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บทคดัย่อ 
จากท่ีสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ไดก้ าหนดใหป้ระเทศไทยมีการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิ เวศอย่างเป็น รูปธรรมภายในปี  2561 ตามนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเนน้ให้โรงงานมีระบบบริหารจดัการท่ี
ดี มีความปลอดภยั มีการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า ก่อให้เกิด
ของเสียน้อยท่ีสุด และมีความเก้ือกูลกบัสังคมและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรอบ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของการวิจยัในคร้ังน้ี  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการวางแผนหรือวางกลยุทธ์ในการ
พฒันาโรงงาน เน่ืองจากมีเกณฑ์ถึง 14 ประเด็นท่ีต้องพิจารณา จึงได้
พฒันากระบวนการตดัสินใจในการสร้างแนวทางปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
ตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 1. ท าการประเมินตามเกณฑ์เบ้ืองตน้ 2. ท าการประเมินตามเกณฑ์
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและบันทึกระดับคะแนน 3.รวบรวม
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนขอ้มูลตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 4. เลือกประเด็นท่ีได้ระดับคะแนน 0 -3 มาท าการจัดล าดับ
ความส าคญั และ 5. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงโรงงานเพื่อให้สามารถ
ขอการรับรองได ้ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัพบว่าการน าเคร่ืองมือโดยการ
ประเมินถ่วงน ้ าหนักโดยพิจารณา 4 หัวขอ้ คือ ช่องว่างของโรงงาน เงิน
ลงทุน ความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุง และประสิทธิภาพในการปรับปรุง 
จะเห็นไดว้่าสามารถจดัล าดบัประเด็นปัญหาท่ีมีคะแนนสูงสุด 4 ล าดบั
แรก ซ่ึงโรงงานควรหาแนวทางปรับปรุงประเด็นเหล่าน้ีก่อน คือ การ
จดัการสารเคมีและวตัถุอนัตราย 4.80 คะแนน, การจดัการมลภาวะทาง
อากาศ 4.80 และความหลากหลายทางชีวภาพ 4.60 คะแนน, ภูมิทศัน์สี
เขียว 4.40 คะแนน 
ค าส าคญั : โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, เกณฑเ์บ้ืองตน้, เกณฑโ์รงงาน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, เกณฑก์ารปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

Abstract 
 As the Institute of Industrial Environment belonging to The 
Federation of Thai Industries has set Thailand is to develop a concrete 
Eco Industrial Town by 2018. According to the industrial development 
policy of the country. By focusing on the factory has a good 
management system, safe, utilizing resources and energy. Causes at 
least waste and with social support and stakeholders. So the researcher 
appreciates the important of this research. Therefore, the objective of 
this research aims to create tool for strategic planning to improve 
factory due to must be consider 14 issues, so develop of Decision 
Support System for factory improvement guideline generation to 
comply with Eco factory. The research methodology consists of:  ( 1) 
Estimate the Basic criteria ( 2)  Estimate the Eco Factory Criteria and 
recording the score (3) Collect the related documents in order to support 
the standard of Eco factory criteria (4)  Select the issue, which obtains 
the score at 0 to 3 for ranking the priority ( 5)  Provide improvement 
guideline generation to certified Eco Factory.  The results of the study 
showed that using tools is the weighted valuation was based on four 
issues: Gap analysis, Investment capital, Possibility of improvement 
and Improved efficiency. The top four priority issues that the factory 
should improvement guideline generation these issues were Chemical 
and hazardous substances management 4.80, Air pollution management 
4.80 and Biodiversity 4.60 and Green landscape score 4.40. 
Keywords: Eco Factory, Basic Criteria, Eco Factory Criteria,   

Improvement Criteria 
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1. บทน า 
ผลจ ากก ารพัฒ น า เศ รษ ฐ กิ จอ ย่ างรวด เร็ ว  เกิ ด ก ารใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอย่างมากในกระบวนการผลิต ท าให้มี
การปลดปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่งผลให้
เกิดปัญหากระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก าลงัทวีความรุนแรงมากข้ึน โดย
เร่ิมตน้ด าเนินการจากการส่งเสริมใหภ้าคอุตสาหกรรมมีระบบการบริหาร
จดัการเชิงนิเวศท่ีดีตั้งแต่ภายในโรงงาน ตามแนวคิดอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Factory) ขยายสู่ระดับนิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial 
Estate) โดยเป็นการเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายโรงงาน และขยายออก
ไปสู่ภายนอกเพื่อพฒันาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Industrial Town 

 ดงันั้นโครงการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเน้นในการคน้หาช่องว่างของ
โรงงาน และเพื่อประโยชน์ในการเตรียมพร้อมในการขอการรับรองของ
โรงงาน ซ่ึงปัญหาปัจจุบนัคือการท่ีโรงงานยงัไม่ทราบว่า จะตอ้งพฒันา
หรือวางแผนกลยทุธ์อยา่งไร เพื่อใหมี้โอกาสในการขอรับการรับรองตาม
เกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

2. วธีิด ำเนินกำรวจิัย  
ผูศึ้กษาวจิยัและคณะท างาน จึงไดท้  าการหาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

มาช่วยในการตดัสินใจเพื่อสร้างแนวทางปรับปรุงโรงงาน ให้สามารถ
ขอรับการรับรองได ้ดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1  ขั้นตอนด าเนินงานศึกษาวจิยั 
 

3. ผลการวจิัย  
3.1 ผลจากการประเมนิเกณฑ์เบ้ืองต้น (Basic Criteria) 
 พบวา่โรงงานผา่นเกณฑก์ารประเมิน ดงัตารางท่ี 1  
ตารางที ่1 การประเมินตามเกณฑเ์บ้ืองตน้ 
 

 
 
 
 
 

 
3.2 ผลจากการประเมินเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco 
Factory Criteria)  

จากท่ีพิจารณา 14 ประเด็น พบว่ามี 12 ประเด็นท่ีประเมินแลว้มี
ระดบัคะแนน 0-3 ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 การประเมินตามเกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3.3 ผลจากการน าประเด็นปัญหาทั้ ง 12 ประเด็นมาท าการจัดล าดับ
ความส าคญั                

โดยใช้เคร่ืองมือท่ีช่วยในการตัดสินใจในการสร้างแนวทาง
ปรับปรุงโรงงาน คือ วิธีการประเมินถ่วงน ้ าหนกั (Weight average) เพื่อ
เลือกเพียง 4 ประเด็นหลกัท่ีมีคะแนนสูงสุด มาท าการปรับปรุงก่อน ซ่ึง
การศึกษาวิจยัน้ี จะพิจารณาใน 4 หัวขอ้ คือ 1. ช่องว่างจากการประเมิน 
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(Gap) 2. เงินลงทุนในการปรับปรุง (Money) 3. ความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน (Possibility) และ 4. ผลท่ีไดรั้บจากการปรับปรุง (Efficiency) 
โดยด าเนินการดงัน้ี 
 3.3.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน (ตวัแปร X) และก าหนดน ้ าหนัก 
(ตวัแปร W) ของประเดน็ปัญหา ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินและน ้าหนกั 

 
 

 
 
 
 
  
 
  
 3.3.2  ท าการประเมินระดับคะแนนของประเด็นปัญหาทั้ ง 12 
ประเดน็ โดยพิจารณาทั้ง 4 หวัขอ้  ดงัตารางท่ี 4  
ตารางที ่4 ระดบัคะแนนของทั้ง 12 ประเดน็ โดยพิจารณาทั้ง 4 หวัขอ้ 

 
 

 
 
 
 
 
  
  
3.3.3 น าคะแนนท่ีไดด้งัตารางท่ี 3.4 คูณกบัค่าน ้ าหนัก (W) และท าการ
จดัล าดบัประเด็นปัญหา 4 ประเด็นท่ีมีคะแนนน ้ าหนักสูงสุดมาท าการ
ปรับปรุงก่อน ดงัตารางท่ี 5 
ตารางที ่5 การประเมินถ่วงน ้าหนกัเพื่อจดัล าดบัความส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 หาแนวทางปรับปรุง 4 ประเดน็ข้างต้น 
 ผูศึ้กษาวิจยัและคณะท างาน หาแนวทางปรับปรุง 4 ประเด็น
ขา้งตน้ โดยจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะต่อไป 
3.5 เปรียบเทยีบระดับคะแนนก่อน-หลงัปรับปรุง 4 ประเดน็   
 ตารางท่ี 6 การประเมินตามเกณฑโ์รงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(เปรียบเทียบก่อน-หลงัปรับปรุง ของ 4 ประเดน็) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.6 เปรียบเทยีบระดับคะแนนก่อน-หลงัปรับปรุง 8 ประเดน็  

 หลงัจากปรับปรุง 4 ประเด็น พบว่าโรงงานยงัไม่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินท่ีร้อยละ 70 คือ ไดค่้าท่ีร้อยละ 47.14 จึงตอ้งหาแนวทางปรับปรุง
อีก 8 ประเดน็ท่ีเหลือ ดงัตารางท่ี 7 
ตารางที่  7 การประเมินตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 
(เปรียบเทียบก่อน-หลงัปรับปรุง ของ 8 ประเดน็ท่ีเหลือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จะเห็นได้ว่าเม่ือท าการหาแนวทางปรับปรุงโดยให้ระดับ
คะแนน 3 ข้ึนไป ซ่ึงหมายความว่า โรงงานจะตอ้งด าเนินกิจกรรมและมี
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 75 จะเห็นได้ว่าจาก
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การค านวณหลงัการปรับปรุง 8 ประเดน็ โรงงานผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ี
ร้อยละ 70 พอดี ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถขอการรับรอง Eco Factory ได ้

 
4. อภิปรำยผล  
4.1 การอภิปรายผล 

4.1.1 เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการศึกษาวิจัยน้ี  หลังจากน ามาใช้
ทดลองกับองค์กรตัวอย่าง คาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยให้เกิดความ
รวดเร็วในการปรับปรุง และสามารถผา่นการรับรอง Eco Factory ได ้

4.1.2 ผูศึ้กษาวิจัยและคณะงานมุ่งเน้นในการปรับปรุงเฉพาะ 4 
ประเดน็แรก แต่ประเดน็ท่ีเหลืออีก 8 ประเดน็ไม่ไดน้ ามาปรับปรุง ซ่ึงเม่ือ
ประเมินแลว้พบวา่ยงัไม่ผา่นเกณฑท่ี์ร้อยละ 70 จึงตอ้งมีการด าเนินการน า
เคร่ืองมือดงักล่าวมาใช้ในการปรับปรุง 8 ประเด็นท่ีเหลือด้วย  เพื่อให้
ระดบัคะแนนเพิ่มเป็นระดบั 3 ข้ึนไปและใหผ้า่นเกณฑท่ี์ร้อยละ 70 

4.1.3 จากการน าเคร่ืองมือดงักล่าวมาใช ้จะเห็นไดว้่าสามารถช่วย
ให้องค์กรตวัอย่าง ลดระยะเวลาในการด าเนินงานได้ ซ่ึงองค์กรจะได้
ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ ดงับทท่ี 8 
4.2  ข้อจ ากดั 

4.2.1   เวลาในการศึกษาวิจยั: มีระยะเวลาจ ากดั ท าให้การรวบรวม
ขอ้มูล และการออกแบบพฒันาระบบท าไดภ้ายใตข้อ้จ  ากดั 

4.2.2 จ าน วนองค์กรตัวอย่าง : ด้วยข้อจ ากัดด้าน เวลา และ
งบประมาณของการศึกษาวจิยั จึงสามารถศึกษาไดเ้พียง 1 องคก์รตวัอยา่ง 

4.2.3  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา : ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา และ
งบประมาณของงานศึกษาวจิยั จึงใชว้ธีิประเมินถวงน ้าหนกั  

4.2.4 การตั้งสมมติฐาน: ขอ้มูลตวัเลขท่ีไดใ้นการศึกษาวจิยัน้ี มาจาก
การตั้ งสมมติฐาน ซ่ึงจะไม่ใช้ตัวเลขจริง  เช่น  ระดับคะแนนการ
ด าเนินงานหลงัปรับปรุง, ตน้ทุนทรัพยากรต่างๆ ในการปรับปรุง 
4.3 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหก้ารศึกษาวจิยัน้ีมีคุณค่า ใหป้ระโยชน์กบัผูน้  าไปใช ้ 

4.3.1 เพิ่มระยะเวลาในการออกแบบพฒันาระบบใหม่ 

4.3.2 ขยายตวัอย่างโรงงานท่ีศึกษา มากกว่า 4 โรงงานข้ึนไป ท่ีอยู่

ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีลกัษณะคลา้ยๆกนั 

4.3.3 ท าการเก็บขอ้มูลทางตรง (ขอ้มูลปฐมภูมิ) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมี

ความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัเราใชว้ิธีการตั้งสมมติฐาน ซ่ึง

ท าใหค้วามน่าเช่ือถือของขอ้มูลนอ้ย 

4.3.4  ในอนาคตอาจน า AHP (Analysis Hierarchy Process) ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพิจารณาตดัสินใจทางเลือกท่ีดีท่ีสุด มาใช้ในการ

วเิคราะห์ เพื่อลดการเกิดอคติหรือล าเอียงออกไปได ้

 

5. สรุปผล  

ประโยชน์ท่ีองคก์รตวัอยา่งน าเคร่ืองมือน้ีไปใชใ้นการตดัสินใจ  

คือ สามารถขอการรับรอง Eco Factory ได้ มีความรวดเร็วในการ

ด าเนินการและคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์  

จากการค านวณพบว่าระดับคะแนนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 38.57 

เป็นร้อยละ 47.14 แต่ยงัไม่ผ่านเกณฑท่ี์ร้อยละ 70 (เกณฑส์ าหรับโรงงาน

ขนาดกลาง) ดงันั้นโรงงานจึงตอ้งด าเนินการปรับปรุงอีก 8 ประเด็นท่ีมี

ระดบัคะแนนลดลงมา และค านวณระดบัคะแนนใหม่อีกคร้ัง พบวา่ระดบั

คะแนนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 47.14 เป็น 70.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

ขา้งตน้ และโรงงานสามารถขอรับรอง Eco Factory ได ้

6. กติติกรรมประกำศ 
การคน้ควา้อิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิง่

ของ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้ให้
ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง  ๆของการวจิยัมาโดยตลอด  

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ  มีนคร และ ดร.
ณัฐวรพล  รัชสิริวชัรบุล ท่ีกรุณาสละเวลามาเป็นประธานและกรรมการสอบ
การคน้ควา้อิสระ พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 

ขอขอบพระคุณ ผูจ้ ัดการและหัวหน้างาน ทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีท่ีผูศึ้กษาวิจยัท างานอยู ่ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ เป็นอยา่งดี  

ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 
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