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บทคดัย่อ 

 บทความน้ีกล่าวถึงการพัฒนาแบบจําลองสําหรบัการประเมินสมรรถนะสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่
พฒันาขึน้จากการสาํรวจวรรณกรรมปรทิรรศน์และใหค้่าน้ําหนกัความสาํคญัโดยผูเ้ชีย่วชาญดว้ยเทคนิคกระบวนการ
ลําดบัชัน้เชิงวเิคราะห์ แบบจําลองที่ได้รบัมีสามระดบัชัน้และประกอบด้วยตวัชี้วดั 38 ตวัพร้อมค่าน้ําหนักของ
ตวัชี้วดัสําหรบัการประเมินสมรรถนะสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติ
สิง่แวดลอ้ม มติสิงัคมและมติกิารบรหิารจดัการ จากการวเิคราะหค์่าน้ําหนักความสาํคญัพบวา่มติทิีม่คีวามสาํคญัต่อ
การเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศมากทีส่ดุ คอื มติสิิง่แวดลอ้มทีม่คีะแนนความสาํคญัเทา่กบั 0.486 รองลงมาคอืมติิ
สงัคมทีม่คีะแนน 0.171 มติกิายภาพมคีะแนน 0.126 มติเิศรษฐศาสตรม์คีะแนน 0.113 และอนัดบัสดุทา้ยคอื มติกิาร
บรหิารจดัการมคีะแนน 0.104 จากการทบทวนค่าน้ําหนักความสําคญัของตวัชี้วดัดงักล่าวร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญได้
ขอ้สรุปเกี่ยวกบัประเดน็ที่ทางผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมควรใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษในแต่ละมติ ิและแผนสาํหรบั
การพฒันาสวนอุตสาหกรรมไปสูค่วามเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศในกรอบเวลาสามระยะ คอื ระยะสัน้ (ไมเ่กนิ 1 
ปี) ระยะกลาง (1-3 ปี) และระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) 
 
คาํสาํคญั: สวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ การตดัสนิใจวธิวีเิคราะหเ์ชงิลาํดบัชัน้ 

 
ABSTRACT 

 This paper demonstrates a development of model for measuring performance of eco industrial 
park in Thailand. By literature reviews and important ratings by experts using the analytical hierarchical 
processes, a performance measurement model consists of three levels and 38 indicators as well as 
theirs important weights were calculated.  This measurement model for eco-industrial parks covers five 
dimensions involving with eco industrial park performance; they are physical aspect, economy aspect, 
environmental aspect, social aspect, and management aspect. From important rating, it is found that the 
most important aspect of being eco industrial park is the environmental aspect of which important score 
is 0.486. The runner-up aspects are social aspect, physical aspect, economy aspect and management 
aspect of which important score are 0.171, 0.126, 0.113 and 0.104 respectively. By reviewing of 
important score of 38 indicators with experts, conclusions on what industrial entrepreneurs should stress 
importance in each aspect are pointed out. Finally, development plans for transforming industrial park 
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into eco industrial park in three timeframes; short term plan (less than 1 year), middle term plan (1-3 
years), and long term plan (3 years or more) are proposed. 
 
Keyword: Eco Industrial Park, Analytical Hierarchy Processes 
 
1. บทนํา 

ในปจัจุบนัได้มกีารดําเนินการพฒันาอุตสาหกรรม
เชงินิเวศในหลายประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนาดา 
สวเีดน เดนมารก์ เยอรมนั สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ่น จนี 
เวยีดนามตลอดจนเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง [1] ซึ่งการ
ดาํเนินการพฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศและการประเมนิ
ศักยภาพความเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศในแต่ละ
ประเทศจะใชเ้กณฑก์ารพจิารณาแตกต่างกนัไป  

สําหรบัในประเทศไทยนัน้ ได้มีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 – 
2559 [2] และมีการขยายขอบเขตของการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชงินิเวศโดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 [3] โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ผู้ดําเนินการเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งการกํากบั
ดูแลในเขตพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมจะอยู่ในการดูแลของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทาํหน้าทีก่ํากบัดแูลอุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูใ่น
พืน้ทีน่อกเขตนิคมอุตสาหกรรม  

ทั ้งก รม โรงงาน อุ ตสาหกรรมและการนิ คม
อุตสาหกรรมต่างก็นํ าเสนอกรอบของการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเชงินิเวศไว ้5 
มติิ คือ มติิกายภาพ มติิเศรษฐกิจ มติิสิง่แวดล้อม มติิ
สงัคมและมติกิารบรหิารจดัการ แต่กรอบของการพฒันา
น้ี ยังไม่ ได้ ก ล่ าวถึ งก ารป ระเมิ น ศัก ยภ าพ ของ
ภาคอุตสาหกรรมในการเป็นอุตสาหกรรมเชงินิเวศอยา่ง
ชดัเจนในเชงิปรมิาณ จงึทําให้ไม่สามารถเปรยีบเทยีบ
ไดว้า่ระดบัการพฒันาความเป็นอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
 

 
ของผูป้ระกอบการแต่ละแห่งหรอืแต่ละเขตประกอบการ
อยูใ่นระดบัใด  

บทความวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ในการนําเสนอ
แนวคิดในการกําหนดตัวชี้ว ัดศักยภาพความเป็น
อุตสาหกรรมเชงินิเวศในแต่ละมติิที่ชดัเจน ครอบคลุม
และสอดคลอ้งกบัแนวทางทีน่านาประเทศใช ้และการใช้
หลักการตัดสิน ใจแบบพหุ เกณฑ์ มาช่ วยในการ
กําหนดค่าน้ําหนักความสําคญัของตวัชี้วดัที่ใช้ในการ
ประเมนิความเป็นอุตสาหกรรมเชงินิเวศในแต่ละมติ ิซึ่ง
ตวัชี้วดัและค่าน้ําหนักตวัชี้วดัที่ได้มาสามารถนําไปใช้
ในการประเมินศักยภาพความเป็นอุตสาหกรรมเชิง
นิ เวศที่ ช ัด เจนในทางปริมาณและทํ าให้สามารถ
เปรียบเทียบผู้ประกอบการแต่ละรายหรือแต่ละเขต
ประกอบการได ้

 
2. วรรณกรรมปริทรรศน์ 
2.1 เมอืงและสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

  UNEP [4] ได้ให้ความหมายของเมืองนิเวศ 
(Eco-Town) ไว้คือ การวางผังเมืองและแนวทางการ
จดัการสิง่แวดลอ้มบรเิวณทีอุ่ตสาหกรรมตัง้อยูใ่นแงข่อง
การใช้ทรัพยากร การจัดการของเสีย  การรักษา
สิง่แวดลอ้มและการสง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ ด้วยการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยไม่ละเลย
ความจาํเป็นพืน้ฐานของธุรกจิ 

ในปจัจุบนั หลายประเทศเริม่ใหค้วามสนใจกบั
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งการดําเนินการ
พฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศและการประเมนิศกัยภาพ
ความเป็นอุตสาหกรรมเชงินิเวศในแต่ละประเทศจะใช้
เกณฑ์การพจิารณาแตกต่างกนัไป เช่น Casavan and 
LeBreton [5] ได้เสนอแนวคิดในการประเมินเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศต่อหน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มของ
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แคนาดาว่าการประเมนิเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศควร
ประกอบด้วยตวัชี้วดั 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงนิ ด้าน
พลงังาน ดา้นการใชว้ตัถุดบิในการผลติ ดา้นการบรหิาร
จดัการน้ํา ดา้นการใชป้ระโยชน์จากที่ดนิและโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นการขนสง่ ดา้นการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ ดา้น
เครอืข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และด้านความมีส่วน
รว่มในสงัคม เป็นตน้ 

ในขณะเดยีวกนั องคก์รมาตรฐานสากล (ISO) 
กก็ําลงัพจิารณารา่งมาตรฐาน ISO 37101 Sustainable 
cities and towns ซึ่งในร่างมาตรฐานฉบับน้ีได้แบ่ง
ตวัชีว้ดัความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศไว ้18 กลุ่ม
ดว้ยกนั [6 -7]     

กรม โรงงาน อุตสาหกรรม  [8] ซึ่ ง เป็ นผู้
ดําเนินงานสนับสนุนการสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco-Industry) ว่าหมายถึง กลุ่มของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลติและ/หรอืการบรกิาร ทีม่ศีกัยภาพ
ในการแข่งขัน และใส่ใจในการดูแลผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องการยกระดบัการดําเนินงานด้าน
สิง่แวดล้อมและการบรกิาร โดยอาศยัความร่วมมอืซึ่ง
กนัและกนัในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม การสร้าง
มู ลค่ าเพิ่ ม ให้กับของเสียที่ เกิดขึ้น  และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพตามหลกัการ 3R และสรา้งสมดุลทางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การลดมลพษิ
ให้เป็นศูนย์ (Zero Emission) อนัจะนําไปสู่การพฒันา
สงัคมของการรไีซเคลิ การพฒันาเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม [8] ไดก้ําหนดกรอบ
ความคดิของการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศของ
ไทยใน 5 มติ ิโดยมแีนวปฏบิตัทิ ัง้หมด 20 ดา้น ดงัรปูที ่
7 แสดงในภาคผนวก แต่กรอบความคิดน้ียงัไม่มีการ
กําหนดน้ําหนักความสําคัญของคุณลักษณะเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในแต่ละมิติ และยังไม่มีการ
กําหนดตวัชี้วดัที่สอดคลอ้งกบัการประเมนิคุณลกัษณะ
เมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศในมติแิละดา้นต่างๆ  

การขาดความชดัเจนในการประเมนิทัง้ในดา้น
น้ํ าหนักความสําคัญ ของแต่ ละมิติและตัวชี้ ว ัดที่
สอดคลอ้งและเหมาะสมต่อการประเมนิการพฒันาเมอืง

อุตสาหกรรมเชงินิเวศในแต่ละดา้น ทําใหไ้ม่สามารถวดั
ศกัยภาพการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่าง
เหมาะสม บทความน้ีจงึนําเสนอแบบจาํลองทีพ่ฒันาขึน้
เพื่อใชป้ระเมนิศกัยภาพความเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศที่ระบุอย่างชดัเจนถงึตวัชี้วดัในแต่ละด้านของแต่
ละมติ ิตลอดจนค่าน้ําหนกัความสาํคญัของตวัชีว้ดัในแต่
ละดา้นและค่าน้ําหนักความสาํคญัของแต่ละมติทิี่ส่งผล
ต่อความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถประเมนิศกัยภาพความเป็นสวนอุตสาหกรรม
เชงินิเวศได้ชดัเจนขึน้และสามารถวดัหรอืเปรยีบเทยีบ
ศกัยภาพของแต่ละสวนอุตสาหกรรมไดต่้อไป 

2.2 ขั ้นตอนการพัฒ นาไปสู่ ค วาม เป็ นสวน
อุตสาหกรรรมเชงินิเวศ 

จากการสาํรวจวรรณกรรมพบวา่การพฒันา
สวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศมกัจะนําเสนอในรปูแบบ
ต่างๆดงัน้ี 

1. การศกึษากระบวนการพฒันาสวน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศในปจัจุบนัจากกรณีศกึษาต่างๆ 

2. การวเิคราะหก์ระบวนการในการพฒันา
จากสวนอุตสาหกรรมไปเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

3. การพฒันาตวัชีว้ดัเพือ่ใชว้ดัประเดน็ต่างๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

4. การมุง่เน้นประเดน็ทีค่วรพฒันาเพือ่กา้ว
ไปสูค่วามเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

1)  การศกึษากระบวนการพฒันาสวน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศในปจัจุบนัจากกรณีศกึษาต่างๆ 

ใน ป ัจ จุ บั น มี ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ ก ล่ า ว ถึ ง
กระบวนการ พฒันาสวนอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็น
สวนอุตสาห- กรรมเชิงนิเวศอยู่หลายกรณีศึกษา ซึ่ง 
Ehrenfeld  and  Gertler  [9] ได้วิเคราะห์การพึ่งพา
อาศัยระหว่างกันและกันของบริษัทต่างๆในรูปของ
ความสนใจทางธุรกิจ การบริหารจัดการองค์การ 
ตลอดจนปจัจยัทางเทคนิคและกฎหมายต่างๆ ต่อมา 
Chertow and Ehrenfeld [10] ได้จัดรูปแบบสถานะ
เมืองอุตสาหกรรมเป็น  3 ระดับด้วยกันและได้ใช้
รูปแบบดงักล่าวมาประเมนิระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่
เป็นกรณีศึกษาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์
ต่างๆที่ได้กระทํามามกัจะอยู่ในรูปของกรณีศกึษา ซึ่ง
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ทําให้ขาดแนวทางในเชิงโครงสรา้ง ทําให้ไม่สามารถ
พจิารณาไดว้า่ปจัจยัใดทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็และความ
ลม้เหลวของการพฒันาสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

   2) การวเิคราะหก์ระบวนการในการพฒันา 
จากสวนอุตสาหกรรมไปเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
   ใน ปี  2000  Poole et al. [11] ได้ ทํ าก า ร
วเิคราะห์กระบวนการพฒันาสวนอุตสาหกรรมไปเป็น
สวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศเพื่อค้นหาว่ามแีรงผลกัดนั
และกลไกใดบ้างที่สามารถส่งผลให้องค์การสามารถ
แปรองค์การตนเองหรือกลุ่มไปสู่การเป็น EIP ได ้
งานวิจัยของ Poole et al. ได้แสดงให้ เห็นว่าการ
วเิคราะหก์ระบวนการจะทาํใหท้ราบไดว้า่ปจัจยัใดสง่ให้
เกดิความเปลี่ยนแปลงไปสู่ EIP ซึ่งต่อมา Boons and 
Spekkink [12] ได้ป ระยุกต์ แนวคิดการวิเค ราะห์
กระบวนการนี้มาทดสอบสมรรถนะของการเป็น EIP 
โดยพจิารณา EIP ในฐานะทีเ่ป็นระบบ  
   3) การพฒันาตวัชีว้ดัเพือ่ใชว้ดัประเดน็ต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

  ก่อนที่จะทําการวิเคราะห์กระบวนการได้
จะต้องพจิารณาตวัแปรหรอืปจัจยัที่ส่งต่อการเป็นสวน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศก่อน จากนัน้จึงระบุตัวชี้วดัที่
สามารถบ่งชี้คุณลักษณะของตัวแปรเหล่านั ้นและ
พฒันากรอบแนวคิดที่จะช่วยติดตามสถานะของการ
พฒันาสวนอุตสาหกรรมไปเป็น EIP ในแต่ละขัน้ตอน
ได ้ 

ทัง้น้ี นักวจิยัหลายท่านไดนํ้าจดักลุ่มปจัจยัที่
สง่ผลต่อการเป็น EIP ไวห้ลากหลาย เช่น Mirata [13] 
เสนอว่าประเด็นที่ควรพิจารณาในการพัฒนาสวน
อุตสาหกรรมขึน้มาเป็น EIP ประกอบดว้ยประเดน็ดา้น
เทคนิค ดา้นการเมอืง ดา้นเศรษฐกจิและการเงนิ ดา้น
สารสนเทศ ดา้นองคก์ารและการจงูใจ สว่น Sakr et al. 
[14] ระบุว่าปจัจยัที่ส่งผลต่อความสําเรจ็และล้มเหลว
ของ EIP ประกอบดว้ย ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่กีาร
พึ่งพากันและกัน การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
การแบ่งปนัสารสนเทศรว่มกนั นโยบายและขอ้กําหนด
ทางกฎหมาย รูปแบบขององค์การและปจัจยัทางด้าน
เทคนิค  

 

       4) การมุ่งเน้นประเด็นที่ควรพฒันาเพื่อก้าว
ไปสูค่วามเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

  หลังจากที่ ได้ตัวชี้ว ัดที่ เหมาะสมแล้ว ใน
ขั ้น ตอนต่ อ ไป คือก ารป ระม วลข้อมู ลข องสวน
อุตสาหกรรมแต่ละแห่งด้วยตัวชี้ว ัดดังกล่าว โดย
คะแนนของตวัชี้วดัเหล่านัน้อาจอยู่ในรูปของขอ้มูลใน
เชงิปรมิาณเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบความก้าวหน้า
ในการพฒันาเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศได้ต่อไป 
[15] 
 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัน้ีมขี ัน้ตอนในการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี  
1) ทําการคน้หาและรวบรวมตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการวดั

สมรรถนะ EIP จากการทําวรรณกรรมปรทิศัน์ ซึ่งได้
กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 2 หลังจากนัน้จึงนําตัวชี้วดั
ทัง้หมดที่ รวบรวมได้มาทําการสร้างแบบจําลอง
เบือ้งตน้ในการวดัสมรรถนะ  

2) ทํ า ก า ร สัม ภ าษ ณ์ ผู้ เชี่ ย ว ช าญ โด ย ใช้
แบบสอบถามที่ทางผู้วจิยัจดัทําขึน้เพื่อตดัตวัชี้วดับาง
ตัวที่ยากต่อการเก็บข้อมูลและไม่เหมาะสมในการ
ประเมนิ EIP กรณีศกึษาทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทย  

3)  ทําการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้เพื่อประเมิน
น้ํ าหนักความสําคัญ ของตัวชี้ ว ัด ในมุมมองของ
ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่เสนอทศิทางทีเ่หมาะสมของการพฒันา 
EIP ในประเทศไทย 

รายละเอียดของแต่ละขัน้ตอนจะอธิบายไว้ใน
หวัขอ้ 3.1 ถงึ 3.3 ตามลาํดบั 

3.1 การสร้างแบบจําลองเบื้ องต้นในการวัด
สมรรถนะ 

ผู้วิจยัทําการสร้างแบบจําลองเพื่อวดัสมรรถนะ 
EIP ประกอบดว้ย 3 ระดบัชัน้  

โดยเริม่จากชัน้ที่1 หรอืชัน้ A  มี 5 มิติ  (A1 ถึง 
A5) โดยในชัน้แรกจะมมีติิที่คล้ายกบัของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยไดก้าํหนดไว ้แสดงดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 มติใินระดบัชัน้ที ่1 

มิติ คาํนิยาม 

A1 กายภาพ 
A2 เศรษฐกจิ 

A3 สิง่แวดลอ้ม 

A4 สงัคม 

A5 บรหิารจดัการ 

 
ชัน้ที่ 2 หรือชัน้ B ประกอบด้วย 23 ด้าน 

โดยแต่ละดา้นประกอบรวมกนัเป็นแต่ละมติขิองชัน้แรก 
ยกตวัอยา่งเชน่  

มิติ A1 (มิติกายภาพ ) จะประกอบด้วย 2 
ดา้น ไดแ้ก่ B1 (การวางผงัที่ตัง้และการจดัพื้นที่) และ 
B2 (การออกแบบอาคารและบรเิวณโดยรอบ)  

มิติ A2 (มิติเศรษฐกิจ) จะประกอบด้วย 4 
ดา้น ไดแ้ก่  B3 (ขนาดการลงทุนของเขตประกอบการ) 
B4 (เศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรม) B5 (การตลาดที่เป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อม) และ B6 (การผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม) สาํหรบัความสมัพนัธท์ัง้หมดระหวา่งมติทิี่
อยู่ในชัน้ A กบัดา้นทีอ่ยู่ในชัน้ B จะแสดงอยู่ในรปูที ่1 
และนิยามของดา้นทัง้หมดในชัน้ B แสดงดงัตารางที ่2 
ตามลาํดบั 
 ชัน้ที่ 3  หรอืชัน้ C ประกอบไปด้วยตวัชี้วดั 
53 ตัว ซึ่งประกอบรวมกันเป็นด้านต่างๆในชัน้ B 
เน่ืองจากตวัชี้วดัในชัน้น้ีมีจํานวนมากจึงขอรวบรวม
รายละเอยีดไวด้งัตารางที ่3 ในภาคผนวก  

3.2 ปรบัแต่งแบบจาํลองใหเ้หมาะสม 
ใน งาน วิ จัย น้ี ได้ ทํ า ก า รสัม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก

ผู้ เชี่ยวชาญ  5  ท่ านที่ ร่วมโครงการพัฒนาเมือง
อุ ต สาห กรรม เชิ ง นิ เวศ  (EIP) ของก รม โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญมคีวามเชี่ยวชาญในแต่
ละดา้นดงัน้ี  

 ผูเ้ชีย่วชาญที ่1  ชาํนาญในดา้นการผลติ 
และการจดัการคุณภาพ 

 ผูเ้ชีย่วชาญที ่2 ชาํนาญดา้นเศรษฐศาสตร ์
และสงัคม  

 ผูเ้ชีย่วชาญที ่3 ชาํนาญดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และพลงังาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญที ่4 ชาํนาญดา้นการออกแบบ 
สภาพแวดลอ้มการทาํงานและการบรหิารจดัการ 

 ผูเ้ชีย่วชาญที ่5 ชาํนาญดา้นการจดัการ 
โลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  
    เมื่อประมวลความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชี่ยวชาญ

ทัง้ 5 คนแล้วจะทําให้สามารถประเมนิแบบจําลองได้
ครอบคลุมทั ้ง 5  มิติ โดยในการสัมภาษณ์ ได้ ใช้
แบบสอบถามทีแ่สดงโครงสรา้งของแบบจําลองเพื่อวดั
สมรรถนะความเป็น EIP ทัง้ 3 ระดบั พรอ้มทัง้คําถาม
เพื่ อ ต รวจสอบด้ าน โค รงสร้า งและ เน้ื อห าของ
แบบจําลองในแต่ละมิติและแต่ละด้าน  ด้วยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิพินิจโดยการหาค่าดชันี
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  (Index of Item-Objective 
Congruence (IOC)) และความเป็นไปได้ในการเก็บ
ข้อมูลในประเทศไทย ถ้าตัวชี้ว ัดตัวใดมีค่าคะแนน
ความเที่ยงตรงเชงิพนิิจและความเป็นไปไดใ้นการเกบ็
ขอ้มลูตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (0.67 จากคะแนนเตม็ 1 
คะแนน [16]) จะทาํการตดัตวัชีว้ดัดงักลา่วออกจากการ
พจิารณา  

โดยผลลพัธจ์ากแบบสอบถามแสดงวา่  
1) สาํหรบัชัน้ A ไมม่มีติใิดทีถ่กูตดัออก 
2) สําหรบัชัน้ B มี 5 ด้าน ที่ถูกตดัออกไปได้แก่ 

B1, B3, B4, B13, และ B17 ดงันัน้จะมดีา้นทีเ่หลอื 18 
ดา้น 
3) สําหรบัชัน้  C  มีตัวชี้วดั 15 ตัวที่ถูกตดัออก 

ดงันัน้จะเหลือตวัชี้วดัทัง้หมด 38ตวั ตวัชี้วดัที่ถูกตดั
ออก ไดแ้ก่  

C1, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C13, C15, C20, 
C21, C30, C37, C38, และ C49 

หลงัจากทําการปรบัแต่งแบบจําลองให้เหมาะสม
แลว้ขัน้ตอนต่อไปคอื การทาํการวเิคราะหเ์ชงิลาํดบัชัน้
เพือ่หาน้ําหนกัความสาํคญั 



80       วารสารวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ปีที ่11 ฉบบัที ่2 เดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

 
รปูที ่1 แบบจาํลองการวดัสมรรถนะ EIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 ดา้นทีป่ระเมนิในระดบัชัน้ที ่2 

ตวัช้ีวดั คาํนิยาม 

B1* การวางผงัทีต่ ัง้และการจดัพืน้ที ่

B2 
การออกแบบอาคารและบรเิวณ
โดยรอบ  

B3* ขนาดการลงทุนของเขตประกอบการ  

B4* เศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรม  

B5 การตลาดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

B6 การขนสง่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

B7 การใชท้รพัยากร  

B8 การจดัการน้ํา  

B9 การจดัการคุณภาพอากาศ  

B10 การจดัการกากของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้ 

B11 การจดัการพลงังาน 

B12 การจดัการเสยีง  

B13* 
กระบวนการผลติเป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

B14 
การจดัการดา้นความปลอดภยัและ
สขุภาพ  

B15 การเฝ้าระวงัสิง่แวดลอ้ม 

B16 การจา้งงาน  

B17* ทกัษะฝีมอืแรงงาน  

B18 
การมสีว่นรว่มในการถ่ายทอดความรูใ้ห้
ชุมชน  

B19 คุณภาพชวีติและสงัคมของพนกังาน  

B20 นโยบายและกฎหมาย  

B21 
การพฒันาและรกัษาระบบบรหิารระดบั
สากล 

B22 
การมสีว่นรว่มในชุมชน/การบรหิาร
จดัการพืน้ทีอ่ยา่งมสีว่นรว่ม  

B23 ขอ้มลูขา่วสาร/การรายงาน  
หมายเหตุ: * คอืดา้นทีถ่กูตดัออกจากการพจิารณา 
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3.3 การวเิคราะหเ์ชงิลาํดบัชัน้ (AHP) 

นําแบบจาํลองการวดัสมรรถนะ EIP ทีไ่ดจ้าก
ขัน้ตอนก่อนหน้ามาทําการประเมินความสําคญัด้วย
วธิกีารวเิคราะห์เชิงลําดบัชัน้ (AHP) ที่ถูกพฒันาโดย 
Saaty [17] เหตุผลที่ ใช้วิธีน้ี เน่ืองมาจากในการให้
คะแนนความสําคญัของแต่ละตวัชี้วดันัน้จําเป็นที่ต้อง
ใช้ค วาม เห็น ของผู้ เชี่ ย วชาญ เป็ นหลัก  (Expert 
Opinion) วธิ ีAHP มกีารใชส้เกลการใหค้ะแนนทีเ่ป็น 
มาตรฐานโดยแบ่งออกเป็นคะแนน 1-9 นอกจากนัน้ยงั
มขี ัน้ตอนในการตรวจสอบความไมส่อดคลอ้งของขอ้มลู
ซึง่ช่วยขจดัความเป็นอคต ิ(Bias) อนัเป็นปญัหาสาํคญั
ที่ เกิดขึ้นในการสํารวจความคิดเห็นที่ เป็นอัตนัย 
(Subjective) จงึทําให้วธิ ีAHP เป็นวธิทีี่เหมาะสมที่จะ
ใช้กับงานวิจัยที่กําลังนําเสนอเมื่อเปรียบเทียบกับ
วธิกีารตดัสนิใจพหุเกณฑแ์บบอื่นๆ 

ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ของวธิี AHP แสดง
ดงัต่อไปน้ี  

ขัน้ที ่1 การกาํหนดวตัถุประสงค ์ 
เริม่จากการกําหนดวตัถุประสงค ์โดยงานวจิยั

น้ี มีว ัต ถุ ประสงค์ เพื่ อจัดลํ าดับความสํ าคัญ ของ
องค์ประกอบทัง้หมดที่อยู่ในแบบจําลองวดัสมรรถนะ 
EIP  

ขัน้ที ่2 การสรา้งแผนภมูลิาํดบัชัน้  
เน่ืองจากในขัน้ตอนที่สร้างแบบจําลองวัด

สมรรถนะได้มีการจดัวางองค์ประกอบเป็นระดบัชัน้
ความสมัพนัธไ์วแ้ลว้จงึสามารถนํามาประยุกต์ใชไ้ดก้บั
ขัน้ตอนการสรา้งแผนภูมลิําดบัชัน้ของวธิ ีAHP โดยที่
แผนภมูลิาํดบัชัน้ในงานวจิยัน้ีแบง่ออกเป็น 
1) วัตถุประสงค์ (Goal) 2) ระดับ A 3) ระดับ B 4) 
ระดบั C ตามลาํดบั 

ขัน้ที่  3 สร้างเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบเพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบเชงิคู่ (Pairwise 
Comparison) โดยทัว่ไปเมตริกซ์ความสัมพันธ์จะ
สามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

    
                                                        (1) 
 
 

โดยที ่    คอื คะแนนการเปรยีบเทยีบเชงิคู่ของ 
องค์ประกอบ i และ j ตามลําดบั จะได้มาจากการเก็บ
ขอ้มูลคะแนน สเกลคะแนนความสําคญั 9 สเกล ตาม
มาตรฐานของวธิ ีAHP 

ขัน้ที่ 4 คํานวณน้ําหนักของเกณฑ์การประเมิน
สําหรบัแต่ละแถวของ A โดยวิธีค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 
(Geometric Mean) สตูรคาํนวณแสดงดงัสมการที ่2 

                                                
                                                     (2)                      

 เมือ่      คอื คา่เฉลีย่เรขาคณิต 
และจึงทําการนอร์มัลไลเซชัน่ น้ําหนักแต่ละเกณฑ ์
เน่ืองจากองค์ประกอบแต่ละตวัมสีเกลที่แตกต่างกนัจงึ
จําเป็นที่จะต้องทําการนอร์มลัไลเซชัน่ให้อยู่ในสเกล
เดยีวกนั  โดยใชส้ตูรที ่3 และ 4 แสดงดงัต่อไปน้ี 

 (3)  
 

โดยที ่  
                                       (4) 

 
            ขัน้ที ่5 ทาํการวดัความสอดคลอ้ง ในการใชว้ธิ ี
AHP ผู้ตดัสนิใจควรที่จะมีการให้คะแนนที่สอดคล้อง
กนัยกตวัอย่างเช่น ถ้าผูต้ดัสนิใจพงึพอใจกบัราคาของ 
X มากกว่า Y และพงึพอใจกบัราคาของ Y มากกว่า Z 
ดงันัน้ผูต้ดัสนิใจควรจะพงึพอใจกบัราคา X มากกว่า Z 
จึงจะแสดงว่าการให้คะแนนนั ้นเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั ก่อนที่จะทําการประเมนิคะแนนความสําคญั
จําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารวดัความสอดคล้องก่อน 
โดยใชส้ตูรที ่5 ถงึ 7 ตามลาํดบั 

                                                           (5)  
 

                                                               (6)  
   

(7)    
                        

     โดยที ่n = จาํนวนของทางเลอืก 
    max  = คา่เฉลีย่ความสอดคลอ้งของ 
    ทุกทางเลอืก 
    CI  = คา่ดชันีความสอดคลอ้ง  
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    RI = ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชงิสุม่ทีม่คี่า

แปรผนัตามจาํนวนของทางเลอืก 
     CR = อตัราสว่นความสอดคลอ้ง 
 
4.  ผลการวิจยั 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ผูเ้ชี่ยวชาญได้ตอบ
แบบสอบถามด้วยโปรแกรม  Expert Choice เพื่ อ
คํานวณคะแนนน้ําหนักความสําคญัขององค์ประกอบ
ไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปน้ี 

เมื่อพิจารณาคะแนนความสําคัญเทียบกับ
เป้าหมายของการประเมินสมรรถนะความเป็นสวน
อุตสาหกรรม ในภ าพ รวมทั ้ง  5  มิติ  พบว่า  มิติ
สิ่งแวดล้อมเป็นมิติที่มีความสําคัญมากที่สุด คือมี
คะแนนความสําคัญเท่ากับ 0.486 รองลงมาคือมิติ
สงัคมที่มคีะแนน 0.171 มติิกายภาพมคีะแนน 0.126 
มติเิศรษฐศาสตรม์คีะแนน 0.113 และอนัดบัสดุทา้ยคอื 
มติกิารจดัการมคีะแนน 0.104 ตามลําดบัดงัแสดงในรูป
ที่ 2 โดยมีคะแนนความไม่สอดคล้องทัง้หมด (Overall 
inconsistency ratio) ในการประเมนิเทา่กบั 0.074  

มติกิายภาพประกอบไปดว้ย 1 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
การออกแบบอาคารและบรเิวณโดยรอบ (B2) โดยในดา้น
น้ีจะประกอบไปด้วยตวัชี้วดั 2 ตวัได้แก่ จํานวนพื้นที่สี
เขยีว (C2) และ สดัสว่นอาคารสเีขยีว (C3) และมคีะแนน 
0.633 และ 0.367 ตามลาํดบั 

 

 
รปูที ่2 คะแนนความสาํคญัของ 5 มติ ิ
 

มิติเศรษฐกิจประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ ด้าน
การตลาดที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (B5) และ ด้านการ
ขนสง่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (B6) โดยมคีะแนน 
ความสําคัญ เฉพาะมิติ เท่ ากับ  0 .473 และ 0 .527 
ตามลําดบัแสดงดงัรูปที่ 3 โดยด้านการตลาดมตีวัชี้วดั 
คือ ร้อยละของผู้ประกอบการที่ทําการตลาดหรือมี
กระบวนการผลติแบบเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (C10) และ 
ด้ านการขนส่ งมี ตั วชี้ ว ัด  1  ตั ว  ได้ แก่  สัด ส่ วน
ผู้ประกอบการที่ดําเนินการบรหิารจดัการโลจิสติกส์สี
เขี ย ว  (Green Logistics) (C1 1 )  โ ด ย มี ค ะ แ น น
ความสาํคญัเฉพาะดา้นไดแ้ก่ 1 ทัง้คู ่
      มติสิิง่แวดลอ้มซึง่เป็นมติทิีผู่เ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็
วา่เป็นมติทิีค่วามสาํคญัต่อการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศที่สุดนั ้น ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านการใช้
ทรพัยากร (B7)    การจดัการน้ํา (B8)   การจดัคุณภาพ
อากาศ (B9)   การจดัการกากของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้
 

 
รปูที ่3 คะแนนความสาํคญัของดา้นต่างๆในมติิ

เศรษฐกจิ 
 
(B10)   การจดัการพลงังาน (B11)   การจดัการเสียง 
(B12)   การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
(B14)  และการเฝ้าระวงัสิง่แวดลอ้ม (B15)   โดยดา้นทีม่ี
ความสาํคญัมากทีสุ่ดคอื ดา้นการจดัการความปลอดภยั
ซึ่ งมีคะแนนความสําคัญ เฉพาะมิติ เท่ ากับ  0.222 
รองลงมาคือด้ านการใช้ทรัพยากร ซึ่ งมีคะแนน
ความสําคัญเฉพาะมิติเท่ากับ 0.180 ส่วนด้านอื่นๆที่
เหลือนัน้มีคะแนนความสําคญัเฉพาะมิติใกล้เคียงกัน
ระหวา่ง 0.074 – 0.116 แสดงดงัรปูที ่4 

นอกจากน้ี ในมิติสิ่งแวดล้อมยังมีตัวชี้ว ัดที่
เกีย่วขอ้งในแต่ละดา้นดงัน้ี  
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- ด้านการใช้ทรพัยากร (B7) มีตัวชี้วดั 1 ตัว 

คอื ปรมิาณพลงังานที่ใชต่้อมูลค่าสนิคา้ลา้นบาท (C12) 
โดยมคีะแนนความสาํคญัเฉพาะดา้นเทา่กบั 1 

- ด้านการจัดการน้ํา (B8) ประกอบไปด้วย
ตัวชี้วดั 4 ตัว คือ ปรมิาณน้ําที่ใช้ต่อมูลค่าสนิค้าล้าน
บาท (C14) ปรมิาณการปล่อยน้ําทิง้ออกนอกพืน้ทีอ่ยูใ่น
เกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด (C16) คุณภาพน้ําทิง้ คุณภาพ
น้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 
(C17) อตัราการนําน้ําทิ้งกลบัมาใช้ซํ้า (C18)   โดยมี
คะแนนความสําคญัเฉพาะด้านเท่ากบั (0.120, 0.474, 
0.218, และ 0.189 ตามลาํดบั) 

- ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ (B9) มี
ตัวชี้ ว ัด  1 ตัว คือ  คุณภาพอากาศโดยรอบพื้ นที่
อุตสาหกรรมไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (C19) โดยมี
คะแนนความสาํคญัเฉพาะดา้นเทา่กบั 1 

- ดา้นการจดัการกากของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้
(B10) มีตัวชี้วดั 5 ตวั ได้แก่ ปรมิาณกากของเสยีและ
วสัดุเหลอืใช้ที่เกิดขึน้ต่อหน่วยผลติภณัฑ์ (C22) อตัรา
การนําของเสยีกลบัมาใชใ้หม ่(C23) อตัราการขอสง่ออก
ขยะมพีษิ (C24) การมสีาธารณูปโภคสาํหรบัการบําบดั
ของเสียภายในเขตประกอบการ (C25) และจํานวน
ปญัหาการจดัการกากของเสยีอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในรอบปี
ที่ผ่านมา (C26) โดยมีคะแนนความสําคญัเฉพาะด้าน
เท่ากับ (0.179, 0.244, 0.109, 0.148, และ 0.320 
ตามลาํดบั) 

- ด้านการจดัการพลงังาน (B11) ประกอบไป
ด้วยตวัชี้วดั 2 ตวัได้แก่ อตัราการใช้พลงังานต่อหน่วย
การผลติ (ktoe/ล้านบาท) (C27) และ อตัราส่วนการใช้
พลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทนเทยีบกบัพลงังาน
ทีใ่ชท้ัง้หมด (C28) โดยมคีะแนนความสาํคญัเฉพาะดา้น
เทา่กบั (0.560 และ 0.440 ตามลาํดบั) 

- ด้านการจดัการเสยีง (B12) ประกอบไปดว้ย
ตวัชี้วดั 1 ตัว ได้แก่ จํานวนครัง้ที่มีการร้องเรยีนด้าน
เสยีงในรอบปีทีผ่า่นมา (C29)  โดยมคีะแนนความสาํคญั
เฉพาะดา้นเทา่กบั 1 

- ด้านการจดัการความปลอดภัยและสุขภาพ 
(B14) ประกอบไปด้วยตัวชี้วดั 3 ตัว ได้แก่ อัตราการ
เจ็บป่วยและอุบตัิเหตุจากการทางาน (C31) อตัราการ

อุบัติของโรคในพื้นที่ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (C32) และ จาํนวนครัง้การเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรง
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เช่น ไฟ
ไหม ้ระเบดิ (C33) โดยมคีะแนนความสาํคญัเฉพาะดา้น
เทา่กบั (0.426, 0.183, และ 0.391 ตามลาํดบั) 

- ด้ าน ก าร เฝ้ า ระวั งสิ่ ง แ วด ล้ อ ม  (B15)  
ประกอบไปด้วยตัวชี้ ว ัด  1  ตัว  คือ  จํ านวนด้ าน
สิ่งแวดล้อมที่ได้รบัความสนใจเฝ้าระวงั (C34) โดยมี
คะแนนความสาํคญัเฉพาะดา้นเทา่กบั 1 

 

 
รปูที ่4 คะแนนความสาํคญัของดา้นต่างๆในมติิ

สิง่แวดลอ้ม 
 
       เมื่อพจิารณาในมติสิงัคม ซึง่ดา้นทีพ่จิารณาใน
มติิน้ีประกอบด้วย ด้านการจ้างงาน (B16)  การมสี่วน
รว่มในการถ่ายทอดความรูใ้หช้มุชน (B17) และ คุณภาพ
ชีวิตและสังคมของพนักงาน (B18) พบว่าด้านที่มี
ความสําคัญมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตและสงัคมของ
พนักงานซึ่งมีคะแนนความสําคัญเฉพาะมิติเท่ากับ 
0.452 รองลงมาคอืการจา้งงานและการมสีว่นรว่มในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน ซึ่งมีคะแนนความสําคัญ
เทา่กบั 0.401 และ 0.147 ตามลาํดบั แสดงดงัรปูที ่5 
       ตวัชีว้ดัที่มคีวามสาํคญัในมติสิงัคมในทรรศนะ
ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยคะแนนความสําคญัเฉพาะ
ดา้นมดีงัน้ี 
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- ตัวชี้ว ัดด้านการจ้างงาน (B16) คือ ความ

มัน่คงในการทํางาน (0.527) และ อัตราการจ้างงาน 
(0.473) 

- ตัวชี้วดัด้านการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
ความรูใ้หชุ้มชน (B18) คอื จํานวนครัง้ของการถ่ายทอด
ความรูใ้หชุ้มชนในแต่ละปี (1) 

- ตัวชี้ว ัดด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของ
พนักงาน (B19) คอื การเป็นโรงงานผูป้ระกอบการสขีาว
ป ราศจากย าเสพ ติ ด  (0 .468 ) และพ นั ก งานมี
สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย มีสวัสดิการ
คุม้ครองพนกังานและครอบครวั (0.372) 

เมือ่พจิารณาในมติกิารบรหิารจดัการ ซึง่ดา้นที่
พิจารณาในมิติ น้ีประกอบด้วย ด้านนโยบายและ
กฎหมาย (B20) การพฒันาและรกัษาระบบบรหิารระดบั
สากล (B21) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบรหิาร
พื้นที่อย่างมสี่วนร่วม (B22) และขอ้มูลข่าวสารและการ
รายงาน (B23) พบว่าด้านที่มีความสําคญัมากที่สุดคือ 
นโยบายและกฎหมายซึ่งมคีะแนนความสาํคญัเฉพาะมติิ
เท่ากับ 0.536 ในขณะที่ประเด็นอื่นๆมีความสําคัญ
ใกล้เคยีงกนัด้วยคะแนนความสําคญัระหว่าง (0.123 – 
0.208) 

ตวัชีว้ดัทีม่คีวามสาํคญัมากต่อการประเมนิมติิ
ด้านการบรหิารจดัการพร้อมด้วยคะแนนความสําคญั
เฉพาะดา้นมดีงัน้ี 

- ตวัชีว้ดัดา้นนโยบายและกฎหมาย (B20) คอื 
รอ้ยละของโรงงานทีไ่ดร้บัรอง EIA (1) 

 
รปูที ่5  คะแนนความสาํคญัของดา้นต่างๆในมติสิงัคม 

- ตวัชีว้ดัดา้นการพฒันาและรกัษาระบบบรหิาร
ระดบัสากล (B21) คือ ร้อยละของโรงงานที่ได้รบั ISO 
14001 (0.346) และ รอ้ยละของโรงงานที่ไดร้บัรอง TISI 
18001 (0.215) 

- ตวัชี้วดัด้านการมสี่วนร่วมในชุมชนและการ
บริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม (B23) คือ การมี
คณะกรรมการบรหิาร 3 ฝ่าย ซึ่งเป็นตวัแทนมาจากเขต
ประกอบการ ชุมชนและหน่วยราชการทอ้งถิน่ (1) 

 

 
รปูที ่6 คะแนนความสาํคญัของดา้นต่างๆในมติกิาร

จดัการ 
 

- ตัวชี้วดัด้านข้อมูลข่าวสารและการรายงาน 
(B24) คอื รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการดําเนินการ
แกไ้ขจนบรรลุผลสาํเรจ็ (0.617) 

ก่อนที่จะขึ้นหวัข้อที่ 4  สรุปผลการวจิยั เพื่อเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดสําหรบัผู้อ่าน คะแนน
ความสําคัญของตัวชี้วดัในชัน้ C ผู้วิจยัได้แสดงไว้ใน
ตารางที ่4 ในภาคผนวก 

 
4. สรปุผลการวิจยั 

จากการพัฒนาแบบจําลองสําหรับการประเมิน
สมรรถนะความเป็นสวนอุตสาหกรรมด้วยการสํารวจ
วรรณกรรมปริทรรศน์และสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พัฒนาแบบจําลองสําหรับประเมินสมรรถนะสวน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เหมาะสมและคดักรองตวัชี้วดั
สาํหรบัการประเมนิสมรรถนะความเป็นสวนอุตสาหกรรม
เชงินิเวศและประเมนิค่าน้ําหนักความสาํคญัของตวัชีว้ดั
แต่ละตัวในแต่ละมิติด้วยกระบวนการลําดับชัน้เชิง
วิเคราะห์โดยการประมวลผลด้วยโปรแกรม Expert 
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Choice ทําให้ได้แบบจําลองที่เหมาะสมต่อการประเมนิ
สมรรถนะความเป็นสวนอุตสาหกรรมพร้อมด้วยค่า
น้ําหนกัความสาํคญัของตวัชีว้ดัในแต่ละดา้น 

แบบจาํลองทีเ่หมาะสมสาํหรบัการประเมนิศกัยภาพ
ความเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศควรมีตัวชี้ว ัด
ครอบคลุมใน 5 มติิ คอื มติิกายภาพ มติิเศรษฐกิจ มติิ
สิง่แวดลอ้ม มติสิงัคมและมติกิารบรหิารจดัการ 

ผลจากการวิเคราะห์แบบจําลองและค่าน้ําหนัก
ตวัชีว้ดัทีไ่ดใ้นแต่ละมติ ิพบวา่ ตวัชีว้ดัในมติสิิง่แวดลอ้ม
เป็นตวัชี้วดัที่มคีวามสําคญัมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่าผู้ประกอบการควรให้ความสําคญัในด้าน
ประสิทธิภาพพลังงาน  การปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้
ปราศจากอุบัติภัยและยาเสพติดตลอดจนการจัดตัง้
กระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มทีก่ารประกอบกจิการของตนจะมต่ีอชุมชน 

สวนอุตสาหกรรมควรมคีวามร่วมมอืกบัชุมชนใน
การพฒันาสวนอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกนักบัชุมชนได้
ดว้ยการจดัตัง้คณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยตวัแทนทีม่า
จากสามฝ่าย คอื หน่วยงานภาครฐั สถานประกอบการ
และชุมชนเพื่อร่วมกนักําหนดทิศทางและหาจุดร่วมใน
การพฒันาสวนอุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคม
โดยรอบและควรเร่งแก้ไขปญัหาด้านสิง่แวดล้อมที่สวน
อุตสาหกรรมไดร้บัคาํรอ้งเรยีนใหค้ลีค่ลายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

ทัง้น้ีในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ สวนอุตสาหกรรมควรพจิารณาจดัสรรพื้นที่สี
เขียวในโครงการให้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ชุมชน
สามารถเขา้มาใชพ้ืน้ทีส่เีขยีวน้ีได ้นอกจากน้ี ในดา้นการ
บรหิารจดัการพบว่าผู้ประกอบการควรขอรบัรองระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มอก. 
18001 และควรมกีารรว่มมอืกนัในระหวา่งผูป้ระกอบการ
เพื่อนําวสัดุเหลอืใช้จากการดําเนินงานของตนมาใช้ซํ้า
หรอืแลกเปลีย่นกนัภายในสวนอุตสาหกรรมและระหว่าง
สวนอุตสาหกรรมเพื่อผลประโยชน์ด้านการลดของเสยี
และลดตน้ทุนในการกาํจดัวสัดุเหลอืใชแ้ละของเสยี 

เมื่ อพิ จ ารณ าค่ า น้ํ าหนั ก ของตั วชี้ ว ัด และ
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ของสวนอุตสาหกรรมใน
ปจัจุบนั ไดข้อ้สรปุวา่ ในระยะสัน้ (ไมเ่กนิ 1 ปี) สิง่ทีส่วน

อุตสาหกรรมทัง้หลายควรให้ความสนใจคือการจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองด้วยการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั การนําวสัดุเหลอืใช้กลบัมาใช้ใหม่ ตลอดจน
การขอรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั เน่ืองจากตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัประเดน็เหลา่น้ีมคีา่น้ําหนกัความสาํคญัมาก 

อยา่งไรกต็าม ประเดน็การพฒันาในระยะสัน้น้ี เน้น
การพัฒนาภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นหลกั แต่การ
พฒันาอย่างยัง่ยนืนัน้ จะตอ้งนําความเหน็ของผูท้ีม่สีว่น
เกี่ยวข้องในการพฒันาเข้ามาพิจารณาด้วย ดงันัน้ ใน
ระยะกลาง (1 – 3 ปี ) สวน อุตสาหกรรมควรให้
ความสําคัญกับการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาสวน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ประกอบด้วยตวัแทนจากสาม
ฝ่ายมาปฏบิตังิานในการกําหนดทศิทางการพฒันาสวน
อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนการสรา้งความ
มัน่คงทางอาชพีใหก้บัชุมชนต่อไป 

เมื่อพฒันาสวนอุตสาหกรรมในมคีวามสมัพนัธท์ี่ดี
กับชุมชนโดยรอบแล้ว ในระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) สวน
อุตสาหกรรมควรพฒันาความสมัพนัธ์เป็นเครอืข่ายกบั
สวนอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิควิธีในการบริหารจดัการสวนอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัชุมชนไดอ้ยา่งกลมกลนืและมี
การแลกเปลี่ยนของเสยีระหว่างแต่ละสวนอุตสาหกรรม
ต่อไป 

สาํหรบังานวจิยัในอนาคตควรมกีารต่อยอดนําผลที่
ไดจ้ากงานวจิยัน้ีไปทาํการประเมนิศกัยภาพความเป็น
อุตสาหกรรมเชงินิเวศเพือ่เปรยีบเทยีบผูป้ระกอบการแต่
ละรายหรอืแต่ละเขตประกอบการ โดยนําแบบจาํลองและ
คา่น้ําหนกัความสาํคญัไปประยกุตใ์ชร้ว่มกบัเทคนิคอื่นๆ
อยา่งเชน่วธิ ี TOPSIS (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution) หรอืวธิ ี
Fuzzy TOPSIS เพราะเทคนิคดงักลา่ว จาํเป็นตอ้งใชค้า่
น้ําหนกัความสาํคญัและคา่ของตวัชีว้ดัทีเ่ป็นสเกลใดกไ็ด้
ยกตวัอยา่งเชน่ จาํนวนพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการอาจมคีา่
เป็นเปอรเ์ซน็ต ์ไดแ้ก่ 40% หรอื จาํนวนสือ่หรอืชอ่งทาง
ทีใ่ชป้ระชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูใหแ้ก่ชุมชนจะมคีา่
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เป็นจาํนวน ดว้ยเหตุน้ีเองจงึทาํใหก้ารประเมนิมคีวาม
ยดืหยุน่เพราะไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งกาํหนดชว่งคะแนน
ใหแ้ก่ตวัชีว้ดัแตล่ะตวั โดยสามารถทีจ่ะใชค้า่จรงิของแต่
ละตวัชีว้ดัในการประเมนิไดเ้ลย 

แม้ว่าแบบจําลองและค่าน้ําหนักของตัวชี้ว ัดที่
พฒันาขึ้นน้ีมีความครอบคลุมมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกบั
การพฒันาสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ทาํใหแ้บบจาํลองมี
ความเหมาะสมต่อการใช้ประเมินสมรรถนะความเป็น
สวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศของสวนอุตสาหกรรมได้ แต่
เน่ืองจากความหลากหลายทัง้ภายในและนอกสวน
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละสวน เช่น สวน
อุตสาหกรรมทีเ่น้นการแปรรปูสนิคา้ทางการเกษตร หรอื
ผลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคทัว่ไป หรอืสวนอุตสาหกรรมที่
มคีวามซบัซอ้นทางเทคโนโลยแีละการจดัการในระดบัสงู 
เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น อาจทําให้การ
เชื่อมโยงสวนอุตสาหกรรมแต่ละแห่งเข้าด้วยกันเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศในระดับ
ภูมิภาคหรอืประเทศเกิดความล่าช้าได้  ซึ่งหากมีการ
วิจัยในการกําหนดรูปแบบการร่วมกันพัฒนาสวน
อุตสาหกรรมเชงินิเวศในระดบัภูมภิาคหรอืประเทศแล้ว 
ก็ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อความสําเรจ็
ในการพฒันาสวนอุตสาหกรรมที่มคีวามแตกต่างกนัทัง้
ในและนอกสวนอุตสาหกรรมดว้ย 
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ตารางที ่3 คะแนนของตวัชีว้ดัชัน้ C 
 

รปูที ่7 คุณสมบตัเิมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ [7] 
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ตารางที ่3 ตวัชีว้ดัทีร่ะดบัชัน้ที ่3 
ตวัช้ีวดั คาํนิยาม 

C1 ความสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่างๆ  

C2 จาํนวนพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการ 

C3 สดัสว่นอาคารทีเ่ป็นอาคารสเีขยีว 

C4 มลูคา่สนิทรพัยข์องบรษิทัในเขตประกอบการ 

C5 ลกัษณะการเพิม่มลูคา่ทีโ่รงงานสรา้ง  

C6 อตัราภาษทีีจ่า่ย  

C7 
อตัราสว่นมลูคา่สนิคา้ทีผ่ลติดว้ยเทคโนโลยหีรอืเทยีบกบั
มลูคา่สนิคา้ทัง้หมด  

C8 สดัสว่นการเตบิโตกบัการก่อมลภาวะ (Eco efficiency)  

C9 มลูคา่การลงทุนดา้นเทคโนโลยแีละวจิยัพฒันา  

C10 
รอ้ยละของผูป้ระกอบการทีท่าํการตลาดหรอืมี
กระบวนการผลติแบบเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

C11 
สดัสว่นผูป้ระกอบการทีด่าํเนินการบรหิารจดัการโลจิ
สตกิสส์เีขยีว  

C12 ปรมิาณพลงังานทีใ่ชต้่อมลูคา่สนิคา้ลา้นบาท  

C13 ยอดขายต่อตารางเมตร  

C14 ปรมิาณน้ําทีใ่ชต้่อมลูคา่สนิคา้ลา้นบาท  

C15 
จาํนวนครัง้ทีม่ขีอ้พพิาทกบัภาคสว่นต่างๆเน่ืองจากการ
ปนัสว่นน้ําทีไ่มเ่หมาะสม 

C16 
ปรมิาณการปลอ่ยน้ําทิง้ออกนอกพืน้ทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ี่
กฎหมายกาํหนด 

C17 
คุณภาพน้ําทิง้ คุณภาพน้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิอยูใ่น
เกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 

C18 อตัราการนําน้ําทิง้กลบัมาใชซ้ํ้า 

C19 
คุณภาพอากาศโดยรอบพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมไมเ่กนิเกณฑ์
มาตรฐาน  

C20 
จาํนวนการรอ้งเรยีนเรือ่งกลิน่ ฝุน่ละอองในรอบปีทีผ่า่น
มา 

C21 อตัราการปลดปลอ่ยคารบ์อนต่อผลติภณัฑท์ีล่ดลง  

C22 
ปรมิาณกากของเสยีและวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิขึน้ต่อหน่วย
ผลติภณัฑ ์ 

C23 อตัราการนําของเสยีกลบัมาใชใ้หม ่ 

C24 อตัราการขอสง่ออกขยะมพีษิ  

C25 
การมสีาธารณูปโภคสาํหรบัการบาํบดัของเสยีภายใน
เขตประกอบการ  

C26 
จาํนวนปญัหาการจดัการกากของเสยีอนัตรายทีเ่กดิขึน้
ในรอบปีทีผ่า่นมา  

C27 อตัราการใชพ้ลงังานต่อหน่วยการผลติ (ktoe/ลา้นบาท)  

C28 
อตัราสว่นการใชพ้ลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทน
เทยีบกบัพลงังานทีใ่ชท้ัง้หมด  

C29 จาํนวนครัง้ทีม่กีารรอ้งเรยีนดา้นเสยีงในรอบปีทีผ่า่นมา  

C30 
สดัสว่นผูป้ระกอบการทีม่กีารผลติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  

C31 อตัราการเจบ็ปว่ยและอุบตัเิหตุจากการทาํงาน  

C32 
อตัราการอุบตัขิองโรคในพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่
ของประเทศ  

C33 
จาํนวนครัง้การเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงทีม่ผีลกระทบต่อ
ชุมชนในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา เชน่ ไฟไหม ้ระเบดิ  

C34 จาํนวนดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัความสนใจเฝ้าระวงั  

C35 อตัราการจา้งงาน (จาํนวนอตัราทีจ่า้ง)  

C36 
ความมัน่คงในการทาํงานทีเ่ดมิ พจิารณาจากอตัราการ
ออกจากงาน (Turnover rate)  

C37 อตัราสว่นแรงงานมฝีีมอืเทยีบกบัแรงงานทัง้หมด  

C38 การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน  

C39 จาํนวนครัง้ของการถ่ายทอดความรูใ้หชุ้มชนต่อปี 

C40 
พนกังานมสีภาพแวดลอ้มการทาํงานทีป่ลอดภยัและมี
สวสัดกิารคุม้ครองพนกังานและครอบครวั  

C41 
อตัราสว่นโรงงานในเขตประกอบการการเป็นโรงงานสี
ขาว ปราศจากยาเสพตดิ  

C42 
จาํนวนหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรม
เชงินิเวศทีพ่นกังานไดร้บัการพฒันาความรู ้ 

C43 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง EIA (%) 

C44 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 9001 (%) 

C45 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 14001 (%) 

C46 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 50001 (%) 

C47 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง TISI 18001 (%) 

C48 อตัราสว่นโรงงานทีม่กีารทาํ 3R (%) 

C49 จาํนวนครัง้ทีชุ่มชนรอ้งเรยีนโรงงานในรอบปีทีผ่า่นมา  

C50 
การมคีณะกรรมการบรหิาร 3 ฝา่ย (เขตประกอบการ 
ชุมชน หน่วยราชการทอ้งถิน่)  

C51 
จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลู
ในเขตประกอบการ  

C52 
จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลู
ใหก้บัชุมชน  

C53 
อตัราสว่นของเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการดาํเนินการแกไ้ข
จนบรรลุผลสาํเรจ็  
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ตวัช้ีวดั 
B 

ตวัช้ีวดั 
C ความหมาย คะแนน 

B2 C2 จาํนวนพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการ 0.6334 

  C3 สดัสว่นอาคารทีเ่ป็นอาคารสเีขยีว 0.3666 

B8 C14  ปรมิาณน้ําทีใ่ชต้่อมลูคา่สนิคา้ลา้นบาท  0.1202 

  C16 ปรมิาณการปล่อยน้ําทิง้ออกนอกพืน้ทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 0.4738 

  C17 คุณภาพน้ําทิง้ คุณภาพน้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิอยูใ่นเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 0.2176 

  C18 อตัราการนําน้ําทิง้กลบัมาใชซ้ํ้า 0.1886 

B10 C22 ปรมิาณกากของเสยีและวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิขึน้ต่อหน่วยผลติภณัฑ ์ 0.1788 

  C23 อตัราการนําของเสยีกลบัมาใชใ้หม ่ 0.2436 

  C24 อตัราการขอสง่ออกขยะมพีษิ  0.1094 

  C25 การมสีาธารณูปโภคสาํหรบัการบาํบดัของเสยีภายในเขตประกอบการ  0.1482 

  C26 จาํนวนปญัหาการจดัการกากของเสยีอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่า่นมา  0.32 

B11 C27 อตัราการใชพ้ลงังานต่อหน่วยการผลติ  0.56 

  C28 อตัราสว่นการใชพ้ลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทนเทยีบกบัพลงังานทีใ่ชท้ ัง้หมด  0.44 

B14 C31 อตัราการเจบ็ปว่ยและอุบตัเิหตุจากการทาํงาน  0.4258 

  C32 อตัราการอุบตัขิองโรคในพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของประเทศ  0.1834 

  C33 จาํนวนครัง้การเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงทีม่ผีลกระทบต่อชุมชนในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา  0.3906 

B16 C35 อตัราการจา้งงาน (จาํนวนอตัราทีจ่า้ง)  0.4734 

  C36 ความมัน่คงในการทาํงานทีเ่ดมิ พจิารณาจากอตัราการออกจากงาน (Turnover rate)  0.5266 

B19 C40 พนกังานมสีภาพแวดลอ้มการทาํงานทีป่ลอดภยัและมสีวสัดกิารคุม้ครองพนกังานและครอบครวั  0.372 

  C41 อตัราสว่นโรงงานในเขตประกอบการการเป็นโรงงานสขีาว ปราศจากยาเสพตดิ  0.4682 

  C42 จาํนวนหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศทีพ่นกังานไดร้บัการพฒันาความรู ้ 0.16 

B21 C44 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 9001 (%) 0.1218 

  C45 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 14001 (%) 0.3464 

  C46 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 50001 (%) 0.1174 

  C47 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง TISI 18001 (%) 0.2154 

  C48 อตัราสว่นโรงงานทีม่กีารทาํ 3R (%) 0.1994 

B23 C51 จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูในเขตประกอบการ  0.2106 

  C52 จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูใหก้บัชุมชน  0.1728 

  C53 อตัราสว่นของเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการดาํเนินการแกไ้ขจนบรรลุผลสาํเรจ็  0.6168 

ตารางที ่4 คะแนนของตวัชีว้ดัชัน้ C 


