.068 0.816 0.926 
a3.4 52.30 39.666 0.839 0.925 
a3.5 52.23 42.806 0.566 0.932 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามปจจัยการบริหารจัดการ  

ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.922 5 
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Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

b1.1 15.27 4.202 0.797 0.905 
b1.2 15.23 3.840 0.816 0.904 
b1.3 15.40 4.179 0.787 0.907 
b1.4 15.40 4.455 0.759 0.913 
b1.5 15.23 4.185 0.852 0.895 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามปจจัยการบริหารจัดการ  

ดานความพรอมในการบริหาร 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.911 5 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b2.1 15.03 4.516 0.690 0.907 
b2.2 15.17 4.213 0.735 0.900 
b2.3 15.10 4.300 0.840 0.877 
b2.4 15.10 4.438 0.769 0.892 
b2.5 15.07 4.133 0.845 0.875 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามปจจัยการบริหารจัดการ 
ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.909 5 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b3.1 15.20 4.993 0.754 0.892 
b3.2 15.20 4.855 0.812 0.879 
b3.3 14.97 4.723 0.802 0.882 
b3.4 15.03 4.930 0.818 0.879 
b3.5 15.20 5.407 0.667 0.909 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามปจจัยการบริหารจัดการ  

ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.934 4 
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Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

b4.1 10.53 3.085 0.814 0.924 
b4.2 10.40 2.593 0.861 0.911 
b4.3 10.37 2.999 0.818 0.922 
b4.4 10.30 2.700 0.902 0.894 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามปจจัยการบริหารจัดการ  

ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.890 6 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b5.1 17.83 6.075 0.674 0.876 
b5.2 17.73 5.582 0.700 0.872 
b5.3 17.80 5.476 0.731 0.866 
b5.4 17.80 5.545 0.800 0.856 
b5.5 17.73 5.857 0.592 0.889 
b5.6 17.77 5.633 0.766 0.861 

 
 
 
 
 
 
 



228 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามปจจัยการบริหารจัดการ โดยรวม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.962 25 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

b1.1 88.23 110.392 0.700 0.961 
b1.2 88.20 107.407 0.823 0.959 
b1.3 88.37 109.895 0.727 0.960 
b1.4 88.37 110.930 0.722 0.960 
b1.5 88.20 110.234 0.747 0.960 
b2.1 88.27 109.375 0.759 0.960 
b2.2 88.40 107.903 0.798 0.960 
b2.3 88.33 109.747 0.761 0.960 
b2.4 88.33 110.506 0.695 0.961 
b2.5 88.30 108.562 0.802 0.960 
b3.1 88.40 110.386 0.608 0.961 
b3.2 88.40 109.145 0.702 0.960 
b3.3 88.17 107.385 0.786 0.960 
b3.4 88.23 109.151 0.729 0.960 
b3.5 88.40 113.421 0.422 0.963 
b4.1 88.77 110.944 0.685 0.961 
b4.2 88.63 108.033 0.750 0.960 
b4.3 88.60 110.593 0.682 0.961 
b4.4 88.53 109.913 0.672 0.961 
b5.1 88.60 112.455 0.595 0.961 
b5.2 88.50 110.190 0.655 0.961 
b5.3 88.57 110.254 0.642 0.961 
b5.4 88.57 110.116 0.724 0.960 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

b5.5 88.50 111.500 0.552 0.962 
b5.6 88.53 110.602 0.686 0.961 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามความรวมมือของโรงงาน  

ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.930 5 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
c1.1 14.80 6.097 0.864 00.904 
c1.2 14.73 5.995 0.854 0.906 
c1.3 14.80 6.234 0.899 0.899 
c1.4 14.83 6.695 0.721 0.931 
c1.5 14.70 6.355 0.750 0.927 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมัน่แบบสอบถามความรวมมือของโรงงาน  

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.898 5 
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Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
c2.1 14.53 5.361 0.586 0.911 
c2.2 14.67 5.195 0.746 0.876 
c2.3 14.77 5.082 0.772 0.870 
c2.4 14.67 4.851 0.804 0.863 
c2.5 14.57 4.668 0.843 0.853 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามความรวมมือของโรงงาน 

ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษ 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.918 6 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
c3.1 17.97 6.723 0.790 0.900 
c3.2 18.00 6.414 0.886 0.886 
c3.3 18.00 6.345 0.828 0.895 
c3.4 17.97 6.585 0.840 0.893 
c3.5 18.20 7.890 0.585 0.925 
c3.6 18.20 7.614 0.695 0.914 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามความรวมมือของโรงงาน โดยรวม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.952 16 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

c1.1 54.77 56.323 0.721 0.949 
c1.2 54.70 55.941 0.727 0.949 
c1.3 54.77 55.909 0.828 0.947 
c1.4 54.80 57.545 0.644 0.951 
c1.5 54.67 56.713 0.665 0.950 
c2.1 54.67 57.264 0.662 0.950 
c2.2 54.80 58.510 0.600 0.951 
c2.3 54.90 57.610 0.683 0.950 
c2.4 54.80 56.166 0.790 0.948 
c2.5 54.70 55.252 0.856 0.946 
c3.1 54.73 56.892 0.734 0.949 
c3.2 54.77 55.357 0.888 0.946 
c3.3 54.77 55.633 0.791 0.948 
c3.4 54.73 56.202 0.809 0.947 
c3.5 54.97 60.171 0.521 0.953 
c3.6 54.97 58.861 0.695 0.950 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธาน ีดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย

สิ่งแวดลอม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.957 5 
 
  

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

d1.1 15.27 6.133 0.807 0.960 
d1.2 15.10 5.472 0.899 0.944 
d1.3 15.10 5.197 0.920 0.941 
d1.4 15.10 5.472 0.899 0.944 
d1.5 15.17 5.592 0.889 0.946 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ดานความพึงพอใจของพนักงาน 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.905 5 
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  Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

d2.1 15.17 5.661 0.760 0.884 
d2.2 15.07 5.375 0.766 0.883 
d2.3 15.10 5.403 0.738 0.890 
d2.4 14.93 5.582 0.790 0.878 
d2.5 15.07 5.789 0.766 0.884 

 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามการนํานโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ดานผลประโยชนตอสังคม 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.939 7 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

d3.1 22.47 11.844 0.728 0.936 
d3.2 22.50 11.086 0.826 0.927 
d3.3 22.50 10.810 0.819 0.928 
d3.4 22.60 11.145 0.850 0.925 
d3.5 22.47 10.878 0.820 0.927 
d3.6 22.43 11.013 0.736 0.936 
d3.7 22.43 11.220 0.837 0.926 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นแบบสอบถามการนํานโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 

 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.954 17 
 

Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

d1.1 60.33 65.333 0.650 0.952 
d1.2 60.17 62.282 0.849 0.949 
d1.3 60.17 62.420 0.767 0.950 
d1.4 60.17 63.178 0.756 0.951 
d1.5 60.23 63.564 0.744 0.951 
d2.1 60.33 64.368 0.620 0.953 
d2.2 60.23 62.116 0.761 0.951 
d2.3 60.27 62.754 0.689 0.952 
d2.4 60.10 64.852 0.571 0.954 
d2.5 60.23 64.392 0.656 0.952 
d3.1 60.23 64.047 0.771 0.951 
d3.2 60.27 63.030 0.782 0.950 
d3.3 60.27 62.202 0.798 0.950 
d3.4 60.37 62.999 0.820 0.950 
d3.5 60.23 62.875 0.747 0.951 
d3.6 60.20 63.407 0.656 0.953 
d3.7 60.20 64.166 0.700 0.952 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
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คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มคีวามคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม จําแนกตามประเภทกิจการ 
 

Total all 
 

 N Mean Std. Deviation 
1 244 3.734 0.5291 
2 78 3.387 0.6934 
3 78 3.494 0.6916 

Total 400 3.620 0.6143 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 1    หมายถึง  ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา 
 2    หมายถึง  ผลิตชิ้นสวนรถยนต พลาสติก  
 3    หมายถึง  ผลิตภัณฑจากไม อลูมิเนียม อาหารและกระดาษ 
 Total   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามโดยรวม 
 Total all  หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ 
         โดยรวม 
 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) จําแนกตามประเภทกิจการ 

 
ANOVA 
 
Total all  

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

8.669 2 4.335 12.128 0.000 

Within Groups 141.885 397 0.357   
Total 150.554 399    
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ผลวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูของผลการนํานโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  

จําแนกตามประเภทกิจการ  โดยวิธีของเชฟเฟ 
 
Post Hoc Tests 
 
Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Total all  
Scheffe  
 

(I) 
Type 

(J) 
Type 

Mean Difference  
(I-J) 

Std. Error Sig. 

1 2 0.3472(*) 0.0778 0.000 
 3 0.2408(*) 0.0778 0.009 
2 1 -0.3472(*) 0.0778 0.000 
 3 -0.1064 0.0957 0.540 
3 1 -0.2408(*) 0.0778 0.009 
 2 0.1064 0.0957 0.540 

 
* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มคีวามคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การเปรียบเทียบผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยรวม จําแนกตามจํานวนเงินลงทุน 

 
Total all 

 
  N Mean Std. Deviation 

1 31 3.474 0.4297 
2 127 3.454 0.6062 
3 242 3.726 0.6173 

Total 400 3.620 0.6143 
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ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
     1   หมายถึง    ขนาดเล็ก (นอยกวา 50 ลานบาท) 
     2   หมายถึง  ขนาดกลาง (ระหวาง 50 - 200 ลานบาท) 
  3        หมายถึง    ขนาดใหญ (มากกวา 200 ลานบาท) 
 Total   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามโดยรวม  
 Total all  หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติโดยรวม 
 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA) จําแนกตาม 
จํานวนเงินลงทุน 

 
Total all 

 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

6.878 2 3.439 9.502 0.000 

Within Groups 143.676 397 0.362   
Total 150.554 399    

 
ผลวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูของผลการนํานโยบายการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามจํานวนเงินลงทุน โดยวิธีของเชฟเฟ 

 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Total all 
Scheffe 

 

(I) 
money 

(J) 
money 

Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

1 2 0.0207 0.1205 0.985 
 3 -0.2514 0.1148 0.092 
2 1 -0.0207 0.1205 0.985 
 3 -0.2721(*) 0.0659 0.000 
3 1 0.2514 0.1148 0.092 
 2 0.2721(*) 0.0659 0.000 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มคีวามคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบผลการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีโดยรวม จําแนกตามผูปฏิบัติงาน 
 

Total all 
 

  N Mean Std. Deviation 
1 25 3.464 0.3893 
2 114 3.378 0.6076 
3 261 3.740 0.6018 

Total 400 3.620 0.6143 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
     1   หมายถึง    ขนาดเล็ก (นอยกวา 50 คน) 
     2   หมายถึง  ขนาดกลาง (ระหวาง 50 - 200 คน) 
  3        หมายถึง      ขนาดใหญ (มากกวา 200 คน) 
 Total   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามโดยรวม  
 Total all  หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติโดยรวม 
 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA)  
จําแนกตามผูปฏิบัติงาน 

 
Total all 

 

  

Sum of 
Squares 

 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

11.054 2 5.527 15.729 0.000 

Within Groups 139.500 397 0.351   
Total 150.554 399    
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ผลวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูของผลการนํานโยบายการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  

จําแนกตามจํานวนผูปฏิบัติงาน โดยวิธีของเชฟเฟ 
 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Total all 
Scheffe 

(I) 
work 

(J) 
work 

Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

1 2 0.0859 0.1309 0.806 
 3 -0.2762 0.1241 0.085 
2 1 -0.0859 0.1309 0.806 
 3 -0.3622(*) 0.0665 0.000 
3 1 0.2762 0.1241 0.085 
 2 0.3622(*) 0.0665 0.000 

 
* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
Regression 
  

Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Total all Y 3.620 0.6143 400 
Total all x1 3.505 0.5630 400 
Total all x2 3.501 0.5562 400 
Total all x3 3.475 0.5894 400 
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 Correlations 
 

    
Total all 

Y 
Total all 

x1 
Total all 

x2 
Total all 

x3 
Pearson 
Correlation 

Total all Y 
1.000 0.705 0.747 0.751 

  Total all x1 0.705 1.000 0.724 0.721 
  Total all x2 0.747 0.724 1.000 0.833 
  Total all x3 0.751 0.721 0.833 1.000 
Sig. (1-tailed) Total all Y  0.000 0.000 0.000 
  Total all x1 0.000  0.000 0.000 
  Total all x2 0.000 0.000  0.000 
  Total all x3 0.000 0.000 0.000  
N Total all Y 400 400 400 400 
  Total all x1 400 400 400 400 
  Total all x2 400 400 400 400 
  Total all x3 400 400 400 400 

 
 

Model Summary 
 

Model 
 

R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. 
F 

Change 
1 0.751(a) 0.565 0.563 0.4059 0.565 515.916 1 398 0.000 
2 0.787(b) 0.620 0.618 0.3798 0.055 57.498 1 397 0.000 
3 0.802(c) 0.643 0.640 0.3686 0.023 25.616 1 396 0.000 

 
a Predictors: (Constant), Total all x3 
b Predictors: (Constant), Total all x3, Total all x1 
c Predictors: (Constant), Total all x3, Total all x1, Total all x2 
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ANOVA (d) 
 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 84.989 1 84.989 515.916 0.000(a) 
  Residual 65.565 398 0.165     
  Total 150.554 399    
          
2 Regression 93.284 2 46.642 323.325 0.000(b) 
  Residual 57.270 397 0.144     
  Total 150.554 399    
          
3 Regression 96.763 3 32.254 237.454 0.000(c) 
  Residual 53.790 396 0.136     
  Total 150.554 399       
 
a  Predictors: (Constant), Total all x3 
b  Predictors: (Constant), Total all x3, Total all x1 
c  Predictors: (Constant), Total all x3, Total all x1, Total all x2 
d  Dependent Variable: Total all Y 
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Coefficients (a) 
 

Model 
 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) 0.898 0.122   7.391 0.000 
  Total all x3 0.783 0.034 0.751 22.714 0.000 
2 (Constant) 0.488 0.126   3.873 0.000 
  Total all x3 0.528 0.047 0.507 11.337 0.000 
  Total all x1 0.370 0.049 0.339 7.583 0.000 
3 (Constant) 0.332 0.126   2.630 0.009 
  Total all x3 0.333 0.059 0.319 5.593 0.000 
  Total all x1 0.289 0.050 0.264 5.774 0.000 
  Total all x2 0.320 0.063 0.290 5.061 0.000 

 
a Dependent Variable: Total all Y 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางนโยบายสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับ
การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
 
 Correlations 
 

    
Total 2 

all 
Total A Total B Total C 

Total 
all 

Total 2 
all 

Pearson 
Correlation 

1 0.638(*) 0.643(*) 0.665(*) 0.705(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.638(*) 1 0.775(*) .0758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.643(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (1-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.665(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total 
all 

Pearson 
Correlation 

0.705(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 
 
* Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
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ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 2 all    หมายถึง   นโยบายสิ่งแวดลอมโดยรวม 
 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางนโยบายสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับ

การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
จังหวัดปทุมธานี ดานวัตถุประสงค 

 
Correlations 

 

  
Total 2 
all 1 Total A Total B Total C 

Total 
all 

Total 2 
all 1 

Pearson 
Correlation 

1 0.528(*) 0.490(*) 0.560(*) 0.574(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.528(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.490(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.560(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
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  Total 2 
all 1 

Total A Total B Total C 
Total 

all 
Total all Pearson 

Correlation 
0.574(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
* Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 2 all 1   หมายถึง   นโยบายสิ่งแวดลอมดานวัตถุประสงค 
  
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางนโยบายสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับ

การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
จังหวัดปทุมธานี  ดานการนาํนโยบายไปปฏิบัติ 

 
 Correlations 
 

    
Total 2 
all 2 Total A Total B Total C 

Total 
all 

Total 2 
all 2 

Pearson 
Correlation 

1 0.583(*) 0.586(*) 0.611(*) 0.644(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.583(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
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  Total 2 
all 2 

Total A Total B Total C 
Total 
all 

Total B Pearson 
Correlation 

0.586(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.611(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total all Pearson 

Correlation 
0.644(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 
 
* Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 2 all 2   หมายถึง   นโยบายสิ่งแวดลอมดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางนโยบายสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับ
การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

จังหวัดปทุมธานี ดานการประเมินผลได 
 

Correlations 
 

    
Total 2 all 3 Total A Total B Total C 

Total 
all 

Total 2 
all 3 

Pearson 
Correlation 

1 0.589(*) 0.631(*) 0.594(*) 0.653(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.589(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.631(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.594(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total all Pearson 

Correlation 
0.653(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
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ผูวิจัยกําหนดสัญญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 2 all 3 หมายถึง  ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการประเมินผลได 
 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ

กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 

 
Correlations 

 

    
Total 3 

all Total A Total B Total C 
Total 
all 

Total 3 
all 

Pearson 
Correlation 

1 0.681(*) 0.686(*) 0.698(*) 0.747(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.681(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.686(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.698(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
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  Total 3 
all 

Total A Total B Total C 
Total 
all 

Total 
all 

Pearson 
Correlation 

0.747(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
* Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 

ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 3 all   หมายถึง    ปจจัยการบริหารจัดการโดยรวม 
 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 

 
 Correlations 
 

    
Total 3 
all 1 Total A Total B Total C 

Total 
all 

Total 3 
all 1 

Pearson 
Correlation 

1 0.608(*) 0.599(*) 0.601(*) 0.652(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.608(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
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  Total 3 
all 1 

Total A Total B Total C 
Total 
all 

Total B Pearson 
Correlation 

0.599(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.601(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total all Pearson 

Correlation 
0.652(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed)) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
* Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 3 all 1 หมายถึง  ปจจัยการบริหารจัดการดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ
กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

จังหวัดปทุมธานี ดานความพรอมในการบริหาร 
 

Correlations 
 

    
Total 3 
all 2 

Total A Total B Total C 
Total 
all 

Total 3 
all 2 

Pearson 
Correlation 

1 0.602(*) 0.552(*) 0.611(*) 0.639(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.602(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.552(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.611(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total all Pearson 

Correlation 
0.639(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed)) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
* Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
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 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 3 all 2 หมายถึง  ปจจัยการบริหารจัดการดานความพรอมในการบริหาร 
 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ

กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
จังหวัดปทุมธานี ดานกฎระเบียบในการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

Correlations 
 

    
Total 3 
all 3 

Total A Total B 
Total 

C 
Total 
all 

Total 3 
all 3 

Pearson 
Correlation 

1 0.585(*) 0.605(*) 0.616(*) 0.655(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.585(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.605(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.616(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total all Pearson 

Correlation 
0.655(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
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ผูวิจัยกําหนดสัญญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 3 all 3 หมายถึง  ปจจัยการบริหารจัดการดานกฎระเบียบในการจัดการ 
 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ

กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
จังหวัดปทุมธานี ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 

Correlations 
 

    
Total 3 
all 4 Total A Total B Total C 

Total 
all 

Total 3 
all 4 

Pearson 
Correlation 

1 0.506(*) 0.494(*) 0.481(*) 0.532(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.506(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.494(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (1-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.481(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
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   Total 3 
all 4 

Total A Total B Total C 
Total 
all 

Total 
all 

Pearson 
Correlation 

0.532(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 

 Total 3 all 4 หมายถึง  ปจจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยี 
          สิ่งแวดลอม 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ
กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

จังหวัดปทุมธานี ดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
 

Correlations 
 

    
Total 3 
all 5 Total A Total B 

Total 
C Total all 

Total 3 
all 5 

Pearson 
Correlation 

1 0.545(*) 0.622(*) 0.603(*) 0.641(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.545(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
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   Total 3 
all 5 

Total A Total B 
Total 

C 
Total all 

Total B Pearson 
Correlation 

0.622(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.603(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total all Pearson 

Correlation 
0.641(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 3 all 5 หมายถึง  ปจจัยการบริหารจัดการดานปริมาณและคณุภาพบุคลากร 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางความรวมมือของโรงงานมีความสัมพันธ
กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  

จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
 

Correlations 
 

    
Total 4 

all Total A Total B Total C Total all 
Total 4 
all 

Pearson 
Correlation 

1 0.683(*) 0.703(*) 0.692(*) 0.751(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.683(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.703(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.692(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total 
all 

Pearson 
Correlation 

0.751(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
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 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 4 all  หมายถึง    ความรวมมือของโรงงานโดยรวม 
 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางความรวมมือของโรงงานมีความสัมพันธ

กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
จังหวัดปทุมธานี ดานการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม 

 
Correlations 

 

    
Total 4 
all 1 

Total A 
Total 

B 
Total 

C 
Total 
all 

Total 4 
all 1 

Pearson 
Correlation 

1 0.638(*) 0.630(*) 0.631(*) 0.688(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.638(*) 1 0.775(*) 0.758(*) .0906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.630(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.631(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total all Pearson 

Correlation 
0.688(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
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ผูวิจัยกําหนดสัญญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 4 all 1 หมายถึง    ความรวมมือของโรงงานดานการใหความสําคัญตอ 
          สิ่งแวดลอม 
 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางความรวมมือของโรงงานมีความสัมพันธ

กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
จังหวัดปทุมธานี ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
Correlations 

 

    
Total 4 
all 2 

Total A Total B Total C 
Total 
all 

Total 4 
all 2 

Pearson 
Correlation 

1 0.610(*) 0.628(*) 0.633(*) 0.676(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.610(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total B Pearson 

Correlation 
0.628(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.633(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
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   Total 4 
all 2 

Total A Total B Total C Total all 

Total all Pearson 
Correlation 

0.676(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (1-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญญลักษณดังตอไปนี้  
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 4 all 2 หมายถึง  ความรวมมือของโรงงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางความรวมมือของโรงงานมีความสัมพันธ
กับการนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด

ปทุมธานี  ดานการจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

Correlations 
 

    
Total 4 
all 3 Total A Total B 

Total 
C 

Total 
all 

Total 4 all 
3 

Pearson 
Correlation 

1 0.624(*) 0.658(*) 0.629(*) 0.690(*) 

  Sig. (5-tailed)   0.000 0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total A Pearson 

Correlation 
0.624(*) 1 0.775(*) 0.758(*) 0.906(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000   0.000 0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
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   Total 4 
all 3 

Total A Total B Total C Total all 

Total B Pearson 
Correlation 

0.658(*) 0.775(*) 1 0.777(*) 0.916(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000   0.000 0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total C Pearson 

Correlation 
0.629(*) 0.758(*) 0.777(*) 1 0.934(*) 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000   0.000 
  N 400 400 400 400 400 
Total all Pearson 

Correlation 
0.690(*) 0.906(*) 0.916(*) 0.934(*) 1 

  Sig. (5-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000   
  N 400 400 400 400 400 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (5-tailed). 
 
ผูวิจัยกําหนดสัญญลักษณดังตอไปนี้ 
 Total A     หมายถึง    การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Total B   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานความพึงพอใจของพนักงาน   
 Total C    หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          ดานผลประโยชนตอสังคม 
 Total all   หมายถึง  การนํานโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไปฏิบัติ 
          โดยรวม 
 Total 4 all 3 หมายถึง  ความรวมมือของโรงงานดานการจัดกิจกรรมอนุรักษ 
          สิ่งแวดลอม 
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ภาคผนวก ช 
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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รายช่ือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธาน ี
 
ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

1 จ3-39-9/55ปท บริษัท สมาย คอนเทนเนอร 
อุตสาหกรรม จํากัด   

ผลิตบรรจุภัณฑจากกระดาษ  

2 3-37-1/24ปท บริษัท 128 กรุป จํากัด  ทําเครื่องเรือนจากไม  
3 ส3-32(1)-1/26ปท บริษัท 128 กรุป จํากัด  ตัดเย็บหนังสัตวหุม

เฟอรนิเจอร  
4 3-64(9)-1/42ปท บริษัท กฤตชัยจักรกล 

จํากัด  
ผลิตวาลวควบคุมแรงดัน
สําหรับแกสหุงตม  

5 3-86-1/32ปท บริษัท กามาคัตสึ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด  

ประกอบเบ็ดตกปลา  

6 จ3-83-1/54ปท บริษัท โกลาง จํากัด  ขัด ตกแตง และประกอบ
ชิ้นสวนของสายนาฬิกาซอง
หรือกระเปาใสนามบัตรซึ่งทํา
จากหนังหรือผา  

7 จ3-64(6)-1/38ปท บริษัท โกะโคะ สปริง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตขดสปริง  

8 จ3-46(2)-3/46ปท บริษัท ขายยาเพ็ญภาค 
จํากัด  

ผลิตยาน้ํา ยาเม็ด ยาผง  

9 3-20(2)-1/41ปท บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ      
โปรดักทส จํากัด  

ผลิตเครื่องดื่มชนิดกาแฟ ขยาย
โดยเพิ่มเครื่องจักรผลิตเนสกาแฟ 
3 อิน 1  

10 3-48(3)-1/32ปท บริษัท คองโก เคมีฟาไทย 
จํากัด  

ผลิตกาวยางน้ําและยาลางผิว
กอนทากาว  

11 ส3-86-1/32ปท บริษัท คามาตาริ (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตกระเปา ถุงใสอุปกรณและ
ถุงมือกีฬา ไดเดือนละ 
270,000 ชิ้น  

12 3-82-1/32ปท บริษัท คารตัน ออปทิคัล 
(สยาม) จํากัด  

ผลิตกลองจุลทัศน แวนขยาย 
กลองสองทางไกลชนิดสองตา
กลองสองทางไกลชนิดตาเดียว
และชิ้นสวน  

13 ส3-72-1/31ปท บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตเครื่องเลนเทป และเครื่อง
บันทึกเสียง, ของเด็กเลน
ไฟฟา  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

14 3-100(1)-1/44ปท บริษัท คิตะมูระ เพนทติ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

รับจาง ทาสี พนสี วัสดุ 
อุปกรณตางๆ ที่ใชเปน
สวนประกอบของเครื่องจักร 
รวมทั้งผลิตภัณฑสําเร็จรูป         
กึ่งสําเร็จรูปทุกชนิด ซึ่งทําจาก
โลหะแผน เหล็กหลอ แสตนเลส  

15 จ3-73-10/54ปท บริษัท เค เทค แมชชินเนอรี่ 
กรุป จํากัด  

ผลิตเครื่องจักร เชน เครื่องฉีดเปา 
ขึ้นรูปพลาสติกหรือวัตถุอื่น  
 

16 3-73-1/31ปท บริษัท เค.อ.ีดับบลิว          
(ไทยแลนด) จํากัด  

ผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบ
เกี่ยวกับไฟฟา  

17 จ3-82-1/46ปท บริษัท เค-ที ออพติค จํากัด  เคลือบผิวเลนซสายตา  
18 จ3-100(1)-9/51ปท บริษัท เคทีเอ็ม อินดัสเตรียล 

โคทติ้ง จํากัด  
ทาสี พนสี วัสดุ อุปกรณตางๆ
ที่ใชเปนสวนประกอบของ
เครื่องจักรรวมทั้งผลิตภัณฑ 
หรือการเคลือบสี  

19 จ3-64(14)-1/46ปท บริษัท เคบีบี แม็คคานิค 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนโลหะ และชิ้นสวน
เครื่องจักรกล  

20 ส3-67(7)-1/31ปท บริษัท เคียวโด ได-เวอรคส 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิต ดัดแปลง หรือซอมแซม
แบบ (DIES) ชนิด
ตางๆ สําหรับใชกับ
เครื่องจักรกล  

21 3-78(2)-3/28ปท บริษัท จักรยานสยาม
อุตสาหกรรม จํากัด  

ทําซี่ลวดจักรยานยนตและ      
ซี่ลวดจักรยาน  

22 ส3-72-1/33ปท บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
โทรทัศน (Flybock Transformer
 & Deflectio  

23 จ3-72-21/47ปท บริษัท เฉียน จั่น ซิน          
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสใน
สวนที่เปนพลาสติก เชนแปน
คียบอรด แปนโทรศัพท          
ฝาครอบ ฯลฯ  

24 จ3-72-22/56ปท บริษัท เฉียน จั่น ซิน อินดัส
เตรียล (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสใน
สวนที่เปนพลาสติก เชนแปน
คียบอรด แปน โทรศัพท         
ฝาครอบ ฯลฯ  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 
25 จ3-73-1/56ปท บริษัท ชินคาวะ แมนูแฟค

เจอริ่ง เอเซีย จํากัด  
ผลิต ประกอบเครื่องเชื่อม
บัดกรีชิ้นงานอิเลคทรอนิคส  

26 3-72-5/54ปท บริษัท ชิน-เอ็ดสุ แมก
เนติกส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตภัณฑเกี่ยวกับแมเหล็ก 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

27 จ3-72-31/49ปท บริษัท ชิน-เอ็ดสุ แมก
เนติกส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตภัณฑเกี่ยวกับแมเหล็ก 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

28 3-20(1)-2/47ปท บริษัท โชคมหาอนันตทรัพย 
จํากัด  

ผลิตน้ําดื่มบริสุทธิ์ เครื่องดื่มชา
เขียวและเครื่องดื่มน้ําผลไม  

29 3-37-2/32ปท บริษัท ซัน แคบิเนท จํากัด  ทําเครื่องเรือนจากไมบางและ
ไมอัด  

30 3-16-2/25ปท บริษัท ซันฟูดส จํากัด  ผลิตสุราแชประเภทเครื่องปรุง
อาหาร  

31 ส3-53(1)-1/31ปท บริษัท ซัม ไฮเทคส จํากดั  ผลิตชิ้นสวนพลาสติก ชิ้นสวน
พลาสติกชุบโลหะ 

32 จ3-77(2)-68/49ปท บริษัท ซาคุ พรีซิชั่น ไดคาสติ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนรถยนต อะไหล
รถยนต เครื่องวัดแรงดันชิ่น
สวนและสวนประกอบ
เครื่องวัดแรงดัน ชิ้นสวน
เครื่องพิมพ อะไหลเครื่องพิมพ
ทุกชนิด  

33 3-12(2)-1/30ปท บริษัท ซารา ลี คอฟฟ 
แอนด ที (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตกาแฟคั่ว และกาแฟผง
สําเร็จรูป  

34 ส3-73-1/31ปท บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตอุปกรณชิ้นสวน
อิเล็คทรอนิคสและอุปกร 
(Reguletor/Rectifier,Rectifi
er,Condenser Discharge 
Ignition(CDI),Diode,Nylon 
Case) 

35 จ3-66-6/54ปท บริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด  

ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร 
เชน เครื่องสีขาว, รถพวงขาง, 
รถไถพรวนดิน, เครื่องยอยกิ่งไม, 
ผลิตหางเรือตอตรง 
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

36 3-53(1)-3/35ปท บริษัท ซี.อ.ีเอส. ซิสเต็มส 
จํากัด  

ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน 
ชิ้นสวนโทรศัพท และประกอบ
โทรศัพท  

37 จ3-67(7)-10/56ปท บริษัท ซีแวกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตอุปกรณของเครื่องจักร  

38 จ3-67(7)-1/47ปท บริษัท ซีเอ็นซี อลิอันซ 
จํากัด  

ทําแมพิมพฉีดพลาสติก และทํา
เครื่องมือ เครื่องใชเครื่องเรือน
จากพลาสติก  

39 3-64(12)-18/49ปท บริษัท ซีเอส เมทอล จํากัด  ผลิตปมชิ้นสวนจากเหล็กแผน  

40 จ3-9(1)-120/47ปท บริษัท ซีแอนดเอ ไรซมิล 
จํากัด  

ขัด ทําความสะอาดขาวสาร    
ถั่วเขียว เมล็ดพืชอื่นๆ และ
ขาวเคลือบวิตามิน, สินคา
พรอมบริโภค  

41 จ2-64(13)-44/49
ปท 

บริษัท เซ็นมอน เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด  

ผลิต การทําผลิตภัณฑโลหะ 
เชน การกลึง เชื่อมโลหะทั่วไป
หรือการทําชิ้นสวนอุปกรณของ
ผลิตภัณฑโลหะ  

42 3-67(2)-3/56ปท บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิต Electric Discharge 
Machine, Machining 
Center, Food Processing 
Machine, CNC Controller 
Power Supply  

43 ส3-67(2)-1/33ปท บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิต (Electric Discharge 
Machine, Computerized 
Nemerical Control Power 
Supply Tank, P-MOS Board) 
ผลิตหมอแปลงไฟฟา 
(Transformer), ผลิต Resistor, 
Automatic Voltage Regulator, 
ผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร, 
Machine center, Linear Motor, 
PCBoard, ขยายโดยการเพิ่มการ
ผลิต Ceramic Pats, CNC 
Injection Molding Machine  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

44 3-83-2/48ปท บริษัท ไซโก พรีซีชั่น 
(ประเทศไทย) จํากดั  

ผลิตนาฬิกาทุกชนิดและ
ชิ้นสวน (ยกเวนนาฬิกาขอมือ)  

45 ส3-83-2/32ปท บริษัท ไซโก พรีซีชั่น 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตนาฬิกาทุกชนิดและ
ชิ้นสวน (ยกเวนนาฬิกา
ขอมือ) Clock   

46 3-83-1/34ปท บริษัท ไซโก อินสทรูเมนท 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนนาฬิกาประกอบ
เครื่องนาฬิกาและผลิต
เครื่องมือ/ อปุกรณสําหรับผลิต
นาฬิกา และขยายเครื่องจักร
เพื่อการผลิตชิ้นสวนหรือ
อปุกรณที่ใชกับผลิตภัณฑ
อิเล็คทรอนิกส  

47 จ3-41(1)-1/40ปท บริษัท ไซโนเวส เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด  

ผลิตและพิมพกระดาษพันกน
กรองบุหรี่  

48 3-105-8/54ปท บริษัท ดับเบิลยู.เอ็ม.อิค
สปอรท 2010 (ประเทศไทย) 
จํากัด  

คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปน
ขยะอันตราย เชน ทองเหลือง
ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม เศษ
กระดาษ เศษพลาสติก  

49 จ3-53(1)-7/39ปท บริษัท ดี เอซ เอ สยามวาลา 
จํากัด  

ผลิตภัณฑเกี่ยวพลาสติก  

50 3-45(1)-1/24ปท บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา 
จํากัด  

ผลิตเครื่องจักรและชิ้นสวน
อุปกรณสําหรับใชในการผลิต
แฟมเอกสารอุปกรณเครื่อง
เขียน เครื่องใชสํานักงาน  

51 ส3-74(3)-1/33ปท บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตตัวตอ (Connectors)  

52 จ3-45(1)-2/48ปท บริษัท ดีไอซี คัลเลอร 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตเคมีภัณฑสีและสารใหสี
สําหรับชิ้นสวนพลาสติกที่ใช
เปนชิ้นสวนอุปกรณรถยนต
และเครื่องยนตขับเคลื่อนทุก
ชนิด  

53 ส3-53(2)-1/30ปท บริษัท ดูราฟลอร จํากัด  ผลิตภัณฑพรม
พลาสติก (พรม พ.ีวี.ซ.ีปูพื้น
และติดผนัง)  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 
54 จ3-4(6)-1/52ปท บริษัท เดอะ บารบีคิว 

พลาซา จํากัด  
แปรรูปเนื้อสัตว สัตวน้ํา พืชผัก 
ทําเครื่องปรุงบารบีคิว  

55 3-77(2)-2/30ปท บริษัท ไดชิน จํากัด  ผลิตอุปกรณของ
รถยนต เชน ใบปดน้ําฝนและ
รีเลย  

56 3-78(2)-1/28ปท บริษัท ไดซิน จํากัด  ทําอุปกรณชิ้นสวน
รถจักรยานยนต เชน จานเบรค 
กานเบรค  

57 ส3-67(2)-1/32ปท บริษัท ไดซิน จํากัด  ผลิตแบบจับ แบบพืมพและ 
HYDRAULIC PRESS  

58 ส3-44-1/32ปท บริษัท ไดนิชิ คัลเลอร        
(ไทยแลนด) จํากัด  

ผลิตเม็ดพลาสติกผสมสี กําลัง
การผลิต 11,623 ตัน/ป  

59 จ3-53(5)-3/39ปท บริษัท ไดนิชิคัลเลอร          
(ไทยแลนด) จํากัด  

การผลิตผงสี  

60 3-72-6/32ปท บริษัท โตชิบา สตอเรจ ดีไวส 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตผลิตภัณฑอีเล็คทรอนิคส 
เชน FACSIMILE PRINTER 
TRANSMISS  

61 ส3-87(1)-4/31ปท บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตของเด็กเลนพลาสติกและ
ผลิตเครื่องขายของอัตโนมัติ  

62 จ3-81(3)-2/51ปท บริษัท ไตรชนม จํากัด  ผลิตเครื่องใชทางการแพทย 
เชน ผาปดแผล สําล ี  

63 3-60-1/43ปท บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด  ผลิตอลูมิเนียมเสน อลูมิเนียม
หนาตัด วงกบกรอบประตู
หนาตางผนังและตูอลูมิเนียม
และสวนประกอบทุกชนิด  

64 3-60-12/48ปท บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด  ผลิตอลูมิเนียมเสน อลูมิเนียม
หนาตัด วงกบ กรอบประตู
หนาตางผนังตูอลูมิเนียม และ
สวนประกอบทุกชนิด  

65 3-62-8/47ปท บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด  วงกบ กรอบประตูหนาตาง 
ผนัง ตูอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ
อลูมิเนยีมทุกชนิด  

66 จ3-34(2)-2/45ปท บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด  ทําวงกบประตู-หนาตางจากไม  
67 จ2-39-2/34ปท บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด  ทํากลองกระดาษ  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 
68 จ3-53(5)-2/42ปท บริษัท ที แอนด ที โอเพนนิ่ง 

จํากัด  
ผลิตประตู PVC, วงกบ PVC,  

69 จ3-67(8)-5/47ปท บริษัท ท.ีซี.เรซิตัน จํากัด  ผลิตแผนตัด, แผนหินเจียร,
แผนหินตัด  

70 3-42(1)-1/22ปท บริษัท ท.ีเอส.โพลีโปรดักส 
จํากัด  

ผลิตอลูมิเนียมไฮดรอกไซค 
และแมกนีเซียมไฮดรอกไซค  

71 3-106-29/53ปท บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม 
(ประเทศไทย) จํากัด  

บดยอยชิ้นสวนอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  

72 จ3-69-6/53ปท บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ดัดแปลง ซอมแซม เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา
รวมถึงชิ้นสวนหรือ
สวนประกอบของเครื่อง
ดังกลาว  

73 จ3-53(1)-1/51ปท บริษัท เทคเวลล พลาสติก 
จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนพลาสติก  

74 จ3-48(3)-1/44ปท บริษัท ไทย ไดโซ นิจิโมลิ 
จํากัด  

ผลิตผลิตภัณฑสารยึดติดที่ใช
ในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สารหลอลื่นวัตถุกันเสีย  

75 จ3-65-7/47ปท บริษัท ไทย ไดโซ นิจิโมลิ 
จํากัด  

ผลิตสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องยนต (GASKET)  

76 2-53(1)-4/34ปท บริษัท ไทย แอโรซอล 
จํากัด  

ผลิตลิ้นปดเปดภาชนะอัดลม 
(วาลวสเปรย)  

77 จ3-64(13)-8/45ปท บริษัท ไทย โฮคูโตะ พรีซิชั่น 
จํากัด  

กลึง เชื่อม ออก โลหะทุกชนิด  

78 3-27(6)-1/26ปท บริษัท ไทยบอนด
อุตสาหกรรม จํากัด  

ทําแผนซับในเสื้อผา แผนใยขัด
ถู แผนใยฟลเตอรและผาหม
นวมใยสังเคราะห ขยายโดย
เพิ่มเครื่องจักรขึ้นอีก 30.09 
แรงมา  

79 จ3-27(6)-1/37ปท บริษัท ไทยบอนด
อุตสาหกรรม จํากัด  

ทําแผนใยซับในเสื้อผา แผนใย
ขัดถู แผนใยฟลเตอร และผา
หมนวม  

80 3-64(9)-2/22ปท บริษัท ไทยเพรสเซน จํากัด  ผลิตของที่ระลึก และของ
ชํารวยที่ทําจากโลหะดีบุก  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 
81 3-53(4)-2/35ปท บริษัท ไทยโฟม จํากัด  ทําแผนโฟม และกลองสําหรับ

บรรจุสิ่งของ  
82 ส3-77(2)-1/32ปท บริษัท ไทยมิตชิ            

คอรปอเรชั่น จํากัด  
ผลิตชิ้นสวนประกอบและ
อุปกรณรถยนต เชน ที่ปรับ
เลื่อนเบาะแกนบานพับ เพลา
หมุนปรับเลื่อนกระจก  

83 จ3-77(2)-3/46ปท บริษัท ไทยสแตนเลยการ
ไฟฟา จํากัด (มหาชน)          
สาขานวนคร  

ผลิตอุปกรณชิ้นสวนของ
ยานพาหนะ  

84 3-10(3)-9/51ปท บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด  โรงงานผลิตอาหาร เชน 
บะหมี่, เกี๊ยวซา  

85 3-101-2/35ปท บริษัท นวนคร จํากัด  บําบัดน้ําเสียรวม ได 26,000 
ลูกบาศกเมตร/วัน  

86 จ3-90-5/56ปท บริษัท นวนครการไฟฟา 
จํากัด  

ผลิตน้ําเย็น  

87 3-47(1)-7/47ปท บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด  

ผลิตเครื่องสําอางค ยาขัด
เครื่องเรือนหรือโลหะ และยา
ฆาเชื้อโรคน้ํายาดับกลิ่น เชน 
น้ํายาปรับผานุม น้ํายาลาง
หองน้ํา น้ํายาบวนปากน้ํายาทํา
ความสะอาดตาง ๆ ครีมลาง
และขัดเงารถยนต เปนตน  

88 จ3-70-1/52ปท บริษัท นัลโก (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตอุปกรณถายเทความรอน
ชนิดครีบสําหรับตูเย็น  

89 ส3-70-1/34ปท บริษัท นัลโก (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตอุปกรณถายเทความรอน  

90 ส3-71-1/31ปท บริษัท นิชชิน อีเลคทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวน
ประกอบของเครื่องยนต 
เครื่องจักรเครื่องไฟฟา  

91 3-72-2/43ปท บริษัท นิเด็ค โคปาล 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตหรือประกอบชิ้นสวนที่ใชกับ
กลองถายรูปและไมโครมอเตอร  

92 3-40(2)-4/51ปท บริษัท นินาอุตสาหกรรม 
จํากัด  

ผลิตแผนรองซับ ผลิตผาเย็น
เอนกประสงค  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 
93 จ3-65-7/51ปท บริษัท นิปปอน แกสเก็ต 

(ประเทศไทย) จํากัด  
ผลิตปะเก็นเครื่องยนต ปะเก็น
เครื่องจักรปะเก็นเครื่องยนต
สําหรับยานยนต จักรยานยนต 
เครื่องยนตเอนกประสงค
เครื่องยนตเพื่อการเกษตร  

94 จ3-10(3)-6/55ปท บริษัท นิสชิน ฟูดส          
(ไทยแลนด) จํากัด   

ผลิตบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป,
เครื่องปรุงรส  

95 3-15(1)-1/24ปท บริษัท นูตริ เคมส จํากัด  ผสมอาหารสัตว  
96 3-46(1)-1/26ปท บริษัท นูตริ เคมส จํากัด  ผลิตยารักษาโรคแผนปจจุบัน  
97 จ3-53(5)-2/43ปท บริษัท เนลสัน อินดัสทรี่ 

จํากัด  
ทําเม็ดพลาสติก (pvc 
compoundX  

98 จ3-74(2)-1/35ปท บริษัท เนลสัน อินดัสทรี่ 
จํากัด  

สายไฟฟาทองแดงเคลือบดีบุก
เสนเล็กและเสนเกลียว  

99 3-5(3)-1/32ปท บริษัท เนสทเล          
(ไทย) จํากัด  

ผลิตนมผง และนมผงผสมนม
ถั่วเหลือง  

100 ส3-72-5/31ปท บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ
อีเลคโทรนิคส 
(POTENTIOMETERS)  

101 3-39-1/28ปท บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ 
จํากัด  

ทํากลองกระดาษลูกฟูก  

102 3-48(6)-1/23ปท บริษัท บี.พ.ีไอ. จํากัด  ทําหมึกพิมพกระดาษ หมึก
พิมพพลาสติก  

103 จ3-81(1)-1/51ปท บริษัท บี.อ.ีมารูบิชิ 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิต ประกอบ ทดสอบ 
ซอมแซม เครื่องมือ เครื่องใช
หรืออุปกรณวิทยาศาสตร  

104 จ3-64(6)-1/42ปท บริษัท บี.ไอ.เอส.ฟาสเทนเนอร 
จํากัด  

ทํานอต สกรู  

105 ศ3-9(4)-3/34ปท บริษัท บีบี จํากัด  ทําขนมถั่วกรอบ ผลิตอาหาร
สําเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช  

106 3-72-30/49ปท บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณ
อิเล็คทรอนิกส  

107 3-52(4)-1/25ปท บริษัท เบสทรับเบอร จํากัด  ทําผลิตภัณฑยาง เชน ยางขัดขาว 
ลูกยางบดขาว  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 
108 3-37-1/23ปท บริษัท ปเตอรแอนดซัน

เฟอรนิเจอร จํากัด  
ทําเครื่องเรือน เครื่องประดับ
อาคารจากไม  

109 3-53(4)-1/26ปท บริษัท แปซิฟค 
อุตสาหกรรมกระสอบ
พลาสติก จํากัด  

ผลิตกระสอบพลาสติก ไดปละ 
2,200 ตัน  

110 3-53(4)-2/33ปท บริษัท โปลิโฟม ไฮเท็คส 
จํากัด  

ทําผลิตภัณฑโฟม  

111 จ3-45(1)-1/50ปท บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง 
จํากัด  

ผลิตสีน้ํา สีอุตสาหกรรม หรือ
การทําสีสําหรับใชทา พน หรือ
เคลือบ  

112 3-53(5)-8/48ปท บริษัท พลาสติกแลนด  
(ไทยแลนด) จํากัด  

ทําผลิตภัณฑที่ทําดวยพลาสติก 
เชน ขวดเพท  

113 ส3-73-2/32ปท บริษัท พานาโซนิค       
แมนูแฟคเจอริ่ง         
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส
ผลิตเครื่องชําระลางอัตโนมัติ 
เครื่องทําความสะอาดผิว 
เครื่องฟอกอากาศ  

114 3-71-1/32ปท บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ 
รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ        
(ไทยแลนด) จํากัด  

ผลิตอุปกรณถายเทความรอน
สําหรับตูเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ  

115 จ3-70-19/48ปท บริษัท พีซีเอส เทคโนโลยี 
จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนและอุปกรณของ
เครื่องใชไฟฟาอิเล็คทรอนิคส
รถยนตและจักรยานยนต  

116 3-105-52/48ปท บริษัท พีเอสซี เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด) จํากัด  

คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลวเฉพาะที่
กําหนดในหมวด 1 ขอ 1 ของ
ภาคผนวกท่ี 1 บัญชีสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวทาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) และ
ลางบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุ
ชิ้นสวนอุปกรณอิเลคโทรนิกส  

117 จ3-67(7)-4/49ปท บริษัท พีเอสบีอาร ดีไซน 
แอนด ทูลลิ่ง จํากัด  

ผลิตเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน 
สําหรับใชกับเครื่องมือกล  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 
118 จ3-72-25/53ปท บริษัท ฟตเทค 

อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตชิ้นสวน หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหรือชิ้นสวนหรือ
อุปกรณสําหรับใชผลิตภัณฑ  

119 จ3-39-26/48ปท บริษัท ฟวเจอร กลอง
กระดาษ จํากัด  

ทํากลองกระดาษ  

120 3-77(2)-1/29ปท บริษัท ฟูจิ ซินโก           
(ไทยแลนด) จํากัด  

ผลิตจานครัช ผาครัช ผาเบรค
และกานเบรครถยนต  

121 ส3-72-4/32ปท บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค       
พาวเวอรซัพพลาย  
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตหมอแปลงไฟสําหรับ
เครื่องมือไฟฟาหรืออีเลคโทรนิคส
เครื่องมือไฟฟาและอีเลคโทร
นิคส(UNINTERRUPTIBLE-
POWER SUPPLY)  

122 3-67(7)-7/50ปท บริษัท ฟูจิคูระ 
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตแมพิมพและชิ้นสวน
แมพิมพ  

123 ส3-69-1/28ปท บริษัท ฟูจิคูระ 
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตสายไฟฟาสําหรับอุปกรณ
เครื่องอิเล็คโทรนิค เชน สาย
แปนพิมพ 

124 ส3-72-5/32ปท บริษัท ฟูจิคูระ 
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตแผงวงจรไฟฟา 
(FLKXIBLE AND RIGID TYPE 
PRINTED CIRCUIT)  

125 3-72-27/48ปท บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ
ประเภทอิเลคทรอนิคส  

126 3-24-3/32ปท บริษัท เฟมินา เลข อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด  

ถักลูกไมไนลอนและผายืด  

127 3-24-2/32ปท บริษัท เฟมีนา เลซ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด  

ถักผาลูกไม และถักผายืด  

128 3-69-2/23ปท บริษัท มหาจักรไฟฟาสากล 
จํากัด  

ผลิตและประกอบเครื่องวัด
ปริมาณการใชกระแสไฟฟา
และผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑ
สําหรับใชเปนฉนวน  

129 จ3-77(2)-36/50ปท บริษัท มัลติไฟเบอร แมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด  

ทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับรถยนต
หรือรถพวง เชน หลังคาไฟเบอร
เปนตน  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

130 ส3-87(1)-2/31ปท บริษัท มาเจอเร็ตต 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตของเด็กเลนจาก DIR 
CAST & PLASTIC เพิ่มขึ้นรวม
กับของเดิมเปนประมาณปละ 
36,781,208 ชิ้น  

131 ส3-72-4/31ปท บริษัท มิซึกิ อีเล็คโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตและประกอบเครื่องเลน
แถบภาพ (VIDEO TAPE 
RECORDER 
COMPONENTS)  

132 ส3-52(4)-1/32ปท บริษัท มิตซูโบชิเบลทติ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตสายพานชนิด WRAPPED 
V-BELTS , RAW EDGE V-
BELTS & RIB STAR BELTS  

133 ส3-87(1)-5/31ปท บริษัท มิตซูวาทอยซ 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตของเด็กเลนประเภท
ขับเคลื่อนไดและขับเคลื่อน
ไมได  

134 3-53(1)-1/32ปท บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด) 
จํากัด  

ผลิตวาลวสเปรยพลาสติก  

135 ส3-65-2/32ปท บริษัท มูซาชิออโตพารท 
จํากัด  

ผลิตเฟอง เพลาและประกอบ
ชุดสงกําลังเครื่อง
จักรยานยนต  

136 จ3-37-1/43ปท บริษัท มูเทียรา จํากัด  ผลิตเครื่องเรือนจากไม ผา 
และหนัง  

137 3-42(1)-1/33ปท บริษัท เมทออกไซด 
ประเทศไทย จํากัด  

ผลิตผงสังกะสีออกไซด (Zinc 
Oxide) สําหรับอุตสาหกรรม
ทั่วไปและชนิดที่ใชในอาหาร
เสริมสําหรับสัตว  

138 จ3-41(2)-20/50ปท บริษัท แมพิมพ จํากัด  ทําแมพิมพโลหะ  
139 จ2-64(13)-38/48ปท บริษัท โมลด แอนด ดาย 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  
เชื่อมหรือการทําชิ้นสวน
อุปกรณของผลิตภัณฑโลหะ
หรือการผลิตแมพิมพหรือ การ
ซอมแซมแมพิมพ  

140 ส3-77(2)-1/27ปท บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล 
จํากัด  

การทําชิ้นสวนพิเศษ หรือ
อุปกรณสําหรับรถยนต  

141 3-72-1/50ปท บริษัท ยู เอ พี จํากัด  ผลิตชิ้นสวนของเครื่องใชไฟฟา
อิเล็คโทรนิคและชิ้นสวน 
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

142 จ3-70-16/49ปท บริษัท ยู ไอ พรีซิสชั่น 
จํากัด  

ผลิตชิ้นสวน อุปกรณ ของ
เครื่องใชไฟฟา อิเลคทรอนิคส 
และอ่ืนๆ  

143 จ3-72-20/48ปท บริษัท ยู ไอ พรีซิสชั่น 
จํากัด  

ผลิตชิ้นสวน และอุปกรณของ
เครื่องใชไฟฟาอิเล็คทรอนิค 
และอ่ืนๆ  

144 3-53(4)-1/25ปท บริษัท ยูนิพลาส อินดัสตรี 
จํากัด  

ผลิตแผนโปลีสไตรีนสําหรับใช
ในการหีบหอ ปละ 132.6 ตัน  

145 ส3-46(1)-1/30ปท บริษัท ยูไนเต็ดฟารมาแอน
ติไบโอติคสอินดัสตรีส 
จํากัด  

ผลิตยาแผนปจจุบัน  

146 จ2-86-1/36ปท บริษัท ยูโร-เอเซีย แมนูแฟค
เจอรริ่ง จํากัด  

ผลิตชุดและอุปกรณสําหรับ
กีฬาทางน้ํา เชน ชุดดําน้ํา  

147 ศ3-46(2)-1/38ปท บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัล
โปรดักส จํากัด (มหาชน)  

ผลิตยารักษาโรคแผน
ปจจุบัน และทําขวดพลาสติก  

148 3-72-2/40ปท บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด  
ซิสเต็มส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

semiconductor 
production  

149 ส3-72-1/32ปท บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด  
ซิสเต็มส (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนใชกับ
เครื่องอีเล็คโทรนิคส (Small 
Signal Trensistor)  

150 3-22(3)-1/32ปท บริษัท วาย.เอ็ม.พ.ี       
พิมพยอม จํากัด  

พิมพและฟอกยอมผา  

151 3-34(2)-2/44ปท บริษัท วูดวอลค       
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตสวนประกอบที่ทําดวยไม
ของอาคาร เชนแผนพื้นไม
สําเร็จรูป  

152 3-72-2/45ปท บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใช
กับผลิตภัณฑอิเลกทรอนิกส  

153 จ3-53(5)-4/46ปท บริษัท ไวทแพคเกจจิ้ง 
จํากัด  

ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก  

154 ส3-64(9)-1/32ปท บริษัท ไวเออรฟอรม       
เอ.เอ็น. (ไทยแลนด) จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนโลหะที่มีความ
ละเอียดสูง  

155 จ2-72-4/47ปท บริษัท สตาเทจิค แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด  

ผลิต ประกอบ ดัดแปลง
ชิ้นสวนสําหรับอิเล็กทรอนิกส  
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156 3-69-1/23ปท บริษัท สแต็ทส ซิพแพ็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ
อีเลคโทรนิค (Integrate 
Circuit)  

157 จ3-4(2)-1/42ปท บริษัท สแนคกี้ไทย จํากัด  ผลิตอาหารกึง่สําเร็จรูป เชน ไก
สดแชเย็นและไกปรุงแตง  

158 จ3-82-1/48ปท บริษัท สยาม ออพติคัล 
เทคโนโลยี จํากัด  

ผลิตเลนสสําหรับแวนตา  

159 ส3-52(4)-2/31ปท บริษัท สยาม โอกาโมโต 
จํากัด  

ผลิตถุงมือยาง  

160 3-65-1/23ปท บริษัท สยามคูโบตาคอร
ปอเรชั่น จํากัด  

ประกอบเครื่องยนตดีเซลขนาด
เล็กและตบแตงเสื้อสูบ
เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก และ
ผลิตเพลาลูกเบี้ยว ผลิตและ
ประกอบ รถแทรกเตอรเดิน
ตามชิ้นสวนและชุดเกียรของร  

161 3-64(8)-1/31ปท บริษัท สยามซานิทารี       
ฟตติ้งส จํากัด  

ผลิตอุปกรณเครื่องสุขภัณฑ  

162 จ3-53(1)-30/47ปท บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง 
พลาสติค จํากัด  

ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก เชน 
ชิ้นสวนเครื่องมือ เครื่องใช  

163 3-53(7)-1/31ปท บริษัท หลินซิน เอ็นเตอรไพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตรองเทา และอุปกรณข้ิน
สวนที่ใชกับรองเทาทุกชนิด
และผลิตที่นอน หมอนจาก
ยางพารา, ตัดเย็บปลอกหุม
หมอนท่ีนอน และแผนรองนั่ง  

164 3-102-1/42ปท บริษัท อพอลโลเท็กซ 
จํากัด  

ผลิตไอน้ํา  

165 จ3-53(1)-4/43ปท บริษัท อพอลโลเท็กซ 
จํากัด  

ผลิตถุงมือโพลีเอธีลีน  

166 จ3-53(1)-26/49ปท บริษัท อพอลโลเท็กซ 
จํากัด  

ผลิตถุงมือพลาสติก  

167 ส3-84(3)-1/31ปท บริษัท ออคิด ไดมอนด      
โพลิชชิ่ง เวอรคส จํากัด  

ผลิตเพชรเจียระไน  

168 จ3-73-6/54ปท บริษัท ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 
ซิสเต็มมาไทเซชั่น อินดัสตรี
จํากัด  

โรงงานผลิต, ดัดแปลงและ
ประกอบเครื่องจักรและ
อุปกรณอัตโนมัติ  
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169 ศ3-13(2)-1/38ปท บริษัท อาซัน เซอรวิส 

จํากัด  
ทําเครื่องปรุงรส
อาหาร เชน ซอสถั่วเหลือง  

170 3-48(7)-1/54ปท บริษัท อาท เคมิคัล 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตยาจุดกันยุงชนิดขด  

171 ศ3-43(1)-1/35ปท บริษัท อาท เคมิคัล 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตยาฆาแมลง  

172 จ2-52(4)-1/49ปท บริษัท อาร พี เอส 
เทคโนโลยีส จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนยาง เชน ใบปด
น้ําฝน และปะเก็บยาง  

173 3-52(4)-2/31ปท บริษัท อารพีเอส 
เทคโนโลยีส จํากัด  

ทําผลิตภัณฑยาง เชน ยางกัน
น้ํามัน  

174 จ3-53(1)-8/43ปท บริษัท อินเตอร โปรไฟล 
จํากัด  

ทําผลิตภัณฑจากพลาสติก เชน 
เครื่องเมือ เครื่องใชเครื่อง
เรือน  

175 3-65-2/54ปท บริษัท อีแกท ไดมอนด 
เซอรวิส จํากัด  

ซอมชิ้นสวนของเครื่องกังหัน
กาซ (Gas Turbine) ของโรง
ผลิตกระแสไฟฟา  

176 จ3-56-11/51ปท บริษัท อีซี่คอน-แพค จํากัด  ผลิตอิฐมวล และผลิตภัณฑ
คอนกรีตอื่นๆ  

177 3-53(4)-3/51ปท บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตภาชนะบรรจุชิ้นงาน
อิเลคทรอนิคส จากแผน
พลาสติก  

178 จ3-53(4)-42/50ปท บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตภาชนะบรรจุจากโฟ
มและกระดาษ  

179 3-53(4)-2/43ปท บริษัท อีพีอี แพคเกจจื้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ 
โฟม พลาสติก  

180 จ3-64(5)-4/51ปท บริษัท อูชา สยาม สตีล 
อินดัสตรียส จํากัด 
(มหาชน)  

ผลิตลวดสลิง ลวดเหล็กตี
เกลียว เชือกลวดตีเกลียว  

181 3-64(5)-1/25ปท บริษัท อูซา สยามสตีล 
อินดัสตรียส จํากัด  

ผลิตลวดสลิง  

182 จ3-64(9)-10/49ปท บริษัท อูเมมูระคอรป      
(ไทยแลนด) จํากัด  

ทําเครื่องใชจากโลหะ เชน 
รถเข็น ชั้นวางของ ตะกรา  

183 จ3-100(5)-9/47ปท บริษัท เอ ซี พี อินดัสเตรียล 
เซอรวิส จํากัด  

ชุบเคลือบผิว โลหะดวยเรซิ่น  
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184 จ3-63(2)-11/48ปท บริษัท เอ เอส เอส ที จํากัด  ผลิตสวนประกอบที่ใชในงานกอสราง  
185 จ3-47(1)-1/36ปท บริษัท เอ็กโคแล็บ จํากัด  ทําเคมีภัณฑ  
186 3-74(2)-1/32ปท บริษัท เอช.อาร. ซิลไวน     

อีเล็คทรอนิคส  
(ประเทศไทย) จํากัด  

ผลิตสายไฟฟาอีเล็คทรอนิคส 
สวนประกอบและอุปกรณของ
สายไฟฟา  

187 จ3-39-1/41ปท บริษัท เอเซียเคนดี้  
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  

ผลิตกลองบรรจุภัณฑ  

188 จ3-10(1)-5/48ปท บริษัท เอเชียฟูดแอนด 
แมชชีนเนอรี่ จํากัด  

ผลิตอาหารจากแปง ทําขนมปง 
ขนมเคก ขนมปงกรอบ และขนม
อบแหง  

189 จ3-53(1)-3/46ปท บริษัท เอ็นโปร โปรดักส 
(ไทยแลนด) จํากัด  

ทําผลิตภัณฑพลาสติก เชน  
ถาดใสของ  

190 จ3-64(10)-1/42ปท บริษัท เอ็นโปร โปรดักส
(ไทยแลนด) จํากัด  

ชุบโลหะทุกชนิด  

193 3-72-2/31ปท บริษัท เอ็นอีซี  
อินฟรอนเทียไทย จํากัด  

ผลิตเครื่องรับโทรศัพทระบบกด
ปุมและเครื่องมือสื่อสารภายใน
อาคาร  

194 ส3-72-2/32ปท บริษัท เอ็นอีซี  
อินฟรอนเทียไทย จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส 
(POBA, KEY TELEPHONE, 
KEY SERVICE UNIT)  

195 จ3-71-9/56ปท บริษัท เอบารา (ไทย
แลนด) จํากัด  

ประกอบ ดัดแปลง และซอมแซม
เครื่องสูบน้ํา  

196 3-47(2)-1/25ปท บริษัท เอฟ บี (ประเทศ
ไทย) จํากัด  

ทํากลีเซอรีน แฟตตี้แอซิค           
เมทแท็ลลิคโชพ พ.ีวี.ซ.ี      
สแทบบีไลซเชอร  
และแฟตตี้แอซิคเอ็สเตอร  

197 ส3-87(1)-1/28ปท บริษัท เอฟซีที จํากัด  ผลิตหรือประกอบของเด็กเลน (ตุกตา
ผาขนสัตว) ผลิตเครื่องประดับและ
สิ่งประดิษฐ ทุกชนิดทุกประเภททีท่ํา
ขึ้นจากผา เชน กลองกระดาษเช็ดมือ 
แจกันผาปูโตะ ผาคลุมทีวี ผาคลุม
ตูเย็น ที่อยูอาศัยของสัตว เชน บาน
สุนัขบานแมว บานนก เปนตน และ
ตัดเย็บเครื่องนุงหมเสื้อผาสําเร็จรูป 

 



280 

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 
198 3-69-1/32ปท บริษัท เอ็ม เอ็ม ไอ พรี

ซิชั่น (ไทยแลนด) จํากัด  
ผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
คอมพิวเตอร  

199 จ3-64(13)-84/52ปท บริษัท เอ็ม.ไอ.ที พรีซิชั่น 
จํากัด  

กลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน 
หรือเชื่อมโลหะทั่วไปผลิตชิ้นสวน
เครื่องจักร ชิ้นสวนอุปกรณ 
สําหรับรถยนตและชิ้นสวน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

200 จ3-72-1/36ปท บริษัท เอ็มพีเอ็ม 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด) 
จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
คอมพิวเตอร เชน HARD DISC 

201 3-72-1/39ปท บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น 
(ไทยแลนด) จํากัด  

ผลิตชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอร 
(สวนประกอบ HARD DISC) 
ปริมาณการผลิตปละ 6 ลานชิน้  

202 3-71-10/51ปท บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น 
ฟอรมิ่ง (ไทยแลนด) 
จํากัด  

ผลิตไมโครสกรูสําหรับอุปกรณ
ไฟฟา อิเล็คโทรนิคและ 
ชุบชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา 
อิเล็คโทรนิค  

203 จ2-91(1)-4/51ปท บริษัท เอสเอ็มพี สยาม 
จํากัด  

รับจางบรรจุ หีบหอเครื่องจักร
และชิ้นสวนอุปกรณ  

204 จ3-100(5)-3/50ปท บริษัท แอดวานซด  
คอนเซ็ปท เพลตติ้ง จํากัด  

ชุบเคลือบผิวอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา  

205 3-89-1/45ปท บริษัท แอรโปรดัคส 
อินดัสตรีย จํากัด  

ผลิตกาซไนโตรเจน  

206 จ3-74(1)-2/50ปท บริษัท แอล แอนด อี  
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  

ประกอบวงจรโคมไฟฟา และ
ประกอบดวงโคมไฟฟา  

207 จ3-41(2)-28/48ปท บริษัท แอล.เอส.พ.ี 
เอ็นเตอรไพรส จํากัด  

ผลิตแมพิมพโลหะ และแมพิมพ
ปมโลหะ ชิ้นสวนแมพิมพ
อุปกรณจับยึด  

208 3-53(4)-1/23ปท บริษัท โอ แลนด ซี 
พลาสติก จํากัด  

ผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก 
เชน ขวด ถัง  

209 ส3-52(4)-1/31ปท บริษัท โอกาโมโต รับเบอร 
โปรดักส จํากัด  

ผลิตถุงยางอนามัย แบงบรรจุ
ถุงยางอนามัย  

210 ส3-71-3/33ปท บริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเซีย 
จํากัด  

ผลิตอุปกรณสําหรับเชื่อมโลหะ
ดวยไฟฟา (หัวเชื่อมและชิ้นสวน
ของหัวเชื่อม)  
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211 3-8(1)-10/53ปท บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 

จํากัด  
ผลิตเครื่องดื่มจากผักหรือพืช 
ผลไมและบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเขาไมได  

212 3-12(5)-1/46ปท บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 
จํากัด  

ผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
บรรจุเสร็จจากพืช ผัก ผลไมชา
เขียว  

213 3-101-1/54ปท บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 
จํากัด  

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
ได 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  

214 จ3-4(3)-10/53ปท บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 
จํากัด  

ทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
จากเนื้อสัตว สัตวน้ํา ผัก เมล็ด
พืชแปง และการถนอมอาหาร  

215 จ3-10(1)-4/53ปท บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 
จํากัด  

ผลิตขนมปง ขนมเคก ขนมปง
กรอบ และ/หรือ ขนมอบแหง  

216 จ3-69-1/45ปท บริษัท ไอเอสซีเอ็ม 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จํากัด  

ผลิตและประกอบชิ้นสวนบันทึก
หนวยความจําคอมพิวเตอรและ
ชิ้นสวนของฮารดดิสคอมพิว
เตอร  

217 3-53(4)-35/52ปท บริษัท ฮอน ชวน  
(ประเทศไทย) จํากัด  

ทําภาชนะบรรจุ เชน ฝาครอบ
พลาสติก ขวดชนิด พีอีที  

218 3-39-1/26ปท บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ 
จํากัด  

ทํากระดาษลูกฟูกและกลอง
กระดาษ  

219 3-66-2/30ปท ผลิตภัณฑวิศวไทย  ผลิตชิ้นสวนรถยนต เครื่องยนต
การเกษตรและแมพิมพโลหะ  

220 3-98-3/52ปท ลินินแคร  ซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด 
เครื่องนุงหม พรมหรือขนสัตว  

221 3-88-45/52ปท ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการเทศบาล
เมืองทาโขลง  

ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซ
ชีวภาพ กําลังการผลิต  
3.85 เมกะวัตต  

222 จ3-105-228/50ปท หางหุนสวนจํากัด  
ก. ธนาทิพย  

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลว  

223 3-106-18/50ปท หางหุนสวนจํากัด  
เจ พี เอ็น รีไซเคิล  

ลางภาชนะบรรจุดวยสารตัว         
ทําละลาย  
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ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ 

224 3-105-11/47ปท หางหุนสวนจํากัด เจ.พ.ีเอ็น.
รีไซเคิล  

คดัแยกของเสียหรือวัสดุที่ไมใช
แลวที่ไมเปนของเสีย อันตราย
ตัดและอัดเศษโลหะ บดยอย
เศษพลาสติก ทําเม็ดพลาสติก
จากเศษพลาสติกเกาและอัด
เศษกระดาษ  

225 จ3-67(2)-1/46ปท หางหุนสวนจํากัด  
เซมิคอนทูลส เทคโนโลยี่  

ออกแบบ/ผลิต อุปกรณจับยึด 
เครื่องมือ เครื่องใชโลหะสําหรับ
อุตสาหกรรม เซมิคินดัคเตอร/
อีเลคโทรนิค  

226 3-91-1/34ปท หางหุนสวนจํากัด เอส อาร 
วาย เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเทรดดิ้ง  

แบงบรรจุกาซออกซิเจน  

227 จ3-72-32/49ปท หางหุนสวนจํากัด เอเอสวาย 
เอ็นจิเนียริ่ง  

ผลิตเครื่องรับโทรศัพทและ
อุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใช
กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส  
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ภาคผนวก ซ  
ขอมูลทั่วไปในสัมภาษณสําหรับผูบริหารและสําหรับประชาชนในชุมชน  
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ขอมูลทั่วไปในการสัมภาษณสําหรับผูบริหารในภาคเอกชนที่ตั้งในโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดปทุมธานี 

 
ลําดับ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง นวนคร โครงการ 

1 หญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูชวยผูจัดการ โครงการ  1 
2 ชาย ปริญญาตรี ผูจัดการ โครงการ  1 
3 ชาย ปริญญาตรี ผูจัดการ โครงการ  1 
4 หญิง ปริญญาตรี ผูชวยผูจัดการ โครงการ  1 
5 ชาย ปริญญาตรี ผูจัดการ โครงการ  1 
6 หญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูจัดการ โครงการ  4 
7 ชาย ปริญญาตรี ผูจัดการ โครงการ  4 
8 ชาย ปริญญาตรี ผูชวยผูจัดการ โครงการ  4 
9 หญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูจัดการ โครงการ  4 
10 หญิง ปวส. ผูจัดการ โครงการ  4 
11 ชาย ปริญญาโท ผูชวยผูจัดการ โครงการ  3 
12 ชาย ปริญญาโท ผูจัดการ โครงการ  3 
13 หญิง ปริญญาโท ผูจัดการ โครงการ  3 
14 หญิง ปริญญาตรี ผูชวยผูจัดการ โครงการ  3 
15 ชาย ปริญญาโท ผูชวยผูจัดการ โครงการ  3 
16 หญิง ปริญญาตรี ผูชวยผูจัดการ โครงการ  2 
17 หญิง ปริญญาตรี ผูชวยผูจัดการ โครงการ  2 
18 ชาย ปริญญาตรี ผูชวยผูจัดการ โครงการ  2 
19 หญิง ปริญญาตรี ผูชวยผูจัดการ โครงการ  2 
20 หญิง ปริญญาตรี ผูชวยผูจัดการ โครงการ  2 
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ขอมูลทั่วไปในการสัมภาษณประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร        
จังหวัดปทุมธานี 

 
ลําดับ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ชุมชน 

1 หญิง ปริญญาตรี ตัวแทนประกันชีวิต หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
2 ชาย ประถมศึกษาป 6 รับจาง หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
3 หญิง ประถมศึกษาป 6 คาขาย หมูบานไทยธานีตะวันออก  
4 หญิง มัธยมศึกษา ธุรกิจสวนตัว หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
5 ชาย มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานไทยธานีตะวันออก  
6 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง บานไทยธานีฝงตะวันตก  
7 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง นวนครวิลลาแฟลต   
8 หญิง ปวส. รับจาง หมูบานไทยธานีตะวันออก  
9 หญิง มัธยมศึกษา ธุรกิจสวนตัว หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
10 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง นวนครวิลลาแฟลต   
11 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานไทยธานีตะวันออก  
12 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
13 หญิง มัธยมศึกษา ธุรกิจสวนตัว บานไทยธานีฝงตะวันตก  
14 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง ชนวนครวิลลาแฟลต   
15 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานไทยธานีตะวันออก  
16 หญิง ปวส. ธุรกิจสวนตัว หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
17 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง บานไทยธานีฝงตะวันตก  
18 ชาย มัธยมศึกษา คาขาย บานไทยธานีฝงตะวันตก  
19 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
20 ชาย ปวช รับจาง นวนครวิลลาแฟลต   
21 ชาย มัธยมศึกษา รับจาง บานไทยธานีฝงตะวันตก  
22 ชาย ประถมศึกษาป 6 รับจาง นวนครวิลลาแฟลต   
23 ชาย มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
24 ชาย มัธยมศึกษา รับจาง บานไทยธานีฝงตะวันตก  
25 ชาย มัธยมศึกษา วินมอเตอรไซด นวนครวิลลาแฟลต   
26 ชาย มัธยมศึกษา รับจาง นวนครวิลลาแฟลต   
27 ชาย มัธยมศึกษา วินมอเตอรไซด บานไทยธานีฝงตะวันตก  
28 ชาย ปวส. รับจาง หมูบานไทยธานีตะวันออก  
29 ชาย มัธยมศึกษา รับจาง นวนครวิลลาแฟลต   
30 หญิง ปวส. รับจาง หมูบานไทยธานีตะวันออก  
31 ชาญ มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
32 หญิง ปริญญาตรี รับจาง บานไทยธานีฝงตะวันตก  



286 

ลําดับ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ชุมชน 
33 ชาย มัธยมศึกษา ธุรกิจสวนตัว หมูบานไทยธานีตะวันออก  
34 ชาย ปริญญาตรี รับจาง บานไทยธานีฝงตะวันตก  
35 ชาย มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานนครชัยมงคลวิลลา   
36 หญิง ปวส. รับจาง นวนครวิลลาแฟลต   
37 ชาย ปวส. รับจาง หมูบานไทยธานีตะวันออก  
38 หญิง ปวส. ธุรกิจสวนตัว นวนครวิลลาแฟลต   
39 หญิง มัธยมศึกษา รับจาง บานไทยธานีฝงตะวันตก  
40 ชาย มัธยมศึกษา รับจาง หมูบานไทยธานีตะวันออก  
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