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ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ส ำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยควำมร่วมมือ และกำรช่วยอนุเครำะห์
จำกผู้มีพระคุณ ขอกรำบขอบคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญำศิริ อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 
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และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤช จรินโท กรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งได้ให้ควำมกรุณำแนะน ำ
แนวทำงอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรจัดท ำดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง และมีคุณค่ำ
เพิ่มยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชณทัต  
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ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบบทควำมทำงวิชำกำร ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องของงำนให้มีควำม
สอดคล้องครบถ้วน อันเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง และคอยให้ก ำลังใจเสมอมำ รวมถึงผู้ประกอบกำร 
ผู้บริหำรในอุตสำหกรรมฟอกย้อมที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์มำกต่อกำรวิจัย 

นอกจำกนี้ ผู้วิจัยขออุทิศคุณควำมดีแด่คุณยำย ผู้เป็นที่รักยิ่ง และครอบครัวอันเป็นที่รัก  
คุณแม่ ผู้เป็นก ำลังใจส ำคัญของควำมส ำเร็จ และคุณขวัญสิริชัย  ปั้นทอง สำมีที่คอยเป็นก ำลังใจ 
ช่วยเหลือดูแลในทุกเร่ืองตลอดเวลำของกำรเดินทำงสู่ควำมส ำเร็จ ตลอดจนกัลยำณมิตร และบุคคล
ต่ำงๆ ที่คอยให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงสม่ ำเสมออีกมำก ซึ่งไม่สำมำรถกล่ำวนำมได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัย
รู้สึกซำบซึ้งในควำมเมตตำ และควำมปรำรถนำดีของทุกท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง จึงขอกรำบขอบคุณ และ
ขอบคุณไว้ในโอกำสนี้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และ
ครอบคลุมอุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรม หากพิจารณาตามห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มสามารถแบ่งออกเป็น 3 อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญ คือ กลุ่มแรกกลุ่ม
อุตสาหกรรมผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มหรือที่เรียกว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมต้นน  า กลุ่มที่สอง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ท าหน้าที่ในการแปรสภาพวัตถุดิบประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมปั่นด้าย อุตสาหกรรมทอผ้าและผ้าถัก และอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสิ่ง
ทอหรือที่ เรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมกลางน  า และกลุ่มสุดท้ายอุตสาหกรรมเสื อผ้าส าเร็จรูป 
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มหรือที่เรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปลายน  า ดังแสดงความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมตามภาพที่ 1.1 อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลาง
น  าซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน  า โดยน ามาผ่าน
กระบวนการให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการฟอกย้อม โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และ
ตกแต่งสิ่งทอไทยจัดตั งเมื่อปี 2534 มีนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทั งในด้านบุคลากรให้มีความ
รอบรู้ทางด้านทักษะ ด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของตลาด (สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย, 2559)  

 

อุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน 2 ถึง 3 เท่า โดยผ่านกระบวนการฟอกคือท าให้ผ้าขาวและสะอาด ก่อนที่จะท าการ
ย้อมสี เพื่อให้เหมาะสมในการใช้งาน มีคุณค่าในด้านความสวยงาม น่าใช้ สวมใส่สบาย และเพื่อให้
เหมาะกับการใช้งานในด้านต่างๆ น าไปสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน  าเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม และเสื อผ้า
ส าเร็จรูป จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีพบว่ามีโรงงานที่ด าเนินอุตสาหกรรมอยู่ทั งสิ น 
228 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560)  
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ภำพท่ี 1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
ท่ีมำ: (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ,2553) 

 

1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 

ในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีมูลค่าลดลง
ตัวอย่างต่อเนื่องดังภาพที่ 1.2 เป็นข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่แสดงถึงอัตราการ
ขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อภาคการส่งออก ทั งสินค้าต้นน  า กลางน  า และปลายน  า โดยมีค่า
การหดตัวโดยรวมร้อยละ 7.8 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เมื่อมองในภาพของสินค้า
อุตสาหกรรมปลายน  า ผ้าผืนหดตัวร้อยละ 10 และเสื อผ้าส าเร็จรูปหดตัวร้อยละ 13.8 การส่งออกสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยหดตัวจากการส่งออกไปในตลาดส าคัญอย่าง อาเซียน(9) สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น 
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สหภาพยุโรป(27) และจีนหดตัวในทุกตลาด (ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559) โดยมองว่า
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมกลางน  าที่มีส่วนส าคัญต่อมูลค่าของการส่งออกของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยเป็นอย่างมาก การเพิ่มสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในปัจจุบัน 

 
 

  ภำพท่ี 1.2   อัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
ท่ีมำ: (ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559) 

 

ภาครัฐมีเป้าหมายว่าในปี 2559 นี  ในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การแข่งขันโดยมี
นโยบายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอด
ไปสู่อุตสาหกรรมในอนาคตผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพการผลิต ดังแสดงในภาพที่ 1.3 
ในส่วนของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นอุตสาหกรรมมีส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตใช้เวลานาน มีขั นตอนการผลิตหลายขั นตอน รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น  าเป็น
ปริมาณมากในแทบทุกขั นตอนในกระบวนการผลิตตั งแต่กระบวนการเตรียมผ้า การให้สีและการ
ตกแต่งส าเร็จ น  าเสียที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานต้องผ่านการบ าบัดของโรงงานก่อน
ปล่อยสู่แหล่งน  า ซึ่งเป็นปัญหาหลักในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ทั งด้านปัญหาของการใช้น  าและ
การบ าบัดน  าเสียในโรงงานฟอกย้อม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการอนุญาตให้กิจการอุตสาหกรรมฟอก
ย้อมในเร่ืองของการก าหนดจ านวน ขนาด และประเภท หรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั งหรือขยาย
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ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเมื่อปี 2550  โดยจากการประกาศนี ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ
สามารถตั งและขยายโรงงานได้ และได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส.1/2559 (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,  2559) ซึ่ง
สามารถลงทุนใหม่ หรือขยายเพิ่มเติมจากเดิมก็ได้ ส าหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีเงื่อนไขในกรณีของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยไม่ขยายก าลังการผลิตเดิมให้ตั งในพื นที่ที่เป็นสถานประกอบการเดิมได้ ในขณะเดียวกันต้องใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งที่ควร
ต้องค านึงถึงคือโรงงานมีประสิทธิภาพพร้อมและมีความพร้อมในการลงทุน เพื่อเป็นการท างานใน
ทิศทางเดียวกันน ามาสู่นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (ศิริรุจ จุลกะรัตน์, 
2559) 
 

ภำพท่ี 1.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในเชิงนโยบายคลัสเตอร์ ของภาครัฐ 
ท่ีมำ: (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก, 2559) 
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1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ภาวะของอุตสาหกรรมฟอกย้อมของไทยหลังจากถูกจ ากัดพื นที่การตั งโรงงาน และการ
ขยายโรงงานมาตั งแต่ปี 2543 เป็นอุปสรรคที่ส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อม อัน
เน่ืองมาจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีน  าเสีย มีสารเคมีมาก ดังภาพที่ 1.4 แสดงถึงกระบวนการฟอกย้อม 
วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ และของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการผลิต  

 

ภำพท่ี 1.4 กระบวนการฟอกย้อม วัตถุดิบ และของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการฟอกย้อม 
ท่ีมำ: (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556) 
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กฎหมายจึงก าหนดให้ตั งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่สูงอัน
เน่ืองมาจากต้นทุนของการใช้น  าและการบ าบัดน  า และน  าที่ใช้ในอุตสาหกรรมควรเป็นน  าบาดาลแต่
นิคมที่อนุญาตให้ตั งมีน  าบาดาลไม่พอ จึงส่งผลให้การพัฒนาและการลงทุนชะลอตัวลง (ชาญชัย สิริ
เกษมเลิศ, 2557) การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมจึงมีการชะลอตัวด้วยเช่นกัน ประกอบกับใน
ปัจจุบันกระแสของการด าเนินอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการแข่งขัน
ทางการค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งวัดได้จากมูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย ที่มีการ
ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจจากปัจจัยต่างๆ ในตลาดคู่ค้าหลัก 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559) รวมถึงการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมในมุมมองของ
ภาคเอกชนโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์ว่า ธุรกิจฟอกย้อม เป็นธุรกิจที่
ประสบปัญหาเป็นธุรกิจการชะลอตัวในปี 2559 นี  (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก, 
2559) ท าให้มองเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ นกับอุตสาหกรรมฟอกย้อมของไทยว่าควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการและการวางแผนท าธุรกิจของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สอดรับแนวนโยบายของการขยายการลงทุนที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ โดยส านักงาน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมมีแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม ปี 2559-2564 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมมี
การก าหนดยุทธศาสตร์ คือ ยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและระบบการบริหารจัดการ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,  2559) กิจการเกี่ยวกับ
การฟอกย้อมสี เป็นปัญหาด้านกระบวนการผลิตที่ใช้เวลานาน มีกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการเปิดโอกาสของภาครัฐเพื่อให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาเมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2559 (สมาคมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งส าเร็จสิ่งทอไทย, 2559)  

 

การแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยนั น ส่วนส าคัญ
คือ อุตสาหกรรมฟอกย้อมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลางน  าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตต่อในอุตสาหกรรมปลายน  า โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ปี 2559-
2574 ได้กล่าวไว้ว่า ห่วงโซ่อุปทานการผลิตสิ่งทอไทยยังขาดการพัฒนาได้ใน 2 ช่วงที่ส าคัญ คือ 
การผลิตเส้นด้ายที่มีความหลากหลายในอุตสาหกรรมต้นน  า และการฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งส าเร็จที่มี
ความทันสมัย มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมกลางน  า อันเป็นพื นฐานของการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าส าเร็จรูป ส่งผลถึงข้อจ ากัดด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2557) จากปัญหาที่เกิดขึ นของอุตสาหกรรมฟอกย้อม



7 

ในปัจจุบัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีโรงงานฟอกย้อม ปิดตัวลงไปมากเนื่องจากสภาวะการแข่งขันของ
สินค้าสิ่งทอราคาถูกจากประเทศจีนทั งที่ลักลอบน าเข้า และที่มีอัตราภาษีร้อยละ 5 โรงงานที่คงอยู่มี
การปรับตัวอย่างมากในด้านคุณภาพ การลดต้นทุน การลดระยะเวลาส่งมอบ และด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อีกทั งยังมีการพัฒนาตัวเองจากโรงงานรับจ้างฟอกย้อม เป็นผู้ขายสินค้าส าเร็จรูปและผ้า
ผืน เนื่องจากการรับจ้างฟอกย้อมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอยู่ในธุรกิจได้ โรงงานในปัจจุบันที่
ยังคงอยู่จึงต้องมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และสามารถแข่งขันได้ดีในสภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ 

 

ปัจจุบันประชาสังคมโลกให้ความส าคัญกับปัญหาสภาพแวดล้อม ภาครัฐจึงให้การ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของ
ตลาดโลกทุกภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญต่อปัญหาสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ในด้านการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความ
มั่นคงของรากฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน  าให้สมดุล การส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการน าไปสู่แนวทางการพัฒนาการสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสี
เขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อัคนี ชาตินาวิน, 2558) ด้วยเหตุผลของตัว
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น  ามากและมีการระบายน  าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
สูงสุดอยู่ในล าดับที่ 3 ของอุตสาหกรรมทั งหมดในประเทศ (อรรชกา สีบุญเรือง, 2559) ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ดังกรณีการแก้ปัญหาโครงการบ าบัดน  าเสียของโรงงานฟอกย้อมสิ่ง
ทอในเขตต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี 2557 เร่ืองของปัญหาน  าเสีย
ในลุ่มน  าท่าจีนตอนล่างเป็นลุ่มน  าวิกฤติเพราะสาเหตุมาจากคุณภาพน  าเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง 
สาเหตุของน  าเสียอย่างรุนแรงนี เกิดจากพื นที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเก่า มีโรงงานที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
ฟอกย้อมประมาณ 90 โรงงาน มีการทิ งน  าจากกระบวนการผลิต โดยน  าจากโรงงานฟอกย้อมมี
สารเคมีปนอยู่และตกค้างสะสมอยู่ในธรรมชาติ ในการลงพื นที่เก็บตัวอย่างน  ามาตรวจวัดค่า
อ๊อกซิเจนพบว่าค่าอ๊อกซิเจนเป็นศูนย์ไม่สามารถวัดค่าได้ หมายถึงไม่มีออกซิเจนอยู่ในน  า ซึ่งน  าเสีย
บางโซนพบเป็นสีน  าเงิน สีแดง สะท้อนว่าโรงงานฟอกย้อมทิ งน  าเสียลงคลองสาธารณะโดยขาด
การบ าบัด (ไพโรจน์ สัตยสันห์สกุล, 2556) 
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ในการสร้างประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมฟอกย้อมให้เกิดขึ นได้นั น การด าเนินกิจการ
ต้องค านึงถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่ า มีคุณภาพที่สม่ าเสมอ มีเวลา
การส่งมอบรวดเร็ว อีกทั งมีการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม จึงมี
ความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีแนวทางการสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ นกับอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
จ าเป็นต้องมองทุกด้านขององค์การ คือ ความพึงพอใจของลูกค้าและคนในองค์การ ต้นทุนอันได้แก่ 
ทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของสินค้า 
การสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมสามารถรองรับแผนการขยายตัวของภาครัฐในขณะนี  
ภาคอุตสาหกรรมต้องค านึงถึงปัจจัยน าเข้ามีผลต่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวัตถุดิบ
หลักที่ส าคัญคือ น  าที่ใช้ในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมฟอกย้อมใช้น  าเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตเนื่องจากในทุกขั นตอนการผลิตมีความจ าเป็นต้องใช้น  าในปริมาณมาก และเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบทั งกระบวนการผลิต  

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การผลิตวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็นมากขึ นใน
ปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคต อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่ส าคัญของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยให้เป็นที่ยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับวัตถุดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

การสร้างประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
เกิดขึ นในประเทศไทยเพื่อส่งผลต่อภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มอย่างชัดเจน เพื่อ
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการส่งออกจากประเทศที่มีข้อ
กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอากร เป็นการช่วยปรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ นเป็นกระแสนิยมต่อ
ความต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปสู่การผลิตที่
ประหยัด ลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ขอรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม น ามาซึ่งความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ นต่อองค์การอย่าง
ยั่งยืน การท างานอย่างมีระบบส่งผลถึงความแม่นย าในกระบวนการผลิตเพื่อลดความซ  าซ้อนในการ
ท างานใหม่ ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ นในกระบวนการย้อมจะเกิดความเสียหายและมีต้นทุนที่
เพิ่มขึ นทั งระบบ รวมถึงปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนการผลิตต้องมีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ น และสอดรับกับแนวนโยบายของภาครัฐใน
ปัจจุบัน 
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1.3 โจทย์วิจัย 
 

มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 

1.4 วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดังนี  
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม

ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 

1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การศึกษาตัวแบบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี   

 

1. ขอบเขตด้านพื นที่โดยศึกษาเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ที่ได้ขึ นทะเบียนมีรายชื่ออยู่ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. ขอบเขตด้านประชากร ในการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณจะเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร
ระดับสูง (กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการ) ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้จัดการ
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ) และผู้บริหารระดับล่าง (หัวหน้างานหรือผู้ช่วยหัวหน้างาน)ของ
โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ได้ขึ นทะเบียนมีรายชื่ออยู่ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ขอบเขตด้านเนื อหา ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาตัวแบบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยมีกรอบการศึกษาในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในส่วนของอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมสีเขียวในส่วนของการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการทรัพยากรตามหลัก 3Rs อุตสาหกรรมกับความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
อุตสาหกรรม 
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4. ขอบเขตด้านเวลา ในการด าเนินการวิจัยมีระยะเวลาในการด าเนินการตั งแต่  เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี  
1.  ใช้เป็นข้อมูลเบื องต้นในการปรับปรุงและพัฒนา การจัดการที่มีประสิทธิภาพของ

อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมในประเทศไทย 
2. ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
3. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้เกิดขึ นในการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอก

ย้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 

1.7 นิยำมศัพท ์
 

นิยามศัพท์มีดังนี  
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะดังนี   

 ประหยัด (Economy) ด้านต้นทุน (Cost) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) 
วัตถุดิบในการผลิต (Material) วิธีปฏิบัติงาน (Method) และเวลา (Time) 

 คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั งกระบวนการตั งแต่ปัจจัยน าเข้า ( Input) หรือ
วัตถุดิบ มีการตรวจสอบและคัดสรรมาอย่างดีก่อนน าเข้าสู่ระบบการผลิต 
กระบวนการผลิต (Process) ที่ดีมีระบบตรวจสอบได้ และมีผลผลิต (Output) ที่ดี
ตรงตามความต้องการ 

 งานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 สร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรภายในองค์การและลูกค้า 

2. อุตสาหกรรมฟอกย้อม หมายถึง อุตสาหกรรมขั นกลางน  าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม ท าหน้าที่เปลี่ยนวัตถุดิบขั นต้น คือ เส้นด้าย ผ้าผืน มาท าผ่านกระบวนการที่
ต้องใช้วัตถุดิบคือ น  า สารเคมี และสีย้อม ท าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่า 
(Value Creation) ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืนใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมขั นปลายน  าคือ
เคร่ืองนุ่งห่ม หรือเสื อผ้าส าเร็จรูป 
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3. อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การผลิตโดยการใช้น  าน้อย ใช้ซ  า ใช้
หมุน เวี ยน  รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานในอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานสากล 

4. ทรัพยากรในการผลิต หมายถึง วัตถุดิบ แรงงาน พลังงาน น  า เคร่ืองจักร ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดสินค้า  

5. ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว หมายถึง การจัดซื อจัดหา การผลิต และการขนส่งกระจายสินค้า 
ดัง วัตถุดิบและพลังงานเป็นทรัพยากรการผลิตที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั งต่อ
ต้นทุนการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 

6. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง การด าเนินทั งระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ 
และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ที่ได้รับมีร่วมกันทั งผู้ประกอบการ 
ลูกค้า สังคมและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมไม่ถูกท าลาย เป็นการสร้างประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน 

 
 



บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ตัวแบบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ จากต ารา เอกสาร
วิชาการ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอก
ย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมฟอก
ย้อมไทยมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาเป็นตัวแบบได้ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

 

1. แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. แนวคิดประสิทธิภาพ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
6. สมมติฐานการวิจัย 
7. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

 

2.1 แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อมนุษย์ และมนุษย์จะต้องช่วยกัน
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์ความเจริญ
ของประเทศ ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตามผู้ประกอบการย่อมต้องการ
ผลก าไรสูงสุด แต่ในปัจจุบันมุมมองหรือแนวคิดในการท าธุรกิจได้เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเร่ือง
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การด าเนินธุรกิจต้องผสมผสานทั้งในเร่ืองของการท าก าไรและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การให้ความสนใจในประเด็นเร่ืองของสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นประเด็นสาธารณะ (Rogene A. Buchholz, 1992 อ้างถึง สราวุธ สุธรรมาสา
,2555) การพัฒนาที่ยั่งยืนควรมีการด าเนินการป้องกันสิ่งแวดล้อมและบูรณาการเข้าไปใน
กระบวนการพัฒนา โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นที่เมืองริโอเดอจา
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ไนโร ประเทศบราซิล ใน ค.ศ. 1999 เป็นการเรียกร้องให้แต่ละประเทศอย่ามุ่งพัฒนาประเทศโดย
ละเลยเร่ืองผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แต่ให้ด าเนินควบคู่กันไป ดังนั้น ผู้ประกอบการในฐานะ
หน่วยงานที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดเวลา ควรตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการพัฒนา
เร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเช่นกัน (สราวุธ สุธรรมาสา, 
2555) 

 

2.1.1  สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 

 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมตามความหมายในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภายและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)  

 

คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557)ได้
ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ว่า สิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้นที่เป็นรูปธรรม สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ตลอดจนสิ่งที่เป็นทั้งให้คุณและให้โทษ  

 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นิวัติ เรืองพานิช, 2556) อธิบายถึงสิ่งแวดล้อม
ไว้ว่า การที่มนุษย์เราต้องประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั้น สืบเนื่องมาจากมนุษย์
พยายามหนีธรรมชาติและตกเป็นทาสของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากเกินไป ส าหรับ
สิ่งแวดล้อมในที่นี้ หมายถึง วัตถุ พฤติกรรม และสภาพการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เช่น สภาพลม
ฟ้าอากาศ ดิน และสิ่งมีชีวิตๆ สิ่งเหล่านี้จะท าปฏิกิริยาร่วมกัน ซึ่งที่สุดสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะมี
อิทธิพลเป็นตัวก าหนดรูปร่าง ความเป็นอยู่ รวมทั้งการอยู่รอดของแต่ละชนิดหรือสังคมของ
สิ่งมีชีวิตนั้น เราอาจแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ  

1. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่  
 1) สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตอันได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์  
 2)  สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ ดิน ภูมิ

ประเทศ และไฟ เป็นต้น  
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) ส่วนใหญ่เป็นแบบแผนหรือวิถี

การด าเนินชีวิตของสังคมมนุษย์ สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
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ศิลปวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การศึกษา และวิทยาการต่างๆ  เป็นต้น  

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (2555) อธิบายถึงความหมายของสิ่งแวดล้อม  “สิ่งแวดล้อม” 
หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา โดยแบ่งประเภทของสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น 
ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ ดิน น้ า มนุษย์ สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนประกอบ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทย่อย 

 สิ่งที่มีชีวิต (Biotic Environment) หรือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological 
Environment) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่มีชีวิต เช่น 
พืช สัตว์ มนุษย์ 

 สิ่งที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หรือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาจจะ
มองเห็นหรือมอง ไม่เห็น เช่น แร่ธาตุ อากาศ เสียง 

2.  สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Environment) ได้จากทรัพยากรดั้งเดิม แล้ว
มนุษย์เป็นผู้ดัดแปลงเช่น ถนน บ้านเมือง ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นนามธรรม (Abstract หรือ Social 
Environment) เช่น วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง ศาสนา กฎหมาย 

สิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในแต่ละประเภท อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มีความ
เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่ เมื่อท าลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมจะมีลักษณะที่ทนทานต่อการถูกกระทบแตกต่างกัน 

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 4 
มิติคือ ท าหน้าที่เป็นทรัพยากร เป็นเทคโนโลยี เป็นของเสียและมลพิษ และเป็นสังคม กล่าวคือ
สิ่งแวดล้อมหน่ึงอาจมีบทบาทหน้าที่เพียงหนึ่ง หรือสอง หรือสาม หรือทั้งสี่บทบาทหน้าที่ก็เป็นได้ 
ด้วยเหตุดังกล่าว สิ่งแวดล้อมจึงมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างกลมกลืน การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมหน่ึง ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบเสมอ  

 

จากความหมายของสิ่งแวดล้อมในแต่ละมุมมองที่แตกต่างกัน จะมองเห็นความเหมือนกัน
ในด้านของสิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดคือสิ่งแวดล้อม โดยมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งใน
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีผลต่อกันและกัน ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ในปัจจุบันด้วยระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยองค์การต่างๆ อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก กระแสเรียกร้องให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการอย่างชัดเจน 
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การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 (2559) อธิบายถึงสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมว่ามี
อยู่ 7 ประการ คือ  

1.  การเพิ่มของประชากร 
ปัจจุบันการเพิ่มของประชากรโดยเฉลี่ยทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น การที่ประชากรเพิ่ม
จ านวนมากขึ้น หมายถึง ความต้องการในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต
เพิ่มขึ้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ท ากินทางการเกษตร จนมีการบุกรุกท าลายป่า ท า
ให้เกิดเสียสมดุลทางธรรมชาติ อีกทั้งความต้องการในการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ มากขึ้น
เช่น น้ า แร่ธาตุ พลังงานอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเพิ่มของ
ประชากรมากขึ้นในแต่ละปี เป็นสาเหตุส าคัญที่ที่ท าให้การใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น
และเป็นผลให้จ านวนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว และส่งผล
ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา 

2.  การขยายตัวของเมือง 
การขยายตัวของชุมชนหรือเมือง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติต่างๆ ด้วย เนื่องจากการขยายตัวของ เมืองอย่างรวดเร็วจะท าให้เกิดปัญหา
การขาดการวางแผนการวางผังเมืองไว้ล่วงหน้า ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอีกทั้งการขยายตัว 
ของเมือง ปกติแล้วจะเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกิดขึ้นด้วย และในขั้นตอน
ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมถ้าหากขาดการวางแผน และการควบคุมที่ดีก็จะส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย 

3.  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้ในทางการผลิตด้านการเกษตร โดยการใช้สารเคมีต่างๆ 
เช่น ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงท าให้เกิดการตกค้าง ของสารเหล่านี้ในดิน และอาจขยายไปสู่
แหล่งน้ าและแหล่งต่างๆ ในระบบนิเวศ จนเกิดผลต่างๆ ตามมา รวมถึงเกิดการสะสม 
ในสายใยอาหารทางด้านอุตสาหกรรม สารที่ใช้ในกระบวนการผลิตและสารที่เป็นผล
เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู เป็นต้น จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และมีขั้นตอนการก าจัดส่วนที่ตกค้าง (Residuals) ให้หมดสิ้นไปได้ยาก และจะเกิด
ผลกระทบต่างๆ ตามมาอีกมากมาย 

4. การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
การสร้างถนน อ่างเก็บน้ า เขื่อน นับว่าเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท าให้ทรัพยากรหลัก เช่นป่า
ไม้ถูกท าลาย ทรัพยากรดิน น้ า สัตว์ป่าจึงพลอย ได้รับ ผลกระทบกระเทือนตามไปด้วย 



16 

ท าให้มนุษย์เข้าสู่พื้นที่ป่าที่เหลือได้ง่ายกว่าเดิม เนื่องจากการไปมาสะดวก การท าลาย
จึง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อป่าเสื่อมโทรมหรือหมดไป ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูก
ท าลาย โอกาสถูกล่ามีมากขึ้น สัตว์บางชนิดหาอาหาร เป็นไปด้วยความยากล าบาก ใน
ที่สุดก็สูญพันธุ์ไป เป็นต้น 

5.  การกีฬา 
ส่วนใหญ่เกิดกับทรัพยากรสัตว์ป่า เช่น การยิงนก ตกปลา และการล่าสัตว์เป็นต้น ถ้า
ท าเพื่อการกีฬาที่แท้จริงก็ไม่มีปัญหา เร่ืองการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติมากนัก แต่
เมื่อใดที่เป็นการแข่งขันเพื่อท าสถิติด้านจ านวน ขนาดอาวุธร้ายแรงและทันสมัย จะถูก
น ามา ใช้มากยิ่งขึ้น สัตว์ป่าที่ได้มาก็จะน าส่วนหนึ่งของที่ได้หรือบางส่วนของร่างกาย
ไปเป็นอาหาร หรือเคร่ืองใช้เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะทิ้ง ไว้ในป่า ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่
คุ้มกับการสูญเสียชีวิตและพันธุกรรมของสัตว์ป่า 

6.  การสงคราม 
ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้น าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น การน าทรัพยากรแร่
ธาตุมาใช้เพื่อการผลิตอาวุธและเคร่ืองมือต่างๆ ซึ่งสุดท้ายก็ถูกท าลายไป บางคร้ังต้อง
เร่งขุดเจาะน้ ามันดิบเพื่อขาย แล้วน าเงินตราไปซื้ออาวุธที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพการ
ท าลายสูง มาต่อสู้ซึ่งกันและกัน ผลของสงครามก็คือการสูญเสียทั้งสองฝ่ายในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรอ่ืนๆ เช่นการทิ้งระเบิด ท าลายชีวิตและทรัพยากรของ
มนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติการท าลายบ่อน้ ามันของอีรักในปี พ. ศ. 2536 ท าให้
สูญเสียทรัพยากร ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นล้านๆ ปีในการเกิดไปอย่างน่าเสียดายและยัง
ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกือบทั่วโลก 

7.  ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
หลายๆ คร้ังที่คนเราท าลายสิ่งแวดล้อมเพราะความไม่รู้ถึงสาเหตุและผลกระทบ ขาด
ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้อง ท าให้เราเข้าถึง และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแตกต่ างกัน 
ในขณะที่นักอนุรักษ์นึกถึงสิ่งแวดล้อมในรูปของระบบนิเวศของธรรมชาติ ป่าไม้และ
สัตว์ป่า แต่ภาคอุตสาหกรรมกลับนึกถึงวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยในการผลิตเป็นต้นทุนนัก
เศรษฐศาสตร์ จะนึกถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ให้คุ้มค่า ชาวนาจะนึกถึงฝน ภาคท่องเที่ยว
นึกถึงเงิน การท าการเกษตรที่ไม่ถูกต้องของเกษตรกร ฯลฯ สังคมยังขาดความเข้าใจถึง 
สิ่งแวดล้อมในลักษณะรวมที่เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อเกิดความเสียหายที่
ใดที่หนึ่งก็จะมีผลกระทบแก่กันและ กันบางคร้ังลืมไปว่า ความสนุกชั่วครู่ชั่วยามของ
ตนเป็นสิ่งที่ท าลายความเป็นธรรมชาติและความงดงามของสถานที่ 
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การจัดการสิ่งแวดล้อม 
สารานุกรมไทย (2538) ได้ให้ความหมายของ การจัดการสิ่งแวดล้อมหมายถึง การ

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรามีผลดีต่อคุณภาพชีวิต นั่นก็คือ 
จะต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษ ที่จะมีผลต่อการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 
ปลอดภัย นั่นเอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะต้องยึดหลักการทางอนุรักษ์
วิทยา เพื่อประกอบการด าเนินงานในการจัดการดังนี้ คือ  

1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ใช้อย่าง
ฉลาด หรือใช้ตามความจ าเป็น ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย และไม่เกิดการสูญเปล่า หรือเกิดการ
สูญเปล่าน้อยที่สุด  

2. การประหยัดของที่หายาก และของที่ก าลังสูญพันธุ์  
3. การปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่ งที่ เสื่อมโทรมให้คืนสภาพก่อนน าไปใช้ เพื่อให้ระบบ

สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2550) ได้กล่าวถึง การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้
ทรัพยากรในการน าออก น าเข้า และเข้าสัมผัสโดยไม่ท าให้ระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
ต้องควบคุมกิจกรรมที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยลักษณะของการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในการใช้ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนซึ่งต่างมี
หลักการและวิธีการเฉพาะตัว เช่น หิน-แร่ น้ า อากาศ ดิน ป่าไม้ ฯลฯ ผู้บริหารจัดการ
ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรที่ทดแทนได้เฉพาะส่วนที่เพิ่มพูน
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ต้องเกิดของเสียและมลพิษน้อยที่สุดและต้องควบคุมมิให้
ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นให้สะอาดตลอดเวลา 

2. การก าจัด การบ าบัดและฟื้นฟูของเสียและมลพิษ หมายถึงการกระท า ใดๆ ก็ตามที่
สามารถขจัดของเสียและมลพิษให้หมดไป หรือเสื่อมสภาพไปหรือหมดฤทธิ์ เช่น การ
ก าจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและกากสารพิษอันตราย) การบ าบัดน้ าเสียและการ
ฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพปกติ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การขจัดของเสียและ
มลพิษในระบบสิ่งแวดล้อมต้องหมดสิ้นไปโดยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสามารถสร้างภาวะ
ปกติของโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของระบบให้ปกติและสุดท้ายสร้างความสมดุล
ในระบบสิ่งแวดล้อมให้ปรากฏต่อไป 

3. การควบคุมกิจกรรม โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกระบบ
การจัดการอาจท าลายโครงสร้างหรือทรัพยากรภายในระบบ ส่งผลให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมในที่สุด  ขณะที่มีกิจกรรมใช้
ทรัพยากรนั้นย่อมเกิดของเสียและมลพิษจากเทคโนโลยีตามมาด้วยก็เช่นกันย่อมมีฤทธิ์
ท าลายทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมในระบบเปลี่ยนแปลงไป ท าให้บทบาทหน้าที่ของ
ระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

สราวุธ สุธรรมาสา (2555) กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
การท าธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจแนวคิดใหม่จึงต้องน าปัจจัยที่จะแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจนั้นๆ มาเข้าสู่ระบบการประกอบธุรกิจ ดังเช่นปัจจัยสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ปัจจัยอิทธิพลของปัจจัยภายนอกหรือกลุ่มสาธารณะ และทัศนคติของสังคมต่อธุรกิจ ดังภาพที่ 2.1 
โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุ เมื่อมองเฉพาะภายในอุตสาหกรรม 
จะพบว่าสาเหตุอาจจะมาจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ล้าสมัยเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมการ
ขาดระบบการบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ การไม่มีเจตจ านงอย่างแน่วแน่ของผู้บริหารในการดูแล
สิ่งแวดล้อม การไม่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานป้องกันปัญหา
มลพิษจากอุตสาหกรรมท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างยั่งยืน ต้องมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแบบบูรณาการมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มิใช่ด าเนิน
มาตรการต่างๆ ในลักษณะที่ไม่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และในบางลักษณะการบูรณาการต้องท าไป
ในรูปแบบของการผสมผสาน ควบคู่กันไปด้วยพร้อมๆ กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  ภาพท่ี 2.1 บริษัทธุรกิจต่างๆ ในฐานะองค์กรทางสังคมการเมือง  
  ท่ีมา:  สราวุธ สุธรรมาสา (2555) 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมคือการใช้ทรัพยากรหรือการก าจัด การบ าบัด
และการฟื้นฟูต่อของเสียและมลพิษ หรือเป็นการควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพื่อ
ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจท าให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน แต่ต้องเป็นการใช้แบบยั่งยืนด้วยเช่นกัน การใช้
ทรัพยากรแต่และคร้ังย่อมสร้างของเสียและมลพิษจ าเป็นต้องหาทางขจัดให้หมดไป นั่นหมายถึง
หากมีกิจกรรมใดที่คาดว่าจะสร้างปัญหาจ าเป็นต้องหาแนวทางในการควบคุมมิให้ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกระบวนการวิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมปกติอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน  

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึง

ระบบนิเวศว่ามีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติในด้านใด การท าความเข้าใจในระบบ
นิเวศ เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาทั้งในระดับพื้นฐาน และระดับประยุกต์ไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ เละด้านการ
จัดการระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในความหมายของ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550) ให้ความหมายไว้ว่า 
การที่ระบบนิเวศของโลก (ชีวมณฑล) ทั้งที่ เป็นระบบนิเวศแบบพื้นดินและระบบนิเวศแบบพื้นน้ า 
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตาชนิดต่าง  ๆได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต (Producer) กลุ่มผู้บริโภค (Consumer) และกลุ่มผู้ย่อย
สลาย (Decomposer) ซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic) 
และอาศั ยอยู่ ในระบบนิ เวศ (Ecosystem)  ของโลก เพื่ อท าหน้ าที่ ตามบทบาทและหน้ าที่  
ท าให้ระบบนิเวศอยู่ในสถานภาพที่สมดุลธรรมชาติ ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2538)  
ได้กล่าวว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การที่มีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดหลากหลายพันธุ์ในระบบนิเวศที่
แตกต่างกันในโลก  

วิสุทธิ์ ใบไม้ (2550) ได้ให้ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพว่า เป็นองค์รวมของ
ความหลากหลายของสรรพชีวิตในทุกระดับ นับตั้งแต่ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic 
Diversity) ที่มีอยู่ในประชากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดหรือสปีชีส์ 
(Species Diversity) ซึ่งจัดว่าเป็นหน่วยพื้นฐานของวิวัฒนาการ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่าง
เป็นระบบ จนเกิดความหลากหลายทางนิเวศวิทยา (Ecological Diversity) ที่มีอยู่มากมายในชุมชน
สิ่งมีชีวิตทั่วภูมิภาคของโลก ที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบใหญ่เรียกว่า ชีวมณฑล (Biosphere) 

โครงสร้างของระบบนิเวศสามารถด าเนินไปตามธรรมชาติได้อย่างปกติ ต่อเมื่อ ระบบนิเวศ
อยู่ในสถานภาพสมดุลธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นโครงสร้างของ
ระบบนิเวศอย่างมาก โดยเฉพาะมนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม และที่
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อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี ดังนั้นการสร้างรักษาระบบนิเวศจึงจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ในเร่ืองของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางนิเวศวิทยาของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิต เพื่อน าหลักการความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม 

ในการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืน มนุษย์ต้องศึกษาหลักการควบคุมเพื่อ
ป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติ ส าหรับการใช้ การรักษา การ
เก็บ และการดูแลรักษาธรรมชาติที่เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตให้คงอยู่
ต่อไป ดังมีการประชุมร่วมกันที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ใน พ.ศ. 2535 เพื่อร่าง
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกฉบับสมบูรณ์และลงนามในสัญญาร่วมกัน ซึ่ง
ประเทศไทยก็ได้ร่วมลงนามในสัญญาดังกล่าว หลังจากนั้นประเทศไทยจึงได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ความหลายทางชีวภาพ โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแล เพื่อรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป 

สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ (2554) ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมถูกก าหนดขึ้นเพื่อ ใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นจุดแข็ง และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ รวมทั้งค านึงถึง
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแนวคิดการบริหารจัดการมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืนทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการฟื้นฟู และสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อให้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งสงเสริมทุนทางสังคม และรักษาขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อความพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

 

2.1.2 อุตสาหกรรมฟอกย้อม  
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่า (Value 

Creation) ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ส่งผลต่อคุณภาพอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปโดยตรง ในการผลิต
ของอุตสาหกรรมฟอกย้อมต้องอาศัยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมขั้นต้น โดยมีวัตถุดิบด้านสารเคมี
น าเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 48 ของต้นทุนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบด้านพลังงานได้แก่ น้ า
และพลังงานความร้อน ในการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการผลิต (ส านักจัดการ
คุณภาพน้ า, 2548) โดยมีขั้นตอนกระบวนการผลิตดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) 
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การเตรียมวัตถุดิบ (Preparation) เพื่อให้การย้อมสีและตกแต่งผ้าและเส้นด้ายท าได้ง่ายและ
มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องขจัดสิ่งเจือปนและสิ่งสกปรกที่ติดมากับเส้นใย เป็นขั้นตอนในการน า
เส้นด้ายหรือผ้ามาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อเตรียมเส้นด้ายหรือผ้าดิบนั้นให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
น าไปย้อมสีหรือตกแต่งส าเร็จต่อไป จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างมากต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ มีกระบวนการต่อเน่ืองเร่ิมตั้งแต่  

 

การขจัดสิ่งสกปรก (Scouring) เป็นขั้นตอนการก าจัดสิ่งสกปรกที่จ าเป็นส าหรับเส้นใยทุก
ประเภท เนื่องจากเส้นใยทุกชนิดมีสิ่งสกปรกเจอปนติดมาเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกที่ติดมาตาม
ธรรมชาติหรือสิ่งที่ติดมาจากขั้นตอนการผลิต เพื่อช่วยให้สีย้อมซึมผ่านเข้าไปในเส้นใยได้ดี ดูดติด
สารเคมีต่างๆ ได้สม่ าเสมอ เป็นการเตรียมเส้นใยที่มีคุณสมบัติเหมาะกับกระบวนการผลิตใน
ขั้นตอนต่อไป เช่น การย้อม การพิมพ์ เป็นต้น กรรมวิธีการก าจัดสิ่งสกปรกในเส้นใยแต่ละชนิดไม่
เหมือนกัน โดยปกติแล้วเส้นใยธรรมชาติมีสิ่งสกปรกเจือปนมากกว่าเส้นใยประดิษฐ์เพราะฉะนั้นจึง
มีวิธีการก าจัดที่รุนแรงกว่า  การก าจัดสิ่งสกปรกเป็นกระบวนการท าความสะอาดเส้นใยด้วยการใช้
ด่าง เช่น โซดาไฟ โซดาแอช เป็นต้น เมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วเส้นใยจะสะอาด มีความสามารใน
การดูดซึมน้ าได้ดี เปียกได้ง่าย โดยสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการเตรียมผ้านี้ได้แก่ โซดาแอช ท าให้
ไขมันถูกจ ากัดออกได้ง่ายขึ้น น้ าสบู่ ท าให้ผ้าเปียกน้ าได้เร็วขึ้น และสารซีเควสเตอร่ิง ท าหน้าที่จับ 
อิออนของโลหะ แก้น้ ากระด้าง และยังท าหน้าที่กระจายสิ่งสกปรกไม่ให้กลับมาติดบนผ้า  

 

การฟอกขาว (Bleaching) เป็นขั้นตอนในการท าให้ผ้าหรือเส้นใยมีความขาวมากขึ้น เพื่อท า
ให้การย้อมสีสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้อมสีอ่อนและส าหรับผ้าที่
ต้องการท าเป็นสีขาว โดยคุณสมบัติของเส้นใยหรือผ้าหลังจากท าการฟอกขาวแล้วควรมีความขาว
คงทนถาวร สามารถย้อมสีได้สม่ าเสมอ และวัสดุที่ได้ต้องไม่เปื่อยท าให้ความแข็งแรงลดลง เป็น
การท าให้ผ้าขาวสะอาดพร้อมน าไปย้อมสี ซึ่งท าได้ทั้งกับผ้าหรือเส้นด้าย  

 

การชุบมัน (Mercerization) เป็นการเพิ่มความมันเงาและความแข็งแรงให้กับเส้นใย รวมทั้ง
ท าให้การดูดซึมสีย้อมและสารเคมีดีขึ้น ท าโดยแช่ผ้าให้จมอยู่ในน้ าสารละลายโซดาไฟ แล้วผ่าน
ลูกกลิ้งบีบเอาน้ าออกผ่านไปตามลูกกลิ้งอีกชุดหนึ่งเพื่อดึงให้ตึงตามความยาย ผ่านไปยังเคร่ืองดึงผ้า 
(Stenter) แบบหนีบเพื่อดึงผ้าตามขวางแล้วผ่านลงไปในน้ าร้อน ผ้าจะเป็นมันและซักสะอาดในที่สุด  

 

การย้อมสี (Dyeing) เส้นด้ายและผ้าดิบที่ผ่านการเตรียมและท าความสะอาดแล้วจะถูก
น าไปย้อมสีในเคร่ืองย้อม(Dyeing machine) การท าสีย้อมให้อยู่ในรูปของสารละลายเพื่อให้สามารถ
ดูดซึมและเกาะติดผิวภายในเส้นใยด้วยแรงทางเคมี โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
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การย้อมแบบต่อเน่ือง และการย้อมทีละหม้อ ซึ่งสีที่ต้องการให้ได้ออกมาตามความต้องการของผู้ใช้
นั้นใช้เวลาในการย้อมที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผ้าสีขาวใช้เวลาในการย้อมน้อยกว่าผ้าสีอ่อน ส่วน
ผ้าสีเข้มใช้เวลาในการย้อมยาวนานที่สุดบางสีใช้เวลาถึง 8 ชั่วโมงในกระบวนการ ดังนั้นใน
กระบวนการย้อมสีนี้เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากส่งผลถึงการใช้ทรัพยากร ในการผลิต ต้นทุนด้าน
พลังงาน และแรงงานที่ใช้ในการท างาน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการย้อมขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา
การย้อม อุณหภูมิ พีเอช และสารเคมีช่วยย้อมต่างๆ โดยวิธีกาย้อมผ้าและเส้นด้ายสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 วิธี คือ  

 

1. การย้อมสีแบบดูดซึม (Exhaust Method) เป็นการย้อมผ้าหรือวัสดุที่ย้อมจะถูกแช่หรือ
หมุนอยู่ในอ่างย้อม จนกระทั้งการย้อมเสร็จสมบูรณ์ เคร่ืองย้อมที่ใช้กันมาก เช่น เคร่ือง
จิกเกอร์ เคร่ืองวินซ์ เคร่ืองเจ็ท เคร่ืองย้อมเส้นด้ายส าเร็จรูป โดยเคร่ืองย้อมแต่ละชนิด
จะมีอัตราส่วนระหว่างน้ าหนักผ้าที่จะย้อมต่อน้ าหนักสารละลายน้ าย้อมสีที่ใช้ย้อม 
(Liquor Ratio, L:R) แตกต่างกันไป 

2. การย้อมด้วยวิธีกึ่งต่อเนื่อง (Semi-Continuous Method) การย้อมด้วยวิธีนี้ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ  คือ จะเตรียมสีย้อมและด่างผสมกันในอ่างย้อมและผ่านผ้าที่ย้อมลงไป
ในอ่างย้อม เพื่อให้ส่วนผสมที่เตรียมไว้ผ่านเข้าไปในผ้า และผ้าดังกล่าวจะผ่านต่อไป
ยังลูกกลิ้งเพื่ออัดรีดเอาน้ าย้อมบางส่วนออก ผ้าที่จะถูกม้วนเก็บไว้บนท่อนเหล็กและ
ทิ้งไว้เพื่อให้สีเกิดปฏิกิริยากับเส้นใยได้ดี โดยม้วนผ้าจะถูกห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกใส 
เพื่อป้องกันการระเหยของน้ าในช่วงของการเก็บ และระหว่างที่รอเวลานั้นท่อนเหล็ก
จะต้องหมุนเพื่อสีย้อมกระจายอย่างสม่ าเสมอในผ้าทุกๆ ส่วน ส าหรับเวลาที่ใช้ในการ
เก็บ ขึ้นกับความไวต่อปฏิกิริยาของสี ความแรงของด่างที่ใช้ และอุณหภูมิของการเก็บ 
โดยการย้อมวิธีนี้มีเปอร์เซ็นต์การติดของสีสูงกว่าการย้อมแบบดูดซึม ท าให้ประหยัดสี
ได้มากกว่า  

3. การย้อมด้วยวิธีต่อเนื่อง (Continuous Method) เป็นการย้อมที่ผ้าจะเคลื่อนที่อย่าง
ต่อเน่ืองผ่านเคร่ืองจักรซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการย้อมขั้นตอนต่างๆ  
จนกระทั้งออกมาเป็นผ้าย้อมส าเร็จท าให้การย้อมท าได้เร็วจึงเหมาะกับการย้อมคร้ังละ
มากๆ  แต่ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการย้อม ผ้าก็อาจเสียไปเป็นจ านวนมาก
ได้ ส าหรับหลักการของการย้อมในขึ้นตอกการอัดน้ าสีและด่างนั้น การย้อมด้วยวิธี
ต่อเน่ืองนี้ ใช้สภาวะที่รุนแรงกว่ามากเพื่อต้องการระยะเวลาที่สั่นในแต่ละขั้นตอนการ
ย้อม ส าหรับการผนึกสีอาจท าได้โดยใช้ไอน้ าหรือความร้อนแห้ง อุณหภูมิที่ใช้ขึ้นอยู่
กับความว่องไวต่อปฏิกิริยาของสีและความแรงของด่างที่ใช้ โดยปกติผู้ย้อมจะต้อง
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เลือกสภาวะที่จะท าให้การผนึกเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นที่สุด เพื่อให้เกิดผลผลิต
สูงสุด 

 

การตกแต่งส าเร็จ (Textile Finishing) เป็นขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือ
ลูกค้า เช่น การท าให้คงรูป การทนทานต่อการยับ การอัดถาวร การควบคุมการหดตัวของผ้า ท าให้
ผ้านุ่มเป็นมันเงา การตกแต่งไม่ให้เปียกน้ าและจับฝุ่น เป็นต้น สามารถท าได้ทั้งโดยใช้สารเคมี และ
กรรมวิธีเชิงกล  

 

 การตกแต่งด้วยวิธีทางเชิงกล (Mechanical Finishing) เป็นการตกแต่งสิ่งทอโดยใช้
เคร่ืองจักรในการผลิตให้สิ่งทอมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ การตกแต่งเพื่อให้ผ้ามีความ
เงามันเรียบลื่น ท าให้อากาศผ่านได้น้อยลง ลดอาการเลื่อนหลุดของเส้นด้าย การ
ตกแต่งเพื่อควบคุมการหดตัวของผ้า การตกแต่งด้วยกระบวนการตัดขน คือการตัดตัด
แต่งขนผ้าที่ทอหรือถักจากเส้นด้ายใยสั้นเพื่อเรียบเสมอกันหรือเกิดเป็นลวดลาย  
เป็นต้น 

 การตกแต่งส าเร็จด้วยสารเคมี (Chemical Finishing) เป็นการตกแต่งสิ่งทอด้วยสารเคมี 
เพื่อให้สิ่งทอมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น ท าให้ผ้ากันน้ าได้ หรือท าให้ผ้านุ่ม เป็นต้น  

 วัตถุประสงค์ของการตกแต่งส าเร็จ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานตามที่ลูกค้า
ต้องการในแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม เพื่อบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ดีคงทนสวยงาม
ในการใช้งานที่ต้องการความคงทน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของการใช้งานจากสิ่งทอ
นั้น รวมถึงเพื่อความสวยงามหรือเปลี่ยนแปลงกายภาพของผ้าหลังจากมีการตกแต่ง
ส าเร็จแล้ว  
 

จากกระบวนการฟอกย้อมที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก มีทั้งวัตถุดิบในการ
ผลิตที่ได้มาจากกระบวนการผลิตต้นน้ า ได้แก้ ผ้าดิบ หรือเส้นด้าย วัตถุดิบในด้านของสารเคมีที่ต้อง
จัดซื้อ ซึ่งใช้แล้วหมดไปในกระบวนการผลิต ทรัพยากรทางด้านพลังงาน ได้แก่ น้ า ความร้อน เป็น
ทรัพยากรที่ใช้แล้วคงเหลือเป็นของเสียที่ต้องส่งออกจากกระบวนการผลิต  เหล่านี้ เป็นทรัพยากร
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมปลายน้ า ดังภาพที่ 2.2 
แสดงถึงกระบวนการฟอกย้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) 
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การใช้น ้าในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่จัดได้ว่าใช้น้ าเป็นปริมาณมาก เนื่องจากทุก

ขั้นตอนในกระบวนการฟอกย้อมผ้าหรือด้ายจะต้องใช้น้ าในขั้นตอนนั้นๆ โดยการใช้น้ าใน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมจะมีการใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ 5 ทางด้วยกัน คือ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2545) 

1. น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ าที่ใช้ในการด าเนินการฟอกย้อม น้ าใช้ส่วนนี้อาจ
มีการระเหยไปบ้างระหว่างขั้นตอนการผลิต แต่ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยออกมาเป็นน้ า
เสียภายหลังการผลิต โดยน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตนี้ยังอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ น้ าที่ใช้ในขั้นตอนการฟอกย้อม โดยน้ าส่วนนี้จะปริมาณไม่มากนัก แต่มี
ความเข้มข้นของสิ่งสกปรกเจือปนที่ค่อนข้างสูง และน้ าที่ใช้ในการซักล้างภายหลังการ
ฟอกย้อม น้ าในส่วนนี้จะมีประมาณมากแต่มีความเข้มข้นของสิ่งสกปรกเจือปนโดย
ส่วนรวมแล้วต่อกว่าน้ าเสียในประเภทแรก น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตนี้จะเกิดเป็นน้ า
เสียที่ส าคัญของโรงงานที่ต้องให้ความสนใจและมักเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อขนาด
และประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสียที่เลือกใช้ 

2. น้ าที่ใช้ในหม้อไอน้ า ในกระบวนการฟอกย้อม มีหลายกระบวนการที่ต้องอาศัยไอน้ า
เป็นตัวให้ความร้อนแก่น้ าที่ใช้และเป็นตัวให้ความร้อนในตู้อบไอน้ า ถ้าไอน้ าใช้ที่ถู ก
ปล่อยให้เย็นลงและกลั่นตัวในท่อไอน้ าก็จะได้น้ าที่สะอาดสามารถน ากลับไปใช้ใหม่
ได้เน่ืองจากไม่ได้สัมผัสกับสิ่งสกปรกแต่อย่างใด แต่ถ้าไอน้ าถูกส่งเข้าไปให้ความร้อน
ในกระบวนการต่างๆ มีการสัมผัสกับสิ่งเจอปน เช่น กรณีให้ความร้อนแก่สารละลายสี
ย้อมโดยตรง ก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณของสารละลายสีย้อมซึ่งจะถูกรวมเป็นน้ าเสียที่
สกปรกต้องน าไปบ าบัดในที่สุด 

3. น้ าที่ใช้ในการหล่อเย็น ในกระบวนการฟอกย้อม มีบ่อยคร้ังที่ทางโรงงานจ าเป็นต้อง
ลดอุณหภูมิของสารละลายสีย้อมลงในเวลาอันสั้น ซึ่งจะท าได้โดยการอาศัยการหล่อ
เย็น โดยน้ าหล่อเย็นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ าสะอาดสามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ 
เน่ืองจากไม่มีการปนเปื้อนในระหว่างการใช้งานในกระบวนการผลิต 

4. น้ าที่ ใช้ในการล้าง เค ร่ืองจักรและท าความสะอาดโรงงาน  น้ าส่วนนี้นับเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม และใน
บางกรณีเป็นน้ าเสียที่ต้องให้ความสนใจในการบ าบัดด้วย เช่น น้ าล้างถังเตรียมสีย้อม
เป็นต้น 
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5. น้ าจากแหล่งอ่ืนๆ โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมยังอาจมีการใช้น้ าในกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีก นอกจากการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เช่น การใช้น้ าของคนงาน
เป็นต้น  

 

จากภาพรวมของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้
ว่าในภาพรวมของกระบวนการด าเนินงานในกระบวนการฟอกย้อมนั้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ ต้องมี
ผ้า เคมี สี และน้ า ซึ่งเคมีและสีนั้นสัดส่วนที่ใช้จะคิดตามน้ าหนักของผ้า จึงค่อนข้างจะมีปริมาณที่
แน่นอน แต่ส าหรับน้ าไม่สามารถค านวณให้เป็นสิ่งที่แน่นอนได้ ดังนั้น ปริมาณการใช้น้ าจึงขึ้นอยู่
กับชนิดของเคร่ืองย้อม ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเคร่ืองย้อมผ้าจะใช้ประมาณ 1 ต่อ 10 หมายถึงผ้า 1 กิโลใช้
น้ า 10 ลิตร ต่อ 1ขั้นตอน แต่ในปัจจุบันมีเคร่ืองย้อมที่พัฒนาขึ้นมาเป็น 1 ต่อ 6 หรือ 1 ต่อ 5 อยู่การ
ลงทุนของผู้ประกอบการ (ธนาคารกสิกรไทย, 2558)  

 

นโยบายภาครัฐในการด้าเนินอุตสาหกรรมฟอกย้อม  
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นอุตสาหกรรมมีส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าให้กับ

ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมและในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตใช้เวลานาน มีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
,2559) รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ าเป็นปริมาณมากในแทบทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต
ตั้งแต่กระบวนการเตรียมผ้า การให้สีและการตกแต่งส าเร็จ น้ าเสียที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
โรงงานต้องผ่านการบ าบัดของโรงงานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ า ซึ่งเป็นปัญหาหลักในด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างชัดเจน ทั้งด้านปัญหาของการใช้น้ าและการบ าบัดน้ าเสียในโรงงานฟอกย้อม (สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย, 2545) 

 

ในการสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งที่ควรต้องค านึงถึงคือ โรงงานมี
ประสิทธิภาพพร้อมและมีความพร้อมในการลงทุน เพื่อเป็นการท างานในทิศทางเดียวกันน ามาสู่
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,2545) 
ปัจจุบันประชาสังคมโลกให้ความส าคัญกับปัญหาสภาพแวดล้อม ภาครัฐจึงให้การสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความต้องการใน
ตลาดโลกขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับปัญหาสภาพแวดล้อม 
ด้วยเหตุผลของตัวอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ ามากและมีการระบายน้ าเสีย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมสูงสุดอยู่ในล าดับที่ 3 ของอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศ (อรรชกา สีบุญเรือง, 
2559) 



27 

การควบคุมและการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการหรือขยายโรงงาน จากภาครัฐ
โดยการพิจารณามีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังนี้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548)  

1. หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย เป็นการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ
ขยายโรงงานส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีการประกาศเพิ่มเติมตาม ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่  ส.1/2559 ในเร่ืองของการอนุญาตให้มีการขยายกิจการ
นอกเหนือจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้ โดยอนุญาตให้เฉพาะกรณีการขยายโรงงาน
เดิม โดยต้องมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน, 2559) 

2. ส าหรับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตในกรณีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งในพื้นที่สถานประกอบการเดิมได้ ไม่
ว่าจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ก็ตาม 
โดยต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกกรณี เพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ ดิน
และทุนหมุนเวียน (ยกเว้นบางกิจการที่ก าหนดให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้โดยไม่
ก าหนดวงเงินสูงสุด) ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบส าหรับ
การผลิตเพื่อส่งออก (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2559) 

3. หลักเกณฑ์ทางเทคนิค ตามที่โรงงานต้องตั้งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาด และประเภทหรือชนิด
ของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายต่อ
บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ส าหรับโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ ภาครัฐมีข้อเสนอ
แนวทางเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้  

 

1) พื้นที่โรงงาน  
 ควรมีพื้นที่ส าหรับกิจกรรมต่าง  ๆในโรงงานประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด

ประกอบด้วย พื้นที่จัดเก็บวัตถุสารเคมี พื้นที่กระบวนการผลิต โรงงาน และเคร่ืองจักร 
พื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ และพื้นที่เก็บวัสดุไวไฟ 
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 ควรมีพื้นที่สาธารณูปโภคประมาณร้อยละ 20  ของพื้นที่ทั้ งหมด
ประกอบด้วย อาคารส านักงานและส่วนกลาง หม้อน้ า เชื้อเพลิง ระบบ
ผลิตน้ าดี ระบบบ าบัดน้ าเสีย/อากาศเสีย และระบบจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุไม่ใช้แล้ว  

 ควรมีพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด 
  2) หม้อน้ า 

 การจัดตั้งหม้อน้ าในอาคาร หม้อน้ าที่ติดตั้งในอาคารต้องมีระยะห่างจาก
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และวัสดุอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และห่างจากผนัง
อาคาร เพดาน และหม้อน้ าอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 

 สถานที่ต้องต้องมีทางเข้าออกง่ายอย่างน้อย 2 ทาง มีความกว้างอย่างน้อย 
0.6 เมตร ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร 
 

4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอมี
มลพิษ 3 ประเภทที่ต้องควบคุม ได้แก่ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ และสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยต้องมีการจัดการมลพิษดังกล่าวดังนี้  
1)  มลพิษทางน้ า ประกอบด้วยจุดที่ต้องควบคุมดังนี้  

 การเตรียมผ้า ในการจัดการให้เหมาะสมโดยระบบบ าบัดทางเคมี (ทางเลือก) 
 การให้สี (ย้อมผ้า) ระบบบ าบัดแบบใช้อากาศ ได้แก่ ระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ 
 การแต่งส าเร็จ ระบบบ าบัดโดยใช้ระบบบ่อปรับเสถียร 
 ระบบบ าบัดน้ าเสีย น้ าเสียจากการย้อมผ้าที่เกิดจากระบวนการย้อมและการ

ล้างอุปกรณ์ ซึ่งน้ าเสียจะมีสีและเกลือปะปน และน้ าเสียจากการลอกแป้งที่มีบี
โอดี และซีโอดีสูงโรงงานส่วนใหญ่จะมีการระบายน้ าเสียลงรางระบายน้ าเสีย
ภายในโรงงาน แล้วน้ าเสียจะถูกส่งรวบรวมและส่งไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ า
เสีย ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือท่อระบายน้ าต่อไป 

2) มลพิษทางอากาศ ประกอบด้วยจุดที่ต้องควบคุมดังนี้  
 หม้อน้ า การจัดการต้องติดตั้งระบบบ าบัดที่เหมาะสมในกรณีที่มลพิษเกิน

มาตรฐาน 
 การให้สีย้อมผ้า การจัดการโดยการมีอุปกรณ์ป้องกัน และติดตั้งป้ายเตือนให้

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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 ห้องเก็บสารเคมี การจัดการโดยมีระบบจัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสม มีระบบ
ระบายอากาศที่ดี 

 ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศที่ส าคัญจากการใช้
เชื้อเพลิงของหม้อน้ า ได้แก่ ฝุ่น(TSP) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ซึ่ง
รูปแบบระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมส าหรับชนิดเชื้อเพลิง ระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศที่นิยมใช้กันในประเทศไทย ได้แก่ ระบบไซโคลน
(Cyclone) ระบบดักฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber) และระบบถุงกรอง (Bag 
Filter) โดยอาจใช้ระบบบ าบัดอากาศเพียงระบบเดียว หรือใช้มากกว่าหนึ่ง
ระบบในการบ าบัดอากาศเสียตามความเหมาะสม 

  3)  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีจุดที่ต้องควบคุมดังนี้  
 หม้อน้ า การจัดการที่เหมาะสมโดยการแยกเก็บไว้ในที่รองรับที่มิดชิด และ

น าไปก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  

 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องด าเนินตามกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยมีชนิดของ
สิ่งปฏิกูลแยกชัดเจน และแยกการก าจัดที่แตกต่างกัน ในกรณีที่สามารถ
น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ให้น าไปใช้ได้  

5. การจัดการด้วยความปลอดภัยและชีวอนามัย ในขั้นตอนการขออนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ ส่วนใหญ่จะพิจารณาความปลอดภัยทั่วไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ส่วนหม้อน้ า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน
ควรมีการออกแบบและสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ และมีวิศวกรรม
ตรวจสอบและรับรอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
1)  ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ า

ทิ้งทั้งหมดของโรงงานให้มีลักษณะเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกความตามในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ตลอดเวลาการท างาน ในกรณีที่ระบายน้ าทิ้ง 

2) ต้องมีบ่อกักพักน้ าเสียที่เพียงพอ รวมทั้งต้องมีและใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดที่ไม่
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น หรือต้องใช้วัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และบ่อกักพักน้ าเสียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น กรณีที่ไม่ระบายน้ าทิ้ง 

3) ห้ามระบายน้ าทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน กรณีที่ไม่ระบายน้ าทิ้ง 
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4) ต้องมีและใช้ระบบก าจัดฝุ่นละอองและหรือเขม่าควันที่เกิดจากการใช้หม้อน้ าที่มี
ขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ระบุตามมลสารที่เผาไหม้เชื้อเพลิงตาม
เชื้อเพลิงที่ใช้ 

5) ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละคร้ัง กรณีคนงาน
มากกว่า 100 คน 

6)  ห้ามใช้สีย้อมที่มีสารเบนซีดีนและสารประกอบเบนซีดีนสารโครเมียมและ
สารประกอบของโครเมียมในกระบวนการผลิต  

 

2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารของอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
อุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุ่งห่มของประเทศไทย เพื่อส่งต่อสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จตามคุณภาพที่ได้รับการสั่งซื้อมา
ให้กับ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมหนึ่ง (ส านักจัดการคุณภาพน้ า, 2548) 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญและถือเป็นอุตสาหกรรมแรกๆ ของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2558 อุตสาหกรรมนี้มูลค่าการค้าใน
ตลาดโลกอยู่ที่ 6,847 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรืออยู่ในล าดับที่ 21 ของโลก เกิดการจ้างงานในประเทศ
กว่า 5 แสนคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของแรงงานในภาคการผลิต (อรรชกา สีบุญเรือง, 
2559) จากข้อมูลของการส่งออกของประเทศไทยพบว่าอุตสาหกรรมกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
ท ารายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ 5 ของการส่งออกทั้งหมด โดยมีอุตสาหกรรมฟอกย้อมของไทย 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ าที่สร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยเป็นอย่าง
มาก แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยหดตัวลง
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการส่งออกที่ลดลงในตลาดหลัก ได้แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริกา และ
ยุโรป (พสุ โลหารชุน, 2559) การสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมฟอกย้อมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ าที่
ส าคัญ ในกระบวนการด าเนินการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกย้อมต้องอาศัยวัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ า วัตถุดิบทางด้านเคมี และวัตถุดิบด้านพลังงาน น ามาผ่านกระบวนผลิต
ต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการฟอกย้อม เพื่อสร้างมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมในมุมมองของภาคเอกชน โดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์ว่า อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่ประสบ
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ปัญหาการชะลอตัวในปี 2559 (สุพันธุ์ มงคลสุธี, 2559) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
บริหารของอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมร่วมกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง มีการเติบโต หรือชะลอตัวร่วมกัน  

 

การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมดังนี  

 จุดแข็ง (Strengths) 
1. อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทานครบวงจร ตั้งแต่

อุตสาหกรรมต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า  และอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีขีด
ความสามารถสูงเป็นล าดับต้นๆ ในภูมิภาคอาเซียน เมื่อเทียบกับประเทศกัมพูชา 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เนื่องจากมีระยะเวลาพัฒนามานานกว่า 40 ปี ท าให้มีการ
รวมตัวผู้ประกอบการเป็นคลัสเตอร์ สมาคม มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ ให้ความ
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย เช่น การตั้งศูนย์วิเคราะห์และ
ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาสิ่งทอไทย สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ 
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ ตกแต่งส าเร็จ สมาคมไหมไทยเป็นต้น กลุ่ม
ผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีก าลังการผลิตเพียงพอในการสนับสนุน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ต้ังแต่ การปั่นด้าย การฟอกย้อม พิมพ์ ตกแต่ง การทอผ้า และ
การตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป (การดี เลียวไพโรจน์ และภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช, 2555)  

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการไทยในสายตา
ต่างชาติ มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมมายาวนาน โดยประเทศไทยเคยเป็นผู้
ส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มอันดับ 1 ใน 5 อันดับของโลก จึงสามารถสร้างความ
มั่นใจในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ทันก าหนดเวลา (วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง, 
2557) 

3. มีท าเลที่ตั้งเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียเป็นประตูทางเข้าออกสู่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมระดับโลก โดยเฉพาะ
สาธารณูปโภคที่อ านวยความสะดวกในด้านการลงทุน เช่น ระบบไฟฟ้า การคมนาคม
ขนส่ง และการโทรคมนาคม จึงเป็นทางผ่านที่สะดวกสบายส าหรับการพัฒนาการค้า
ในระดับภูมิภาคแบประเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

4.  อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ าที่มีความจ าเป็นต่ออุตสาหกรรมต้นน้ า 
และอุตสาหกรรมปลายน้ า เป็นภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าผืน โดยการ
น าผ้าผืนมาปรับแต่งให้ได้คุณสมบัติตามที่ผู้บริโภคต้องการ ดั้งนั้นจึงต้องด าเนินการ
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ร่วมกัน อุตสาหกรรมฟอกย้อมจึงมีลูกค้าที่แน่นอนและมีการขยายการผลิตควบคู่ไป
กับอุตสาหกรรมโดยรวม 

 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.  ปัจจุบันไทยเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผู้ผลิตบางรายเร่ิมย้ายฐานการผลิตไปยัง

ประเทศใกล้เคียง ท าให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นคู่แข่งส าคัญของไทย โดยเฉพาะการ
ย้ายฐานการผลิตไปยัง เวียดนาม ซึ่งมีแรงงานจ านวนมากและค่าจ้างราคาถูก 

2. การขาดแคลนแรงงานในระดับหัวหน้างาน ฝ่ายเทคนิค วิศวกรคุมเคร่ืองจักร ไปจน
ระดับผู้จัดการ หลังจากกลุ่มการ์เม้นท์ซึ่งต้องใช้แรงงานจ านวนมากย้ายฐานการผลิต
ไป CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) เป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยที่มีการรับรู้ถึงสภาพ
อุตสาหกรรมที่ไม่ดีนัก ข่าวการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
ท าให้การเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีวะ สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มลดลงเป็นมาก ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน 
(สุปรีญา อุนนาทรวรางกูร, 2558) 

3. ต้นทุนแรงงานในประเทศไทยปัจจุบันสูงกว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งขันทางการผลิต คือ 
CLMV ซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่ส าคัญ และในปัจจุบันกลุ่มประเทศนี้มีมูลค่าการส่งออกที่สูง
กว่าประเทศไทย ในประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของประเทศไทย ดังภาพที่ 2.3  

 

 
 
 
 
 
    
 ภาพท่ี 2.3   การน าเข้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม 2559 

  ท่ีมา:  ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน, 2559) 
 

4. การพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ แม้ประเทศไทยจะมีเทคโนโลยีการผลิต
ไม่แพ้ประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มชั้นน า แต่เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ใช้
ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าทั้งสิ้น ในปัจจุบันพบว่าเทคโนโลยีในการผลิตของไทยเป็น



33 

เทคโนโลยีที่ล้าสมัย และไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรเป็นของตนเอง ใน
การลงทุนเทคโนโลยีแต่ละคร้ังจึงมีต้นทุนสูง 

5. ขาดความช านาญในการท าการตลาดเชิงรุก จากลักษณะการด าเนินธุรกิจในอดีตของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึ่งพาการติดต่อสั่งซื้อจากลูกค้า ท าให้ผู้ประกอบการไม่ให้
ความส าคัญกับการท าการตลาดเชิงรุก ผู้ประกอบการรายย่อยขาดประสบการณ์ในการ
ส่งออกและไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะลองผิดลองถูกได้เหมือนผู้ประกอบการรายใหญ่ 

6.  ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดคุณภาพมีเร่ืองของต้นทุนเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น การลงทุนเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การลงทุนเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์ รวมทั้งการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2559) 

 

 โอกาส (Opportunities) 
1. กลยุทธ์เพื่อการสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศหรือการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ ของ

ภาครัฐ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม โดยมีการสนับสนุนให้  
แบรนด์สินค้าต่างๆ เข้ามาตั้งส านักงานใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้การตัดสินใจต่างๆ  
ในเชิงธุรกิจเกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้มีการน าเข้าวัตถุดิบในประเทศมาใช้ เป็น
การสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้นในประเทศ มีการสนับสนุนให้สถาบันพัฒนาบุคลากร โดย
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้มีการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มที่
หลากหลายพอสมควร มีแผนในการท าความตกลงร่วมมือกัน (MOU) ของสถาบันใน
ประเทศและสถาบันแฟชั่นของโลก เพื่อสร้างอุตสาหกรรมเกื้อหนุนทั้งธุรกิจออกแบบ 
ศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง และการพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2559) 

2. นโยบายภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม โดย
การสร้างความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมทั้งการผลิตต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของ
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟอกย้อมและตกแต่งส าเร็จจะมีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดการใช้น้ า ท าให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เป็นเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งจะท าให้สามารถขยายการ
ผลิตได้และสามารถโยกย้ายได้โดยไม่ติดข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย (สถาบันพัฒนาสิ่ง
ทอ, 2559) 

3. การสร้างและขยายความเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตของผู้ประกอบการหลักในภูมิภาค
อาเซียนเป็นการร่วมสร้างเครือข่ายการผลิตกับผู้ประกอบการอ่ืนในภูมิภาคโดย
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ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านของสิ่งทอและจับคู่กับประเทศอ่ืนที่มีศักยภาพในด้าน
ของเคร่ืองนุ่งห่มในการสร้างความได้เปรียบส าหรับการบุกตลาดระดับโลก โดยเฉพาะ
เจ้าของตราสินค้าชื่อดังๆ  เพื่อแข่งขันกับประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ าต่อไปในอนาคต 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) 

4. การปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต 

 

 อุปสรรค (Threats) 
1.  อุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ าที่ใช้ระยะเวลาในกระบวนการผลิต

นานการเพิ่มขยายกิจการในอดีต ไม่สามารถท าได้โดยเสรีเป็นผลมาจากกฎกระทรวง
ในเร่ืองของที่ตั้งโรงงานฟอกย้อม ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มก าลังการผลิต 

2. อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก มีการใช้
ทรัพยากรน้ าเป็นล าดับที่ 3 ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ในการด าเนินกระบวนการ
ผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องใช้ เทคโนโลยี  และต้องใช้การลงทุนในการ
ด าเนินงาน  

3. โครงสร้างของอุตสาหกรรมทั้งทางด้านการผลิตและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มความนิยมหรือความต้องการของสินค้าสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มคือผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง
มาก ท าให้ภาคการผลิตจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการเรียนรู้และรับรู้ความต้องการ
ของตลาดที่รวดเร็ว (อรรชกา สีบุญเรือง, 2559)  

4. ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์เป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาความ
เชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย รวมถึงความล่าช้าของการ
เปิดเสรีการค้าและการลงทุนท าให้โอกาสในการพัฒนาความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมี
ความเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่ง และผู้ประกอบการ
ต้องมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น (อรรชกา สี
บุญเรือง, 2559) 

5. การแข่งขันในตลาดโลกอาศัยการแข่งขันทางด้านราคามาก โดยพิจารณาจาการลดลง
ของการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มสะท้อนถึงความอ่อนแอของก าลังซื้อในตลาดโลก ที่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดอุปสงค์เคร่ืองนุ่งห่ม ส่งผลต่อผู้ประกอบการไทยได้สูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันไปมาก  (ศิริรุจ จุลกะรัตน์, 2558) 
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6. ผลกระทบที่ไทยถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้า GSP ท าให้ไทยเสียภาษีในอัตรา 12% 
หรือสูงขึ้นตามที่ยุโรปเรียกเก็บ เปรียบเทียบบางประเทศในอาเซียนที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ 
GSP ท าให้เกิดแรงแข่งขันที่สูงขึ้น (สุทธินีย์ พู่ผกา, 2558) 

 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของประเทศไทย 
โดยมีอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ าในการสร้างความสมบูรณ์และสร้างมูลค่า
ให้กับอุตสาหกรรม สามารถน ามาเขียนเป็นรูปแบบของโมเดล ดังตารางที่ 2.1 ได้ดังนี้  

 

ตาราง 2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรม SWOT 
จุดแข็ง (Strengths) 
1.  ความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานของ   

อุตสาหกรรม 
2.  อุตสาหกรรมมีชื่อเสี่ยงและมีประสบการณ์

มายาวนาน 
3.  มีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลาง

ในภูมิภาคเอเชีย 
4.  อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มี

ความจ าเป็นต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มใน
ภาพรวม 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.  ต้นทุนการผลิตสูง 
2.  ขาดแคลนแรงงานในระดับบริหารงาน 
3.  ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้

ภายในประเทศ 
4.  ขาดความช านาญในการตลาดเชิงรุก 
5.  การปรับเปลี่ยนกระบวนการใช้ต้นทุนสูง 

โอกาส (Opportunities) 
1.  การสนับสนุนจากภาครัฐ เกื้อหนุนเพื่อสร้าง

อุปสงค์ในประเทศ 
2.  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ 

สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รวมถึงการ
สนับสนุนให้เกิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3.  การสร้างและขยายความเชื่อมโยงเครือข่าย
การผลิตของผู้ประกอบการหลักในภูมิภาค
อาเซียน 

4.  การปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต 

อุปสรรค (Threats) 
1.  ข้อจ ากัดของอุตสาหกรรมฟอกย้อมในการ
ขยายกิจการและการเลือกท าเลที่ตั้ง 

2.  การปรับให้อุตสาหกรรมเป็นกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องใช้การ
ลงทุนในการด าเนินการ 

3.  แนวโน้มความต้องการในสินค้าสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4.  ระบบโลจิสติกส์ขาดประสิทธิภาพ รวมถึง
ความล่าช้าของการเปิดเสรีทางการค้า 

5.  การแข่งขันในตลาดโลกอาศัยความส าคัญ
ทางด้านราคา 

6.  การถูกตัดสิทธิ์ทางการค้า GSP จากประเทศ
คู่ค้า  

 

ท่ีมา:  ผู้วิจัย 
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2.2 แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว  
 

แนวความคิดในเร่ืองของอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นการมองเห็น
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจาก
การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดั้งนั้นจึงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และสร้างความ
ตระหนักให้ภาคอุตสาหกรรมได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมกับ
อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว, 
2556) 

 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2556) ได้ให้ความหมายของ อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรม
ที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การตลอดจน
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (2559) ได้ให้นิยามของอุตสาหกรรมสี
เขียวที่กว้างและครอบคลุมไปถึง เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยระบุว่าอุตสาหกรรม สี
เขียวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจยั่งยืน (Sustainable Economic 
Development) ที่เน้นในด้านการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการ เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับมนุษยชาติและส่งเสริมกับเกิดความเป็นธรรมในทางสังคม ในขณะเดียวกับที่มีการลด
ผลกระทบและความสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคหรือการผลิตใดๆ ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศวิทยา หรือกล่าวคือการผลิตและบริโภคที่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของภาคสังคม 

 

การส่งเสริมและผลักดันให้ภาคการผลิตมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และ
ความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม เป็นการด าเนินงานเชิงรุกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนแนวคิดความสมัครใจของสถาน
ประกอบการที่ต้องการด าเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ ในปี พ.ศ. 2554 จากระดับที่ง่ายไปสู่ระดับที่ยาก ดังนี้ 
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว, 2556) 
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ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ การแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบ
ของนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
การสื่อสารภายในองค์การให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนงานที่ก าหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรมและส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้ 

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือการ
ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ  

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกร่วมกัน
ในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้ความร่วมมือร่วมใจในทุก
ด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด าเนินการต่างๆ จน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับที่ 5  เครือข่ายสี เขียว (Green Network) คือ การขยายขอบเขตของการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์การเองออกสู่ภายนอก ตลอดโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว 
ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้รับการตอบรับจากทุก

ภาคส่วนทั่วโลก ทั้งนี้เพราะแหล่งพลังงานของโลกซึ่งได้แก่ น้ ามันและก๊าซลดลงอย่ารวดเร็วเกิน
กว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับความตื่นกลัวในเร่ืองของภัยธรรมชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) และการท าลายคุณภาพของ
น้ าและดินที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารของมนุษย์และ
ปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดังนั้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงถูกมองใน
แง่ลบจากสังคม ชุมชน และประชาชนโดยรอบว่าเป็นแหล่งก่อเกิดมลพิษและความเดือดร้อน การ
ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนทางเดียวที่
จะท าให้สถานประกอบการมีแนวทางในการด าเนินอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมได้ 
อย่างยั่งยืน ประโยชน์ที่สถานประกอบการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจะได้รับ ได้แก่  
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1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต 

2. เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่ดี และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ 

3. ชุมชนโดยรอบได้รับความเป็นธรรม เข้าถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน จากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว 

4. เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการว่าจ้างแรงงานที่เป็น
ธรรม คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการท างานในสภาพแวดล้อมที่ดี 

5. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการ
แข่งขัน 

6. สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตซึ่งก าลังจะเป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก 

7. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

 

2.2.1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
การด าเนินอุตสาหกรรมที่ต้องมีกระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่ง ใช้ทรัพยากร

ในกระบวนการผลิตหลายอย่างประกอบกันนั้น ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการจัดเตรียม
วัตถุดิบอย่างมีระบบ การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นแนวทางในการช่วยสร้างความแม่นย าในความ
พร้อมในกระบวนการผลิตได้ 

 

ประจวบ กล่อมจิตร(2557) ได้อธิบายถึงความหมายของ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
หมายถึง กระบวนการบูรณาการ การประสานงาน และการควบคุม การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้ง
ของวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบผ่าน
กิจการไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เกี่ยวข้องกับการประสานงานและร่วมมือกัน ตั้งแต่กระบวนการจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบไปยังผู้ผลิต  
ผู้กระจายสินค้า ผู้แทนจ าหน่าย จนกระทั้งผู้บริโภค โดยประกอบไปด้วยคนกลาง  เช่น ผู้ส่งวัตถุดิบ
ให้กับผู้ผลิตและลูกค้าของลูกค้า เป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์การและคู่ค้าทางธุรกิจ นอกจากนั้น
การน าเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ยังช่วยให้การไหลของข้อมูลในเครือข่ายเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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Handfield, Robert B. and Nichols, Ernest L., Jr. (1998) ให้ความหมายการจัดการห่วงโซ่
อุปทานว่า เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขั้นอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องมีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการและการจัดองค์การเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  

 

Cooper and Ellram (1993) ได้อธิบายถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานว่า เป็นวิธีการบูรณาการ
เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทั้งหมดในช่องทางการจัดจ าหน่ายจากซัพพลายเออร์จนถึง
ลูกค้าคนสุดท้าย 

 

ส านักงานโลจิสติกส์ (2558) ได้อธิบายถึงความหมายของการจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่
อุปทานว่า คือ การวางแผนและการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดทั้งโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดซื้อ
จัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ  การด าเนินการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บสินค้า การ
กระจายสินค้าและการขนส่ง จนสินค้าถึงมือลูกค้า ณ ปลายทาง อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
ประสานความร่วมมือกันตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ ผู้จัดหา (Supplier) ผู้ผลิต (Manufacturer) ผู้
ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า (Transportation and Distributor) และลูกค้าปลายทาง ท าให้
ลูกค้าปลายทาง (End user) ได้รับสินค้าที่ถูกต้อง (Right Product) มีคุณภาพ (Right Quality) ด้วย
ราคาและจ านวนที่ถูกต้อง (Right Price and Quantity) รวมถึงการน าส่งสินค้าถึงมือลูกค้า (Right 
Customer) ตามวันเวลาและสถานที่ที่ตกลงกันไว้ (Right Time and Right Place) หัวใจส าคัญของ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เร่ิมจากมุมมองและความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าและ
ผู้บริโภค (Demand Side) เพื่อสามารถเชื่อมโยงอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) 
ได้อย่างสมดุล 

 

2.2.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management) 
ปัจจุบันผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส าคัญที่ทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน ไม่

ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นจากภาวะการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ฝุ่น รังสีความร้อน สิ่งปฏิกูล และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงเกิดแนวทางในการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสี
เขียว เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและลดผลกระทบในเชิงลบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 
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Wang, 1999 : อ้างถึงโดยนิลวรรณ และทศพล (2548) ให้ความหมายถึงการจัดการห่วงโซ่
อุปทานแบบกรีนไว้ว่า หมายถึง การจัดการที่มีประสิทธิผลในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวงจรผลิตภัณฑ์ 

 

กาญจนา กาญจนสุนทร (2556) อธิบายถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบกรีนว่า คือการน า
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมารวมกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของกระบวนการห่วงโซ่อุปทานขององค์การหนึ่งๆ  โดยหลักการของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
แบบกรีนมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโซ่อุปทานเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมภายใตแ้นวคิดพื้นฐานดังนี้  

 

1. มลพิษและของเสีย เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของกระบวนการ การด้อย
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 

2. ด้วยวิธีการของ Green Supply Chain จะวิเคราะห์โอกาสในการตรวจสอบกระบวนการ 
ทรัพยากรและวัตถุดิบ ตลอดจนแนวคิดส าหรับกระบวนการท างาน  

3. Green Supply Chain เน้นหลักการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น หรือ
ก าหนดเป้าหมายที่ วัตถุที่เป็นของเสีย พลังงานที่สูญเปล่า และการใช้ทรัพยากรใน
อัตราที่ต่ ากว่าประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 

 

การด าเนินการบริหารโซ่อุปทานแบบกรีน ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพียงแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะตามมา รวมทั้งแนวทางการลดการใช้ทรัพยากรและการลดมลพิษให้ลดน้อยลง 
ปัจจุบันผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส าคัญที่ทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมจาก
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องค านึกถึงภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ฝุ่น รังสีความร้อน สิ่งปฏิกูล และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงเกิดแนวทางในการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เพื่อ
หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
แนวคิดสมัยใหม่ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คือ การจัดการอย่างไรให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากในกระบวนการผลิต 

 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการน าเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา
รวมอยู่ในการตัดสินใจจัดซื้อขององค์การและการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับซัพพลายเออร์
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ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Gilbert, 2001) ในการรวมความคิดด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการจัดการซัพพลาย
เชนรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การแยกและคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการในการผลิต การส่ง
สินค้าสุดท้ายให้กับผู้บริโภคและการจัดการสินค้าที่หมดอายุการใช้งาน (Srivastava, 2007) รวมถึง
การจัดการวัตถุดิบ ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบและกระบวนการจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้า
จนถึงผู้บริโภค ตลอดจนการรับคืนสินค้า โดยทุกกระบวนการน้ันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วง
อายุสินค้า (Zsidisin and Siferd, 2001) 

 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การให้ความส าคัญถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการสร้างความสัมพันธ์
หรือบูรณาการกันระหว่างแผนกภายในและระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่
การออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้ การน ามาใช้ซ้ าและการก าจัด
สินค้า จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

 

วิศรา หุ่นธานี (2555) กล่าวถึง ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวว่า  คือห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับ
ความยั่งยืนทางธุรกิจหรือเราอาจเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานสีเขียวนี้มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ ในด้านการ
ผลิตและการบริโภค ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ค านึงถึงสิ่ งแวดล้อม การเลือกผู้
จัดหาวัตถุดิบและด าเนินการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการท าโลจิสติกส์ย้อนกลับ เพื่อ
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ (2558) ได้กล่าวถึง การพัฒนาระบบโลจิสติกที่ยังยืนและการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green logistics) ว่าเป็นการให้ความส าคัญต่อมิติการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน รวมถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นจากวัตถุดิบการผลิต การวิ่งรถเที่ยวเปล่าท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน  
เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดกรีนโลจิสติกส์เป็นทิศทางการค้าโลกที่ทวีความส าคัญ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้ประกอบการไทยต้องศึกษาอย่างจึงจัง และปรับตัวให้ทันกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น เพราะหากตก
กระแสย่อมส่งผลถึงความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการและประเทศโดยรวม โดยช่วย
ลดทั้งต้นทุนธุรกิจ และต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง  
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สายพิณ  ปั้นทอง และไชยนันท์ ปัญญาศิริ (2561) ได้กล่าวถึง การขับเคลื่อนแนวคิดการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างความสามารถเชิง
การแข่งขันในยุคของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นกระบวนการผลิตโดยใช้
วัตถุดิบจากกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ า วัตถุดิบทางด้านเคมี และวัตถุดิบด้านพลังงาน 
ผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการฟอกย้อม ซึ่งเป็นกระบวนการอันส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงวิธีการประยุกต์ใช้ตัวแบบ SCOR Model ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังขั้นตอนที่แสดงในรูป 2.4 โดยเร่ิมต้นจาก 1) การวางแผน 2) การจัดหา
วัตถุดิบ 3) การผลิต 4) การจัดส่ง และ 5) การส่งคืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและน าไปสู่
การพัฒนาเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   ภาพท่ี 2.4  รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ท่ีมา: สายพิณ ปั้นทอง และไชยนันท์ ปัญญาศิร ิ (2561) 

  

ส านักงานโลจิสติกส์ (2558) ได้กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 
(Green Supply Chain Management: G-SCLM)  คือ การบริการจัดการโลจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวกับ
การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ตั้งแต่แหล่งที่มาและกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ
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ผลิต การบริการ กระบวนการขนส่งทั้งภายในและภายนอกองค์การ การบริโภค รวมถึงการจัดการ
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ และยังต้องบรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน การลดต้นทุนโลจิสติกส์และ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา มีคุณภาพและเชื่อถือได้ 

 

ดังนั้นการจัดการโลจิสติกสีเขียว (Green Logistics) จึงหมายถึง กระบวนการในการ
วางแผน ควบคุม และด าเนินงานเพื่อให้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไหล
ผ่านห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ได้แก่ การ
จัดระบบสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร กระบวนการรับค าสั่งซื้อ กระบวนการสั่งซื้อ การ
จัดการคลังสินค้า การจัดการขนย้ายและขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

จากความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว สามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวได้ดังแสดงในภาพที่ 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 2.5  แนวคิดของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 
  ท่ีมา: ส านักโลจิสติกส์, 2558) 
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รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว มี
ดังนี ้

1. การออกแบบสีเขียว (Green Design) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรจุหีบห่อ การ
ขนส่ง การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน 

2. การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Supply) หมายถึง การจัดซื้อสินค้าและการจัดจ้าง 
บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ท าหน้าที่
อย่างเดียวกัน 

3. การผลิตสีเขียว (Green Manufacturing) หมายถึง การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อโลก สิ่งแวดล้อมและสังคม
มากขึ้น การผลิตสีเขียวสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสีเขียว ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ 
พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดของเสีย
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย การผลิตสีเขียวประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
 โรงงานสีเขียว (Green Factory) หมายถึง การบริหารจัดการ วางแผนระบบ และ

ดูแลรักษาการผลิตของโรงงาน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การเก็บสินค้าคงคลัง การ
ผลิต การจ าหน่าย และการดูแลพนักงาน ด้วยความมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product/Service) หมายถึง ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนกระทั้งเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป 

 บรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) หมายถึง การออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับสินค้าที่ท ามาจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบรีไซเคิล 
หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

4. การตลาดสีเขียว (Green Marketing) หมายถึง การรณรงค์สร้างการตลาด และกลยุทธ์
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยในการพัฒนาองค์การ ผู้บริโภค และโอกาสทางการ
ค้าระหว่างคู่แข่ง 
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5. การบริโภคสีเขียว (Green Consumption) หมายถึง การพิจารณาเลือกซื้อ การบริโภค
ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมให้น้อย
ที่สุดหรือไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย 

6. การขนส่งสีเขียว (Green Transportation/Distribution) หมายถึง การพัฒนาการขนส่ง
เพื่อลดการปลอยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างสถาน
ประกอบการ หรือการขนย้ายภายในสถานประกอบการ รวมถึงลดการใช้พลังงานและ
เวลาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

7. การสื่อสารสีเขียว (Green Communication) หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
เช่น การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้เอกสาร 

8. โลจิสติกส์ย้อนกลับสีเขียว (Green Reverse Logistics) หมายถึง การด าเนินการโลจิ
สติกส์จากลูกค้า ในการรับสินค้าเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าหมดอายุ กลับมา
ผ่านกระบวนการเพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธีการ ลดปริมาณการใช้
วัตถุดิบ การน้ ากลับมาใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การซ่อมและแก้ไข การคิดใหม่ 
และการหลีกเลี่ยง 

 

ในการพัฒนาประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ของ
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถท าได้โดยการปรับปรุงการจัดการ 4 กิจกรรม
หลัก ได้แก่ 

1. การประหยัดพลังงาน (Energy Saving Function) 
2. วัฏจักรของวัตถุดิบ (Material Revolving Function) 
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology & IT Function) 
4. ความร่วมมือระหว่างองค์กร (Collaboration Function) 
 

การปรับปรุงกิจกรรมหลักทั้ง 4 สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ได้ตลอดโซ่อุปทาน โดยเร่ิมตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การผลิต และการขนส่งกระจายสินค้า ดัง
ภาพที่ 2.6 อธิบายถึง วัตถุดิบและพลังงานเป็นทรัพยากรการผลิตที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้ง
ต่อต้นทุนการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด เป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ
ของโลก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และ
ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า ลดการสูญเปล่า หากการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นการด าเนินการเพียงองค์การใดองค์การหนึ่งแล้ว อาจเป็นการผลักภาระความรับผิดชอบด้าน
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สิ่งแวดล้อมให้กับผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน ดังนั้น การด าเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด จะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานในรูปแบบเครือข่ายเพื่อร่วม
ธุรกิจ ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับทุกองค์กรที่อยู่ในโซ่อุปทาน โดยอาจใช้เทคโนโลยี
เข้าช่วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

ภาพท่ี 2.6  แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ท่ีมา:  ส านักโลจิสติกส์ (2558) 
 

2.2.3 การจัดการทรัพยากรตามหลัก 3Rs 
หลัก 3Rs เป็นหลักของการจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าที่สุด 

ประกอบด้วย R1-Reduce คือ การลดการบริโภคทรัพยากรหรือใช้น้อยเท่าที่จ าเป็น R2-Reuse คือ 
การใช้ซ้ าน าสิ่งที่ยังสามารถใช้ได้มาใช้อีก และ R3-Recycle คือ การแปรรูปน ามาใช้ใหม่ โดยมี
ความหมายว่า การจัดการทรัพยากรโดยการใช้เท่าที่จ าเป็นส่งผลให้เกิดของเสียน้อยลง ให้
ความส าคัญในการลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็นล าดับแรก โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่มีการผลิตแล้วเมื่อเกิดของเสียขึ้นต้องพยายามหา
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แนวทางการน ากลับไปใช้ซ้ าหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์
ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหลือของเสียที่จะต้องบ าบัดหรือ ก าจัด
ในปริมาณน้อยที่สุด โดยเลือกวิธีการก าจัดของเสียเป็นวิธีการสุดท้าย (ส านักบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม, 2555) การใช้หลัก 3Rs ในโรงงานอุตสาหกรรมจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อโรงงาน
อย่างชัดเจนในเร่ืองของ ความประหยัดต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง การสร้างโอกาสในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับ
ระหว่างโรงงานกับชุมชนให้มีมากขึ้น  พสุ โลหารชุน (2559) ได้กล่าวถึงการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการบริหารจัดการน้ าตามหลัก 3Rs คือ ลดการใช้น้ า ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อป้องกัน
การเปิดปัญหาขาดแคลนน้ า 

 

ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกย้อม (ส านักจัดการคุณภาพน้ า , 
2548) ประกอบด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายทั้งที่เป็นวัตถุดิบหลักที่มาจากอุตสาหกรรมต้นน้ า วัตถุดิบ
เสริมที่ช่วยในการฟอกย้อม ตลอดจนการใช้น้ า และพลังงาน โดยรวมคือทรัพยากรในการผลิต
ทั้งหมด ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี  

1.  การใช้วัตถุดิบ วัตถุดิบสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ  
1)  วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ผ้าดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากอุตสาหกรรมต้นน้ า สีย้อมที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมฟอกย้อมโดยมีการเลือกประเภทที่ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของผ้า
หรือเส้นใย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการย้อมสีแล้วติดทนทานและสีที่ได้มีความ
สวยงาม รวมทั้งต้องมีการควบคุมการผลิตในขั้นตอนต่างๆ หากการท างานในขึ้น
ตอนนี้เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบที่มีมูลค่า 
ดังนั้นการท างานในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพท าให้การ
สูญเสียลดลงและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

2)  วัตถุดิบเสริม ได้แก่ สารเคมี ที่ช่วยในการย้อม เช่น เกลือ กรดฟอร์มิค กรด
ฟอสฟอรัส เป็นต้น เป็นสิ่งหนึ่งในการก าหนดต้นทุนของสินค้า ราคาขาย และ
ก าไร ซึ่งโรงงานที่ควบคุมต้นทุนการผลิตจากวัตถุดิบเสริมได้จะมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยสามารถก าหนดราคาขายให้ต่ าลงเพื่อดึงดูดก าลังซื้อหรือคง
ราคาขายไว้เท่าเดิม แต่สามารถมีก าไรที่เพิ่มสูงขึ้นได้ 

2.  การใช้น้ า อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ าในปริมาณมากเพื่อใช้
ล้างท าความสะอาดวัตถุดิบระหว่างแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตเป็นตัวกลางใน
การฟอก ย้อม ล้างภาชนะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ล้างพื้นที่ปฏิบัติงาน ผลิตไอน้ าและ
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ใช้ในระบบระบายความร้อนเพื่อหล่อเย็น ดังนั้นการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพหรือ
การใช้น้ าอย่างคุ้มค่าก่อนระบายทิ้ง ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ าลง 

3. การใช้พลังงาน พลังงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งใช้ใน
อุปกรณ์เคร่ืองจักรต่างๆ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ใช้ เพื่อสูบน้ าเพื่อใช้ในโรงงาน 
เดินเคร่ืองเติมอากาศในระบบบ าบัดน้ าเสีย และใช้ในส านักงาน ส าหรับพลังงานความ
ร้อนจากหม้อไอน้ าใช้ในการผลิตไอน้ าเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการฟอก ย้อม ดังนั้น
การใช้อุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ และไอน้ าอย่างไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าและความร้อนโดยไม่เกิดประโยชน์ด้วยเช่นกัน 

 

ในการน าหลัก  3Rs มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้
อุตสาหกรรมสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมได้อย่างมาก โดยเร่ิมจากผู้บริหารต้องมี
ความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญ มีการก าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ และมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่ออุตสาหกรรมฟอกย้อม 

 

R1-REDUCE การลด ความหมายคือ การลดการบริโภคทรัพยากรต่างๆ ลง วิธีนี้เป็น
ขั้นตอนแรกเพราะท าได้ง่ายและมีผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนที่สุด การลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลงจะช่วย
ประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (สาโรจน์ ปาสาทิกา , 2542) โดยการท าการ
ส ารวจก่อนถึงความต้องการในการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ต้องการใช้จริง เช่น ทรัพยากรที่ใช้
แล้วหมดไป ทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้อีก ในกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อม น้ าถือเป็นทรัพยากรส าคัญในกระบวนการผลิต รวมถึงการบ าบัดน้ าเสียเป็น
เร่ืองที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสูง ดังนั้นการลดปริมาณการใช้น้ าลงได้เท่ากับเป็นการช่วยลดปริมาณ
น้ าเสียลงด้วยเช่นเดียวกัน เป็นการลดปริมาณน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ซึ่งผลที่ได้รับนอกจากเป็นการ
ลดประมาณน้ าเสีย คือ การประหยัดน้ า สารเคมี และพลังงาน ส าหรับแนวทางที่ใช้ในการลด
ปริมาณและความสกปรกของน้ าเสียในอุตสาหกรรมฟอกย้อมมีดังนี้  

1. การเลือกสีย้อมและสารเคมีที่ใช้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการลดของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ส านักบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม, 2555) จากการศึกษากระบวนการฟอกย้อมพบว่า หากสามารถลดปริมาณ
สารเคมีได้ 20-50% จะสามารถลดปริมาณของเสียในน้ าทิ้งในรูปของบีโอดี ได้ถึงประมาณ 30-
50% (บีโอดี คือสารเคมีที่ละลายอยู่ในน้ าของกระบวนการฟอกย้อม) ผลดีอีกประการที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีจะลดลง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2559)  
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2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการฟอกย้อม การช่วยลดปริมาณการใช้น้ าและลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมได้นั้น โดยการลดขั้นตอนการผลิต เช่น ท าการลอกแป้ง ขจัดสิ่งสกปรก 
และฟอกขาวในขั้นตอนเดียวส าหรับเส้นใยเซลลูโลสและใยผสม การใช้น้ าล้างน้อยลง
แต่เพิ่มวิธีการท าให้ผ้าสั่นสะเทือนเชิงกลในน้ าร้อนและสะเทินด้วยสารละลายกรด จะ
ช่วยให้โซดาไฟหลุดออกมาง่ายขึ้น รวมถึงการตรวจสอบท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรสม่ าเสมอ  

3. การลดการใช้น้ าหรือการใช้น้ าเท่าที่จ าเป็น (ส านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม , 
2555) เป็นการลดการใช้น้ าในทุกภาคส่วนของโรงงาน โดยการก าหนดโครงการน า
น้ าเค็มจากการผลิตน้ าอ่อนมาใช้ประโยชน์ เช่น น าไปใช้กับชักโครกในห้องน้ าในส่วน
ของโรงงาน และถ้ามีหอพักก็น าไปใช้ในส่วนของหอพักด้วย การก าหนดโครงการเก็บ
น้ าฝนในช่วยฤดูฝนมาเป็นน้ าดิบ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2555)  

R2-REUSE การใช้ซ้ า  เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เมื่อมีการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วต่อมาเกิดของเสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการน ากลับไปใช้ซ้ าหรือใช้ใหม่ให้
ได้มากที่สุดโดยพิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) โดยการจัดการในกระบวนการผลิตเพื่อน าทรัพยากรใน
ด้านต่างๆ มาใช้ซ้ าได้อีกในการผลิตคร้ังต่อไป หรือขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน แนวทางในการใช้ซ้ า ใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกย้อม สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

1. การน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นวิธีการลดปริมาณของสีย้อมสามารถท าได้อีกวิธีหนึ่งคือการ
น ากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ าอีกเท่าที่จะท าได้ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนเตรียมควรต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสม คือ เลือกชนิดที่สามารถใช้ซ้ าได้ อีก โดยไม่ท าให้เกิดปัญหาขึ้น 
เช่น เกิดเป็นจุดบนผ้า (Spotting) เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนส าคัญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
เป็นขั้นตอนที่สามารถจะท าสารเคมีและสีย้อมกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ าได้อีกอย่าง
ได้ผล ได้แก่ การใช้สีย้อมจากอ่างย้อมซ้ าอีก การใช้โซดาไฟจากกระบวนการชุบมัน
กลับมาใช้ใหม่ การน าสารลอกแป้งเส้นด้ายฝ้ายกลับมาใช้ใหม่ (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2552)  

2. การน าน้ าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ต่อ ในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมการใช้
ทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรหลักในการด าเนินการผลิต ในการน าน้ าที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ซ้ าสร้างประโยชน์ได้ต่อนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก จากโครงการศึกษาการใช้น้ าบาดาล
อย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ าบาดาลในพื้นที่
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เขตวิกฤตการณ์น้ าบาดาล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555) ได้
ศึกษากรณีของอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการ REUSE การน าน้ าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์
ต่อดังนี้  

 1)  การน าน้ าล้างกลับ (Back wash) จากถังกรองทรายมาเป็นน้ าดิบอีกรอบ การติดตั้ง
ถัง Filter bag เพื่อใช้กรองน้ าจากการล้างถึงกรองทรายที่มีเศษดินและตะกอนออก
จากน้ า โดยน้ าที่ได้จะมีความใส และคุณภาพน้ าใกล้เคียงกับน้ าที่ผ่านจากถังกรอง
ทรายแล้ว ท าให้ได้น้ าดิบกลับมาใช้ในกระบวนการฟอกย้อมอีกครั้ง  

 2)  การน าน้ าทิ้งมาใช้ Cooling เคร่ืองย้อมด้าย ในกระบวนการย้อมเส้นด้ายจะต้องมี
การ Cooling หม้อย้อม เพื่อลดอุณหภูมิและความดันของเคร่ืองหลักจากเสร็จ
กระบวนการย้อม การน าน้ าทิ้งจากโรงทอ น้ าเสียที่ผ่านกระบวนการบ าบัด (Water 
treatment) ในการด าเนินการนี้ส่งให้สามารถลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มาก 

 3)  การน าน้ าจากเคร่ืองทอผ้ามาใช้ซ้ า การทอผ้าโดยเครื่องจักรชนิด Water jet จะใช้น้ า
เป็นตัวพาเส้นด้ายพุ่ง (Weft) โดยจะใช้น้ าอ่อนที่มีต้นทุนสูง การดัดแปลงเคร่ืองทอ
โดยน าท่อและข้อต่อ PVC มากักเก็บน้ าในส่วนที่พุ่งเส้นด้าย และยังไม่ไหลลงสู่
รางระบายน้ าใต้เคร่ืองทอกลับมาใช้ผสมกับน้ าใหม่ในผ้าทอบางประเภท จากการ
เก็บข้อมูลของโครงการศึกษาการใช้น้ าบาดาลอย่ างมีประสิทธิภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ าบาดาลในพื้นที่เขตวิกฤติการณ์น้ า
บาดาลพบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองทอและเกรดผ้าใกล้เคียงกับการใช้น้ าปกติ 
เป็นแนวทางในการประหยัดต้นทุน การจัดการทรัพยากรน้ าได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

 

R3-RECYCLE การน ามาใช้ใหม่ โดยการน าของเสียหรือทรัพยากรที่ใช้แล้วน ามาผ่าน
กระบวนการแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต ซึ่งวิธีนี้
จะเป็นวิธีสุดท้ายในการจัดการทรัพยากรในการผลิต เพราะวิธีนี้จ าเป็นต้องใช้พลังงานในการแปร
รูปเป็นวิธีการที่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปส่งผลถึงต้นทุนทางการผลิต การน าหลักของการ
น ามาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นการมุ่งเน้นในส่วนของทรัพยากรน้ าและพลังงาน โดย
การปรับปรุงสภาพน้ าเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของ โครงการศึกษาการใช้น้ าบาดาลอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม  

1. การ Recycle น้ าทิ้งจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย การใช้น้ าในกระบวนการย้อมผ้า และย้อม
เส้นด้ายยืด ท าให้เกิดน้ าทิ้งจากการผลิตเป็นจ านวนมาก น้ าที่ผ่านการบ าบัดน ามาผ่าน
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กระบวนการใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) โดยน้ าที่ได้จากการผ่านกระบวนการ 
RO มีคุณภาพเท่าเทียมกับน้ าอ่อน และไม่มีสี น ามาได้แทนน้ าอ่อนในการย้อมผ้า ท า
ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตน้ าอ่อนได้ 

2. โครงการการน าความร้อนจาก Condensate มาใช้ในการอบด้าย ในกระบวนการผลิต
เส้นด้ายหลังจากผ่านการย้อมสีตามที่ต้องการเสร็จแล้ว จะมีลมร้อนที่เป็นพลังงาน
สามารถใช้งานได้อยู่ มีการน าลมร้อนที่อยู่ในกระบวนการผลิตมาอบเส้นด้าย โดยมี
การออกแบบห้องและควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเพื่อใช้อบเส้นด้ายเป็นการประหยัด
พลังงานในการท าความร้อนได้มาก และคุณภาพของเส้นได้ที่ใช้ลมร้อนจากการ
น ามาใช้ใหม่นี้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มาก 

 

ทรัพยากรในการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกย้อม ที่ได้ด าเนินการบริหารจัดการโดยหลัก 
3Rs สามารถช่วยให้องค์การเกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการผลิต ในด้านของ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ด้านสารเคมีลดลง ด้านค่าน้ า ค่าพลังงาน การลดปริมาณการใช้น้ า พลังงาน 
สารเคมี และสีย้อม ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มสูงขึ้น การลดปริมาณของเสีย หรือการผลิตซ้ า ก่อให้เกิดก าไรมากขึ้น 
และสามารถส่งมอบสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่ลูกค้าก าหนด ผู้บริหารระดับสูงแต่ละโรงงานต้อง
เพิ่มความเข้าใจถึงสถานะปัจจุบันโดยท าการบันทึกและวิเคราะห์ปริมาณน้ าที่ใช้แต่ละกระบวนการ
และก าหนดเป้าหมาย การลดปริมาณการใช้น้ า ในการลดต้นทุนในระบบบ าบัดน้ าทิ้งสามารถท าได้
ชัดเจน เนื่องจากน้ าทิ้งที่เข้าสู่ระบบบ าบัดมีปริมาณน้อยลงและบ าบัดง่ายขึ้น รวมถึงสามารถก้าว
ไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพต่อ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จในการดูแลสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มได้ต่อไป Phoorung  
& Panyasiri (2016) 

 

2.2.4 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
การสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการพัฒนา

ที่ยั่งยืนได้นั้นควรมาจากพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยก าหนดให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็น
รูปธรรมภายในปี พ.ศ. 2561 (สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2557) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
โดยมุ่งเน้นให้โรงงานมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและ
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พลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และประการส าคัญคือ มีความเกื้อกูลกับสังคมและผู้
มีส่วนได้เสียโดยรอบ การสร้างอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจึงต้องเกิดขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วน
จึงจะเกิดผลส าเร็จได้  

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (2557) ได้ให้ค านิยาม โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไว้
ว่า เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วยการมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนา 
และปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์การตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยผ่านการ
ประเมินเกณฑ์เบื้องต้น เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 14 ประเด็น เกณฑ์การปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง และได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

 

ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (2557) อธิบายถึงความหมายของ อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industry) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับ
ความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
ความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่และนักวิชาการ 

 

Cote & Hall (1995) ได้อธิบายถึงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจว่า  คือ ระบบ
อุตสาหกรรม (Industrial system) ที่มีการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีการลดปริมาณการใช้
วัตถุดิบ พลังงาน ค่าใช้จ่ายในการบ าบัด และหนี้สิน โดยจะต้องมีการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน สุขภาพที่ดีของคนงาน ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน และโอกาสในการน าของเสีย
กลับมาใช้งาน เช่นเดียวกับ Low, Moran & Holmes (1995) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ คือ การรวมกันของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อแสวงหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และแนวทางการจัดการของมิติเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันน าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

Ayres (1989) ได้กล่าวถึง ระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Industrial ecosystem) ไว้ว่า 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจ 
อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงสามารถสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการน าของเสียของ
อุตสาหกรรมหนึ่งมาเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาเมืองที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ท าให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน 
โดยมีมิติกายภาพและการบริหารจัดการเป็นปัจจัยเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น มีแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในกรอบ 5 มิติ 
20 ด้าน ดังนี้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) 

1.  มิติกายภาพ เน้นในเร่ืองมีท าเลที่ตั้งสอดคล้องกับผังเมืองและมีการวางผังการใช้
ประโยชน์พื้นที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  

 ด้านที่ 1 การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ คือ ที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและการพัฒนาของเมือง และการใช้ประโยชนพื้นที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ด้านที่ 2 การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ คือ อาคารและบริเวณโดยรอบ
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. มิติเศรษฐกิจ มุ่งเน้นมีความคุมค่าในการผลิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นผู้ประกอบกิจการ และชุมชนอย่างมั่นคง ประกอบด้วย 

 ด้านที่ 3 เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม คือ ภาคการผลิตและบริการมีความคุ้มค่าและ
เจริญเติบโต 

 ด้านที่ 4 เศรษฐกิจของท้องถิ่น คือ เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง 
 ด้านที่ 5  ด้านการตลาด คือ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็น

ที่ต้องการของตลาด 
 ด้านที่ 6  การขนส่ ง  คือ  ผู้ประกอบการที่ มี การบ ริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ มี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. มิติสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดและป้องกันมลพิษใช้

ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ได้แก่ 
  ด้านที่ 7  การจัดการคุณภาพน้ า คือ มีน้ าใช้เพียงพอ การปล่อยน้ าทิ้งเป็นศูนย์ คุณภาพ

น้ าทิ้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
  ด้านที ่8  การจัดการคุณภาพอากาศ คือ คุณภาพอากาศไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน และอัตราส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนต่อผลิตภัณฑ์ที่ลดลง 
  ด้านที่ 9  การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ คือ ของเสียเป็นศูนย์ 
  ด้านที่ 10  การจัดการพลังงาน คือ การใช้พลังงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม

การใช้พลังงานทางเลือก 
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  ด้านที่ 11 การจัดการเสียง คือ ความดังของเสียจากการผลิต ไม่รบกวนชุมชน 
  ด้านที่ 12 กระบวนการผลิต คือ ผู้ประกอบการมีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ด้านที่ 13 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ คือ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเน่ือง 
  ด้านที่ 14 การจัดการด้านความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและ

ชุมชน และ อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นศูนย์ 
  ด้านที่ 15 การเฝ้ าระวังคุณภาพสิ่ งแวดล้อม คือ มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
4. มิติด้านสังคม มุ่งเน้นพนักงานในพื้นที่และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่

น่าอยู่ ประกอบด้วย 
 ด้านที่ 16 คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน คือ พนักงานในพื้นที่มีศักยภาพ

คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี 
 ด้านที่ 17 คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ คือ ชุมชนมีศักยภาพและ

น่าอยู่ 
5. มิติการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 
 ด้านที่ 18 การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม คือ การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไป

อย่างมีระบบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ด้านที่ 19 การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล คือ มีการใช้ระบบบริหาร 

ระดับสากลอย่างต่อเน่ือง 
 ด้านที ่20 ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน คือ มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อ

เผยแพร่ในพื้นที่  
 

ในมุมมองของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ได้จัดท าข้อก าหนดเกณฑ์โรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมและผลักดันในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้พัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ ดัง
แสดงในภาพที่ 2.7 โดยโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะต้องด าเนินงานครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ 
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์โรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้งหมด 14 ประเด็น 
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ภาพท่ี 2.7 กรอบแนวคิดเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
    ท่ีมา:  สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (2557) 

 

กล่าวโดยสรุปว่า โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ
ที่ส าคัญ 5 คุณลักษณะ เพื่อเป็นบ่งบอกถึงลักษณะที่ชัดเจนครบถ้วนของการบริหารโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังแสดงในภาพที่ 2.8 

 

1. มีการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Emission) หรือมีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
2. มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources and Energy Efficiency) 
3. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน (Environment Management 

System) 
4. มีกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตที่ดี (Comfortable Production 

Activities) 
5. มีการเกื้อกูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรอบ (Symbiosis with community) 
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ภาพท่ี 2.8  คุณลักษณะส าคญัของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
     ท่ีมา:  สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2557) 
 

จากที่กล่าวมาในส่วนของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการด าเนินทั้งระบบโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งองค์การ โดยมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนด กิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นให้
บุคลากรมีทักษะ มีความตระหนักในความส าคัญของการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ที่ได้รับมีร่วมกันทั้ง
ผู้ประกอบการ ลูกค้า สังคมและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมไม่ถูกท าลาย เป็นการสร้างประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน 

 

 แนวคิดลีน (Lean) 
การด าเนินอุตสาหกรรมให้มีผลิตภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดความสูญเสียทั้ง

ระบบได้นั้น จ าเป็นต้องมีหลักพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของคนในองค์การและการท างานเป็นทีม 
มีระบบการบริหารจัดการและผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กรในการ
ด าเนินการตามหลักการมีส่วนร่วมมีระบบที่ชัดเจน มีการปรับปรุงผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554) ในส่วนของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการสร้างมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีได้ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมควรมี 
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โครงการ Lean Manufacturing ในกิจกรรม โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 
(สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2557) 

 

ประจวบ กล่อมจิตร (2557) ได้อธิบายถึงแนวคิด การผลิตแบบลีนว่า เป็นการใช้หลักชุด
หนึง่ในการระบุและก าจัดความสูญเปล่าเพื่อส่งมอบสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและทันเวลา
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การผลิตระบบลีนคือ ปรัชญาในการผลิตที่ถือว่าความสูญเปล่าเป็นตัวท าให้
เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการน าเทคนิคต่างๆ  มาใช้ในการก าจัดความสูญเปล่า
ออกไป  

 

ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์  ไชยมั่นคง (2557) การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และ
ประสิทธิภาพ (การลดต้นทุน) เป็นปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจ สายธารแห่งคุณค่าของลีนเป็นการ
จัดการให้ทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานมีส่วนในการเพิ่มคุณค่าและลดต้นทุนสินค้าส าเร็จรูป การ
จะบรรลุสายธารแห่งคุณค่าของลีน สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานจะต้องตระหนักว่า บริษัทของตนเป็น
ส่วนหนึ่งของสายธาร ความร่วมมือและท างานอย่างใกล้ชิดกันเป็นเงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ 
กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานที่ไม่จ าเป็นต้องขจัดให้หมดไป การผลิตต้องมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์ไหลในเวลาและไปยังขั้นตอนการผลิตถัดไปตามที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น การผลิตจึง
เป็นการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการและในเวลาที่ต้องการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและตอบสนองลูกค้า
อย่างแท้จริง  

 

หลักการผลิตแบบลีน จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ลูกค้าต้องการ 
โดยการท าความเข้าใจในระบบการผลิตและบ่งชี้ความสูญเปล่าภายในกระบวนการ เมื่อพบแล้วก็ท า
การก าจัดความสูญเปล่าเหล่านั้นที่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง และคณะ (2552) 
ได้กล่าวถึงกิจกรรมในการผลิตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (Valued Added Activities, VA) คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุดิบ หรือท าให้เกิดข้อมูลข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (Non-Value Added Activities, NVA) คือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่
ใช้ทรัพยากร เช่น เวลา พนักงาน เคร่ืองจักร พื้นที่เป็นต้น แต่ไม่ได้มีส่วนในการสร้าง
ความพึงพอใจให้แกลูกค้าเรียกกิจกรรมนี้ว่า “ความสูญเปล่า” เพราะลูกค้าจะยอม
จ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่ให้คุณค่ากับเขาเท่านั้น แต่ไม่เต็มใจจ่ายเงินซื้อความสูญเปล่าโดย
เด็ดขาด 
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ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นเคร่ืองมือในการจัดการ
กระบวนการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ โดยการพิจารณาคุณค่าในการด าเนินการเป็น
ระบบที่มุ่งเน้นการจ าแนกและก าจัดความสูญเปล่าในกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานและการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อเป้าหมาย เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้
องค์การสามารถ เพิ่มก าลังการผลิตและท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถท าให้
คงต้นทุนของการผลิตหรือสามารถลดลงจากเดิมได้ (Womack and Jones, 1996) การขจัดความสูญ
เปล่าในทุกพื้นที่ของสายการผลิตและเชื่อมโยงถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ดังเช่น การบริหารลด
ต้นทุนโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุน มีความสัมพันธ์กับบุคลากรด้วยการใช้ปัจจัย
ทรัพยากรในการลดต้นทุนการด าเนินงาน เช่น แรงงาน รอบเวลาการผลิต พื้นที่การจัดเก็บ ต้นทุน
การผลิต เป็นต้น โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์และประสิทธิผล (โกศล ดีศีลธรรม, 2547) 

 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม (2555) ได้อธิบายถึง แนวคิดลีนว่า เป็นเคร่ืองมือหนึ่ง ที่มุ่งเน้น
การขจัดความสูญเปล่า/ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ เพื่อช่วยให้การใช้วัตถุดิบ พลังงานและ
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตให้เหลือน้อย รวมทั้งยังช่วย
เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าอย่างต่อเน่ือง รวดเร็ว ทันเวลา ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลก าไร
และผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจ เกิดสภาพการท างานที่ไหลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมกับลีน (Lean Management for Environment) เป็น
แนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรที่ครบวงจร โดยการน าหลักการลีนมาบูรณาการใน
กระบวนการผลิต และลงมือปฏิบัติควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น 6 ขั้นตอนหลัก และ 21 
ขั้นตอนย่อย ดังนี ้

1. การเตรียมองค์กรและการสร้างทีมงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การสนับสนุนจากผู้บริหารและการสร้างความร่วมมือ 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร 
 ขั้นตอนที่ 3  จัดตั้งทีมงานหลักและทีมงานกลุ่มย่อย 
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร 
 ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาบุคลากร 
2. การบ่งชี้คุณค่า  
 ขั้นตอนที่ 6 การระบุคุณค่าของสินค้า/บริการหรือกระบวนการด าเนินงาน 



59 

 ขั้นตอนที่ 7  การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
3. การประเมินโดยละเอียด 
 ขั้นตอนที่ 8 การจัดท าแผนผังคุณค่าของแต่ละขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 9 การหาสาเหตุของความสูญเสีย 
 ขั้นตอนที่ 10 การก าหนดมาตรการ 
 ขั้นตอนที่ 11 การคัดเลือกมาตรการ 
4. การศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการ 
 ขั้นตอนที่ 12  การประเมินเบื้องต้น 
 ขั้นตอนที่ 13  การประเมินทางเทคนิค 
 ขั้นตอนที่ 14 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ 15 การประเมินทางสิ่งแวดล้อม 
 ขั้นตอนที่ 16 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
 ขั้นตอนที่ 17 การสรุปการคัดเลือกมาตรการ 
5. การลงมือปฏิบัติและการขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการ 
 ขั้นตอนที่ 18 การเตรียมแผนปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 19 การด าเนินตามแผนที่ก าหนด 
6. การทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนและขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นตอนที่ 20 การตรวจวัดประเมินความก้าวหน้า 
 ขั้นตอนที่ 21 การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 

โดยแผนภูมิขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมกับลีน 6 ขั้นตอนหลัก อธิบายโดย 
21 ขั้นตอนย่อย ดังแสดงในภาพที่ 2.9  
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ภาพท่ี 2.9 แผนภูมิขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมกับแนวคิดลีน 
ท่ีมา:  มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2555) 

 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับแนวคิดลีน จะเห็นได้ว่ามีการน าแนวคิดลีนมาบูรณา
การในกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ลด
ระยะเวลาในกระบวนการเคลื่อนย้าย เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการที่มีการวางแผนที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองในกระบวนการผลิต และเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์การ 

 

2.3 แนวคิดประสิทธิภาพ 
 

การท างานที่มีประสิทธิผลเพียงอย่างเดียวนั้นแม้ว่างานจะส าเร็จสมประสงค์ได้ แต่อาจเกิด
ความสิ้นเปลืองทรัพยากรในกระบวนการเกินความจ าเป็น ในขณะเดียวกันหากการท างานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเดียวอาจจะสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยแต่งานอาจจะไม่ส าเร็จตามเป้าหมายทุก
อย่างก็เป็นได้ ดังนั้นการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเรียกได้ว่าเป็นการท างานที่
สมบูรณ์แบบ โดยเป็นการท างานร่วมกันส่งผลถึงประสิทธิภาพขององค์การร่วมกัน (Skinner, 1971) 

 

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2553) กล่าวว่า ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Outputs กับ Inputs ว่าในการ
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ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้
หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเร่ืองเงินอย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ใช้
ในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึง
พอใจของสมาชิกในองค์การต่อวิธีการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจาก
ผลการสะท้อนกลับ 

 

สาคร สุขศรีวงษ์ (2553) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ปัจจัยน าเข้า
น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลผลิตในจ านวนที่ก าหนดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การท าสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง 
(Doing the thing right) ดังนั้นประสิทธิภาพจึงเกิดจากความสามารถของผู้จัดการหรือผู้บริหารใน
การท าสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้า ประสิทธิภาพจึงมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Inputs) และผลผลิต (Outputs) เพื่อให้ต้นทุนของทรัพยากร
ต่ าสุด 

 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2548, น. 403) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การ
สนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นคือการ
ลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านวัตถุและบุคลากรลง ในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรง ความเร็ว และความ
ราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น 

 

มณิศรี พันธุลาภ (2550) กล่าวว่า ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (Economic efficiency) 
คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่ได้
ลงทุนไป เพื่อตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 

 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พบว่า ไซมอน (Simon, 
1960) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการท างานของเคร่ืองจักร โดย
พิจารณาว่างานใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ดูได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Inputs) 
กับผลผลิต (Outputs) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้า แต่หาก
เป็นระบบการท างานของภาครัฐ ต้องน าความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการรวมอยู่ด้วย 
โดยอาจาเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้ 

E =   (I – O) + S 
E คือ  ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) 
O  คือ  ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับ (Output) 
I คือ  ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input) 
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S คือ   ความพึงพอใจในผลิตงานที่ออกมา (Satisfaction) 
 

มิลเล็ท (Millet, 1954) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งความพึงพอใจ
นั้น หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก การให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน (Equitable Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) การให้บริการ
อย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า (Progression) นอกจากนี้ กูด (Good, 1973) ยังได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพว่า 
คือ ความสามารถที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลา และความพยายามเล็กน้อย
ก็สามารถให้ผลงานส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึง ดรักเกอร์ (Drucker, 2002) ได้กล่าวไว้ว่า 
ประสิทธิภาพคือการกระท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (Doing things Right) ประสิทธิภาพมี 
2 อย่าง คือ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost efficiency) กับ ประสิทธิภาพด้านเวลา (Time 
efficiency)  

 

ความพึงพอใจในประสิทธิภาพองค์การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบันการให้
ความส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับว่าประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับความพึงพอใจ 

  
 Freeman (1984) ได้ให้ความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มของคนที่สามารถมี

อิทธิพลหรือผู้ที่จะได้รับอิทธิพล จากความส าเร็จของการด าเนินตามวัตถุประสงค์ขององค์ก าร 
ทิศทางเดียวกับ Atkinson (1997)ได้อธิบายถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ว่า องค์การ
ควรรู้และตระหนักถึงสิ่งที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Oliver (1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ความพึงพอใจของลูกค้าไว้ว่า ความพึงพอในเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ส าเร็จ เป็นการประเมินคุณลักษณะของสินค้าหรือการบริการที่ให้ความสบายใจในการบริโภคที่
ตอบสนองความต้องการได้ หรือความพึงพอในหมายถึงการประเมินผลสินค้าหรือบริการว่า
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าจะท าการศึกษาเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ความพึงพอในของลูกค้าเป็นพลวัตร มีการวิวัฒนาการ
ตลอดเวลา ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อวิวัฒนาการของความพึงพอใจคือ อัตราการใช้สินค้าหรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับบริการ เมื่อลูกค้าใช้สินค้าหรือมีประสบการณ์สูงยิ่งมีความพึงพอในสูง 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับ “ประสิทธิภาพ” ของนักวิชาการต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น อาจ
กล่าวได้ว่า “ประสิทธิภาพ” สามารถมองได้มากกว่า 1 มุมมอง คือ มุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
“ประสิทธิภาพ” มีความหมายถึง ความสัมพันธ์กันระหว่าง ปัจจัยน าเข้า ( Input) กับ ผลผลิต 
(Output) ที่ได้รับจากการใช้วัตถุดิบหากมีการใช้ปัจจัยในการผลิตน้อย แต่ในระบบการผลิตให้ผล
ผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าการน าเข้าวัตถุดิบและกระบวนการด าเนินการ ส่งผลให้มูลค่าของผลิตสูงกว่า
มูลค่าในการลงทุนมากเท่าใดนั่นคือแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพที่สูงของกระบวนการผลิต
นั้น และในอีกมุมมองหนึ่ง คือมุมมองในเชิงปฏิบัติงาน เป็นการมองในผลการปฏิบัติงานที่ได้จาก
การท างานในกระบวนการที่ถูกต้อง ใช้เวลารวดเร็วกว่าเดิม ทันตามความต้องการของลูกค้า เกิด
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมองในเร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรใน
การผลิตโดยรวมถึงคนและวัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของ
กระบวนการผลิตมีการพิจารณาถึงเทคนิค วิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการลดขั้นตอนการ
ท างานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการท างานมากขึ้น รวมถึงปัจจัยในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และในกระบวนการผลิตต้องเกิดการสูญเสี ย
ต่อทรัพยากรน้อยที่สุด ซึ่งถ้าผลการปฏิบัติงานดี จึงถือว่างานมีประสิทธิภาพ 

 

2.3.1 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาของ

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง การขยายตัวทางอุตสาหกรรมนี้เองก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะเมื่อมีการขยายตัวมากขึ้นปัญหาด้านมลพิษก็เพิ่มมากขึ้นตาม
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน ส่งผลต่อกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศ จากปัญหาเหล่านี้
จึงท าให้เกิดแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ  
กัน ซึ่งเรียกว่า “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)” 

 

หนึ่งฤทัย พานิชชวลิต และพุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ (2552) ได้อธิบายถึง ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจว่า ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คือ การจัดการให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพในการ
แข่งขันมากขึ้น ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่มาของ 
แนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ริเร่ิมโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (World 
Business Council for Sustainable Development: WBCSD) ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศชั้น
น าระหว่างประเทศกว่า 130 บริษัท จาก 30 ประเทศทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้าน
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สิ่งแวดล้อม (Earth Summit) เมื่อปี 2535 โดย WBSCD ได้ก าหนดแนวทางที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานด้านธุรกิจประสบความส าเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 7 ประการ ดังนี้  

 

1. ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ 
2. ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ 
3. ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
4. เสริมสร้างศักยภาพการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
5. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
6. เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ และ 
7. เพิ่มระดับการใช้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ 
 

 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2557) ได้อธิบายถึงแนวคิดเร่ือง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ว่า เป็น
การสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ (การเพิ่มผลก าไรให้กับองค์การ) และ
การรักษาระบบนิเวศ โดยการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ยังเป็นดัชนีชี้
วัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มุ่ งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นเป้าหมาย
โดยรวมของนานาประเทศในระยะยาวต่อไป แนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จึงสอดคล้อง
กับแนวคิดเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจประกอบการโดยยึดหลัก 3 สมดุล คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เร่ิมตั้งแต่การช่วยประเมินให้เห็นถึงสภาพของผลิตภัณฑ์ องค์การ
หรือภาคธุรกิจ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถใช้เทียบเคียงสมรถนะด้านการจัดการกับ
องค์การหรือภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (Benchmarking) อันจะน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภายในองค์การ ผลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สามารถน าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุนใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ในการก าหนดบทบาทในเชิงนโยบายของกลยุทธ์ขององค์การ ส าหรับการด าเนินงาน
ในอนาคตได้ ใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด และส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ในการเป็นผู้น าด้าน
การพัฒนา และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น ลดการใช้ทรัพยากร ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากขึ้น ลดการปล่อยมลภาวะ เป็นต้น 
และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 

กิติกร จามรดุสิต (2551) ได้นิยามค าว่า ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หมายถึง การน ามา
ซึ่งการแข่งขันกันในศักยภาพด้านการผลิตและการบริการโดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ และน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่การแข่งขันดังกล่าวมีความจ าเป็นที่
จะต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ให้อยู่ในระดับที่อย่างน้อย
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ต้องสอดคล้องกับความสามารถของโลกใบนี้ ที่จะรองรับผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันดังกล่าว
ได้ นอกจาก WBCSD ได้ให้ค าจ ากัดความของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแล้ว ยังมีองค์การ
อ่ืนๆ ที่ได้ให้ค าจ ากัดความของแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไว้ อาทิเช่น องค์กร
สิ่งแวดล้อมยุโรป (European Environment Agency) ให้ค าจ ากัดความของค าว่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจว่า คือ การสร้างสวัสดิภาพการกินดีอยู่ดีที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
ลดลง องค์กร Atlantic Canada Opportunities (ACOA) ก็ให้ค าจ ากัดความที่ค่อนข้างมีความหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การพยายามสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับ
การพยายามลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยของเสียและมลภาวะ 

 

หลักการเชิงทฤษฎีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ หนึ่งฤทัย 
พานิชชวลิต และพุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ (2552) 

1. มุ่งลดการบริโภคทรัพยากร (Reducing the consumption of resources) พยายามลดการ
ใช้วัตถุดิบตั้งแต่ต้นในการผลิตพลังงาน น้ าและที่ดิน ส่งเสริมการใช้ซ้ า (Reuse) และ
การแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของผลิตภัณฑ์ 

2. มุ่งลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (Reducing the impact on nature) ลดการปล่อยของ
เสีย ได้แก่ น้ าทิ้ง ขยะ และสารพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

3. มุ่งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ (Increasing product or service value) ท าให้
ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการสูงสุดแต่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด 

 

กิรณา ค าสิงห์นอก (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจประสบความส าเร็จอย่างแท้จริงนั้นมี 2 ส่วน คือ การปรับปรุงในส่วนของกระบวนการ
ผลิตในภาคธุรกิจเอง และที่ส าคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ให้หันมาให้ความสนใจ
และตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการตัดสิน ใจเลือกใช้สินค้าและบริการใน
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างจุดเปลี่ยนทางธุรกิจ 

 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อการประสานให้เกิดความดุล
ภาพ ระหว่างองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เศรษฐกิจ ระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม และสังคม 
ซึ่งเชื่อมโยงถึงมนุษย์ ซึ่งท าให้เกิดสภาพที่เรียกว่า เป็นภาวะยั่ งยืน (กิติกร จามรดุสิต, 2551) ดัง
แสดงในภาพ 2.10 โดยการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปัจจัยแรกที่ต้องค านึงถึงคือปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจต้องเป็นปัจจัยแรกที่ภาคธุรกิจค านึงถึง เพราะนั่นคือผลก าไรที่จะได้จากการประกอบ
กิจการ ดังนั้นแนวทางการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะสามารถ
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เกิดได้ต้องอาศัยความพยายามที่จะสร้างให้เกิดดุลภาพระหว่างองค์ประกอบ หรือมิติด้านเศรษฐกิจ
กับมิติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสามารถท าให้เกิดการแข่งขันได้อย่างเสรีในตลาดโลก น าสู่ผลก าไรที่
เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมโดยรอบดีขึ้น) อันจะน าไปสู่การมีชีวิตที่ดี
ของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (สุขภาพกายและจิตดีจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น) ซึ่งเมื่อน าไปโยงเปรียบเทียบกับหลักของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่
ก าหนดแนวทางไว้ตามวัตถุประสงค์แล้ว จะเห็นได้ว่าการสร้างความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม 
สามารถน าแนวหลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี  

 

      ภาพท่ี 2.10 องค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      ท่ีมา:  กิติกร จามรดุสิต (2551) 

 

จากแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นหลักการแนวใหม่ที่มุ่ง
ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงรุกภายในธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าเสรีในภูมิภาคในปัจจุบัน โดยควบคู่ไปกับความ
พยายามที่จะแทรกให้เกิดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะต้องมีต่อสังคม 
ด้วยการลดการบริโภคทรัพยากรและความพยายามที่จะลดการปล่อยของเสีย และมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อน ามาสู่ความยั่งยืนคือการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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2.3.2 การจัดการนวัตกรรม 
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

องค์การให้เกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย ศึกษาองค์ประกอบเพื่อเชื่อมโยงให้เกิด
การจัดการนวัตกรรมโดยเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและสามารถใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย
มุมมองหลายด้าน คือ แนวคิดมุมมองด้านทรัพยากรที่มีคุณค่าเฉพาะขององค์การ (Resource Based 
View: RBV) และแนวคิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จึงจะท าให้องค์การสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมเชิง
พฤติกรรมได้ดียิ่งขึ้น (พยัต วุฒิรงค์, 2557,  น.4) องค์การที่อยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันต้องพบกับ
การแข่งขันที่มีความรุนแรง ความต้องการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจที่สามารถทดแทนกันได้ รวมทั้งการไหลเวียนของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้นักวิชาการให้
ความสนใจกับ “นวัตกรรม” ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างความสามารถในการท า
ก าไรและน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ (Read, 2000) ซึ่งองค์การที่มีนวัตกรรม
สินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างความอยู่รอดขององค์การในระยะยาว แต่
ต้องอาศัยความเข้าใจ ความเชื่อและการยอมรับของคนในองค์การ และท าให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้น
ในทุกระดับและทุกหน้าที่งานซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการที่ต่อเนื่องและเกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน (Siguaw, J.A., Simpson, P.M. & Enz, C. A., 2006) 

 

 ความหมายของนวัตกรรม 
พยัต วุฒิรงค์ (2557) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมเป็นความคิด วิธีการ การกระท า

สิ่งใหม่ๆ ที่น ามาท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม หรือน ามาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม แม้ว่าความคิด วิธีการ การกระท าหรือสิ่งใหม่ๆ นั้นอาจจะเคยใช้ในสังคม
อ่ืนได้ผลดีมาแล้วก็ตาม แต่ถ้าน ามาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมอีกแห่งหนึ่งก็จัดได้ว่าเป็น
นวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานหรือการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นการยอมรับนวัตกรรมจึงหมายถึง การที่บุคคลได้น าเอา
ความรู้ ความคิด วิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตให้ดียิ่ง
ขั้น สร้างให้เกิดความสุขกาย สุขใจ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคม 

 

Porter (1990) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งส าคัญที่ท าให้
องค์การมีศักยภาพในการแข่งขัน และได้มองนวัตกรรมในความหมายที่กว้าง โดยรวมเอา
เทคโนโลยีใหม่และแนวทางในการท าสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ในส่วนของ Freeman (1974) ได้ให้
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ความหมายของ นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม (Industrial Innovation) ว่า นวัตกรรม คือกิจกรรมทาง
เทคนิค การออกแบบ การผลิต การจัดการ และการค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดส าหรับผลิตสินค้าใหม่ 
หรือการน าเอากระบวนการหรือเคร่ืองมือใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วมาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นคร้ัง
แรก ในแนวทางเดียวกันกับ Drucker (1985) ได้ให้ค านิยามของนวัตกรรมในมุมมองของ
ผู้ประกอบการว่า นวัตกรรม คือ เคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการในการแสวงหา
ผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง 
นวัตกรรมเป็นความสามารถที่ถูกแสดงออกมาในรูปของการฝึกฝน ศักยภาพในการเรียนรู้ และการ
น าไปปฏิบัติได้จริง การน าแนวคิดของวิธีการสร้างมูลค่าของสินค้าหรือบริการให้เกิดขึ้นในใจ
ผู้บริโภค และให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน จะต้องมีการประดิษฐ์คิดค้น และน าเสนอให้กับผู้บริโภค ภาค
ธุรกิจต้องหันมาเรียนรู้การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 

 

ส าหรับในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2546 Michael E. Porter ได้บรรยายในหัวข้อ “Thailand’s 
Competitiveness: Creating for Foundations for Higher Productivity” ซึ่งได้จัดขึ้นโดยสมาคมการ
จัดการแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ Porter พบว่าประเทศไทยยังไม่ได้สร้างรากฐานของการพัฒนาไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ในขณะที่หลายประเทศได้ก้าวข้ามจา กการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันไปสู่การสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์แล้ว ซึ่งในอดีตประเทศ
ไทยเติบโตแบบโชคช่วย ใช้แนวคิดเดิมๆ เป็นหลัก ไม่ได้เติบโตจากศักยภาพและความสามารถของ
ประเทศอย่างแท้จริงทั้งนี้ เกิดจากการขาดนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในโลก (พยัต วุฒิรงค์, 2557) จากปัญหาการ
ขาดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบการในประเทศไทย
จึงควรให้ความสนใจกับการสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์วัตกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยต้อง
ตระหนักว่า การพัฒนาและการด าเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์การต้องอาศัยทรัพยากรที่มีคุณค่า
เฉพาะขององค์การเพื่อสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและท าให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน(Barney, 1991)  

 

กองทุนพัฒนานวัตกรรม (2547) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็นความสามารถใน
การใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
นอกจากนั้นยังรวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และการฝึกอบรมมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์
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ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในรูปแบบของการเกิดธุรกิจใหม่ การลงทุนใหม่ ตลาดใหม่ 
รายได้แหล่งใหม่ และการจ้างงานใหม่ เป็นต้น 

 

จากความหมายในมุมมองต่างๆ ของนักวิชาการที่กล่าวมาจึงน ามาสู่การจัดองค์ประกอบ
เบื้องต้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การได้ดังนี้ (พยัต วุฒิรงค์, 2557) 

 

1. การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ภายในองค์การ 
(Hurley and Hult, 1998) และต้องพิจารณานวัตกรรมในทุกมุมมองที่เกี่ยวกับองค์การ
และทัศนคติของคนในองค์การ 

2. การมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม (Innovation Orientation) เป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับคนใน
องค์การที่ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง การค้นหาความต้องการของลูกค้าและการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนากระบวนการที่ต้องการสร้างให้องค์การมี
ความสามารถที่มีพลังและความคิดสร้างสรรค์ (Siguaw et al. 2006) 

3. ความรู้และการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้องค์การต้อง
มีความสามารถที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ (King & Tucci, 2002; 
Winter, 2003) 

4. การท าให้คนในองค์การมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขึ้น องค์การ
จ าเป็นต้องปรับระบบขององค์การทั้ งหมดให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และเกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
รวมถึงการเชื่อมโยงกับความรู้และการเรียนรู้ของคนในองค์การด้วย 

5. องค์การต้องมีกระบวนการภายในเพื่อสร้างกลุ่มของทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Bates & Flynn, 1995) กลุ่มของทรัพยากรที่มี
คุณค่าเฉพาะเป็นทรัพยากรที่เหมาะสมกับองค์การ การใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าเฉพาะเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาความสามารถขององค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว (Subramanian & Youndt, 2005) ทั้งนี้ ทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้ และ
ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเฉพาะขององค์การที่ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ (Barney, 1991) 

 

จากข้อมูลแนวความคิดในด้านนวัตกรรม ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน การสร้างนวัตกรรมให้
เกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ ทั้งในส่วนของทรัพยากร การสร้างการ
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เรียนรู้ให้กับองค์การ  และต้องด าเนินการทั่วทั้งองค์การ โดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการผลิต 
ต่อยอดในเร่ืองของนวัตกรรมการผลิตที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความสามารถหลักให้องค์การอย่างยาวนาน 

 

 ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเฉพาะขององค์การ (Resource Based View: RBV) 
ทรัพยากร เป็นพื้นฐานของความสามารถในการท าก าไรและเป็นแหล่งที่มาของ

ความสามารถองค์การ ทรัพยากรและความสามารถภายในเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์
องค์การในระยะยาว (Grant, 1991) ทรัพยากรได้รับค าจ ากัดความว่าเป็นทั้งสินทรัพย์ที่จับต้องได้
และจับต้องไปไม่ได้ที่อยู่ภายในองค์การ (Caves, 1980) ซึ่งเกิดจากทักษะ ความสามารถ การสร้าง
ประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้หรือการรวบรวมและสะสมกระบวนการท างานที่ดี ท าให้
ความสามารถเป็นที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Siripong Preutthipan, 1999) ดังนั้น 
ทรัพยากรขององค์การแต่ละแห่งรวมถึงอุปกรณ์หลัก ทักษะของพนักงาน สิทธิบัตร ตรายี่ห้อและ
การเงิน ทรัพยากรเหล่านี้ท าให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ กิจกรรมที่ท าให้เกิดผล
ลัพธ์ดังกล่าวต้องเกิดการท างานร่วมกันและมีการประสานงานระหว่างกลุ่มของทรัพยากร และ
องค์การต้องมีความสามารถในการจัดกลุ่มของทรัพยากรในการท างานหรือท ากิจกรรมบางอย่าง
ภายในองค์การอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

 

ทรัพยากรและความสามารถที่มีคุณค่าเฉพาะขององค์การ หมายถึง ทรัพยากรและ
ความสามารถที่มีคุณค่าต่อองค์การส าหรับสร้างศักยภาพในการสร้างคุณค่าเพิ่มต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน เรียกว่า สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ได้จากความต้องการของผู้ซื้อหรือความต้องการของ
ตลาดที่มีอิทธิพลต่อองค์การ (Barney, 1986) หรือสร้างผ่านประสบการณ์ขององค์การที่สะสมอย่าง
ต่อเนื่องและการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Dierickx & Cool, 1989; Reed & Defillippi, 1990; 
Cool & Dierickx, 1994) 

 

แนวคิดมุมมองด้านทรัพยากร ที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรม จึงจ า เป็นต้องมอง
ความสามารถที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับองค์การ โดยสินทรัพย์และกลไกที่มีอยู่ในองค์การเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน (Penrose, 1959; Rumelt, 1984; Teece, 1984; Wernerfelt, 1984) 
ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงส าหรับองค์การเป็นที่มาของการได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นการ
รวมกันของสมรรถนะและทรัพยากรซึ่งรวมกันเรียกว่า ความสามารถที่เต็มไปด้วยพลังและความคิด
สร้างสรรค์ (Teece, Pisano & Shnen, 1997) ซึ่งเป็นความสามารถที่ให้ความส าคัญที่มีความ
เปลี่ยนแปลง  
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Berney (1991) ได้อธิบายถึง ทรัพยากรองค์การมีความหมายรวมถึงสินทรัพย์ทั้งหมด 
ความสามารถ กระบวนการขององค์การ คุณลักษณะขององค์การ สารสนเทศและความรู้ซึ่งถูก
ควบคุมโดยองค์การเพื่อท าให้กลยุทธ์ที่น ามาใช้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยแบ่ง
ทรัพยากรที่มีความเฉพาะเจาะจงกับองค์การออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 

1.  ทรัพยากรทุนทางกายภาพ (Physical Capital Resources) หมายถึง เทคโนโลยีทาง
กายภาพที่ใช้ในองค์การ โรงงานและเคร่ืองมือ สถานที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์และการเข้าถึง
วัตถุดิบ 

2. ทรัพยากรทุนมนุษย์ (Human Capital Resources) รวมถึงการฝึกอบรม ประสบการณ์ 
การตัดสินใจ ความฉลาด ความสัมพันธ์ และสิ่งที่อยู่ภายในผู้จัดการและพนักงานใน
องค์การ 

3. ทรัพยากรทุนองค์การ (Organizational Capital Resources) รวมถึงโครงสร้างการ
รายงานอย่างเป็นทางการขององค์การ การวางแผนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การควบคุมและระบบการประสานงาน เช่นเดียวกับความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ
ระหว่างกลุ่มภายในองค์การและระหว่างองค์การกับองค์การอ่ืนในสภาพแวดล้อม ซึ่ง
ทุกองค์การมีการแข่งขันเพื่อค้นหาทรัพยากรที่หายาก (Yuchtman & Seashore, 1967) 

 

จากที่กล่าวมา จึงสรุปได้ว่า ทรัพยากรเป็นที่มีของความสามารถขององค์การ และ
ความสามารถเป็นที่มาที่ส าคัญที่สุดของการได้เปรียบทางการแข่งขัน การสร้างผลประโยชน์ให้
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรผ่านความสามารถขององค์ก าร ทรัพยากร
น าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการ
แข่งขันต้องระบุได้ว่า ทรัพยากรต้องมีคุณค่า (Valuable) ต้องมีความหายาก (Rare) ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์ (Imperfectly Imitable) และไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 
(Imperfectly Substitutable) โดยลักษณะเฉพาะของทรัพยากรที่มีความหายาก ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบ มีความยั่งยืน ไม่สามารถซื้อขายได้ ไม่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถทดแทนได้ 
น าไปสู่การสร้านวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ ส่งผลต่อกระบวนการผลิตที่สร้างความได้เปรียบให้
เกิดขึ้นในองค์การได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 

 องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
การเรียนรู้ขององค์การเป็นกระบวนการที่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรม ซึ่งมีหน้าที่ใน

โครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Hult & Ferrel, 1997) ทั้งนี้ องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
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องค์การที่มีทักษะในการสร้าง ค้นหาและโยกย้ายความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ในองค์การเพื่อสะท้อนถึงความรู้ใหม่และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Garvin, 1993) มีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อช่วยให้เกิดทุนทางปัญญา ความคล่องตัว และการสร้างให้เกิดทักษะ
และความสามารถกับพนักงาน แม้ว่าการเรียนรู้ขององค์การจะเกิดขึ้นผ่านระดับบุคคล แต่เป็นการ
เรียนรู้ขององค์การที่มีผลจากการสะสมการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ซึ่งสมาชิกเข้ามาและ
ออกไปจากองค์การ รวมถึงผู้น ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ความทรงจ าขององค์การท าให้
พฤติกรรม บรรทัดฐาน และค่านิยมยังคงอยู่ตลอดไป (Hedberg, 1981) โดย Argyris & Schon 
(1978) อธิบายว่า การถ่ายโอนความรู้จากกระดับบุคคลไปสู่องค์การเป็นผลลัพธ์ในการเรียนรู้ใน
ระดับองค์การหรือปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่เรียนว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

Senge (1990) อธิบายถึง ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นองค์การที่มีการ
มุ่งเน้นการกระตุ้น เร่งเร้า และจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อขยายศักยภาพของตนเองและองค์การ โดยในการลงมือปฏิบัติภารกิจต่างๆ  
ให้ส าเร็จลุล่วง โครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรู้แสดงออกผ่านบรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์การที่ท าให้กระบวนการของการเรียนรู้ในองค์การเกิดขึ้น (Later & Narver, 1995) ดังนั้น 
องค์การแห่งการเรียนรู้จึงประกอบด้วยการเรียนรู้ (Learn) และ การปฏิบัติ (Behave) (Hult & Ferrel, 
1997) โดยมนุษย์จะต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) 
อย่างต่อเน่ืองด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องการการบริหารงานเพื่อสร้างวิธีปฏิบัติที่มีการตั้งค าถามอย่าง
ต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อท าให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ได้แพร่กระจายไปสู่การตัดสินใจและ
กลายเป็นกฎในการตัดสินใจขององค์การ (Hult, 1998) สิ่งส าคัญที่ได้จากการเรียนรู้ (Paladino, 
2007) 

1. การสร้างคุณค่าที่น าเสนอให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการ 
2. การปรับปรุงวิธีการและกระบวนการท างานขององค์การอย่างต่อเน่ือง 
3.  การสร้างทรัพยากรที่หายาก (Belohlav, 1996) 
 

จากสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ท าให้องค์การเกิดการเรียนรู้ภายในองค์แล้ว ยังต้องสร้างโอกาส
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมผ่านทรัพยากรที่มีอยู่เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างโอกาสดังกล่าว การเรียนรู้แสดงออกในรูปของความรู้ 
ประสบการณ์ และสารสนเทศขององค์การ (Mahoney, 1995) ซึ่งท าให้องค์การมีความสามารถเหนือ
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คู่แข่งขัน องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ต่อเมื่อองค์การมี
ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน (Crossan, Lane, White & Djurfeldt, 1995)  

 

องค์การแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นลักษณะขององค์การที่มีกิจกรรมอย่างกว้างขวางในการสร้าง
และใช้ความรู้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการได้รับและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงด้านตลาดและผลการด าเนินงานของคู่แข่งขัน ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างสินค้าใหม่ที่มีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน (Hurley & 
Hult, 1998) การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีผลต่อประเภทของสารสนเทศที่องค์การจ าเป็นต้องรวบรวม 
(Dixon, 1992) และสารสนเทศเหล่านี้ต้องมีการแปลความหมาย การประเมิน และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ (Moorman & Miner, 1998) โดยให้ความส าคัญกับการสื่อสารและกระจายความรู้ที่มีอยู่ 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ความทรงจ าขององค์การพร้อมที่จะได้รับการเข้าถึง อย่างสม่ าเสมอ 

 

จากองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้ว ในการจัดการนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การอย่างต่อเนื่อง 
ได้นั้นองค์การต้องค านึงถึง ทรัพยากรมีคุณค่าเฉพาะขององค์การว่ามีเพียงพอในการพัฒนาหรือไม่ 
และการปรับองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ชัดเจนอย่างไร เพื่อพัฒนาองค์การให้เกิดการ
จัดการนวัตกรรมอย่างชัดเจนได้ในอุตสาหกรรม ส่งผลให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขัน 
และมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 
กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์ และบุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัย

ส าคัญที่มีผลต่อการจัดการกรีนซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไทย พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญมากในการริเร่ิมการจัดการกรีนซัพพลายเชนในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎระเบียบของรัฐบาลและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(0.269) ดังนั้นรัฐบาลควรก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับให้ภาคอุตสาหกรรม
ด าเนินงานตามแนวทางของอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  ปัจจัยที่มี
ความส าคัญรองลงมาคือการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (0.125) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์การที่
ประสบความส าเร็จในการจัดการกรีนซัพพลายเชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารอย่างจริงจังโดยจะต้องมีการก าหนดเป็น กลยุทธ์ขององค์การดังนั้นจึงเป็นปัจจัยระดับ
เร่ิมต้นด าเนินการจัดการกรีนซัพพลายเชน นอกจากนั้นคู่แข่งขันก็มีความส าคัญ (0.105) โดยเฉพาะ
องค์การที่อยู่ในระดับเร่ิมต้นให้ความส าคัญกับปัจจัยนี้สูงกว่าองค์การที่อยู่ในระดับเชี่ยวชาญ การใช้
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เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ธรกิจมีต้นทุนในการด าเนินงานที่ลดลงตามไป
ด้วย ดังนั้นองค์การที่ได้ด าเนินการกรีนซัพพลายเชนไปแล้วหรือกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชายจึง
มองถึงปัจจัยเร่ืองการลดต้นทุนให้มากขึ้น จากการจัดการกรีนซัพพลายเชนด้วย  

 

รัชญา นิชากรกีรติ และสมชาย วิรุฬผล (2558) ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็นในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็นในประเทศไทยประกอบด้วย 1)แผนปฏิบัติ
งาน 2)เคร่ืองมือสนับสนุน 3)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)นโยบาย 5)ความตระหนัก และ 6)การสนับสนุน
จากภาครัฐ นอกจากนี้ แผนปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญที่องค์การต้องก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการจัดให้มีเคร่ืองมือสนับสนุน องค์การควร
ถ่ายทอดแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน
อย่างชัดเจนเพื่อให้องค์การสามารถก ากับดูแลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าประสงค์และสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

กิติกร จามรดุสิต (2558) ได้ศึกษาถึง เมืองเชิงนิ เวศและการประยุกต์ใช้  แนวคิด
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ จากการศึกษาพบว่า เมืองเชิงนิเ วศ 
แนวคิดของการพัฒนาเมืองสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในลักษณะหนุนเสริมกันเพื่อผลลัพธ์เชิงบวกในมิติสังคมอันเกิด
จากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง รูปแบบการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศอาศัยกลไกของ
การสร้างดุลภาพใน 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลักส าคัญแตกต่างกันตามแต่ละบริบท และ
นโยบายการพัฒนาเมืองในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันมักเน้นที่มิติของเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองเป็นหลัก กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการ
พัฒนาจังหวัดระยองสู่เมืองเชิงนิเวศแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้หลักประสิทธิเชิง
นิเวศเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นการสร้างดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมิติสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติเชิงสังคม ทั้งในรูปแบบของหลักการ (Principle) และตัวชี้วัด (Indicators) 
เพื่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเมือง ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของจังหวัดระยองความเอนเอียงของดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเติบโต
ในด้านของการผลิตของจังหวัดที่น าสู่การเปลี่ยนแปลงส าคัญต่อมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขสามารถท าได้ด้วยการสร้างให้เกิดการพัฒนาเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
กระบวนการ การผลิต การวางแผน และคนในสังคม 

 

นภดล สืบเจริญถาวร และกัญจนา ทองสนิท (2556) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การปรับปรุงการวาง
แผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ ในการศึกษาพบว่าการผลิตในปัจจุบันไม่สามารถท าการ
ผลิตได้เสร็จทันตามก าหนดเวลาการส่งมอบให้แก่ลูกค้า เหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากความหลากหลาย
ของขั้นตอนในการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ และการวางแผนการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การผลิต ในงานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดตารางการผลิต โดยใช้แนวคิดการจัดการตารางการ
ผลิตแบบย้อนกลับมาวางแผนการผลิต และท าการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ผลการวิจัยพบว่าสามารถส่งผลิตภัณฑ์
ทันตามก าหนดเพิ่มขึ้นจาก 74.18% เป็น 85.54% และระยะเวลาในการผลิตเฉลี่ยเร็วขึ้นจาก 32.83 
วัน เป็น 26.33 วัน ซึ่งในการผลิตจริงยังคงมีการผลิตที่ไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดอยู่มาก ส่งผลให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ดีเท่าที่ก าหนดในแผน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิด
จากมีงานซ่อมระหว่างผลิต และมีงานแทรกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

ฑภิพร สุพร (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใหม่
ในตลาดสหภาพยุโรป กรณีศึกษาการปรับใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย 
โดยได้ศึกษาถึงผลกระทบของระเบียบการติดฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรปต่อ
ผู้ผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มจากประเทศไทย ตลอดจนศึกษาว่าฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป
มีลักษณะของการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) ด้วยหรือไม่ จาก
การศึกษาพบว่า การติดฉลาก Eco-Label (EU Flower) หรือ ฉลากสิ่งแวดล้อมแห่งสหภาพยุโรปเป็น
ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อต้องการก าหนดมาตรฐานสินค้าและการผลิตสินค้าที่
ต้องการน ามาขายในตลาดสหภาพยุโรปเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ โดยเป็น
การตอบรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกที่เป็นประเด็นที่ทุกชาติให้ความสนใจ โดยสินค้าที่ผ่านเกณฑ์
ดังกล่าวสามารถได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมนี้มาติดบนสินค้าของตนเองได้ 

 

Levidow Les (2014) ได้ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในระบบ
การให้บริการน้ าในอุตสาหกรรม กรณีศึกษาการประเมินตัวเลือกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Eco-
efficiency improvements in industrial water-service system: assessing options with stakeholders) 
จากการศึกษาเป็นการปรับปรุงตัวเลือกในการพิจารณาการลงทุนในกระบวนการเพื่อลดภาระ
ทรัพยากรจากปัจจัยการผลิตและกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาการใช้น้ า
อย่างประหยัดเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส าคัญ ให้ความสนใจ มีการ



76 

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเพื่อเปรียบเทียบการปรับปรุงทั้งระบบท าให้เกิดการลงทุนและการ
ปรับปรุงร่วมกันรวมถึงมีการแบ่งปันความรู้และความรับผิดชอบต่อองค์กรร่วมกัน 

 

Rick Clayton, Kristin Fairman, Donald Haughton and Robert Viegas.  (2011)ได้ศึกษาถึง 
ตัวชี้วัดอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมสีเขียว กรณีศึกษาการพัฒนาสินค้าและบริการสีเขียว 
(Measuring Green Industry Employment: Developing a Definition of Green Goods and Services) 
โดยท าการศึกษานี้ส านักงานสถิติแรงงานในสหรัฐอเมริกา และประชาชนมีความคิดเห็นว่า การจ้าง
งานสีเขียวควรระบุในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและการบริการสีเขียวได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงระดับในการจ้างงานในพื้นที่อุตสาหกรรมสีเขียวควรมีความชัดเจนและมีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสม 

 

Hult, Hurley, Robert & Knight (2004) ได้ท าการศึกษาองค์การจ านวน 181 แห่งที่มี
ยอดขายมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Innovativeness: Its Antecedents and Impact on 
Business Performance.) ศึกษาถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากกว่าองค์การอ่ืนๆ 
และความเชื่อมโยงระหว่างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลการด าเนินงานขึ้นอยู่
กับบริบทของสภาพแวดล้อมหรือไม่ โดยให้ความสนใจกับการมุ่งเน้นด้านลูกค้า การมุ่งเน้นความ
เป็นเจ้าของและการมุ่งเน้นเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่
มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การท าให้สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมด้านนวัตกรรรมมีความส าคัญ
ต่อความส าเร็จขององค์การ นอกจากนี้การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นตัวแปรที่สอดแทรกระหว่าง
การมุ่งเน้นด้านลูกค้า การมุ่งเน้นการเรียนรู้และการมุ่งเน้นความเป็นเจ้าของกับผลการด าเนินงาน 
ทั้งนี้การมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่มีผลทางตรงต่อผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ แต่ต้องมีการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจึงจะท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่สูงขึ้น ดังนั้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างผลการด าเนินงานที่สูงขึ้น ถ้าปราศจากความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่แข็งแกร่ง การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อความส าเร็จของ
องค์การ การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการมุ่งเน้นด้านลูกค้าและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ท าให้เกิด
ประสิทธิผลขึ้น เนื่องจากองค์การมีความใกล้ชิดกับผู้ซื้อและเข้าใจตลาดมากขึ้นซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสินค้า กระบวนการและการบริหารที่เหนือกว่า ทั้งนี้การ
มุ่งเน้นด้านการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญโดยเฉพาะ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนสูง เช่นเดียวกับการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นก่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญ การมุ่งเน้นการเรียนรู้ท าให้ความสามารถใน
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การสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาแนะน าว่า เมื่อสมาชิกในองค์การได้รับความรู้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ องค์การน้ันจะได้รับความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.11 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.  การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ในอตุสาหกรรมฟอก
ย้อม 

  การลดการใช้ทรัพยากร 
  การใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า 
  การบ าบัดน้ าท้ิงเพ่ือน ามาใช้ซ้ า 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาทักษะของบุคลากรในการผลิตท่ีมุ่งเน้นการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ค่านิยมการท างานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 คุณค่าท่ีเกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน 

3. การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 การจัดระบบขนส่งภายในองค์การท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 การวางแผนระบบคลังสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดการนวัตกรรม 
 ระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 คุณค่าทรัพยากรบุคคลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประสิทธิภาพการจัดการ
ของอุตสาหกรรมฟอก

ย้อมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 ความประหยัด  ด้ าน
ต้นทุน ทรัพยากรมนุษย์ 
วัตถุดิบในการผลิต  วิ ธี
ปฏิบัติงาน และเวลา 
 คุณภาพ 
 ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวแปรตน้ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 
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2.6 สมมติฐานการวิจัย 
 

  สมมติฐานการวิจัยมีดังต่อไปนี้  
1.  สมมติฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

สมมติฐานที่ 1 การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
จัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 3 การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 4  การจัดการนวัตกรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 

2. สมมติฐานการพยากรณ์ กล่าวคือ ปัจจัยหลัก 4 ตัวแปรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs (x1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (x2) การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(x3) และ การจัดการนวัตกรรม
(x4) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 
 

2.7 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 

ตัวแบบประสิทธิภาพ หมายถึง แบบจ าลองแสดงลักษณะความเป็นจริงทางสังคม ซึ่งไม่
สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกหรือผิด  แต่เพื่อปฏิบัติการให้ได้ผลผลิตจากกระบวนการผลิตที่คุ้มค่าในด้าน
ต้นทุน มีความเที่ยงตรงในด้านเวลา และกระบวนการที่มีคุณภาพ 

 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้จากการท างานในกระบวนการที่ถูกต้อง ใช้เวลา
รวดเร็วกว่าเดิม ทันตามความต้องการของลูกค้า เกิดความพึงพอใจโดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมองในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรในการผลิตโดยรวมถึงคนและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม คุ้มค่า 
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ความประหยัด หมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
โดยให้ได้ผลผลิตออกมาดีและมากที่สุด ในขณะที่ใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมน้อยที่สุด 
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คุณภาพ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า และผลผลิต เพื่อให้ได้สินค้าตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามนโยบายขององค์การ 

 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มคนที่สามารถมีอิทธิพลหรือผู้ที่จะ
ได้รับอิทธิพลจากความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยคาดหวังเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 

หลักการจัดการทรัพยากรตามหลัก 3Rs หมายถึง ว่า การจัดการทรัพยากรโดยการใช้เท่าที่
จ าเป็นส่งผลให้เกิดของเสียน้อยลง ให้ความส าคัญในการลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็นล าดับ
แรก โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่มีการผลิตแล้ว
เมือ่เกิดของเสียขึ้นต้องพยายามหาแนวทางการน ากลับไปใช้ซ้ าหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด 

 

การลดการใช้ทรัพยากร (R1-Reduce) หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งก าเนิด ใช้
เท่าที่จ าเป็นโดยเลือกทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 

การใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า (R2-Reuse) หมายถึง การน าทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ าให้ได้มาก
ที่สุดโดยพิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสีย เพื่อน ามาสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ของกระบวนการผลิตคร้ังต่อๆ ไป 

 

การบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (R3-Recycle) หมายถึง การน าของเสียหรือทรัพยากร
ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรใน
การผลิต โดยเน้นในส่วนของทรัพยากรน้ าและพลังงาน 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การ
มีส่วนร่วมของคนในองค์การและการท างานเป็นทีม มีระบบการบริหารจัดการและผลักดันให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์การในการด าเนินการตามหลักการมีส่วนร่วมมีระบบที่
ชัดเจน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตระหนักถึงการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่ม
คุณค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

การพัฒนาทักษะของบุคลากรในการผลิตที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แหล่งที่มาและกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการผลิต การบริการ กระบวนการขนส่งภายในและภายนอกองค์การ
ตลอดจนชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
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ค่านิยมการท างานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สร้าง
ความเจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล 

 

คุณค่าที่เกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน หมายถึง การผลิตที่มุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า
หรือความสูญเสีย เพื่อช่วยให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
การสูญเสียในวงจรการผลิต โดยวางแผนการท างานและลงมือปฏิบัติ ร่วมกับการใช้เคร่ืองมือการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต 

 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม หมายถึง การให้ความส าคัญถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการ 
บูรณาการกันระหว่างแผนกภายในและระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
การบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมมาร่วมกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 

 

การจัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาการขน
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด เพื่อการขนส่งที่ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

การวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดการวัตถุดิบ ชิ้นส่วน
หรือส่วนประกอบและกระบวนการจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบ กระบวนการในการผลิต การส่งสินค้า
สุดท้ายให้กับผู้บริโภคและการจัดการสินค้าที่หมดอายุการใช้งานโดยทุกกระบวนการนั้นเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุสินค้า 

 

ด้านการจัดการนวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้ ความคิด วิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้
ปรับปรุงการประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การให้เกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรมโดย
เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและสามารถใช้ได้จริง  

 

ระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถในการใช้
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิด
กระบวนการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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คุณค่าทรัพยากรบุคคลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความหายาก
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถทดแทนกันได้ น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม  

 

องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเรียนรู้
แสดงออกผ่านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยการเรียนรู้ และการปฏิบัติ การ
ปรับปรุงวิธีการและการบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง 

 
 



บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีขึ้นส าหรับ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์การ
อ่ืนๆ ต่อไป โดยได้ก าหนดหลักวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1.  สถานที่ด าเนินการวิจัย 
2. รูปแบบงานวิจัย 
3. ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
4.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. การรายงานผลการวิจัย 

 

3.1 สถำนท่ีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้ ได้ก าหนดเอาโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น
โรงงานที่ตั้งอยู่ใน 4 ภาค คือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภากกลาง และภาคใต้ รวมทั้งหมด 74 
โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานขนาดกลางทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 47 โรงงาน และ
โรงงานขนาดใหญ่ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 27 โรงงาน โดยมีขนาดของโรงงาน
ที่มีทุนจดทะเบียน ทั้ง 2 กลุ่ม ดังตารางที่ 3.1 
ตำรำงท่ี 3.1  จ านวนของอุตสาหกรรมฟอกย้อม ที่ใช้เป็นสถานที่ท าการวิจัย 
ล าดับที่ แบ่งตามภูมิภาค จ านวน (โรงงาน) 

1 ภาคกลาง 52 
2 ภาคตะวันออก 11 
3 ภาคตะวันตก 10 
4 ภาคใต้ 1 
 รวมทั้งสิ้น 74 

ท่ีมำ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 
         สืบค้นจาก http://userdb.diw.go.th/results1.asp 

http://userdb.diw.go.th/results1.asp
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3.2  รูปแบบงำนวิจัย 
 

ประเภทการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง 
นิรนัย (Deductive) ในการน าเอา แนวความคิดทฤษฏีต่างๆ ที่ได้มีผู้ศึกษามาแล้วในอดีตเพื่อมาท า
การพัฒนาตัวแบบและทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด เพื่อพิสูจน์ตัวแปรเชิงสหสัมพันธ์ 
(Correlation) และหาผลสรุปตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) เป็นหลัก 
 

3.3 ประชำกรและขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

3.3.1 ประชำกร (Population)  
ประชากร (Population) ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ประชากรคือ ผู้ที่มีต าแหน่งในการบริหาร

จัดการในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับจัดการองค์การ
ได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับ ผู้ปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย (ประเภท 22(3)) ขนาดกลางที่มีทุนจด
ทะเบียนธุรกิจการค้า ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป และขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนตั่งแต่ 200 ล้าน
บาท ขึ้นไป มีสถานะคงอยู่ทั้งหมด 74 โรงงาน ดังแสดงในภาคผนวก ค.  

 

3.3.2  กำรสุ่มตัวอย่ำง (Sample Size)  
การสุ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงที่เป็นหน่วย

ตัวแทนของประชากร ในการวิจัยนี้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรว่าควรก าหนดขนาดตัวอย่าง 20 
เท่าของตัวแปร (Schumacher, R. E. & Lomax, R. G., 2010, pp.42)  

 

การได้มาของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด ควร
จะต้องก าหนดตัวแปรต่างๆ ที่จะใช้ในการวิจัยให้มีความชัดเจนว่า มีจ านวนตัวแปรกี่ตัวแปรในการ
วิจัย ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เจาะจงก าหนดตัวแปรหลัก 4 ตัว คือ การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่า
โดยใช้หลัก 3Rs การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ
การจัดการนวัตกรรม โดยมีตัวแปรย่อยของทั้ง 4 ตัวแปรหลักนี้มี 12 ตัวแปร ในส่วนของตัวแปร
ตามได้ก าหนดไว้ 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่มีปัจจัยย่อยๆ 
อีก 3 ปัจจัย คือ ด้านความประหยัด ด้านคุณภาพ และด้านความพึงพอใจ 
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จากตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร รวมเป็น 5 ตัวแปร ซึ่งมีปัจจัยตัวแปร
ย่อยรวมทั้งสิ้น 15 ตัวแปรย่อย ดังนั้นจ านวน 20 เท่าของตัวแปรเท่ากับ 15 x 20 = 300 ตัวอย่าง และ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัตงิาน จ านวน 300 คน     

 

จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา ในการวิจัยคร้ังนี้วิธี เลือกตัวอย่ างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นการใช้วิจารณญาณหรือประสบการณ์ในการเจาะจง (เพ็ญแข ศิริวรรณ, 
2545, น. 62) ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่ง
เป็นภูมิภาคที่มีจ านวนของโรงงานฟอกย้อมมากที่สุด และรองลงมาตามล าดับ ด้วยการเลือกตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างเองจากประสบการณ์เพื่อให้เหมาะสมกับงานวิจัย (สุรพล กาญจนจิตรา, 
2551, น. 41) เพราะผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นในกลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม
ได้      

3.3.3 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)  
โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากสื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร 

บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต แนวคิดและเอกสารผลงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฟอกย้อม มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณา
ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 

จากการก าหนดหัวข้อการวิจัย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัย การตรวจสอบเอกสาร
วิชาการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ พร้อมทั้งการขอค าปรึกษาคณาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการจัดท าเคร่ืองมือในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

3.4.1 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือในการวิจัย (Research Instrument) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้มีการก าหนดเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ เคร่ืองมืออ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องน ามาเขียนเป็นข้อค าถามตามโครงสร้างของตัวแปรที่ก าหนด เป็นการออกแบบสอบถาม
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แบบปลายปิด (Closed Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) โดยพิจารณา
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

 

ตอนท่ี 1  ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของโรงงานเละคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และคุณลักษณะของพนักงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อายุ เพศ พื้นฐานการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงงาน ประกอบด้วย ต าแหน่งของกลุ่มตัวอย่าง 
ประสบการณ์ จ านวนพนักงานเพื่อทราบถึงขนาดของกิจการ ประเภทของธุรกิจ ประเภท
ของงานฟอกย้อม และกลุ่มลูกค้า  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอก
ย้อม ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ 
จ านวน 58 ข้อ โดยครอบคลุมปัจจัยที่ส่งประสิทธิภาพเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการ
ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ในอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทักษะการฟอกย้อม การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการ
จัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม  

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมลักษณะ
แบบสอบถามเป็นค าถามแบบประเมินค่า มี 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมในด้านความประหยัด ด้านคุณภาพ และด้านความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

ลักษณะค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นค าถามแบบประเมินค่า  
5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด  
  5  หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด 
  4  หมายถึง   เห็นด้วยมาก 

3  หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง   เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ รูปแบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม จ านวน 3 ข้อ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด 
(Open Ended Question) ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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3.4.2  กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตามความหมายของความเที่ยงตรง

ที่หมายถึง คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดในคุณลักษณะพฤติกรรม 
เน้ือหาสาระที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและวัดได้ถูกต้องตามความเป็น
จริง (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553, น. 265-269)  

ผู้วิจัยมีแนวทางปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือวิจัยให้มีความเที่ยงตรงดังนี้ 
1. ในการก าหนดความหมายของตัวแปร ก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นที่

ต้องการโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 
2. ก าหนดข้อค าถาม โดยการสร้างเคร่ืองมือวิจัยโดยค านึงถึงทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบ

แนวทาง 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและ

ครอบคลุมด้านเนื้อหาแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้ว
น าเสนอใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

4. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 
โดยเชิญผู้ เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นนักวิชาการและผู้ประกอบการเข้าร่วมท าการ
ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงเคร่ืองมือทางด้านรูปแบบ ส านวนภาษา และความหมาย
ของภาษาที่ใช้ 

5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
อีกครั้ง 

ในการพิจารณาถึงความสอดคล้องของตัวแปรต้นและตัวแปรตามของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย ผู้วิจัยได้อธิบายถึงความสอดคล้องของตัวแปรต้นและตัวแปรตามกับทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 3.2 และ 3.3 ดังนี้  
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ตำรำงท่ี 3.2 ความสอดคล้องของตัวแปรต้นของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ตัวแปรต้น นิยามปฏิบัติการ 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
ข้อค าถาม 

1. การจัดการทรัพยากร
ให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs  

การจัดการทรัพยากรโดยการใช้ เท่าที่
จ าเป็นส่งผลให้เกิดของเสียน้อยลง ให้
ความส าคัญในการลดของเสียให้เหลือ
น้อยที่สุดเป็นล าดับแรก โดยมุ่งเน้นการ
ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักจากที่มีการผลิตแล้ว
เมือเกิดของเสียขึ้นต้องพยายามหาแนว
ทางการน ากลับไปใช้ซ้ าหรือใช้ใหม่ให้
ได้มากที่สุด 

- ส านักบริหารจัดการ
ก า ก อุ ต ส าหก ร รม 
(2555) 

ส่วนที่ 2 

1.1 การลดการใช้
ทรัพยากร R1-Reduce 

การส ารวจความเหมาะสมก่อนการ
ด าเนินการผลิต และการติดตามการใช้
ท รัพ ย าก ร รวมถึ ง ก า รป รับ เปลี่ ย น
กระบวนการเพื่อลดการใช้ทรัพยากร 

- สาโรจน์ ปาสาทิกา 
(2542) 
- ส านักบริหารจัดการ
ก า ก อุ ต ส าหก ร รม 
(2555) 

ข้อ 1-9 

1.2 การใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ซ้ า R2- Reuse 

การน าสีย้อมกลับมาใช้ซ้ า การน าสีย้อม
มาใช้ในการผลิตใหม่ รวมถึงการน าน้ า
จากถังกรองมาใช้ซ้ าในกระบวนการผลิต 

- ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม (2555) 
- ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรม (2552) 
- กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล (2555) 

ข้อ 10-14 

1.3 การบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อ
น า ก ลั บ ม า ใ ช้ ซ้ า  R3-
Recycle 

การน าของเสียหรือทรัพยากรที่ใช้แล้วมา
ผ่ านกระบวนการแปรสภาพเพื่ อน า
กลับมาใช้ใหม่  โดยเน้นในส่วนของ
ทรัพยากรน้ าและพลังงาน  

- ศูนย์บริการวิชาการ
แ ห่ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย (2556) 
- กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล (2555) 

ข้อ 15-18 
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ตำรำงท่ี 3.2 ความสอดคล้องของตัวแปรต้นของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปรต้น ความหมายของตัวแปร 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
ข้อค าถาม 

2. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทักษะการฟอกย้อมที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของคนในองค์การและการ
ท างานเป็นทีม มีระบบการบริหารจัดการ
และผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนทั้งองค์การในการด าเนินการตาม
หลักการมีส่วนร่วมมีระบบที่ชัดเจน มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตระหนักถึงการ
สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ 

- ส า นั ก ง า น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรม (2556) 
- ไชยยศ ไชยมั่นคง 
และคณะ (2557 

ส่วนที่ 2 

2.1 การพัฒนาทักษะของ
บุคลากรในการผลิตที่
มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาทักษะในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต ด้าน
การจัดการโครงการเพื่อลดการใช้พลังงาน 
ตลอดจนทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อมุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- ส า นั ก ง า น โ ล จิ
สติกส์ (2558)  

ข้อ 19-25 

2.2 ค่านิยมการท างาน
แบบเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การสร้างความตระหนักถึงกฎระเบียบ 
เน้นคุณค่าของผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้ง
องค์การ   

- ส ถ า บั น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
อุตสาหกรรม (2557) 
- ศูนย์พัฒนา เมือง
อุ ตส าหกรรม เชิ ง
นิเวศ (2557) 

ข้อ 26-29 

2.3 คุณค่าที่เกิดจากการ
ผลิตตามแนวคิดลีน 

การผลิตที่มุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า
ความสูญเสีย การวางแผนการท างานและ
ลงมือปฏิบัติ ร่วมกับการใช้เคร่ืองมือการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต 

- มู ล นิ ธิ ส ถ า บั น
สิ่งแวดล้อม (2555) 

ข้อ 30-33 
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ตำรำงท่ี 3.2 ความสอดคล้องของตัวแปรต้นของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปรต้น ความหมายของตัวแปร 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
ข้อค าถาม 

3. ด้านการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ก า ร ใ ห้ ค ว า มส า คั ญถึ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการบูรณาการ
กันระหว่างแผนกภายในและระหว่างองค์การ
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

- Gilbert, S. (2001) 
- ประจวบ  กล่ อม
จิตร (2557) 

ส่วนที่ 2 

3.1 การจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้ส่ง
มอบปัจจัยการผลิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าด้านผลประโยชน์
ร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ส่งมอบ
ปัจจัยการผลิต  

- กาญจนา กาญจน
สุนทร (2558) 
- ส า นั ก ง า น โ ล จิ
สติกส์ (2558) 

ข้อ 34-37 

3.2 การจัดระบบ
ขนส่งภายในองค์การ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การออกแบบระบบขนส่ง และจัดระบบ เพื่อ
เ อ้ื ออ า นว ยต่ อก า รผลิ ตที่ ล ดมลพิ ษต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

- ส า นั ก ง า น โ ล จิ
สติกส์ (2558)  
- วิ ศ ร า  หุ่ น ธ า นี 
(2555) 

ข้อ 38-41 

3.3 การวางแผน
ระบบคลังสินค้าที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ก า ร จั ด ร ะบบก า รค วบคุ ม  ก า รพั ฒน า 
คลังสินค้าให้มีความสะดวก ปลอดภัย เกิด
ความคล่องตัวในการท างาน ลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

- Gilbert (2001) 
- Srivastava (2007) 
- Zsidisin and 
Siferd (2001) 
 

ข้อ 42-45 
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ตำรำงท่ี 3.2 ความสอดคล้องของตัวแปรต้นของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปรต้น ความหมายของตัวแปร 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
ข้อค าถาม 

4. ด้านการจัดการ
นวัตกรรม 

 การน าความรู้ ความคิด วิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ 
มาใช้ป รับปรุงการประกอบการในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การให้เกิดขึ้นได้ใน
อุตสาหกรรมโดยเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและ
สามารถใช้ได้จริง 

- พ ยั ต  วุ ฒิ ร ง ค์ 
(2557) 

ส่วนที่ 2 

4.1 ระดบัการสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี  ให้เกิด
กระบวนการใหม่  เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
นวัตกรรม (2547) 

ข้อ 46-50 

4.2 คุณค่าทรัพยากร
บุคคลมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีความเชี่ยวชาญ 
ในการออกแบบ เพื่ อน า ไปสู่ ก า รส ร้ า ง
นวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมฟอกย้อมเพื่อ
สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- Powell (1992) ข้อ 51-54 

4.3 องค์การแห่งการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความ
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

การเ รียน รู้ เพื่ อการพัฒนาแนวคิด  ส ร้าง
วัฒนธรรมในการค านึงถึงความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- Later and Narver 
(1995) 
- Belohlav (1996) 

ข้อ 55-58 
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ตำรำงท่ี 3.3 ความสอดคล้องของตัวแปรตามของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ตัวแปรตาม ความหมายของตัวแปร 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
ข้อค าถาม 

5. ประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อม 

ผลการปฏิบัติงานที่ได้จากการท างานใน
กระบวนการที่ถูกต้อง ใช้เวลารวดเร็วกว่าเดิม 
ทันตามความต้องการของลูกค้า เกิดความพึง
พอใจโดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- สมบูรณ์  ศิ ริสรร
หิรัญ (2553) 
- สาคร สุขศรีวงษ์ 
(2553) 
- พัณศา  คดีพิ ศาล 
(2553) 

ส่วนที่ 3 

5.1 ด้านความประหยัด ก า รด า เ นิ น ง าน เพื่ อ ล ดก า รสูญ เสี ย ใน
กระบวนการผลิต ลดอุบัติเหตุ ลดการเจ็บป่วย
ของพนักงาน เพื่อให้เกิดความประหยัดใน
การด าเนินกิจการ 

- ติน ปรัชญพฤทธิ์ 
(2548, น. 403) 
- มณิศ รี  พันธุลาภ 
(2550) 

ข้อ 59-62 

5.2 ด้านคุณภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิด
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความ
ถูกต้องด้านกฎหมายการควบคุมการผลิต และ
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 

- สาคร สุขศรีวงษ์ 
(2553) 

ข้อ 63-67 

5.3 ด้านความพึงพอใจ
ของผู้มีส่ วนได้ส่วน
เสีย 

บุคคลที่ มีส่ วน ร่วมในองค์ การ  มี ความ
ปลอดภัยในการท างาน พึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  

- Atkinson, G. et al. 
(1997) 
- Oliver, R. L. 
(1997) 

ข้อ 68-70 

 

กำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 
โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พิจารณาให้คะแนน หาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพื่อให้แบบสอบถามมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสม และครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ง.) ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. รัฐวุฒิ   รู้แทนคุณ  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณทัต  บุญรัตนกิตติภูมิ  รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. ดร.พิเชษฐ์  มุสิกะโปดก  ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
4. คุณกฤษดา  เจนพณิช   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ. พี. ยูไนเต็ด จ ากัด 
5. คุณธงชัย  ตรีนุชกร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบ็ทเทอร์ เท็กไทล์ จ ากัด 
 

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน IOC มีดังนี้  
+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา/วัตถุประสงค์ในการวัด 
  0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา/วัตถุประสงค์ในการวัด 
-1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเน้ือหา/วัตถุประสงค์ในการวัด 
หลังจากได้คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดย

ใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1977, pp. 49-60) 
 

  IOC   =    ∑R 
                        N 
โดยที่  IOC เป็นค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
 ∑R เป็นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 N เป็นจ านวนผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของข้อค าถามที่ได้จาก

การค านวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1- ถึง 1 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  
มีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อนั้นไว้ใช้ได้ 
มีค่า  IOC ต่ ากว่า 0.5 พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
 

จากค่า IOC ที่ค านวณได้ เมื่อพิจารณาในข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป 
ชี้ให้เห็นได้ว่าค าถามของแบบสอบถามทุกข้อที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
และมีความถูกต้องที่เชื่อถือได้ สามารถน าแบบสอบถามไปใช้ในการทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability Test) ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
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ตำรำงท่ี 3.4  ผลการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจ
ว่ำตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

1. ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรให้คุ้มค่ำโดยใช้หลัก 3Rs ในอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

1.1  กำรลดกำรใช้ทรัพยำกร R1-Reduce 

1.  ความชัดเจนของผู้บริหารในการก าหนด
นโยบาย 

5 0 0 1.0 

2.  ระบบการติดตามกระบวนการใช้ทรัพยากรใน
การผลิตอย่างต่อเนื่อง 

5 0 0 1.0 

3. การส ารวจความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร
ก่อนการด าเนินการ 

4 1 0 0.8 

4. กระบวนการน าทรัพยากรมาใช้ซ้ าอีก 4 1 0 0.8 

5. การลดจ านวนปริมาณน้ าตามปริมาณการใช้จริง 5 0 0 1.0 
6. การลดจ านวนสารเคมีที่ใช้ตามสัดส่วนท่ี
ถูกต้อง 

5 0 0 1.0 

7. คุณภาพของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตมี
คุณภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3 2 0 0.6 

8. การปรับเปลี่ยนกระบวนการฟอกย้อมเพื่อลด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

3 2 0 0.6 

9. การลอกแป้งขจัดสิ่งสกปรก และการฟอกขาว
ในกระบวนการเดียวกันเพื่อลดจ านวนของเสียให้
ลดน้อยลง 

5 0 0 1.0 

ภาพรวมปัจจัยด้านกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร R1-Reduce 0.86 
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ตำรำงท่ี 3.4  ผลการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจ
ว่ำตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

1. ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรให้คุ้มค่ำโดยใช้หลัก 3Rs ในอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

1.2  กำรใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ ำ R2-Reuse 

10.  การน าสีย้อมกลับมาท าการผลิตใหม่ 3 2 0 0.6 

11. การเลือกสีย้อมที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้
ในสีกลุ่มเดียวกัน 

4 0 1 0.6 

12. จัดโครงการใช้น้ าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

3 2 0 0.6 

13. การน าน้ าจากถังกรองมาเป็นน้ าดิบในการ
ผลิต 

5 0 0 1.0 

14. การลด Cooling หม้อย้อมเพื่อลดอุณหภูมิ 3 2 0 0.6 

ภาพรวมปัจจัยด้านการใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า R2-Reuse 0.68 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

1. ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรให้คุ้มค่ำโดยใช้หลัก 3Rs ในอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

 1.3  กำรบ ำบัดน้ ำทิ้งเพื่อน ำกลับมำใช้ซ้ ำ R3-Recycle 

15. การน าน้ าจากบ่อบ าบัดผ่านกระบวนการ 
Reverse Osmosis (RO) ที่ไมม่ีสีมาแทนน้ าอ่อน
ในการย้อมผ้า 

3 2 0 0.6 

16. จัดท าโครงการจัดเก็บน้ าฝนเพื่อท าน้ าดิบใช้
ในกระบวนการผลิต 

4 1 0 0.8 

17. การน าความร้อนจาก Condensate มาใช้ใน
การอบผ้า หรือ เส้นด้าย 

3 2 0 0.6 

18. การด าเนินการน าน้ าเค็มจากการผลิตน้ าอ่อน
มาใช้ประโยชน์ในโรงงาน 

4 0 1 0.6 

ภาพรวมปัจจัยกำรบ ำบัดน้ ำทิ้งเพื่อน ำกลับมำใช้ซ้ ำ R3-Recycle 0.80 



96 

ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

2. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนทักษะกำรฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.1 กำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรในกำรผลิตท่ีมุ่งเน้นกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

19.  การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4 1 0 0.8 

20.  การพัฒนาทักษะด้านการผลิตในแต่ละ
ขั้นตอน 

5 0 0 1.0 

21.  การพัฒนาทักษะด้านการจัดโครงการลดการ
ใช้พลังงานในองค์การ 

5 0 0 1.0 

22.  การพัฒนาทักษะการวิจัยและพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

3 2 0 0.6 

23.  การพัฒนาทักษะด้านการขนส่งเพื่อลดมลพิษ  4 1 0 0.8 
24.  การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร 4 1 0 0.8 

25.  การพัฒนาทักษะด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ 3 2 0 0.6 
ภาพรวมปัจจัยด้านกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรในกำรผลิตท่ีมุ่งเน้นกำรเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
0.8  
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจ
ว่ำตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

2. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนทักษะกำรฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.2 ค่ำนิยมกำรท ำงำนแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

26.  สร้างความตระหนักเน้นคุณค่าของผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

27.  มีกฎระเบียบว่าด้วยคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่อ
ชีวิตประจ าวัน 

5 0 0 1.0 

28.  การปฏิบัติตนของผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่าง
ของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในนโยบายของ
องค์การ 

5 0 0 1.0 

29. มีการประกวดให้รางวัลเกี่ยวกับหน่วยงานที่
เสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
องค์การ 

4 1 0 0.8 

ภาพรวมปัจจัยด้านค่ำนิยมกำรท ำงำนแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.95 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

2.   ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนทักษะกำรฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.3 คุณค่ำที่เกิดจำกกำรผลิตตำมแนวคิดลีน  
30. การเปลี่ยนจากการสูญเปล่าไปสู่คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

31. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้จบเพื่อ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

32. เป็นวิธีในการค้นหาความสูญเปล่าที่ไม่
คาดคิดทีอ่าจเกิดขึ้นได้กับสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

4 1 0 0.8 

33. เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมในการผลิตที่
ค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง
ไม่สิ้นสุด 

5 0 0 1.0 

ภาพรวมปัจจัยด้านคุณค่าที่เกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน 0.95 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

3.   ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.1 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

34. รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

35. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อส่ง
แวดล้อมให้กับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ 

4 1 0 0.8 

36. การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างองค์การกับ
ผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตเกี่ยวกับข่าวสารของการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

4 1 0 0.8 

37. การสร้างคุณค่าด้านผลประโยชน์ร่วมกันที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่าง
องค์การกับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต 

4 1 0 0.8 

ภาพรวมการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.85 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

3.  ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.2  กำรจัดระบบขนส่งภำยในองค์กำรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

38. ออกแบบระบบขนส่งประเภทสายพานให้
การท างานที่เอ้ืออ านวยต่อการลดจ านวนมลพิษ
จากเคร่ืองจักร 

3 2 0 0.6 

39. สถานที่ขนส่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต้องไม่
ซ้ าซ้อนอันส่งผลต่อการปนเปื้อนของสารเคมี 

3 2 0 0.6 

40. จัดระบบการจราจรเข้าออกภายในโรงงานให้
เกิดความสะดวกเพื่อลดมลพิษจากท่อไอเสีย 

5 0 0 1.0 
 

41. สถานที่ขนส่งภายในโรงงานต้องปลอดโปร่ง
หรือเป็นโครงหลังคาสูงอากาศถ่ายเทสะดวก
ระหว่างการขนย้าย 

4 1 0 0.8 

ภำพรวมด้ำนกำรจัดระบบขนส่งภำยในองค์กำรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.75 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

3.  ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3  กำรวำงแผนระบบคลังสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

42. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง มีระบบควบคุมให้
ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

43. ระบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีกลไกที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4 0 1 0.6 

44. การจัดการระบบควบคุมคลังสินค้า สะดวก 
คล่องตัว ปลอดภัย ไม่ปล่อยให้เกิดสารพิษ  

4 1 0 0.8 

45. มีระบบการจัดเก็บและการสื่อสารด้วย
สารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

5 0 0 1 

ภำพรวมด้ำนกำรจัดระบบขนส่งภำยในองค์กำรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.85 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

4.  ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม  

4.1 ระดับกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
46. การค้นหาทรัพยากรทดแทนที่ไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4 1 0 0.8 

47. การทดลองเทคนิคการบ าบัดและฟื้นฟูของ
เสียอย่างต่อเนื่อง 

4 1 0 0.8 

48. มีการออกแบบพื้นที่ของโรงงานให้ส่งเสริม
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

49. คัดเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานที่เหมาะสม
กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

50. การจัดระบบควบคุมมลพิษภายในโรงงานให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 

5 0 0 1.0 

ภาพรวมปัจจัยด้านระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.92 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

4.  ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม (ต่อ) 

4.2 คุณค่ำของทรัพยำกรบุคคลมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
51. ทรัพยากรบุคคลมีแนวคิดการพัฒนาค้นหา
ทรัพยากรทดแทนแบบยั่งยืน 

4 1 0 0.8 

52. มีผู้เชี่ยวชาญในการบ าบัดและฟื้นฟูของเสีย
โดยเป็นไปอย่างคุ้มค่า 

5 0 0 1.0 

53. เกิดรูปแบบในการออกแบบพื้นที่โรงงานโดย
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

4 1 0 0.8 

54. มีผู้เชี่ยวชาญในการก าหนดคุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

5 0 0 1.0 

ภาพรวมปัจจัยด้านระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.9 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

4.  ด้านการจัดการนวัตกรรม (ต่อ) 
4.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
55.  เกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัวของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงการ
เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม 

4 1 0 0.8 

56.  เกิดวัฒนธรรมองค์การในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน 

5 0 0 1.0 

57.  เกิดการพัฒนาแนวคิดการผลิตที่ค านึงถึงการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

4 1 0 0.8 

58.  เกิดเป็นแบบอย่างให้อุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนตระหนักในการสร้างผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึง
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

ภาพรวมปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

0.9 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

5.    ประสิทธิภำพของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

5.1 ด้ำนควำมประหยัด 

59. จ านวนการสูญเสียสินค้าในกระบวนการผลิต
ลดลง 

5 0 0 1.0 

60. ลดการเกิดอัคคีภัยจากการจัดเก็บสารเคมี
อย่างเป็นระบบ 

5 0 0 1.0 

61. ลดการเจ็บป่วยของทรัพยากรบุคคลใน
โรงงาน จากระบบการออกแบบโรงงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

62. ไม่เกิดการเสียเวลาในการต้องผลิตซ้ า ด้วยมี
กระบวนการที่เหมาะสม จึงท าให้ผลิตภัณฑ์
สูญเสียน้อย 

5 0 0 1.0 

ภำพรวมปัจจัยด้ำนควำมประหยัด 1.0 
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ตำรำงท่ี 3.4  (ต่อ) 

 
 
 
 
 

ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

5.  ประสิทธิภำพของอุตสำหกรรมฟอกย้อม (ต่อ) 

5.2 ด้ำนคุณภำพ 

63. คุณภาพของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแนวคิด
ด้านคุณภาพสินค้าแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

64. วัตถุดิบที่ได้จากผู้ส่งมอบมีความปลอดภัย
ตามกฎระเบียบตามกฎระเบียบของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4 1 0 0.8 

65. กระบวนการปฏิบัติงานด าเนินการได้ด้วย
ระบบความปลอดภัยตามกฎระเบียบของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4 1 0 0.8 

66. คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4 1 0 0.8 

67. เป็นไปตามกฎหมายใหม่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่มีข้อก าหนดของสินค้า เกี่ยวกับ
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1.0 

ภำพรวมปัจจัยด้ำนคุณภำพ 0.88 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

 

กำรทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability Test) 
1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่แก้ไขตามที่ผู้ เชี่ยวชาญเสนอแนะและอาจารย์ที่

ปรึกษาพิจารณาแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมฟอก
ย้อมไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 ชุด 

2. น าแบบสอบถามตัวอย่าง 30 ชุด มาทดสอบ (Pre –Test) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยเป็นประเภทการวัดความเชื่อถือได้ที่วัดความ
สอดคล้องภายในชุดเดียวกัน ( Internal Consistency Method) ด้วยวิธีการของ
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งก าหนดค่าความ
เชื่อมั่นตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปทั้งฉบับ (Sekaran, 2003, p. 311) ผลของการค านวณค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดรวม 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.902 ซึ่งผลการ
ทดสอบความเข้าใจในแบบสอบถามและความชัดเจนสอดคล้องในเนื้อหากของท าการ
วิจัย ดังแสดงในตาราง 3.5  

ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรของอุตสำหกรรมฟอกย้อม 

รำยกำรถำม 

ควำมเท่ียงตรง (Content Validity) 

ควำมถี่ 

IOC ค ำถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับ
เนื้อหำ 

ค ำถำมไม่
ตรงกับ
เนื้อหำ 

5.  ประสิทธิภำพของอุตสำหกรรมฟอกย้อม (ต่อ) 

5.3 ด้ำนควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
68. ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมส่งเสริมการลด
มลภาวะให้กับสภาพแวดล้อมของโลก 

5 0 0 1 

69. พนักงาน บุคลากร มีความปลอดภัยในการ
ร่วมงานในสถานประกอบการที่มีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5 0 0 1 

70. ผู้บริโภค ลูกค้า พึงพอใจที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

3 1 0 0.6 

ภาพรวมปัจจัยด้านควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.93 
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ตำรำงท่ี 3.5 ผลการประเมินความน่าเชื่อถือของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   

รายการประเมิน 
ค่าความเชื่อถือได้ 

Cronbach’ s Alpha 
1. ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ใน

อุตสาหกรรมฟอกย้อม 
0.653 

2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

0.697 

3. ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.739 
4. ด้านการจัดการนวัตกรรม 0.731 
5. ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม 0.761 

ค่ำควำมน่ำเชื่อถือรวม 0.902 
 

ค่าความเชื่อถือได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งหมดคือมีค่า Cronbach’s Alpha มีค่ารวม
เท่ากับ 0.902 มากกว่า 0.60 ชี้ให้เห็นว่า แบบสอบถามมีความเที่ยง (Reliability) จึงสามารถน า
แบบสอบถามไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยได้ 

 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้  
1. ขอหนังสือเป็นทางการจากทางสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ ไปยังผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ที่ได้
คัดเลือกเป็นพื้นที่การวิจัย (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 

2. จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล์ และไปด้วยตัวเอง 
3. หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

ของแบบสอบถาม ปรากฏว่าแบบสอบถามทั้งหมด 300 ชุดถูกต้อง 
4.  การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ง 300 ชุด ผู้วิจัยได้ใช้ระบบประมวลผล

คอมพิวเตอร์ ท าการรายงานข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น เป็นวิธีการด าเนินการกับข้อมูลที่เก็บได้ที่จะน ามาซึ่งการตอบ
สมมติฐานและตอบโจทย์ อันประกอบด้วย การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้วางแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไว้ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้พรรณนาคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่  
1) การแจกแจงความถี่  (Frequency) คือจ านวนค่าที่พนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม

เลือกตอบโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและระดับความคิดเห็นที่มีต่อค าถามแต่ละข้อ 
2) ค่าร้อยละของข้อมูล (Percentage: %) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และระดับความคิดเห็น

ที่มีต่อค าถามแต่ละข้อซึ่งการแสดงค่าร้อยละ นอกเหนือจากการแสดงค่าความถี่จะท า
ให้เห็นถึงสัดส่วนของจ านวนพนักงานผู้ตอบในแต่ละกลุ่มระดับความคิดเห็นว่า มีสัด
สวนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด 
โดยค านวณได้จากสูตร 

   

 
     
 

3) ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean :  x ) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดง
ภาพรวมของระดับความคิดเห็นที่มีในแต่ละค าถามและระดับความคิดเห็นรวมของ
ทุกค าถามจากสูตรดังนี้  

    
 
 

 โดย  x  = คะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

   ix  = คะแนนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน 
   n  = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ในการวิเคราะห์และแปลความหมายระดับความคิดเห็นของพนักงาน ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วง
ความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยการค านวณดังนี้  

 
 
 

ค่าร้อยละ   =    ค่าจ านวนของกลุ่มที่ค านวณ 
ค่าจ านวนของทุกกลุ่มรวมกัน 

x  100 

ช่วงความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น   

= 
(คะแนนสูงสุด –คะแนนต่ าสุด) 
 
 

จ านวนชั้น 
= 

(5-1) 
 
   
5 

=  0.8      
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               จากการค านวณข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ช่วงคะแนน  4.21-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
ช่วงคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยมาก 
ช่วงคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.81-2.60 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยน้อย 
ช่วงคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับค่าเฉลี่ย
มัชฌิมเลขคณิตเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนในแต่ละข้อ หลักการของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะพิจารณาว่า ค่าของข้อมูลท่ามาหาผลต่างกับค่าเฉลี่ย โดย
ค านวณจากสูตรดังนี้  

 
 

 
โดย   ix  = คะแนนพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน 
  x  = คะแนนเฉลี่ยของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  n  = จ านวนพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ..DS  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรตัวอย่าง 
 

การแปลความหมายค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  
1.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00-0.99 แปลว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อข้อ

ค าถามนั้นๆ โดยรวมไม่แตกต่าง 
2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ขึ้นไป แปลว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อข้อ

ค าถามนั้นๆ โดยรวมแตกต่างกัน 
 

2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)  เป็นการน าสถิติที่ได้จากการทดสอบกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยเพื่อสรุปภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติต่างๆ โดยการอนุมานค่าที่ได้ไปยัง
ค่าพารามิ เตอร์ของประชากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) เพื่อหาข้อสรุปว่า จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาทิ 
สหสัมพันธ์ (Correlation) สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Square Multiple Correlation: R2 ) ค่าสถิติ
ไคสแควร์ (Chi-square Statistic) และแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model 
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Analysis) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (กริช แรงสูงเนิน, 2554, น.14) 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติและ

โปรแกรม Analysis of Moment Structures: AMOS ในการประมวลผลดังนี้  
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะขององค์การและปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
มัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะห์ตัวแบบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย เพื่อทดสอบสมมติฐานเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลของ
การวัดในแต่ละปัจจัยและทดสอบโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) ในการ
ทดสอบโมเดลและสมมติฐานการวิจัย เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆ โดยอาศัยโมเดลเชิงเหตุผลจากกรอบแนวคิดและทฤษฏีที่ชัดเจนเพื่อ
ตรวจสอบว่า ข้อมูลตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ตามทฤษฎีหรือไม่ โดยการวิเคราะห์
โมเดลเอมอส (AMOS Model) เพื่อตรวจสอบโมเดลสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
(Model Evluation) เป็นการประเมินผลความถูกต้องของโมเดล โดยประเมิน 2 ส่วน 
คือ 1)ประเมินความกลมกลืนของโมเดลแบบข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม 
(Goodness of Fit Test) 2)ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบของ
โมเดล (Component Fit Measure) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557, น.84) โดยการประเมิน
ในส่วนนี้น าไปสู่การพัฒนาโมเดลต่อไปด้วยเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบโมเดลใน
งานวิจัยมีดังนี้  
1) ประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม ค่าสถิติที่ใช้

ในการประเมินความกลมกลืนได้แก่ 
1) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square Statistic) เป็นการทดสอบความกลมกลืน

ระหว่างเมทริกซ์ค่าความแปรปรวนของข้อมูลเชิงประจักษ์จากประชากร
ตัวอย่างที่เก็บได้จริงร่วมกับเมทริกซ์ค่าความแปรปรวนของโมเดลที่ประเมิน
ค่าหรือไม่ (กัลยา วินิชย์บัญชา, 2557, น.109) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
แบบที่  1 ในระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น ถ้าค่าไคสแสวร์ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
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กลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรร่วม
จากการประเมินค่า สรุปได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2) ค่าซีเอ็มไอเอ็น/ดีเอฟ (Chi-square statistic comparing the tested model and 
the independent model with the saturated model: CMIN/DF) เป็นค่าที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งค่าซีเอ็ม
ไอเอ็น/ดีเอฟ CMIN/DF น้อยกว่า 2 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

3) ดัชนีบ่งบอกความกลมกลืน (Fit Index) เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืน
ของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก าหนดขึ้น ได้แก่ ดัชนีจีเอฟไอ (Goodness 
of Fit Index: GFI) ดัชนีเอ็นเอฟไอ (Normal Fit Index: NFI) ดัชนีไอเอฟไอ 
(Incremental Fit Index: IFI) และดัชนีเอ็นเอ็นเอฟไอ (Non-Normal Fit Index: 
NNFI) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่า 0 ถึง 1 แต่ค่าที่สูงกว่า 0.95 ถือว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Schumacker & Lomax, 2010, p.76) โดยค่าที่
เข้าใกล้ 1 สูงจะบ่งบอกว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลสูงด้วย (Bollen, 
1989, p.270) และดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index: CFI) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และดัชนี CFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า 
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4)  ดัชนีอาร์เอมอาร์ (Root Mean Square Residual: RMR) เป็นดัชนีที่วัดค่าเฉลี่ย
ส่วนที่ เหลือจากการเปรียบเทียบขนาดของความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างกับการประเมินค่าซึ่งดัชนีจะ
ใช้ได้ดีเมื่อตัวแปรสังเกตทั้งหมดเป็นตัวแปรมาตรฐาน (Standard variables) 
โดยที่ค่าใกล้ 0 มากแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Schumacker & Lomax, 2010, p.76) 

5) ดัชนีอาร์เอมเอสอีเอ (Root Mean Square Error of Apporximation: RMSEA) 
เป็นดัชนีที่ถูกพัฒนาขึ้น เน่ืองจากการทดสอบไคสแควร์ ค่าสถิติขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ตัวอย่าง (n) ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom: df) ถ้าจ านวน
พารามิเตอร์เพิ่มขึ้น ค่าไคสแควร์ก็ควรจะลดลง ท าให้การทดสอบมีแนวโน้ม
ไม่มีนัยส าคัญ ค่าอาร์เอมเอสอีเอ (RMSEA) เป็นดัชนีบ่งบอกความไม่
กลมกลืนของโมเดลกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ควรมีค่าต่ ากว่า 0.05 (Schumacker & Lomax, 2010, p.76) แต่ไม่ควรเกิน 0.08 
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ซึ่งเป็นค่าที่พอจะยอมรับ และค่าอาร์เอมเอสอีเอ  (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0 
แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนอย่างแท้จริง (Exact Fit) (Arbuckle, 1995, p. 
523) 

2. ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่ส าคัญในโมเดล ภายหลัง
จากการประเมินความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมแล้ว สิ่งที่มีความส าคัญมาก
ที่ต้องประเมินคือ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละส่วนว่ามีความถูกต้องและ
อธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลการตรวจสอบนี้จะท าให้ทราบว่า โมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูล เชิ งประจักษ์อย่ างแท้จ ริงหรือไม่ ในแต่ละส่วนของ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ในงานวิจัยนี้พิจารณาพารามิเตอร์ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) โดยค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานควรมีขนาดเล็ก โดยการตีความว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็ก
หรือใหญ่นั้นพิจารณาจากค่ าพารามิ เตอร์ว่ ามีนัยส าคัญหรือ ไม่  หาก
ค่าพารามิเตอร์มีนัยส าคัญแสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ 
ซึ่งบ่งบอกได้ว่าแบบจ าลองยังไม่ดีพอ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 53)  

2) สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Square Multiple Correlation: R2 ) หรือค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกตได้ โดยมีค่ าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 
โดยค่าสถิติที่มีค่าสูงแสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรง ( Joreskog&Sorbom, 
1993, p. 26) แต่ถ้าสถิติมีค่าน้อยแสดงว่าโมเดลนั้นมีความเที่ยงตรงน้อยยังไม่
มีประสิทธิภาพ (นงลักษณ์ วิ รัชชัย, 2542, น. 59) และพิจารณาโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรได้ถึงร้อยละ 40 ย่อมถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีและยอมรับได้ (Saris & 
Strenkhorst, 1984, p. 282)              

 

3.7 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย   
  

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และวิธีการท าอย่างไรให้องค์การมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรายงานผลการวิจัยดังนี้  

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกน ามาวิเคราะห์ด้านสภาพปัจจุบันขององค์การ
ประกอบด้วย ต าแหน่งของกลุ่มตัวอย่าง ประสบการณ์ จ านวนพนักงานเพื่อทราบถึง
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ขนาดของกิจการ ประเภทของธุรกิจ ประเภทของงานฟอกย้อม และกลุ่มลูกค้า โดยใช้
เคร่ืองมือทางสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ 

2.  การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยมัชฉิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันบ่งชี้
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละปัจจัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบจาก
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เพื่อให้ทราบว่า ตัวแปรใดมีความส าคัญมาก
น้อยเพียงใดต่อปัจจัยนั้นเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

 

สรุปผลจากการวิเคราะห์สาระบูรณาการข้อมูลจากประเด็นค าถาม สรุปประมวลผล เพื่อใช้
ในการร่างปัจจัย วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

ตรวจสอบผลการวิจัย โดยท่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยน าภาพรวมของค าแนะน า และข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงผลการวิจัยแล้ว
น าเสนอผลการวิจัย ในขั้นต่อไป 



บทที ่4 
ผลการวิจัย  

 
การศึกษาตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ศึกษาระดับประสิทธิภาพการ
จัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 2)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และ 
3)เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อม โดยได้น าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ด้วยโปรแกรม AMOS  

 

การน าเสนอผลการวิจัยได้ก าหนดรายละเอียดในการเสนอผลการวิจัย ดังนี้  
1. คุณลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
3. ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
5.  การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 คุณลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 

คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และจ านวนพนักงานในองค์การ ซึ่งเป็นการบอกถึงขนาดขององค์การ 
ลักษณะของประเภทธุรกิจ ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และการผลิตเพื่อรองรับภาคส่วนหนึ่งของ
ลูกค้าขั้นปลายน้ า ตามข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 4.1 คุณลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ  และระดับการศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน  จ านวน/คน ร้อยละ 

   เพศ   
ชาย 187 62.33 
หญิง 113 37.67 
รวม 300 100.00 

อายุ   
26 – 35 ปี  41 13.67 
36 – 45 ป ี 185 61.67 
46 – 55 ป ี 64 21.33 

มากกว่า 55 ปี  10 3.33 
รวม 300 100.00 

ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี  33 11.00 

ปริญญาตรี 153 51.00 
สูงกว่าปริญญาตรี  114 38.00 

รวม 300 100.00 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
พนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในเร่ืองของเพศ ปรากฏว่า ร้อยละ 62.33 เป็นเพศชาย และ 37.67 
เป็นเพศหญิง  

ด้านอายุ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.67 มีอายุระหว่าง 36 -45 ปี และร้อยละ 3.33 เป็น
แรงงานที่มีอายุ 55 ปี ส าหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51.00  และ 38.00 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรี ตามล าดับ 

 

ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงานและการด ารงต าแหน่งหน้าที่ในโรงงาน ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะด้านประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างนั้น ปรากฏตามข้อมูลในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ฐานะต าแหน่งการจัดการและระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงงานของกลุ่มตัวอย่าง 

ฐานะต าแหน่ง  จ านวน/คน ร้อยละ 
ผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ/รองประธาน) 84 28.00 
ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้จัดการโรงงาน/ผู้ช่วยผู้จัดการ) 148 49.33 
ผู้บริหารระดับล่าง (หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน)  68 22.67 

รวม 300 100.00 

ประสบการณ์ในการท างานในอุตสาหกรรมฟอกย้อม จ านวน/คน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ปี  4 1.33 
6 – 10 ป ี 36 12.00 
11 - 15 ป ี 107 35.67 

มากกว่า 15 ปี  153 51.00 
รวม 300 100.00 

 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.2 พบว่า ในด้านของฐานะต าแหน่งในการจัดการในองค์การของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับกลาง (ผู้จัดการโรงงาน/ผู้ช่วยผู้จัดการ) จ านวน 148 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.33 รองลงมา คือ ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ/รองประธาน) 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ในด้านของประสบการณ์การท างานของกลุ่มตัวอย่าง ผู้มี
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีจ านวนมากที่สุดถึง 153 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ ผู้ที่มี
ประสบการณ์ 11–15 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.67  

 

ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนพนักงานในโรงงานของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถบ่งบอกถึง
ขนาดของสถานประกอบการ ปรากฏในตารางข้อมูลที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนพนักงานการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกย้อม 

จ านวนพนักงานในองค์การ ความถี่ (คน) ร้อยละ 
51 – 200 คน  118 39.33 
201 คนขึ้นไป 182 60.67 

รวม 300 100.00 
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จากข้อมูลในตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในองค์การที่มีพนักงาน 201 คนขึ้นไป 
จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 60.67 จัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และส่วนที่เหลือเป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางที่มีพนักงาน 51-200 คน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33  
 

ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการจดทะเบียนอุตสาหกรรมและลักษณะทั่วไปของ
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ตารางท่ี 4.4 ประเภทของการจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
และลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโรงงาน 

ลักษณะประเภทธุรกิจ จ านวน/คน ร้อยละ 
บริษัทจ ากัด 272 90.67 

บริษัท (มหาชน) 28 9.33 
รวม 300 100 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ จ านวน/คน ร้อยละ 
ผ้าถัก  71 23.67 
ผ้าทอ 41 13.67 
เส้นด้าย 12 4.00 

ผ้าถักและผ้าทอ 104 34.67 
ผ้าถักและเส้นด้าย 6 2.00 
ผ้าทอและเส้นด้าย 10 3.33 

ผ้าถัก ผ้าทอ และเส้นด้าย 56 18.67 
รวม 300 100.00 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.4 พบว่า ในด้านของรูปแบบการจดทะเบียนเพื่อด าเนินการในการ
ประกอบกิจการลักษณะองค์การของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด  จ านวน 
272 คน คิดเป็นร้อยละ 90.67 และส่วนที่เหลือเป็นบริษัทจ ากัดมหาชน 

ในด้านลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม การด าเนินกิจการ
ของอุตสาหกรรมฟอกย้อมส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าประเภท ผ้าถักและผ้าทอร้อยละ 34.67   
ผลิตสินค้าประเภท ผ้าถักอย่างเดียวร้อยละ 23.67 และผลิตสินค้าทั้งผ้าถัก ผ้าทอ และเส้นด้าย ร้อย
ละ 18.67  
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ในด้านคุณลักษณะทั่วไปด้านการตลาด ผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมผลิตเพื่อ
ลองรับการตลาด ดังปรากฏในตารางที่ 4.5 

 

ตารางท่ี 4.5 คุณลักษณะทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะทางการตลาด ความถี่ (คน) ร้อยละ 
             ผลิตเพื่อการส่งออก 8 2.67 

ผลิตเพื่อขายในประเทศและผลิตเพื่อส่งออก 292 97.33 
รวม 300 100.00 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.5 พบว่า การด าเนินการด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟอกย้อมโดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายให้ลูกค้าในประเทศและเพื่อการส่งออก  
คิดเป็นร้อยละ 97.33 
 

4.2 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ข้อมูลแบบสอบถาม เกี่ยวกับตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน โดยเป็นข้อมูลที่สอบถาม
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
ปัจจัยการด าเนินการออกเป็น 4 ปัจจัย คือ 1)การจัดการทัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs 2)การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3)การจัดการห่วงโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 4)การจัดการนวัตกรรม   
 

4.2.1 ปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยมีระดับความคิดเห็นโดยรวมทั้งหมด 4 ปัจจัย อยู่ระดับเห็นด้วยมาก  ดังปรากฏในตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
ของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อม 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

1. การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs 4.19 0.60 เห็นด้วยมาก 
2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการ 
    ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.19 0.59 เห็นด้วยมาก 

3. ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ 
    สิ่งแวดล้อม 

4.16 0.58 เห็นด้วยมาก 

4. ด้านการจัดการนวัตกรรม 4.18 0.87 เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.66 เห็นด้วยมาก 

 
 

ข้อมูลตามตารางที่ 4.6 ชี้ให้เห็นว่าจากปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ปัจจัยนั้น พบว่าการจัดการของโรงงาน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมมีการจัดการทุกปัจจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมากทุกปัจจัย กล่าวคือ การจัดการปัจจัยด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรโดยใช้หลัก 3Rs 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ
นวัตกรรม และด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเป็นอยู่ในระดับ 4.19 4.19 4.18 และ 4.16 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( x = 4.18, SD = 
0.66) ซึ่งแต่ละปัจจัยการจัดการน้ันอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย และปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน โดยแต่ละปัจจัยมีข้อมูลเฉพาะด้าน ดังนี้  
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4.2.2 ด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs  
 

ตารางท่ี 4.7 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดย 
ใช้หลัก 3Rs 

การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

1.1 การลดการใช้ทรัพยากร R1-Reduce 
1. ความชัดเจนของผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย 4.23 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ระบบการติดตามกระบวนการใช้ทรัพยากรใน 
    การผลิตอย่างต่อเนื่อง 

4.24 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. การส ารวจความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร 
     ก่อนการด าเนินการ 

4.21 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. กระบวนการน าทรัพยากรมาใช้ซ้ าอีก 4.12 0.57 เห็นด้วยมาก 
5. การลดจ านวนปริมาณน้ าตามปริมาณการใช้จริง 4.09 0.53 เห็นด้วยมาก 
6. การลดจ านวนสารเคมีที่ใช้ตามสัดส่วนที่ถูกต้อง 4.09 0.56 เห็นด้วยมาก 
7. คุณภาพของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตมี 
     คุณภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4.23 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด 

8. การปรับเปลี่ยนกระบวนการฟอกย้อมเพื่อลด 
     มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

4.22 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด 

9. การลอกแป้งขจัดสิ่งสกปรก และการฟอกขาวใน 
     กระบวนการเดียวกันเพื่อลดจ านวนของเสียให้ 
     ลดน้อยลง 

4.20 0.58 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.18 0.36 เห็นด้วยมาก 
1.2 การใช้วัสดุสิ้นเปลือง ซ้ า R2-Reuse 
1.  การน าสีย้อมกลับมาท าการผลิตใหม่ 4.24 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 
2.  การเลือกสีย้อมที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ใน 

สีกลุ่มเดียวกัน 
4.12 0.55 เห็นด้วยมาก 

3.  จัดโครงการใช้น้ าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

4.20 0.61 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 4.7 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดย 
ใช้หลัก 3Rs (ต่อ) 

ด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

4.  การน าน้ าจากถังกรองมาเป็นน้ าดิบในการผลิต 4.18 0.58 เห็นด้วยมาก 
5.  การลดการ Cooling หม้อย้อมเพื่อลดอุณหภูมิ 4.19 0.60  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.39 เห็นด้วยมาก 
1.3 การบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า R3-Recycle 
1.  การน าน้ าทิ้งจากบ่อบ าบัดผ่านกระบวนการ 

Reverse Osmosis (RO)ที่ไม่มีสีมาแทนน้ าอ่อน
ในการย้อมผ้า 

4.23 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.  จัดท าโครงการจัดเก็บน้ าฝนเพื่อท าน้ าดิบใช้ใน 
กระบวนการผลิต 

4.25 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.  การน าความร้อนจาก Condensate มาใช้ในการ 
อบผ้า หรือ เส้นด้าย 

4.13 0.61 เห็นด้วยมาก 

4.  การด าเนินการน าน้ าเค็มจากการผลิตน้ าอ่อนมา 
ใช้ประโยชน์ในโรงงาน 

4.16 0.62 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.47 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.19 0.60 เห็นด้วยมาก 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.7 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยการจัดการ
ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปัจจัย มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( x = 4.19, SD = 0.60) กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ด้านการใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า 
 R2-Reuse ( x = 4.19, SD = 0.39) และด้านการบ าบัดทิ้งเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า R3-Recycle ( x  = 
4.19, SD = 0.47) รองลงมาเป็นด้านการลดการใช้ทรัพยากร R1-Reduce ( x = 4.18, SD = 0.36)  

จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ที่มีต่อปัจจัยด้านการจัดการ
ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 
แล้ว พบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.60 
แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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4.2.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ตารางท่ี 4.8  ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอก
ย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

2.1 การพัฒนาทักษะของบุคลากรในการผลิตที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.  การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.20 0.56 เห็นด้วยมาก 

2.  การพัฒนาทักษะด้านการผลิตในแต่ละขั้นตอน 4.23 0.56 เห็นด้วยมากที่สุด 
3.  การพัฒนาทักษะด้านการจัดโครงการลดการใช้

พลังงานในองค์การ 
4.21 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด 

4.  การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

4.17 0.55 เห็นด้วยมาก 

5.  การพัฒนาทักษะด้านการขนส่งเพื่อลดมลพิษ  4.13 0.55 เห็นด้วยมาก 
6.  การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร 4.16 0.54 เห็นด้วยมาก 
7.  การพัฒนาทักษะด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ 4.12 0.56 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.36 เห็นด้วยมาก 
2.2 ค่านิยมการท างานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.  สร้างความตระหนักเน้นคุณค่าของผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อม 
4.28 0.61 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.  มีกฎระเบียบว่าด้วยคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่อ
ชีวิตประจ าวัน 

4.23 0.56 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.  การปฏิบัติตนของผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของ 
     การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในนโยบายของ 
     องค์การ 

4.21 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

4.  มีการประกวดให้รางวัลเกี่ยวกับหน่วยงานที่
เสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.22 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 0.42 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะ
การฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอก
ย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

2.3 คุณค่าที่เกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน 
1. การเปลี่ยนจากการสูญเปล่าไปสู่คุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.21 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้จบเพื่อ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

4.17 0.62 เห็นด้วยมาก 

3. เป็นวิธีในการค้นหาความสูญเปล่าที่ไม่คาดคิดที่ 
อาจเกิดขึ้นได้กับสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

4.14 0.61 เห็นด้วยมาก 

4. เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมในการผลิตที่ค านึงถึง 
     การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบต่อเน่ืองไม่

สิ้นสุด 

4.16 0.62 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.47 เห็นด้วยมาก 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.19 0.59 เห็นด้วยมาก 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.8 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปัจจัย
มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( x = 4.19, SD = 0.59) กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้าน
ค่านิยมการท างานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม( x = 4.23, SD = 0.42) ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรในการผลิตที่มุ่ งเน้นการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม( x = 4.17, SD = 0.36) และ ด้านคุณค่าที่เกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน( x = 
4.17, SD = 0.47) ตามล าดับ ทั้ง 2 ด้านน้ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ที่มีต่อปัจจัยด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็น
ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 แล้ว พบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมเท่ากับ 0.59 แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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4.2.4  ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

ตารางท่ี 4.9 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

3.1 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.  รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตเข้าใจ 

เกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
4.08 0.58 เห็นด้วยมาก 

2. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่ง 
แวดล้อมให้กับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ 

4.10 0.59 เห็นด้วยมาก 

3. การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างองค์การกับ 
    ผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตเกี่ยวกับข่าวสารของการ 
    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

4.16 0.59 เห็นด้วยมาก 

4. การสร้างคุณค่าด้านผลประโยชน์ร่วมกันที่ 
    เกี่ยวข้องกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่าง 
    องค์การกับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต 

4.11 0.57 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 0.42 เห็นด้วยมาก 
3.2 การจัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.  ออกแบบระบบขนส่งประเภทสายพานให้การ 

ท างานที่เอ้ืออ านวยต่อการลดจ านวนมลพิษจาก
เคร่ืองจักร 

4.17 0.61 เห็นด้วยมาก 

2. สถานที่ขนส่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต้องไม่ 
    ซ้ าซ้อนอันส่งผลต่อการปนเปื้อนของสารเคมี 

4.12 0.51 เห็นด้วยมาก 

3. จัดระบบการจราจรเข้าออกภายในโรงงานให้ 
    เกิดความสะดวกเพื่อลดมลพิษจากท่อไอเสีย 

4.11 0.58 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 4.9 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

3.2 การจัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
4. สถานที่ขนส่งภายในโรงงานต้องปลอดโปร่ง 
    หรือเป็นโครงหลังคาสูงอากาศถ่ายเทสะดวก 
    ระหว่างการขนย้าย 

4.20 0.58 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 0.42 เห็นด้วยมาก 
3.3 การวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง มีระบบควบคุมให้ได้มา 

ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.28 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.  ระบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีกลไกที่เป็นมิตร 
     ต่อสิ่งแวดล้อม 

4.21 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. การจดัการระบบควบคุมคลังสินค้า สะดวก
คล่องตัว ปลอดภัย ไม่ปล่อยให้เกิดสารพิษ  

4.20 0.57 เห็นด้วยมาก 

4.  มีระบบการจัดเก็บและการสื่อสารด้วยสาร 
สนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

4.16 0.56 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.45 เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.16 0.58 เห็นด้วยมาก 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.9 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยการจัดการห่วงโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปัจจัย มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.16, SD = 0.58) ด้านที่มีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสูงที่สุดคือ ด้านการวางแผน
ระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( x = 4.21, SD = 0.45) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการจัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ( x = 4.15, SD = 0.42) และด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ( x = 4.11, SD = 0.42) ตามล าดับ ทั้ง 2 ด้านนี้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ที่มีต่อปัจจัยด้านการจัดการห่วง
โซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 
แล้ว พบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.58 
แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

4.2.5 ด้านการจัดการนวัตกรรม 
 

ตารางท่ี 4.10 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม  

ด้านการจัดการนวัตกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

4.1 ระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. การค้นหาทรัพยากรทดแทนที่ไม่ส่งผลต่อ

สิ่งแวดล้อม 
4.09 0.57 เห็นด้วยมาก 

2. การทดลองเทคนิคการบ าบัดและฟื้นฟูของเสีย
อย่างต่อเนื่อง 

4.21 0.56 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. มีการออกแบบพื้นที่ของโรงงานให้ส่งเสริมการ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.24 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. คัดเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานที่เหมาะสมกับ 
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.15 0.57 เห็นด้วยมาก 

5. จัดระบบควบคุมมลพิษภายในโรงงานให้ 
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 

4.14 0.58 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.41 เห็นด้วยมาก 
4.2 คุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1. ทรัพยากรบุคคลมีแนวคิดการพัฒนาค้นหา 

ทรัพยากรทดแทนแบบยั่งยืน 
4.21 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. มีผู้เชี่ยวชาญในการบ าบัดและฟื้นฟูของเสียโดย 
เป็นไปอย่างคุ้มค่า 

4.17 0.55 เห็นด้วยมาก 

3. เกิดรูปแบบในการออกแบบพื้นที่โรงงานโดย 
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

4.14 0.62 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 4.10 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม (ต่อ) 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

4.2 คุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (ต่อ) 
4. มีผู้เชี่ยวชาญในการก าหนดคุณสมบัติของวัสดุ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

4.14 0.58 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.60 เห็นด้วยมาก 
4.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. เกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัวของผู้ที่

เกี่ยวข้องในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงการ
เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม 

4.21 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. เกิดวัฒนธรรมองค์การในการสร้างผลิตภัณฑ์
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน 

4.17 0.56 เห็นด้วยมาก 

3. เกิดการพัฒนาแนวคิดการผลิตที่ค านึงถึงการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

4.17 0.58 เห็นด้วยมาก 

4. เกิดเป็นแบบอย่างให้อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน
ตระหนักในการสร้างผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.12 0.59 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.46 เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.18 0.87 เห็นด้วยมาก 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.10 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยการจัดการ
นวั ต ก ร รม  พบว่ า  ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ว มทั้ ง  3  ปั จ จั ย  มี ค่ า ค ว า มคิ ด เห็ น อยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
(x = 4.18, SD = 0.87) ด้านระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( x = 4.17, SD = 0.41) และด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( x = 4.17, SD = 0.46) ทั้ง 2 ด้านมีคะแนนเท่ากัน
และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านคุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ( x = 
4.16, SD = 0.60) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ที่มีต่อการปัจจัยด้านการจัดการ
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นวัตกรรม เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 แล้ว พบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.87 แสดงถึงความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 300 คน โดยเป็นข้อมูลที่สอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพโดย
แบ่งปัจจัยเป็น 3 ด้าน คือ 1)ด้านความประหยัด 2)ด้านคุณภาพ และ 3)ด้านความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

 

4.3.1 ภาพรวมของระดับประสิทธิภาพขอ งอุตสาหกรรมฟอกย้อมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระดับ
ของประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีระดับความ
คิดเห็นด้านประสิทธิภาพเห็นด้วยมากที่สุด ดังปรากฏในตารางที่ 4.11   
 

ตารางท่ี 4.11 ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ระดับของประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

1. ด้านความประหยัด  4.21 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ด้านคุณภาพ 4.20 0.57 เห็นด้วยมาก 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.26 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

ภาพรวม 4.22 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 
 

ข้อมูลในตารางที่ 4.11 ชี้ให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมทั้ง 3 ด้านนั้น พบว่ามีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดและมาก ในทุกด้านกล่าวคือ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.22, SD = 0.59) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
ประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและระดับ
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.26, SD = 0.59) รองลงมาคือ ด้านความประหยัด และด้าน
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คุณภาพ โดยมีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.21, SD = 0.60) และอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.20, SD = 0.57) ตามล าดับ โดยแต่ละปัจจัยมีข้อมูลเฉพาะด้าน ดังนี้  
 

4.3.2  ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมแยกเป็นรายด้าน  
ตารางท่ี 4.12 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในแต่ละด้าน 

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

1.  ประสิทธิภาพด้านความประหยัด 
1. จ านวนการสูญเสียสินค้าในกระบวนการผลิต

ลดลง 
4.18 0.62 เห็นด้วยมาก 

2. ลดการเกิดอัคคีภัยจากการจัดเก็บสารเคมีอย่าง 
เป็นระบบ 

4.24 0.56 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. ลดการเจ็บป่วยของทรัพยากรบุคคลในโรงงาน  
จากระบบการออกแบบโรงงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.26 0.61 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. ไม่เกิดการเสียเวลาในการต้องผลิตซ้ า ด้วยมี 
กระบวนการที่เหมาะสม จึงท าให้ผลิตภัณฑ์
สูญเสียน้อย 

4.19 0.61 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความประหยัด 4.20 0.60 เห็นด้วยมาก 
2. ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแนวคิดด้าน 

คุณภาพสินค้าแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.20 0.63 เห็นด้วยมาก 

2.  วัตถุดิบที่ได้จากผู้ส่งมอบมีความปลอดภัยตาม
กฎระเบียบตามกฎระเบียบของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4.18 0.55 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 4.12 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในแต่ละด้าน (ต่อ) 

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) 

ค่าระดับ
ความหมาย 

2. ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ (ต่อ) 
3. กระบวนการปฏิบัติงานด าเนินการได้ด้วยระบบ 

ความปลอดภัยตามกฎระเบียบของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4.20 0.55 เห็นด้วยมาก 

4. คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการ 
ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.19 0.56 เห็นด้วยมาก 

5. เป็นไปตามกฎหมายใหม่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่มีข้อก าหนดของสินค้า เกี่ยวกับ
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.23 0.56 เห็นด้วยมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณภาพ 4.20 0.57 เห็นด้วยมาก 
3.   ประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมส่งเสริมการลดมลภาวะ 

ให้กับสภาพแวดล้อมของโลก 
4.28 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. พนักงาน บุคลากร มีความปลอดภัยในการ 
ร่วมงานในสถานประกอบการที่มีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.23 0.55 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. ผู้บริโภค ลูกค้า พึงพอใจที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ 
ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

4.27 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด 

ภาพรวมประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 4.26 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 

ความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ที่มีต่อระดับประสิทธิภาพในแต่ละ
ด้าน เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่ 3 แล้ว พบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมสูงกว่า 0.50 แสดงถึงความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 



132 

4.4  รูปแบบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อเป็นการตรวจดูความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการ
ทดสอบการวิจัย ได้แก่ การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ในด้านการลดการใช้
ทรัพยากร การใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า การบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อมาใช้ซ้ า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ทักษะการฟอกย้อมในการผลิตที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่านิยมการท างาน รวมถึงคุณ
ค่าที่เกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานในด้านการจัดการความสัมพันธ์
กับผู้ส่งมอบ การจัดระบบขนส่งภายในองค์การ และการวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการนวัตกรรม ระดับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณค่าทรัพยากร
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้ างความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการท า Correlation Matrix เพื่อดูความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 4.13 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการก าหนดชื่อตัวแปร ประกอบด้วย  
3R   แทน  การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
Skill  แทน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Sup  แทน การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ 
Inno  แทน  การจัดการนวัตกรรม 
Eff  แทน  ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
R 1  แทน   การลดการใช้ทรัพยากร  
R2   แทน  การใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า   
R3  แทน  การบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อน ามาใช้ซ้ า  
SK1 แทน  การพัฒนาทักษะของบุคลากรในการผลิตที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
SK2  แทน  ค่านิยมการท างานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
SK3  แทน  คุณค่าที่เกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน 
S1  แทน  การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
S2  แทน การจัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
S3  แทน  การวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Inno1  แทน ระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Inno2  แทน คุณค่าทรัพยากรบุคคลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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Inno3  แทน องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Save  แทน  ความประหยัด ด้านต้นทุน ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบในการผลิต วิธีปฏิบัติงาน และ

เวลา 
Qual  แทน  คุณภาพ  
Sat แทน  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ตารางท่ี 4.13  การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ โดยท า Correlation Matrix  
ตัวแปร
แฝง 

Eff Inno Sup Skill 3R 

ตัวแปร
สงเกต 

Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Sat 1.000 
              

Qual .660 1.000 
             

Save .591 .654 1.000 
            

Inno1 .608 .587 .597 1.000 
           

Inno2 .370 .351 .350 .436 1.000 
          

Inno3 .603 .586 .541 .699 .366 1.000 
         

S1 .587 .584 .521 .642 .424 .621 1.000 
        

S2 .526 .507 .475 .569 .308 .461 .621 1.000 
       

S3 .572 .588 .534 .571 .378 .603 .699 .621 1.000 
      

SK1 .541 .525 .520 .555 .339 .498 .568 .459 .554 1.000 
     

SK2 .561 .471 .438 .494 .324 .501 .645 .534 .569 .597 1.000 
    

SK3 .497 .479 .434 .557 .306 .540 .636 .482 .548 .574 .636 1.000 
   

R1 .477 .485 .490 .477 .294 .457 .521 .470 .462 .600 .513 .447 1.000 
  

R2 .317 .362 .391 .363 .209 .382 .434 .413 .417 .397 .394 .349 .604 1.000 
 

R3 .322 .363 .301 .363 .283 .310 .434 .379 .454 .386 .429 .452 .489 .587 1.000 
 

จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 4.13 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ในด้านการลดการใช้ทรัพยากร 
การใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า การบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อมาใช้ซ้ า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการ
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ฟอกย้อมในการผลิตที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่านิยมการท างาน รวมถึงคุณค่าที่เกิดจาก
การผลิตตามแนวคิดลีน ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานในด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ 
การจัดระบบขนส่งภายในองค์การ และการวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้าน
การจัดการนวัตกรรม ระดับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 
 

4.4.1 การวิเคราะห์ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  

ในการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Amos เพื่อ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้ก าหนดสัญลักษณ์ในการวิจัยดังนี้  

การก าหนดสัญลักษณ์ของเคร่ืองหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 
                           แทน  ตัวแปรแฝง 
 
 แทน ตัวแปรสังเกตได้ 
 
 แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล โดยตัวแปรที่ปลายลูกศร

ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หัวลูกศร 
 
 แทน ความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อน  

 
 

ตารางท่ี 4.14 การก าหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สังเกต 

ประเภทตัวแปร สัญลักษณ์ ความหมาย 
ตัวแปรแฝง 3R การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs  
ตัวแปรสังเกตได้  R1 การลดการใช้ทรัพยากร 
ตัวแปรสังเกตได้  R2 การใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า 
ตัวแปรสังเกตได้  R3 การบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อน ามาใช้ซ้ า 
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ตารางท่ี 4.14 การก าหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สังเกต (ต่อ) 

ประเภทตัวแปร สัญลักษณ์ ความหมาย 
ตัวแปรแฝง Skill การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อม 
ตัวแปรสังเกตได้ SK1 การพัฒนาทักษะของบุคลากรในการผลิต 
ตัวแปรสังเกตได้ SK2 ค่านิยมการท างานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวแปรสังเกตได้  SK3 คุณค่าที่เกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน 
ตัวแปรแฝง Sup การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ 
ตัวแปรสังเกตได้  S1 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ตัวแปรสังเกตได้ S2 การจัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวแปรสังเกตได้ S3 การวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวแปรแฝง Inno การจัดการนวัตกรรม 
ตัวแปรสังเกตได้  Inno1 ระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวแปรสังเกตได้ Inn2 คุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ตัวแปรสังเกตได้ Ino3 องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวแปรแฝง eff ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
ตัวแปรสังเกตได้  Save ความประหยัดด้านต้นทุน ด้านทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบใน

การผลิต วิธีการปฏิบัติงาน และเวลา 
ตัวแปรสังเกตได้ Qual คุณภาพของสินค้า 
ตัวแปรสังเกตได้ Sat ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวแปรส่วนเหลือ e1 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการลดใช้ทรัพยากร 
ตัวแปรส่วนเหลือ e2 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า 
ตัวแปรส่วนเหลือ e3 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อมาใช้ซ้ า 
ตัวแปรส่วนเหลือ e4 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการพัฒนาทักษะของบุคลากร 
ตัวแปรส่วนเหลือ e5 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรค่านิยมการท างาน 
ตัวแปรส่วนเหลือ e6 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรคุณค่าเกิดจากแนวคิดลีน 
ตัวแปรส่วนเหลือ e7 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการจัดความสัมพันธ์กับผู้ส่ง

มอบ 
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ตารางท่ี 4.14 การก าหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สังเกต (ต่อ) 

ประเภทตัวแปร สัญลักษณ์ ความหมาย 
ตัวแปรส่วนเหลือ e8 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการจัดระบบขนส่งภายใน 
ตัวแปรส่วนเหลือ e9 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการวางแผนระบบคลังสินค้า 
ตัวแปรส่วนเหลือ e10 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรระดับการสร้างคุณค่านวัตกรรม 
ตัวแปรส่วนเหลือ e11 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรคุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ตัวแปรส่วนเหลือ e12 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตัวแปรส่วนเหลือ e13 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรประสิทธิภาพ 
ตัวแปรส่วนเหลือ e14 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรความประหยัด 
ตัวแปรส่วนเหลือ e15 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรคุณภาพ 
ตัวแปรส่วนเหลือ e16 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
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จากกรอบแนวคิดในการท าวิจัย โดยเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาวิเคราะห์เป็นตัวแปร สามารถเขียนอยู่ในรูปของโมเดลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ ดังภาพ 4.1 

 

ภาพท่ี 4.1 ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 
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การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ตามภาพที่ 4.1 ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไทย คือ 
 

1. การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs เป็นปัจจัยตัวแปรแฝง ประกอบด้วยตัว
แปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ การลดการใช้ทรัพยากร การใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า 
และการบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อน ามาใช้ซ้ า 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้ านทักษะการฟอกย้อม เป็นปัจจัยตัวแปรแฝง 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ การพัฒนาทักษะของบุคลากร
ในการผลิต ค่านิยมการท างานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุณค่าที่เกิดจากการ
ผลิตตามแนวคิดลีน 

3. การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เป็นปัจจัยตัวแปรแฝง 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ การจัดการความสัมพันธ์กับผู้
ส่งมอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดการนวัตกรรม เป็นตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรสังเกต
ได้ คือ ระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5. ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม เป็นตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปรสังเกตได้ คือ ความประหยัดด้านต้นทุน ด้านทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบในการผลิต 
วิธีการปฏิบัติงานและเวลา คุณภาพของสินค้า และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 

ปัจจัยที่เป็นตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างส าคัญ คือ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ในปัจจัยทุกปัจจัยของตัวแปรแฝงด้วยกัน 4 ปัจจัย โดยพิจารณาจากลูกศรที่แสดงไว้ในภาพที่ 4.2 
ของโปรแกรมส าเร็จรูป AMOS ได้ดังนี้  
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Chi-square= 90.135, df. = 74, p-value=0.098, CMIN/DF=1.218, GFI=0.962, RMSEA= 0.027 
ภาพท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจากกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากภาพที่ 4.2 อธิบายได้ว่าปัจจัยแฝงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม มากที่สุดคือปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม(0.64) รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน(0.15) ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(0.09) และปัจจัย
ด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs(0.06) ตามล าดับ โดยมีค่า R2 = 0.796 หรือ 80% 

ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของโมเดลใน
ภาพรวมพบว่า การทดสอบ Chi-square ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.098; p > 0.05) 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่า 0.95 พบว่า ดัชนีทุกตัว 
ได้แก่ Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากับ 0.962, Normal Fit Index (NFI) เท่ากับ 0.967,  
Incremental Fit Index (IFI) เท่ากับ 0.994, The Comparative Fit Index (CFI) เท่ากับ 0.994,  Non-
Normal Fit Index (NNFI) เท่ากับ 0.991 ทุกดัชนีอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่
ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ค่าดัชนี Root Mean Square Error of Approximation  (RMSEA) 0.027 
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และ Root Mean Square Residual (RMR) เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ด้วย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 1.218 น้อยกว่า 2.00 เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม 
จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบประสิทธิภาพการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 4.15 
 

ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าสถิติประเมินความสอดคล้องของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ดัชน ี ค่าสถิติ เกณฑ์ในการพิจารณา สรุป 

CMIN/DF 1.218 น้อยกว่า 2.00 เหมาะสม 
Chi-square  0.098  p-value > 0.05 เหมาะสม 

GFI 0.962 มากกว่า 0 .95 เหมาะสม 
NFI 0.967 มากกว่า 0.95 เหมาะสม 
IFI 0.994 มากกว่า 0.95 เหมาะสม 
CFI 0.994 มากกว่า 0.95 เหมาะสม 

NNFI 0.991 มากกว่า 0.95 เหมาะสม 
RMR 0.005 น้อยกว่า 0.05 เหมาะสม 

RMSEA 0.027 น้อยกว่า 0.05 เหมาะสม 
สรุปผ่านเกณฑ ์โมเดลตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

หมายเหต:ุ เกณฑ์อ้างอิงจาก Schumacker & Lomax, 2010: p.76                 
 

4.4.2 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงในแต่ละองค์ประกอบของโมเดล
ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  

 

จากการพิจารณาเป็นรายด้านจากตัวแปรสังเกตได้ ในแต่ละตัวแปรโดยวิเคราะห์หาค่า
อิทธิพลจากตัวแปรแฝงภายใน พบว่า  

ด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมคือ ด้านการ
ลดการใช้ทรัพยากร (β=0.859) รองลงมาคือด้านการบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อน ามาใช้ซ้ า (β=0.788) และ การ
ใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ า (β=0.719) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของด้านการจัดการ
ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ได้ 73.70% 62.10% และ 51.70% ตามล าดับ  

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านที่มี
ความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านค่านิยมการท างานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (β=0.801) รองลงมาคือ
คุณค่าที่เกิดจากการผลิตตามแนวคิดลีน (β=0.781) และด้านการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการ
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ผลิตที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (β=0.747) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ได้ 
64.20% 61.00% และ 55.80% ตามล าดับ  

ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ 
ด้ านการพัฒนาทักษะของบุ คลากรในการผลิ ตที่ มุ่ ง เน้นการ เป็นมิตรต่อสิ่ ง แวดล้อม 
(β=0.853) รองลงมาคือการวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (β=0.822) และการ
จัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (β=0.736) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบาย
ความผันแปรของด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 72.80% 67.50% และ 
54.20% ตามล าดับ  

ด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านที่มีความส าคัญมากที่สุดคือด้านระดับการสร้างนวัตกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (β=0.853) รองลงมาคือด้านองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็น 
มิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อม ( β=0.80 7 )แล ะคุณค่ าท รัพ ย ากรบุ คคลมี คว าม เชี่ ย วช าญ เฉพาะ 
(β =0.498) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของด้านการจัดการนวัตกรรมได้ 72.70%  
65.10% และ 24.80% ตามล าดับ  

ด้านประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย ด้านที่มีความส าคัญมากที่สุดคือด้านคุณภาพ  (β=0.820) รองลงมาคือด้านความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (β=0.808) และ ความประหยัด ด้านต้นทุน ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ
ในการผลิต วิธีปฏิบัติงาน และเวลา (β=0.764) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของด้าน
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ 67.20% 
65.30% และ 58.40% ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิ เคราะห์ความเที่ ยงตรงของการวิ เคราะห์โมเดลประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

ตัวแปรแฝง 
ตัวแปร

สังเกตได้ 

ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ  
(Factor Loading) 

t 2R  

b SE β 

3R R1 0.824 0.072 0.859 11.429** 0.737 
R2 0.763 0.075 0.719 10.139** 0.517 
R3 1  0.782  0.621 

Skill Sk1 0.728 0.055 0.747 13.142** 0.558 
Sk2 0.923 0.064 0.801 14.348** 0.642 
Sk3 1  0.781  0.610 

Sup S1 0.969 0.056 0.853 17.325** 0.728 
S2 0.827 0.058 0.736 14.368** 0.542 
S3 1  0.822  0.675 

Inno Ino1 0.937 0.057 0.853 16.325** 0.727 
Ino2 0.971 0.113 0.498 8.601** 0.248 
Ino3 1  0.807  0.651 

eff Save 1  0.764  0.584 
Qual 1.035 0.071 0.820 14.506** 0.672 
Sat 1.177 0.084 0.808 13.940** 0.653 

 
4.5 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้  ได้ตั้ งสมมติฐานการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ได้ผลดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 การใช้ท รัพยากรให้คุ้ มค่ า โดยใช้หลัก  3Rs มี ความสัมพันธ์ต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
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ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมโดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.057, t=2.873, p-
value <.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานท่ี 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อม (b=0.094, t=2.595,p-
value <.01)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานท่ี 3 การจัดการห่วงโซ่ อุปทานที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อม  (b=0.149, t=2.603, p-value <.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานท่ี 4  การจัดการนวัตกรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการนวัตกรรม 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย (b=0.635, t=3.810, p-value <.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.17 

สมมติฐานการพยากรณ์ กล่าวคือ ปัจจัยหลัก 4 ตัวแปรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs (x1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (x2) การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(x3) และ การจัดการนวัตกรรม
(x4) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยปรากฏว่า  ปัจจัยหลัก 4 ตัวแปรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดย
ใช้หลัก 3Rs การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ และ การจัดการนวัตกรรม สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ 79.60% รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17 ตัวแปรแฝง ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่า t และ ค่า R2  

ตัวแปรแฝง ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) t 

              b SE 
คุณค่า (x1) 0.057 .035 2.873** 

ทักษะ (x2) 0.094 .140 2.595** 

โซ่อุปทาน (x3) 0.149 .217 2.603** 

นวัตกรรม (x4) 0.635 .163 3.458** 

R2     0.796 
 

จากตารางที่ 4.17 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ได้ดังนี้ 

 

ประสิทธิภาพ  =  0.057(x1) + .094(x2) + .149(x3)  + .635 (x4) 
 

 จึงสรุปได้ว่า  ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม อันเนื่องมาจากโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการทดสอบค่าไคสแสวร์ (Chi-square) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p>0.05) ค่าดัชนีทุกค่า ได้แก่ GFI, NFI, IFI, CFI, NNFI ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตั้งแต่ 
0.95 ขึ้นไป ส่วนค่าดัชนีที่ก าหนดไว้ในระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA มีค่า
ผ่านเกณฑ์เช่นกัน นอกจากนี้ ดัชนี CMIN/DF มีค่าน้อยกว่า 2 ตามที่ก าหนด รวมถึงในแต่ละ
องค์ประกอบของโมเดลมีความเที่ยงตรง โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ าหนักของปัจจัย (Factor loading) มีค่า
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสมบูรณ์) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 27-30) ตลอดจนตัวแบบที่พัฒนาขึ้น
มีความสามารถในการพยากรณ์ประสิทธิภาพของการจัดการอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมไทยในระดับดี และเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง 
(R2) เท่ากับ 0.796 หรือคิดเป็นร้อยละ 80 (ตามรูปจากโมเดล) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (Saris 
& Strenkhorst, 1984, p.282)  

 



บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นกระบวนการในการผลิต

วัตถุดิบที่ส าคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยให้เป็นที่ยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างประสิทธิภาพใน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จากความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่มีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพการจัดการของ อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมใน  
ประเทศไทย การวิจัยจึงมุ่งไปที่การพัฒนาตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอก
ย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยได้เร่ิมด้วยการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยต่างๆ มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการ
ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ
นวัตกรรม ตลอดจนประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม โดยการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภาพต่อ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  

 

การวิจัยเร่ือง ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์สามประการ คือ 1)ศึกษาระดับประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 2)ศึกษ าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย และ 
3)พัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในบทนี้จะขอน าเสนอโดยแยกประเด็นสาระส าคัญออกเป็น 3 
ส่วนดังนี้  

1.  สรุปผลการวิจัย 
2. การอภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ 
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จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ได้ใช้วิธีการเลือกประชากรตัวอย่างแบบเจาะจง คือ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกย้อมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 74 โรงงาน ด าเนินการสุ่มประชากรให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวน 20 
เท่าของตัวแปรเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน 300 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้ง 3 ระดับการจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติการ ในส่วนของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิค Index of Item-Objective Congruence 
(IOC) และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาคอัลฟ่า ได้ค่าความเชื่อมันที่
มีความเชื่อมั่นสูงเท่ากับ 0.902 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพันธ์ สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อหาตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการ
ของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1.  ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 1) เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 62.33 เป็นเพศชาย 
 2) อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.67 มีช่วงอายุ 36-45 ปี 
 3) ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51 ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
 4) ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 49.33 เป็นผู้บริหารระดับกลาง 
 5)  ระยะเวลาในการท างานในอุตสาหกรรมฟอกย้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ร้อยละ 51 ท างานในอุตสาหกรรมฟอกย้อมมามากกว่า 15 ปี 
 6)  จ านวนพนักงานของโรงงานกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 

60.67 มีจ านวนพนักงานมากกว่า 201 คนข้ึนไป 
 7)  ประเภทของการจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.67 

จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ ากัด 
 8) ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม พบว่า ส่วนใหญ่

ร้อยละ 34.67 ผลิตทั้งผ้าถักและผ้าทอ 
 9) คุณลักษณะทั่วไปด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.33 ผลิต
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เพื่อขายในประเทศและเพื่อส่งออก 
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยประกอบด้วย 
 1) การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs 
 2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3)  ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4)  ด้านการจัดการนวัตกรรม 
 5) ด้านประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
  

เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากกระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ช่วงคะแนน  4.21-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
ช่วงคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยมาก 
ช่วงคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.81-2.60 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยน้อย 
ช่วงคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs จากกลุ่มตัวอย่างโดย

ภาพรวมเหน็ด้วยในระดับมาก ( x = 4.19) ในข้อค าถาม จัดท าโครงการจัดเก็บน้ าฝนเพื่อท าน้ าดิบใช้
ในกระบวนการผลิต ( x = 4.25) เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อค าถาม ระบบการติดตาม
กระบวนการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ การน าสีย้อมกลับมาท าการผลิตใหม่ ( x = 
4.24) เห็นด้วยมากที่สุด  

 2)  ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ( x = 4.19) ในข้อค าถาม สร้างความตระหนักเน้นคุณค่า
ของผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ( x = 4.28) เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อค าถาม การพัฒนาทักษะ
ด้านการผลิตในแต่ละขั้นตอน และ มีกฎระเบียบว่าด้วยคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตประจ าวัน  
 ( x = 4.23) เห็นด้วยมากที่สุด 

 3) ปัจจัยด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาพรวมเห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.16) ในข้อค าถาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง มีระบบควบคุมให้ได้มาซึ่งวัสดุ
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อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( x = 4.28) เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อค าถาม ระบบการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์มีกลไกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( x = 4.21) เห็นด้วยมากที่สุด 

 4)  ปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม ภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18) ใน
ข้อค าถาม มีการออกแบบพื้นที่ของโรงงานให้ส่งเสริมการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( x = 4.24) เห็น
ด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อค าถาม การทดลองเทคนิคการบ าบัดและฟื้นฟูของเสียอย่างต่อเนื่อง 
ทรัพยากรบุคคลมีแนวคิดการพัฒนาค้นหาทรัพยากรทดแทนแบบยั่งยืน  และข้อค าถาม เกิดการ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ค านึ งถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ( x = 4.21) เห็นด้วยมากที่สุด 

 5)  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม ภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.22) ในข้อค าถาม ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมส่งเสริมการลดมลภาวะให้กับ
สภาพแวดล้อมของโลก ( x = 4.28) เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อค าถาม ผู้บริโภคลูกค้าพึง
พอใจที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ( x = 4.27)  

 

การทดสอบสมมติฐานของตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

จากผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของโมเดล
ในภาพรวม พบว่า การทดสอบ Chi-square ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.098; p > 
0.05) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่า 0.95 พบว่า ดัชนี
ทุกตัว ได้แก่ Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากับ 0.962,  Normal Fit Index (NFI) เท่ากับ 0.967,  
Incremental Fit Index (IFI) เท่ากับ 0.994, The Comparative Fit Index (CFI) เท่ากับ 0.994,  Non-
Normal Fit Index (NNFI) เท่ากับ 0.991 ทุกดัชนีอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่
ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ค่าดัชนี Root Mean Square Error of Approximation  (RMSEA) 0.027 
และ Root Mean Square Residual (RMR) เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ด้วย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ1.218 น้อยกว่า 2.00 เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม 
จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)ในแต่ละองค์ประกอบของโมเดล
ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วย
การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรสังเกตแต่ละตัวแปรได้แก่ การใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการนวัตกรรม และประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อม มีความสอดคล้องโดยค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ซึ่งสามารถอธิบาย
ความผันแปรแต่ละตัวแปรแฝงได้ 

สรุปได้ว่า ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ในแต่ละองค์ประกอบ ต่างมีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ เนื่องจากค่าน้ าหนัก
ปัจจัย มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป 

 

การทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัยคร้ังนี้  ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่อ

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ได้ผลดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 การใช้ท รัพยากรให้คุ้ มค่ า โดยใช้หลัก  3Rs มี ความสัมพันธ์ต่ อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมโดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.057, t=2.873, p-value <.01) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานท่ี 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม (b=0.094, t=2.595, p-value <.01) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานท่ี 3 การจัดการห่วงโซ่ อุปทานทั้ งระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อม  (b=0.149, t=2.603, p-
value <.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานท่ี 4  การจัดการนวัตกรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการนวัตกรรม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (b=0.635, 
t=3.810, p-value <.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สมมติฐานการพยากรณ์ กล่าวคือ ปัจจัยหลัก 4 ตัวแปรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้
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คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs (x1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (x2) การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ(x3) และ การจัดการนวัตกรรม(x4) สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
ผลการวิจัยปรากฏว่า  ปัจจัยหลัก 4 ตัวแปรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการห่วงโซ่
อุปทานทั้งระบบ และ การจัดการนวัตกรรม สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอก
ย้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ 79.60 %   

 

5.2 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ือง ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย จากสมมติฐานการวิจัย อภิปรายผลได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย จากผลการทดสอบ
พบว่า การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
จัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) ว่าด้วยเร่ืองแนวคิดการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs การ
น าแนวคิด 3Rs ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการท าเทคโนโลยีสะอาด ในภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง 
ในเบื้องต้นผู้ประกอบการหลายรายคาดหวังว่า โรงงานของตนจะมีการจัดการของเสียที่ดี และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเมื่อได้ด าเนินการอย่างจริงจังแล้วพบว่า ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์
และความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของชุมชนโดยรอบ  

จากข้อค้นพบในงานวิจัยตามสมมติฐานที่ 1 นี้จะเห็นได้ว่า การน าการจัดการของเสียตาม
หลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะจากการใช้หลักการลดการใช้
ทรัพยากรเป็นการลดของเสียตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการท างาน การใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้ าเป็นการ
ประหยัดในเร่ืองของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า และการบ าบัดน้ าทิ้งเพื่อ
กลับมาใช้ซ้ าในกระบวนการผลิตช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมมติฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย จากผลการทดสอบพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็น



151 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว (2556) ว่าด้วยเร่ืองความมุ่งมั่นสีเขียว ในการแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของ
นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในให้ทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อการด าเนินกิจกรรมตามนโยบายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรมและ ส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้ เช่นเดียวกันกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม (2555) ได้
กล่าวว่า ทักษะการผลิตตามแนวคิดลีนเป็นการผลิตเพื่อขจัดความสูญเปล่า ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้น
ทั่วทั้งองค์กร ช่วยให้การใช้วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
สูญเสียในวงจรการผลิตให้เหลือน้อยลง รวมทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว 
ทันเวลา ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลก าไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจ เกิดสภาพการ
ท างานที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี 
เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ และจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยการจัดการอุตสาหกรรมตามระบบลีน เป็นการน าหลักการลีนมาบูรณาการใน
กระบวนการผลิต และลงมือปฏิบัติควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการเตรียมองค์การและการ
สร้างทีมงานอย่างเป็นระบบ การบ่งชี้คุณค่า การประเมินผลโดยละเอียด การศึกษาความเป็นไปได้
ของมาตรการ การลงมือปฏิบัติ และทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนและขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Shipton et al.(2006) ได้ท าการศึกษาองค์การในอุตสาหกรรมการผลิตจ านวน 22 
แห่ง ในสหราชอาณาจักร และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และนวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรม กระบวนการให้คนเข้า
ด ารงต าแหน่ง การท างานเป็นทีม การประเมินผลและการเน้นการเรียนรู้แบบส ารวจเป็นปัจจัยที่
สามารถท านายการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การได้ การให้รางวัลตามสถานการณ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับนวัตกรรมในระบบเชิงเทคนิค นอกจากนั้นการฝึกอบรม การประเมินผล 
และกระบวนการให้คนเข้าด ารงต าแหน่งร่วมกับการเน้นการเรียนรู้สามารถอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างองค์การที่สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสินค้าและเทคโนโลยีกับองค์การที่ไม่มีการสร้าง
นวัตกรรม 

จากข้อค้นพบในงานวิจัยตามสมมติฐานที่ 2 นี้ จะเห็นได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยการผลิตตามแนวคิดแบบลีนมา
บูรณาการในกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 
ลดระยะเวลาในกระบวนการเคลื่อนย้าย เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการการวางแผนที่ชัดเจนส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงอย่าง
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ต่อเน่ืองในกระบวนการผลิต และเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์การ 
สมมติฐานที่ 3  การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย จาก
ผลการทดสอบพบว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
สอดคล้องกับ Srivastava (2007) กล่าวว่าการรวมความคิดด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการจัดการซัพ
พลายเชนรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การแยกและการเลือกคัดวัตถุดิบ กระบวนการในการ
ผลิต การส่งสินค้าขั้นสุดท้ายให้กับผู้บริโภคและการจัดการสินค้าที่หมดอายุการใช้งาน เช่นเดียวกับ 
ศากุน บุญอิต (2558) ได้กล่าวว่า การจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงการตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซัพพลายเชน ตั้งแต่การ
ออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้ การน ามาใช้ซ้ าและการก าจัด
สินค้า การที่บริษัทจะประสบความส าเร็จด้านการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น สิ่งส าคัญ
คือ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมองการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพของซัพพลายเชนที่สะท้อนใน
รูปวงจรชีวิตของสินค้า ซึ่งเร่ิมต้นตั้งแต่กระบวนการเร่ิมออกแบบสินค้าจนกระทั่งถึงการบริโภค
และก าจัดสินค้านั้นหลังการใช้งาน ในการด าเนินการให้เป็นทิศทางเดียวกันตลอดซัพพลายเชนได้
นั้น เพื่อการสร้างความสัมพันธ์หรือบูรณาการกันระหว่างแผนกภายในและระหว่างบริษัทในซัพ
พลายเชน ในวงจรชีวิตของสินค้ากระบวนการผลิตที่ส าคัญมาก คือ กระบวนการวางแนวคิดและ
ออกแบบสินค้า ที่รวมถึงการออกแบบสินค้าและการออกแบบโครงสร้างของซัพพลายเชนและ
ระบบการท างานให้ประสบความส าเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบต่างๆ 
จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังที่ Gilbert (2001) กล่าวว่า การ
จัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการน าเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมมาพิจารณารวมอยู่ใน
การตัดสินใจจัดซื้อขององค์การและการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับซัพพลายเออร์ผู้จัดหา
วัตถุดิบ 

จากข้อค้นพบในงานวิจัยตามสมมติฐานที่ 3 นี้ จึงกล่าวได้ว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
น าการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นจุดเร่ิมต้นของการสรรหาปัจจัยการ
ผลิตจากผู้ส่งมอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีทิศทางการท างานร่วมกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน ใน
ด้านการขนส่งภายในองค์กรที่เป็นระบบลดการท างานซ้ าซ้อน มีแนวทางในการลดมลพิษใน
กระบวนการท างาน พร้อมทั้งการวางแผนระบบสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ด้วยการเร่ิมจากการจัดซื้อ
วัตถุดิบอย่างเป็นระบบให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดระบบสินค้าคง
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คลังให้มีความสะดวก คล่องตัว ปลอดภัย การจัดการห่วงโซ่อุปทานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

สมมติฐานที่ 4 การจัดการนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย จากผลการทดสอบพบว่า การจัดการ
นวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สอดคล้องกับ  พยัต วุฒิรงค์ (2557) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมเป็น
ความคิด วิธีการ การกระท าสิ่งใหม่ๆ ที่น ามาสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม หรือน ามาเพื่อ
ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม แม้ว่าความคิด วิธีการ การกระท าหรือสิ่งใหม่ๆ นั้น
อาจจะเคยใช้ในสังคมอ่ืนได้ผลดีมาแล้วก็ตาม แต่ถ้าน ามาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมอีก
แห่งหนึ่งก็จัดว่าเป็นนวัตกรรม โดยนวัตกรรมเกิดขึ้นในสังคมเป็นความพยายามของมนุษย์ที่ช่วย
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานหรือการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Paladino (2007) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ขององค์การ การมุ่งเน้นด้านลูกค้า และแนวคิดมุมมองด้าน
ทรัพยากรที่มีคุณค่าเฉพาะขององค์การเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่า การ
เรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการมุ่งเน้นด้านลูกค้า ซึ่งน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ นอกจากนี้แนวคิดมุมมองด้านทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยเฉพาะขององค์การมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับความส าเร็จของสินค้าใหม่ ผลการศึกษาเสนอแนะว่า องค์การที่ต้องการ
ความส าเร็จด้านนวัตกรรมควรพัฒนาทรัพยากรเฉพาะภายในองค์การซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ นอกจากนี้ การมุ่งเน้นด้านลูกค้าน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมและผลการด าเนินงานโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Panayides 
(2006) ได้ศึกษาปัจจัยที่มาก่อนและผลลัพธ์ของความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ให้บริการขนส่ง
จ านวน 251 องค์การในฮ่องกง โดยให้ความสนใจกับปัจจัยด้านการมุ่นเน้นความสัมพันธ์เป็นตัว
แปรที่เกิดขึ้นก่อนนวัตกรรมที่น าไปสู่คุณภาพของการให้บริการและผลการด าเนินงาน ผลการศึกษา
พบว่า การมุ่งเน้นความสัมพันธ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นความสามารถขององค์การหลัก 
(Organizational Capabilities) ที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันและผลการด าเนินงาน
ขององค์การ การมุ่งเน้นขององค์การผ่านความสัมพันธ์กับลูกค้าท าให้ความสมารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสูงขึ้นโดยการสร้างสรรค์วิธีการในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพื่อค้นหาแนวทาง
ใหม่ส าหรับการท างานและท าให้ความคิดใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่องค์การจะเป็นคนแรกที่
น าเข้าสู่ตลาดในรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ การเน้นความสัมพันธ์ไม่เพียงแค่ท าให้เกิด
นวัตกรรมเท่านั้น แต่มีความส าคัญต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดขึ้นได้จริง 

จากข้อค้นพบในงานวิจัยตามสมมติฐานที่  4 นี้  กล่าวได้ว่า  การจัดการนวัตกรรมมี
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ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย ด้วยเหตุผลของการจัดการด้านนวัตกรรม เป็นการค้นหาทรัพยากรทดแทนที่ไม่ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมมีการทดลองเพื่อหาเทคนิคการท างานเพื่อบ าบัดฟื้นฟูของเสียอย่างต่อเนื่อง การ
ร่วมกันเพื่อออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการท างานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการสร้างคุณค่า
ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นในอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างของอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ควรเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อมให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ การสร้างคุณค่าต่อทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญในการลด
มลพิษในกระบวนการผลิต การลดของเสียตั้งแต่เร่ิมต้นกระบวนการผลิต อันเนื่องจากนวัตกรรม
เป็นการร่วมกันคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังสมมติฐานพยากรณ์ที่ ได้จากงานวิจัย  จากปัจจัยหลัก 4 ตัวปัจจัย 
ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้าน
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการนวัตกรรม สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ 79.60% จึงเป็นการยืนยันว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อมให้
มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถท าได้จริง และ
ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม โดยค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุก
ขั้นตอนของกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน
กระบวนการท าหน้าที่ในการแปรสภาพวัตถุดิบให้มีคุณค่าพร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อวัตถุดิบให้กับ
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปต่อไป ดังนั้นอุตสาหกรรมฟอกย้อมจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญเชื่อมโยงกับภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ ในการร่วมมือกันสร้างภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มให้มีกระบวนการจัดการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้น หากมีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เร่ิมต้นกระบวนการผลิต ย่อม
ส่งผลถึงภาคอุตสาหกรรมโดยร่วมอย่างแน่นอน และสามารถตอบรับกับความต้องการของประชา
สังคมโลกในด้านการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อ
ค้นพบต่างๆ ดังนี้  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ภาครัฐควรออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนา พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้

กับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการชี้แนะ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ จากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญศึกษา ค้นคว้า 
นวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมฟอกย้อม เพื่อให้เกิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรมครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรม พร้อมรองรับตลาดโลกในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการก าหนดข้อบังคับให้มีนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม ในแต่ละโรงงาน
เพื่อให้ความรู้ได้ชัดเจนในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลในการจัดการเร่ืองของการดูแลมลภาวะที่
เกิดขึ้นในการผลิตอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทยมี
ข้อบังคับในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเร่ืองของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ
วิชาชีพ ประจ าโรงงานซึ่งเป็นการดูแลแบบกว้างๆ เท่านั้น 

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อมควรสนับสนุน ส่งเสริม ด้วย
การก าหนดระบบขั้นตอนการให้รางวัลอย่างชัดเจน เช่น นโยบายการลดภาษีให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตให้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และเพื่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีระบบ
การส ารวจตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองจากภาครัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
มลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการทาง
การเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด
พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการออกแบบ
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ระบบการผลิตและสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ภาครัฐต้องส่งเสริมการลงทุนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายปี 

2559 จากประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส. 1/2559 ว่าด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2557 รวมถึงมีการเข้าถึง
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมให้รับรู้ถึงข้อตกลง เงื่อนไขการประกาศข้อมูลอย่างชัดเจน
เพื่อให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางที่มีความสามารถในการขยายโรงงานได้เห็นแนวทาง
ในการด าเนินกิจการเพื่อให้ความส าคัญในการสร้างระบบการก าจัดของเสียและการควบคุมรักษา
สิ่งแวดล้อมตามประกาศที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด โดยมีการก าหนดมาตรการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ 
1.  ผู้ประกอบการควรก าหนดหน่วยงานในการก ากับดูแลการท างานด้านการผลิตที่เป็น

มิตรต่อส่งแวดล้อมโดยตรงจากฝ่ายบริหารให้มีการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบผลที่ได้
จากการด าเนินการผลิตที่ เป็นต่อสิ่งแวดล้อมสามารถชี้วัดให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองของโรงงาน และมีการรายงานอย่างต่อเนื่องต่อทุกหน่วยงานเพื่อเป็นการ
กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้ประกอบการควรก าหนดนโยบาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดการ
ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ให้เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อควบคุมดูแลด้านการจัดการทรัพยากร 
การลดการใช้ทรัพยากรตั้งแต่เร่ิมต้นกระบวนการ ก าหนดให้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้เกิดการ
ประสานงานกับหน่วยงานด้านการพัฒนานวัตกรรมหาแนวทางการน าวัตถุดิบ พลังงาน หรือ
ทรัพยากรน้ ากลับมาใช้ซ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนการบ าบัดทรัพยากรน้ าให้
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้การจัดการนวัตกรรม
เป็นระบบในการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 

3. การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนการฝึกอบรม
บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ กระบวนการผลิตใหม่ๆ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่มีการบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาเพื่อน าความรู้เทคนิค
วิธีการมาปรับใช้กับองค์การ ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 4. การจัดการอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ จะต้องเกิดจากความร่วมมือกันจากทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่ง
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ทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เกิดการพัฒนาทั้งระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มความแข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน การจัดการอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมในประเทศไทยยังขาดการร่วมมือที่ดีระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน จึงไม่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง ดังนั้นควรมีการ
ประสานงานอย่างครบวงจรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

5. ผู้ประกอบการควรมีนโยบายสนับสนุนให้ความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องกับบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งด้านการผลิต ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การลดการใช้ทรัพยากรโดยใช้หลัก 3Rs เพื่อให้น า
ความรู้มาใช้ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

6. ผู้ประกอบการควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลก เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในเร่ืองของ เศรษฐกิจทางชีวภาพ “Bio-economy” ซึ่ง
เป็นการวางแผนการด าเนินอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเป็นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมโดยการ
น าเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมฟอกย้อม ผนวกเข้ากับความรู้ด้านวิจัยและ
นวัตกรรมของอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม มองถึงภาพรวมของผลกระทบกับชุมชน ในด้านของทรัพยากรน้ าอย่างจริงจัง 
รวมถึงศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ สามารถน า มา
เชื่อมโยงเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อมให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ดังแสดงในภาพ 5.1  
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       ภาพท่ี 5.1  ภาพรวมการเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ผู้วิจัย, 2560) 

 

เพื่อยืนยันการน าตัวแบบที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
ผู้วิจัยได้น าตัวแบบที่ได้จากการวิจัยเชิงสถิติน ามาสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิต จ านวน 5 ท่าน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก. จากการสัมภาษณ์พบข้อสรุปในแต่ละประเด็นดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ในตัวแบบที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยให้ความเห็นว่า อุตสาหกรรมฟอกย้อมจ าเป็นต้องมีใช้การจัดการนวัตกรรม
มาเป็นตัวขับเคลื่อนทางด้านประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
นวัตกรรมภายในเป็นเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงไปสู่ทิศทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อ
ก าหนดให้หน่วยงานการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
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การพัฒนาด้านทักษะ และความก าหนดการใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่า 
2.  ตัวแบบที่ได้จากการวิจัยทางสถิติมีความชัดเจนในด้านของความเป็นจริงปัจจุบัน ใน

กรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้เกิดขึ้น เพื่อตอบรับ
กระแสต้องการของลูกค้ากลุ่มส่งออกซึ่งให้ความส าคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณี
ที่โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมมีความชัดเจนในการผลิตโดยมีตัวแบบที่ได้จากการวิจัยเป็น
เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนถือเป็นความชัดเจนในการมุ่งมั่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าใน
ปัจจุบัน 

3. ตัวแบบที่ได้จากการวิจัยทางสถิติผู้ประกอบการมีความเห็นในด้านของการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ควรมีความต่อเนื่องในการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลของทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานด้วยประสบการณ์ขาด
ความรู้อย่างชัดเจนในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองของการมองความเหมือนของสี การใช้เคร่ืองมือ
ที่ช่วยในการสร้างความแม่นย าในการผลิตยังขาดทักษะด้านนี้ ซึ่งในความเป็นจริงส่งผลต่อการ
พัฒนาด้านนวัตกรรมของบุคคลภายในองค์การ 

4. จากองค์ประกอบของตัวแบบ ประกอบไปด้วยตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ ผู้ประกอบการมี
ความเห็นว่าหากมีความต้องการให้สามารถใช้ได้จริง และมีประสิทธิภาพในมุมของการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้จริงแล้ว ควรต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการจัดการด้านนวัตกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมให้คงอยู่ได้ในอนาคต 

5. จากความเชื่อมโยงในด้านข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กับข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ
พบว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นด้วยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเป็น
แรงผลักดันที่ชัดเจนต่อภาคอุตสาหกรรมฟอกย้อม ซึ่งในช่วงเวลานี้อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการ
พัฒนาจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างชัดเจนด้วย
เช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาวิจัยความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการศึกษาตามเคร่ืองมือ Balanced Score Card เพื่อให้มีการประเมินผล
อย่างเป็นระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์การ และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผล
เพียงอย่างเดียว เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมในการวัดความสามารถของอุตสาหกรรม 

2. ควรศึกษาวิจัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปเพื่อการส่งออก เพื่อเป็น
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แนวทางในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในตลาดโลก 
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส าคัญของการด าเนินอุตสาหกรรมสิ่งทอในภูมิภาคอาเซียน  การรู้
ถึงประสิทธิภาพด้านการด าเนินอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ 
CLMV สามารถท าให้เรารู้ถึงศักยภาพทางการแข่งขันในอนาคตของอุตสาหกรรมฟอกย้อม 

 

สรุป 
เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงปัญหาจากการผลิตที่ไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

พร้อมทั้งตระหนักถึงแนวทางการศึกษา วิธีการสร้างกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ส่งผลต่อการด าเนินอุตสาหกรรมอีกยาวนานทั้งในประเทศและภาพรวมของโลก 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิ ตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทยสามารถ
ด าเนนิการผลิตตามเงื่อนไขการผลิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการ
มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการท างานทั้งระบบ เร่ิมจากการ
จัดหาวัตถุดิบ การเร่ิมต้นการผลิตที่ให้ความส าคัญในการลดของเสียด้วยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ด้วยหลัก 3Rs การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในการผลิตที่เหมาะสม การจัดการห่วงโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างผู้เชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในองค์การเพื่อนวัตกรรม
ใหม่ๆ ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญให้อุตสาหกรรมฟอกย้อมก้าวไปสู่การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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10. คุณสุธีร์  ทัพพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายผลิต 

บริษัท ทองไทย การทอ จ ากัด 
11. คุณเก่ง  ชุณหวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ประเภท 22(3) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560  

ชื่อโรงงานในแต่ละภาค จังหวัด ทุนจดทะเบียน 
1.  บจก. จงสถิตย์  กรุงเทพมหานคร  
2. บจก. วีนัสเธร็ด กรุงเทพมหานคร 69,002,357 
3. บจก. ดับเบิ้ลสตาร์ สมุทรปราการ 100,000,000 
4. บจก. 747 อุตสาหกรรม สมุทรปราการ 220,000,000 
5. บจก. โกลเด้ินไทย อินดัสทรียส ์ สมุทรปราการ 118,400,400 
6. บจก. จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม สมุทรปราการ 78,200,000 
7. บจก. ซินฟูไดอิ่ง สมุทรปราการ 62,675,000 
8. บจก. โซน อิมเพ็กซ์ สมุทรปราการ 98,700,000 
9. บจก. โตรอนโต้ อินดัสตร้ี สมุทรปราการ 144,000,000 
10.  บจก. ไทยน าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ สมุทรปราการ 1,027,100,000 
11. บจก. ไทยฟีลาเมนต์ เท็กซ์ไทล์ สมุทรปราการ 1,628,279,000 
12. บมจ. ไทยยูนิค เท็กซ์ไทล์ สมุทรปราการ 690,000,000 
13. บจก. บริติซ มิลเลอเรน (ประเทศไทย)  สมุทรปราการ 93,008,367 
14. บจก. พัฒนาผ้าไทย สมุทรปราการ 320,000,000 
15. บจก. แฟร์เท็กซ์ไทล์ แอนด์ ลอจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) 
สมุทรปราการ 118,000,000 

16. บมจ. ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิ่งทอง สมุทรปราการ 546,109,000 
17. บจก. ร่วมอุดมทาวเวล อินดัสตร้ี สมุทรปราการ 114,000,000 
18. บจก. อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) สมุทรปราการ 380,000,000 
19. บจก. ธนไพศาล สมุทรปราการ 53,000,000 
20. บจก. วีเทค แฟคทอรี สมุทรปราการ 94,000,000 
21. บจก. โรจน์ธรรมพัฒน์ สมุทรปราการ 64,890,000 
22. บจก. ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ สระบุรี 68,000,000 
23. บจก. ไทยสเดเฟล็กซ์ ชลบุร ี 114,000,000 
24. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ ชลบุร ี 278,449,229 
25. บจก. ไทยแทฟฟิต้า  ระยอง 138,000,000 



รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ประเภท 22(3) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 (ต่อ) 

ชื่อโรงงานในแต่ละภาค จังหวัด ทุนจดทะเบียน 
26. บจก. เวิลด์เบสท์ เฮ้าสโฮล์ด เท็กซ์ไทล์ 

(ประเทศไทย) 
ระยอง 1,182,895,802 

27. บมจ. นิวพลัสนิตติ้ง ฉะเชิงเทรา 55,000,000 
28. แกรนด์เดอร์ ไฟเบอร์ ปราจีนบุรี 61,170,000 
29. บจก. ไทยกุลแซ ่ ปราจีนบุรี 111,700,000 
30. บจก. ไทยทาเคดะเลซ ปราจีนบุรี 112,220,000 
31. บจก. สหเซเรน ปราจีนบุรี 368,258,000 
32. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ ปราจีนบุรี 210,530,000 
33. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ปราจีนบุรี 135,391,820 
34. บจก. เครื่องนุ่งห่มส าเร็จรูป ราชบุรี 1,332,436,300 
35. บจก. ไคฮาระ (ประเทศไทย) ราชบุรี 1,337,300,000 
36. บจก. เจ. พี ยูไนเต็ด ราชบุรี 381,103,600 
37. บจก. มั่นยิ่ง ราชบุรี 966,873,976 
38. บจก. ลัคกี้ นิตติ้ง แอนด์ ดายอิ้ง ราชบุรี 200,000,000 
39. บจก. สยามอะคริลิค ราชบุรี 61,500,000 
40. บจก. สิ่งทอซาติน ราชบุรี 252,887,858 
41. บจก. ห่าว ไท่ อินดัสทรี ราชบุรี 280,852,500 
42. บจก. เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์  

(ประเทศไทย) 
ราชบุรี 105,000,000 

43. บจก. อัศวินฟอกย้อม กาญจนบุรี 600,000,000 
44. บจก. นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง นครปฐม 75,000,000 
45. บจก. ก าแพงแสนพัฒนา นครปฐม 57,000,000 
46. บจก. เจ.ซี. เลซ นครปฐม 84,200,000 
47. บจก ซีเอ็มที ไดอ้ิง นครปฐม 78,965,000 
48. บจก ที. ยู. ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ นครปฐม 89,400,000 
49. บจก. ไทย วาย เค เท็กซ์ไทล์ นครปฐม 75,000,000 



รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ประเภท 22(3) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 (ต่อ) 

 

ชื่อโรงงานในแต่ละภาค จังหวัด ทุนจดทะเบียน 
50. บจก. โนเบิลเท็กซ์การย้อม นครปฐม 50,000,000 
51. บจก. บุญช่วยอุตสาหกรรม นครปฐม 54,246,800 
52. บจก. พิพัฒน์ฟอกย้อม นครปฐม 140,000,000 
53. บจก. ไฟน์ ฟล็อค (ไทยแลนด์) นครปฐม 69,300,300 
54. บจก. ยิ่งยงไฟเบอร์ (2532) นครปฐม 127,858,207 
55. บจก รวมชัยการฟอกย้อม นครปฐม 73,000,000 
56. บจก. รุ่งสินเจริญ นครปฐม 50,000,000 
57. บจก แอล.วี.ดับบลิว. กรุ๊ป นครปฐม 230,000,000 
58. บจก. 168 เท็กซ์ไทล์  สมุทรสาคร 55,000,000 
59.   บจก. แกมม่าเท็กซ์ไทล์  

เมนนูแฟคเจอร่ิง 
สมุทรสาคร 137,000,000 

60. บจก. เค.เวิลด์ เท็กซ์ไทล์ สมุทรสาคร 80,000,000 
61. บจก. โคทส เทรดส์ (ประเทศไทย) สมุทรสาคร 110,500,000 
62. บจก. จงสถิตย์  สมุทรสาคร 1,818,000,000 
63. บจก. ซีซีพี เท็กซ์ไทล ์ สมุทรสาคร 65,200,000  
64. บจก. บริติซ-ไทยซินเทติค เท็กสไทล ์ สมุทรสาคร 168,123,000 
65. บจก. เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ สมุทรสาคร 111,000,000  
66. บจก. เยทพัฒนาเท็กซ์ไทล์ สมุทรสาคร 205,000,000 
67. บจก. วาย. ยู. ดี. เท็กซ์ไทล์ สมุทรสาคร 63,000,000 
68. บจก. วาย. อาร์. ซี. เท็กซ์ไทล์ สมุทรสาคร 165,000,000 
69. บจก. วาย. อาร์. ซี. เท็กซ์ไทล์ สมุทรสาคร 800,000,000 
70. บจก. แอคแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) สมุทรสาคร 223,300,000 
71. บจก. ไทยเจริญ คลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส สมุทรสาคร 50,000,000 
72. บจก. ลิ่วสัมฤทธิ ์ สมุทรสาคร 85,000,000 
73. บจก. แอ็บโซลูท เดนิม สมุทรสาคร 3,962,000,000 
74. บจก. กุลถาวรฟินิชชิ่ง สุราษฎร์ธานี 180,000,000 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 
 
 
 
 
 
 



ผล Out Put ของ งานวิจัย ตัวแบบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 46 90.135 74 .098 1.218 

Saturated model 120 .000 0 
  

Independence model 15 2711.075 105 .000 25.820 
 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .005 .962 .939 .593 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .089 .224 .113 .196 
 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model .967 .953 .994 .991 .994 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 
1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .705 .681 .700 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

 

 



NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 16.135 .000 44.277 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 2606.075 2440.065 2779.423 
 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .301 .054 .000 .148 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 9.067 8.716 8.161 9.296 
 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .027 .000 .045 .987 

Independence model .288 .279 .298 .000 
 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 182.135 187.336 352.509 398.509 

Saturated model 240.000 253.569 684.454 804.454 

Independence model 2741.075 2742.771 2796.632 2811.632 
 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .609 .555 .703 .627 

Saturated model .803 .803 .803 .848 

Independence model 9.167 8.612 9.747 9.173 

 
 
 
 



HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 

Default model 316 349 

Independence model 15 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estimates (Group number 1 - Default model) 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

eff <--- 3R .007 .035 2.873 *** par_11 

eff <--- Skill .083 .140 2.595 *** par_12 

eff <--- sup .131 .217 2.603 *** par_13 

eff <--- Inno .562 .163 3.458 *** par_14 

R3 <--- 3R 1.000 
    

R2 <--- 3R .763 .075 10.139 *** par_1 

R1 <--- 3R .824 .072 11.429 *** par_2 

SK3 <--- Skill 1.000 
    

SK2 <--- Skill .923 .064 14.348 *** par_3 

SK1 <--- Skill .728 .055 13.142 *** par_4 

S3 <--- sup 1.000 
    

S2 <--- sup .827 .058 14.201 *** par_5 

S1 <--- sup .969 .056 17.325 *** par_6 

Inno3 <--- Inno 1.000 
    

Inno2 <--- Inno .971 .113 8.601 *** par_7 

Inno1 <--- Inno .937 .057 16.325 *** par_8 

Save <--- eff 1.000 
    

Qual <--- eff 1.035 .071 14.506 *** par_9 

Sat <--- eff 1.177 .084 13.940 *** par_10 

 
 
 
 
 
 



Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

eff <--- 3R .057 

eff <--- Skill .094 

eff <--- sup .149 

eff <--- Inno .635 

R3 <--- 3R .788 

R2 <--- 3R .719 

R1 <--- 3R .859 

SK3 <--- Skill .781 

SK2 <--- Skill .801 

SK1 <--- Skill .747 

S3 <--- sup .822 

S2 <--- sup .736 

S1 <--- sup .853 

Inno3 <--- Inno .807 

Inno2 <--- Inno .498 

Inno1 <--- Inno .853 

Save <--- eff .764 

Qual <--- eff .820 

Sat <--- eff .808 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Skill <--> sup .122 .013 9.094 *** par_15 

3R <--> Inno .085 .011 7.524 *** par_16 

sup <--> Inno .124 .013 9.225 *** par_17 

Skill <--> Inno .112 .013 8.546 *** par_18 

3R <--> sup .094 .012 7.922 *** par_20 

3R <--> Skill .095 .012 7.787 *** par_21 

e1 <--> e4 .016 .004 4.027 *** par_19 

e8 <--> e12 -.016 .005 -2.976 .003 par_22 

e3 <--> e1 -.030 .008 -3.785 *** par_23 

e9 <--> e10 -.013 .004 -2.843 .004 par_24 

e3 <--> e12 -.014 .006 -2.261 .024 par_25 

e5 <--> e10 -.011 .004 -2.488 .013 par_26 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Skill <--> sup .897 

3R <--> Inno .621 

sup <--> Inno .905 

Skill <--> Inno .824 

3R <--> sup .690 

3R <--> Skill .703 

e1 <--> e4 .379 

e8 <--> e12 -.206 

e3 <--> e1 -.570 

e9 <--> e10 -.229 

e3 <--> e12 -.185 

e5 <--> e10 -.202 

 



Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

3R 
  

.136 .020 6.666 *** par_27 

Skill 
  

.135 .018 7.689 *** par_28 

sup 
  

.138 .016 8.434 *** par_29 

Inno 
  

.136 .017 8.138 *** par_30 

e13 
  

.022 .005 4.544 *** par_31 

e3 
  

.083 .014 6.073 *** par_32 

e2 
  

.074 .008 9.322 *** par_33 

e1 
  

.033 .008 4.244 *** par_34 

e6 
  

.086 .009 9.639 *** par_35 

e5 
  

.064 .007 9.148 *** par_36 

e4 
  

.057 .006 10.146 *** par_37 

e9 
  

.066 .007 9.621 *** par_38 

e8 
  

.079 .007 10.862 *** par_39 

e7 
  

.048 .005 8.988 *** par_40 

e12 
  

.073 .008 9.466 *** par_41 

e11 
  

.390 .033 11.815 *** par_42 

e10 
  

.045 .006 7.839 *** par_43 

e14 
  

.076 .008 10.003 *** par_44 

e15 
  

.056 .006 8.848 *** par_45 

e16 
  

.079 .008 9.276 *** par_46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

eff 
  

.796 

Sat 
  

.653 

Qual 
  

.672 

Save 
  

.584 

Inno1 
  

.727 

Inno2 
  

.248 

Inno3 
  

.651 

S1 
  

.728 

S2 
  

.542 

S3 
  

.675 

SK1 
  

.558 

SK2 
  

.642 

SK3 
  

.610 

R1 
  

.737 

R2 
  

.517 

R3 
  

.621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matrices (Group number 1 - Default model) 

Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
Inno sup Skill 3R eff Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Inno .136 
                   

sup .124 .138 
                  

Skill .112 .122 .135 
                 

3R .085 .094 .095 .136 
                

eff .107 .103 .095 .075 .107 
               

Sat .125 .121 .112 .088 .126 .227 
              

Qual .110 .106 .098 .077 .111 .130 .171 
             

Save .107 .103 .095 .075 .107 .126 .111 .183 
            

Inno1 .128 .116 .105 .079 .100 .118 .103 .100 .165 
           

Inno2 .132 .120 .108 .082 .103 .122 .107 .103 .124 .519 
          

Inno3 .136 .124 .112 .085 .107 .125 .110 .107 .128 .132 .209 
         

S1 .120 .133 .118 .091 .100 .117 .103 .100 .113 .117 .120 .178 
        

S2 .103 .114 .101 .078 .085 .100 .088 .085 .096 .100 .087 .110 .173 
       

S3 .124 .138 .122 .094 .103 .121 .106 .103 .104 .120 .124 .133 .114 .204 
      

SK1 .081 .089 .098 .069 .069 .081 .072 .069 .076 .079 .081 .086 .074 .089 .128 
     

SK2 .103 .113 .124 .088 .088 .103 .091 .088 .086 .100 .103 .109 .093 .113 .090 .179 
    

SK3 .112 .122 .135 .095 .095 .112 .098 .095 .105 .108 .112 .118 .101 .122 .098 .124 .221 
   

R1 .070 .078 .078 .112 .062 .073 .064 .062 .065 .068 .070 .075 .064 .078 .074 .072 .078 .125 
  

R2 .065 .072 .073 .104 .057 .067 .059 .057 .060 .063 .065 .070 .060 .072 .053 .067 .073 .086 .153 
 

R3 .085 .094 .095 .136 .075 .088 .077 .075 .079 .082 .070 .091 .078 .094 .069 .088 .095 .082 .104 .219 

 
 
 
 
 
 
 



Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
 

 
Inno sup Skill 3R eff Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Inno 1.000 
                   

sup .905 1.000 
                  

Skill .824 .897 1.000 
                 

3R .621 .690 .703 1.000 
                

eff .883 .847 .791 .620 1.000 
               

Sat .713 .685 .639 .501 .808 1.000 
              

Qual .723 .695 .648 .508 .820 .662 1.000 
             

Save .674 .647 .604 .474 .764 .617 .626 1.000 
            

Inno1 .853 .772 .703 .530 .753 .608 .617 .575 1.000 
           

Inno2 .498 .451 .410 .309 .439 .355 .360 .336 .424 1.000 
          

Inno3 .807 .731 .665 .501 .712 .575 .584 .544 .688 .402 1.000 
         

S1 .773 .853 .766 .589 .723 .584 .593 .552 .659 .385 .624 1.000 
        

S2 .667 .736 .661 .508 .624 .504 .512 .477 .569 .332 .456 .628 1.000 
       

S3 .744 .822 .737 .567 .696 .563 .571 .532 .566 .370 .601 .701 .605 1.000 
      

SK1 .615 .670 .747 .525 .591 .477 .484 .451 .525 .306 .497 .572 .494 .551 1.000 
     

SK2 .660 .719 .801 .564 .634 .512 .519 .484 .500 .329 .533 .614 .530 .591 .599 1.000 
    

SK3 .643 .701 .781 .549 .617 .499 .506 .472 .549 .320 .519 .598 .516 .576 .583 .626 1.000 
   

R1 .533 .592 .604 .859 .532 .430 .436 .407 .455 .265 .430 .505 .436 .487 .580 .484 .472 1.000 
  

R2 .446 .496 .505 .719 .446 .360 .365 .341 .381 .222 .360 .423 .365 .408 .378 .405 .395 .617 1.000 
 

R3 .489 .543 .554 .788 .488 .395 .400 .373 .417 .243 .327 .464 .400 .447 .414 .444 .433 .496 .566 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 
 

 
Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Sat .227 
              

Qual .130 .171 
             

Save .126 .111 .183 
            

Inno1 .118 .103 .100 .165 
           

Inno2 .122 .107 .103 .124 .519 
          

Inno3 .125 .110 .107 .128 .132 .209 
         

S1 .117 .103 .100 .113 .117 .120 .178 
        

S2 .100 .088 .085 .096 .100 .087 .110 .173 
       

S3 .121 .106 .103 .104 .120 .124 .133 .114 .204 
      

SK1 .081 .072 .069 .076 .079 .081 .086 .074 .089 .128 
     

SK2 .103 .091 .088 .086 .100 .103 .109 .093 .113 .090 .179 
    

SK3 .112 .098 .095 .105 .108 .112 .118 .101 .122 .098 .124 .221 
   

R1 .073 .064 .062 .065 .068 .070 .075 .064 .078 .074 .072 .078 .125 
  

R2 .067 .059 .057 .060 .063 .065 .070 .060 .072 .053 .067 .073 .086 .153 
 

R3 .088 .077 .075 .079 .082 .070 .091 .078 .094 .069 .088 .095 .082 .104 .219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 

 
Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Sat 1.000 
              

Qual .662 1.000 
             

Save .617 .626 1.000 
            

Inno1 .608 .617 .575 1.000 
           

Inno2 .355 .360 .336 .424 1.000 
          

Inno3 .575 .584 .544 .688 .402 1.000 
         

S1 .584 .593 .552 .659 .385 .624 1.000 
        

S2 .504 .512 .477 .569 .332 .456 .628 1.000 
       

S3 .563 .571 .532 .566 .370 .601 .701 .605 1.000 
      

SK1 .477 .484 .451 .525 .306 .497 .572 .494 .551 1.000 
     

SK2 .512 .519 .484 .500 .329 .533 .614 .530 .591 .599 1.000 
    

SK3 .499 .506 .472 .549 .320 .519 .598 .516 .576 .583 .626 1.000 
   

R1 .430 .436 .407 .455 .265 .430 .505 .436 .487 .580 .484 .472 1.000 
  

R2 .360 .365 .341 .381 .222 .360 .423 .365 .408 .378 .405 .395 .617 1.000 
 

R3 .395 .400 .373 .417 .243 .327 .464 .400 .447 .414 .444 .433 .496 .566 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 
 

 
Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Sat .000 
              

Qual .000 .000 
             

Save -.005 .005 .000 
            

Inno1 .000 -.005 .004 .000 
           

Inno2 .005 -.003 .005 .003 .000 
          

Inno3 .006 .001 .000 .002 -.011 .001 
         

S1 .001 -.002 -.006 -.003 .012 .000 .000 
        

S2 .004 -.001 .000 .000 -.007 .001 -.001 .000 
       

S3 .002 .003 .000 .001 .003 .001 .000 .003 .000 
      

SK1 .011 .006 .011 .005 .009 .001 .000 -.005 .001 .001 
     

SK2 .010 -.008 -.008 -.001 -.001 -.006 .006 .001 -.004 .000 .000 
    

SK3 .000 -.005 -.008 .002 -.005 .005 .008 -.007 -.006 -.001 .002 .000 
   

R1 .008 .007 .013 .003 .008 .005 .003 .005 -.004 .003 .005 -.004 .001 
  

R2 -.008 -.001 .009 -.003 -.004 .004 .002 .008 .002 .003 -.002 -.008 -.001 .000 
 

R3 -.016 -.007 -.015 -.010 .013 -.004 -.006 -.004 .001 -.005 -.003 .004 -.001 .003 -.001 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Sat .000 
              

Qual -.029 .000 
             

Save -.392 .402 .000 
            

Inno1 .008 -.430 .329 .012 
           

Inno2 .240 -.144 .244 .185 .000 
          

Inno3 .446 .064 -.018 .185 -.546 .077 
         

S1 .047 -.134 -.472 -.235 .640 -.009 .000 
        

S2 .335 -.064 -.023 .012 -.389 .094 -.116 -.002 
       

S3 .150 .258 .028 .075 .129 .065 -.024 .239 .012 
      

SK1 1.029 .659 1.108 .496 .566 .080 -.030 -.510 .086 .089 
     

SK2 .758 -.745 -.713 -.088 -.071 -.458 .459 .061 -.328 -.002 -.003 
    

SK3 -.034 -.419 -.591 .130 -.227 .348 .569 -.532 -.414 -.116 .151 .000 
   

R1 .764 .805 1.367 .380 .499 .481 .268 .557 -.357 .356 .485 -.363 .087 
  

R2 -.702 -.054 .834 -.285 -.229 .374 .173 .779 .150 .332 -.184 -.730 -.158 .000 
 

R3 -1.185 -.617 -1.179 -.876 .657 -.282 -.476 -.357 .106 -.429 -.252 .291 -.105 .285 -.056 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 
Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Inno .053 .066 .047 .302 .031 .189 .061 .069 .103 .010 .062 .009 -.003 -.008 .023 

sup .025 .031 .022 .135 .008 .075 .212 .125 .185 .044 .081 .047 .028 .008 .033 

Skill .017 .021 .015 .093 .002 .029 .081 .048 .078 .188 .231 .173 .013 .028 .042 

3R .003 .003 .002 -.003 -.002 .059 .016 .020 .012 -.136 .039 .032 .591 .092 .330 

eff .173 .214 .152 .094 .009 .058 .033 .029 .043 .010 .032 .013 .016 .002 .018 

 
 
 
 
 



Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 

 
Inno sup Skill 3R eff 

eff .562 .131 .083 .051 .000 

Sat .662 .154 .098 .060 1.177 

Qual .582 .136 .086 .052 1.035 

Save .562 .131 .083 .051 1.000 

Inno1 .937 .000 .000 .000 .000 

Inno2 .971 .000 .000 .000 .000 

Inno3 1.000 .000 .000 .000 .000 

S1 .000 .969 .000 .000 .000 

S2 .000 .827 .000 .000 .000 

S3 .000 1.000 .000 .000 .000 

SK1 .000 .000 .728 .000 .000 

SK2 .000 .000 .923 .000 .000 

SK3 .000 .000 1.000 .000 .000 

R1 .000 .000 .000 .824 .000 

R2 .000 .000 .000 .763 .000 

R3 .000 .000 .000 1.000 .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 

 
Inno sup Skill 3R eff 

eff .635 .149 .094 .057 .000 

Sat .513 .120 .076 .046 .808 

Qual .521 .122 .077 .047 .820 

Save .485 .114 .072 .044 .764 

Inno1 .853 .000 .000 .000 .000 

Inno2 .498 .000 .000 .000 .000 

Inno3 .807 .000 .000 .000 .000 

S1 .000 .853 .000 .000 .000 

S2 .000 .736 .000 .000 .000 

S3 .000 .822 .000 .000 .000 

SK1 .000 .000 .747 .000 .000 

SK2 .000 .000 .801 .000 .000 

SK3 .000 .000 .781 .000 .000 

R1 .000 .000 .000 .859 .000 

R2 .000 .000 .000 .719 .000 

R3 .000 .000 .000 .788 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Inno sup Skill 3R eff 

eff .562 .131 .083 .051 .000 

Sat .000 .000 .000 .000 1.177 

Qual .000 .000 .000 .000 1.035 

Save .000 .000 .000 .000 1.000 

Inno1 .937 .000 .000 .000 .000 

Inno2 .971 .000 .000 .000 .000 

Inno3 1.000 .000 .000 .000 .000 

S1 .000 .969 .000 .000 .000 

S2 .000 .827 .000 .000 .000 

S3 .000 1.000 .000 .000 .000 

SK1 .000 .000 .728 .000 .000 

SK2 .000 .000 .923 .000 .000 

SK3 .000 .000 1.000 .000 .000 

R1 .000 .000 .000 .824 .000 

R2 .000 .000 .000 .763 .000 

R3 .000 .000 .000 1.000 .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Inno sup Skill 3R eff 

eff .635 .149 .094 .057 .000 

Sat .000 .000 .000 .000 .808 

Qual .000 .000 .000 .000 .820 

Save .000 .000 .000 .000 .764 

Inno1 .853 .000 .000 .000 .000 

Inno2 .498 .000 .000 .000 .000 

Inno3 .807 .000 .000 .000 .000 

S1 .000 .853 .000 .000 .000 

S2 .000 .736 .000 .000 .000 

S3 .000 .822 .000 .000 .000 

SK1 .000 .000 .747 .000 .000 

SK2 .000 .000 .801 .000 .000 

SK3 .000 .000 .781 .000 .000 

R1 .000 .000 .000 .859 .000 

R2 .000 .000 .000 .719 .000 

R3 .000 .000 .000 .788 .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 

 
Inno sup Skill 3R eff 

eff .000 .000 .000 .000 .000 

Sat .662 .154 .098 .060 .000 

Qual .582 .136 .086 .052 .000 

Save .562 .131 .083 .051 .000 

Inno1 .000 .000 .000 .000 .000 

Inno2 .000 .000 .000 .000 .000 

Inno3 .000 .000 .000 .000 .000 

S1 .000 .000 .000 .000 .000 

S2 .000 .000 .000 .000 .000 

S3 .000 .000 .000 .000 .000 

SK1 .000 .000 .000 .000 .000 

SK2 .000 .000 .000 .000 .000 

SK3 .000 .000 .000 .000 .000 

R1 .000 .000 .000 .000 .000 

R2 .000 .000 .000 .000 .000 

R3 .000 .000 .000 .000 .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Inno sup Skill 3R eff 

eff .000 .000 .000 .000 .000 

Sat .513 .120 .076 .046 .000 

Qual .521 .122 .077 .047 .000 

Save .485 .114 .072 .044 .000 

Inno1 .000 .000 .000 .000 .000 

Inno2 .000 .000 .000 .000 .000 

Inno3 .000 .000 .000 .000 .000 

S1 .000 .000 .000 .000 .000 

S2 .000 .000 .000 .000 .000 

S3 .000 .000 .000 .000 .000 

SK1 .000 .000 .000 .000 .000 

SK2 .000 .000 .000 .000 .000 

SK3 .000 .000 .000 .000 .000 

R1 .000 .000 .000 .000 .000 

R2 .000 .000 .000 .000 .000 

R3 .000 .000 .000 .000 .000 

 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   
M.I. Par Change 

e4 <--> e13 4.388 .006 

e5 <--> e16 6.162 .013 

e1 <--> e9 4.225 -.008 

e3 <--> e14 4.039 -.012 

e3 <--> e6 4.801 .014 
 

 

 

 

 

 



Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   
M.I. Par Change 

R3 <--- Save 4.632 -.103 

 

Minimization History (Default model) 

Iteration 
 

Negative 
eigenvalues 

Condition # 
Smallest 

eigenvalue 
Diameter F NTries Ratio 

0 e 18 
 

-.722 9999.000 2790.847 0 9999.000 

1 e* 15 
 

-.462 2.566 1250.649 20 .547 

2 e* 2 
 

-.123 .813 704.962 5 .851 

3 e 1 
 

-.026 .867 305.426 5 .815 

4 e 1 
 

-.008 .594 140.867 5 .796 

5 e 0 616.324 
 

.449 94.099 7 .955 

6 e 0 637.987 
 

.297 90.224 1 .994 

7 e 0 683.993 
 

.024 90.135 1 1.010 

8 e 0 690.515 
 

.001 90.135 1 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sample Correlations (Group number 1)  
 

 
Sat Qual Save Inno1 Inno2 Inno3 S1 S2 S3 SK1 SK2 SK3 R1 R2 R3 

Sat 1.000 
              

Qual .660 1.000 
             

Save .591 .654 1.000 
            

Inno1 .608 .587 .597 1.000 
           

Inno2 .370 .351 .350 .436 1.000 
          

Inno3 .603 .586 .541 .699 .366 1.000 
         

S1 .587 .584 .521 .642 .424 .621 1.000 
        

S2 .526 .507 .475 .569 .308 .461 .621 1.000 
       

S3 .572 .588 .534 .571 .378 .603 .699 .621 1.000 
      

SK1 .541 .525 .520 .555 .339 .498 .568 .459 .554 1.000 
     

SK2 .561 .471 .438 .494 .324 .501 .645 .534 .569 .597 1.000 
    

SK3 .497 .479 .434 .557 .306 .540 .636 .482 .548 .574 .636 1.000 
   

R1 .477 .485 .490 .477 .294 .457 .521 .470 .462 .600 .513 .447 1.000 
  

R2 .317 .362 .391 .363 .209 .382 .434 .413 .417 .397 .394 .349 .604 1.000 
 

R3 .322 .363 .301 .363 .283 .310 .434 .379 .454 .386 .429 .452 .489 .587 1.000 
 

Condition number  = 37.065 
Eigenvalues 
7.907 1.185 .805 .781 .646 .555 .510 .423 .406 .383 .335 .295 .283 .274 .213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 
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