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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู ค วามเข า ใจ ความคิ ด เห็ น เปรี ย บเที ย บความรู ค วามเข า ใจ
เปรียบเทียบความคิดเห็นตลอดจน ศึกษาขอเสนอแนะ ของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการของเสียตามมาตรฐานของนิคม
อุต สาหกรรมบางปะอิน กลุ ม ตั วอย า งที่ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ พนัก งานในนิค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิน จํา นวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาพิจารณา t – distribution ( t -test) คาพิจารณา F - distribution (F - test) และคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี แอลเอสดี
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีความรูความเขาใจในเรื่อง การบําบัดน้ําเสีย คือ การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานมากที่สุด ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับปจจัยองคกรอยูในระดับมาก ดานสื่อสาร
บุคลากรมีความคิดเห็นเรื่องในองคกรมีปายถาวรที่บงชี้ประเภทของของเสียจากกระบวนการผลิตพรอมภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมมากที่สุด ดานการมีสวนรวมบุคลากรมีความพึงพอใจกับแนวทางการมีสวนรวมของพนักงานในดานการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เชน การคัดแยกขยะมากที่สุด ดานแนวทางการจัดการของเสียบุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการจัดการของ
เสียในองคกรที่ทําอยูกอใหเกิดความสํานึกและความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานในองคกรมากที่สุด โดยพบวา
บุคลากรที่ทํางานดานอุตสาหกรรมประเภทเกี่ยวกับสิ่งทอ / เครื่องหนัง / เฟอรนิเจอร มีความรูความเขาใจดานการจัดการ
ของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ซึ่งบุคลากร
ที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นในดานการสื่อสารขอมูลภายในองคกร การมีสวนรวมและดานแนว
ทางการจัดการของเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินสูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยม 3-มัธยม 6 ปวช.-ปวส. และ
ปริญญาตรี โดยบุคลากรที่ทํางานในกิจการเกี่ยวกับอุปกรณอิเลคทรอนิกสมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของเสีย
ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนอยกวาบุคลากรในอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ในสวนขอเสนอแนะดานการ
สื่อสาร บุคลากรตองการใหขอกําหนดตาง ๆ ควรมีความชัดเจนเขาใจงาย ดานการมีสวนรวมควรมีการสงเสริมใหพนักงาน
ประหยัดเพื่อใหการทิ้งขยะลดลง ดานแนวทางการจัดการของเสียควรมีการจัดการดานมลภาวะทางอากาศควบคูไปดวย
คําสําคัญ การจัดการของเสีย มาตรฐาน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
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ABSTRACT
The purposes of this research are study the understanding, study the opinion, compare the understanding,
compare the opinion and study the suggestion about the waste management standards of Bangpa-in industrial estate. The
chosen sample was 400 employees in Bangpa-in Industrial. The study tool was questionnaires. The statics used in the
analytical data was frequency, percentage, average, standard division, t-distribution test (T-test), f-distribution (F-test) and
analysis of variance by least significant difference method (LSD method).
The paper results demonstrate that: 1) Bangpa-in industrial estate employees are most understanding in the
meaning of the waste water cure while employees are least understanding in the useful of the transportation invoice. 2)
Opinions on overview about factor organization about the waste management are found in high level, including
communication, participation and waste management. 3) Employees work in the textile/leather/furniture industrial,
understands in the waste management standards of Bangpa-in industrial estate more than other industrials. 4) Employees
with higher education bachelor have opinions about the data communication, participation and waste management
guidelines in organization more than employees with lower education bachelor. However employees work in the
electronic industrial have opinions about waste management guidelines lower than other industrials. 5)Suggestions on
factor organization about the waste management are divided into 3 parts.(1) Communication: Employees have opinions
that agencies should to make regulations are clear and easy to understand.(2) Participation: Should to encourage
employees to have the participation about the waste management by make a campaign to reduce leaving waste.(3) Waste
management guidelines: Agencies should to have the management of the air pollution.
Keywords : Waste management Standard Bangpa-in Industrial Estate
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บทนํา
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2532 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดใหบริษัท ที่ดิน
บางปะอิน จํากัด เขามาเปนผูพัฒนา นิคมอุสาหกรรมบางปะอินตั้งอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขนาด
เนื้อที่ประมาณ 1,962 ไร ซึ่งสามารถจําแนกกลุมอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยูได 5 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมประเภท
อุ ป กรณ อิเ ลคทรอนิ กส อุต สาหกรรมประเภทอุ ป กรณ ไ ฟฟา เครื่อ งจั กร อุ ตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ เครื่องหนัง เฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมตอง
รับผิดชอบในดานการจัดการของเสีย และรับผิดชอบทางดานคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานใหมีคุณภาพตาม
ประกาศการนิคมแหงประเทศไทย
ปจจุบันถึงแมวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะพยายามกําหนดยุทธศาสตรการจัดการ การปองกันและการแกไขปญหาของ
เสีย แตกระบวนการเหลานี้ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากปริมาณตัวเลขของเสียที่เกิดขึ้น ไมมีการระบุปริมาณที่แนนอน
ขาดขอมูลสถานการณของเสียจากภาคอุตสาหกรรมที่ถูกตองและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางแทจริง จากความคลาด
เคลื่อน ของการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมตามที่ไดกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระบบการกําจัด
ของเสียภายใตหลักเกณฑ กฎขอบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนกรณีศึกษา เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะดานการจัดการของ
เสีย เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในสวนที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
ของนิคมอุสาหกรรมบางปะอิน และเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนใหเกิดผลในทางปฏิบัติสําหรับผูสนใจในนิคม
อุตสาหกรรมแหงอื่นๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาความรูความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
2. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการของเสียขององคกรตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน
3. เปรียบเทียบความรูความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน
4.
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการของเสียขององคกรตามมาตรฐานของการนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน
5. ศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู ศึ ก ษาไค ค น คว า วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งในด า นการจั ด การของเสี ย ในภาคอุ ต สาหกรรมของนั ก วิ ช าการที่ ไ ด
ทําการศึกษาไวกอนหนานี้ เชน
โยธิน สุริยพงศ (2542) ที่ศึกษาเรื่องมลพิษสิ่งแวดลอมได เสนอแนะวา ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
นํามาใชประโยชนไดโดยคัดแยกตามความเหมาะสม ไมวาจะเปนการนํากลับมาใชซ้ํา การดัดแปลงเปนสิ่งของเครื่องใช การ
ใชผลิตปุย การใชเปนวัสดุกอสราง การใชเปนเชื้อเพลิง และสวนที่ใชประโยชนไมไดและเปนอันตรายใหทําการจัดสง
ศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม โดยตองทําควบคูกับการใหการศึกษาและสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม
วิระ มาวิจักขณ และคณะ (2545) ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรม พบวาผูประกอบการยังขาด
ความรู ค วามเข าใจ ทํา ให เกิด การหลีก เลี่ ยงที่ จ ะปฏิบั ติต ามกฎหมาย เพราะเขา ใจว าเป น ภาระทั้งในดา นค าใช จายและ
การดําเนินงาน การบังคับใชกฎเกณฑตาง ๆ ยังไมมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ตองทําหนาที่ตรวจสอบดูแลมีอยูอยางจํากัด
ทําใหการติดตาม ตรวจสอบเปนไปอยางไมทั่วถึงและครอบคลุม
ไดบูรณาการกับการศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของประเทศ” ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม พ. ศ 2545 เพื่อ ให ท ราบขอ มู ล การดํา เนิ น งานที่ผ า นมา รวมถึ ง สถานการณ ใ นปจ จุ บั น
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน
ทั้งผูศึกษาไดสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1
1.ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาที่ทํางานในองคกร
- ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
ตามมาตรฐานของการนิคม
อตสาหกรรมในนิคมอตสาหกรรมบาง

2.ปจจัยดานความรูความเขาใจของ
บุคลากร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการของเสีย

3.ปจจัยดานองคกร
- การสื่อสารขอมูลภายในองคกร
- การมีสวนรวมของบุคลากรใน องคกร
- แนวทางการจัดการของเสียของ องคกร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้ คือพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจํานวน 36,346 คน โดยอุตสาหกรรม
ในนิค มอุ ตสาหกรรมบางปะอินสามารถแยกไดเปน 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 78 ราย เป นอุตสาหกรรมประเภทอุ ป กรณ
อิเลคทรอนิกส 26 ราย อุตสาหกรรมประเภทอุปกรณไฟฟา เครื่องจักร 27 ราย อุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
5 ราย อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง เฟอรนิเจอร 13 ราย อุตสาหกรรมอื่น ๆ 7 ราย ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการกําหนด
ขนาดโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ที่ความเชื่อมั่น 95 % ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน เปนเพศหญิง จํานวน
232 คน คิดเปนรอยละ 58 และเพศชาย จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 2130 ป จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 47 รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27 และ ที่นอยสุด มี
อายุไมเกิน 20 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 12 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ
35 รองลงมา คือ ระดับ ปวช. / ปวส. จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 34 และนอยที่สุด คือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 2
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามทั้งชนิดเลือกตอบ ชนิดปลายปด และชนิดปลายเปด ประกอบดวย
5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการของเสีย สวนที่
3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของเสีย สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอภาพรวมของแนวทางการจัดการของเสียและ สวนที่ 5
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
การวิเคราะหขอมูลทําโดย (1) ดานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคา
รอยละ (2) ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการของเสียวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (3) ดาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการของเสีย วิเคราะหขอมูลโดย คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (4) ดาน
ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมวิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่และคารอยละ (5) ดานผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการของเสียตามมาตรฐาน
ของการนิคมอุตสาหกรรมวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (6)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมวิเคราะหขอมูลโดย คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) คาที่ใชพิจารณา F-distribution และการวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธีแอลเอสดี
ผลการวิจัย
1. ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สวนใหญเปนระดับพนักงาน และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 5 - 10 ป
2. ดานความรูความเขาใจของบุคลากร พบวา ในภาพรวมพนักงานมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการของเสียขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน ตอบไดถูกตองทั้งหมด สวนขอที่
ตอบไดถูกตองนอยที่สุด คือ ใบกํากับการขนสง (Manifest Form) ใชสําหรับการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

หนา | 103

วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 7 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

3. ดานความคิดเห็นของบุคลากร พบวา ในดานภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยองคกร อยูในระดับมาก
จําแนกเปนรายขอขอที่มีความคิดเห็นในภาพรวมมากที่สุด คือ แนวทางการจัดการของเสียในองคกร สวนขอที่มีความ
คิดเห็นในดานภาพรวมนอยที่สุด คือ ความคิดเห็นเรื่องการมีสวนรวมของพนักงานในองคกร
ดานการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ในโรงงานมีปายถาวร ที่
บงชี้ประเภทของของเสียจากกระบวนการผลิตพรอมภาชนะบรรจุที่เหมาะสม สวนขอที่ความคิดเห็นนอยที่สุด คือ โรงงาน
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลดานการจัดการของเสียตามประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมใหพนักงานทราบ
ดานการมีสวนรวมของพนักงานในองคกร ภาพรวมอยูในระดับมาก จําแนกเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
พึงพอใจกับแนวทางการมีสวนรวมของพนักงานดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล เชน การคัดแยกขยะ สวนขอที่ความคิดเห็นนอย
ที่สุด คือ มีสว นรวมเสนอแนวคิดดานการดําเนินการแนวทางการปฏิบัติกับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพื่อใหสอดคลองกับ
กฎระเบียบและขอบังคับใหม ๆ
ดานแนวทางการจัดการของเสียขององคกรภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือแนวทางการจัดการ
ของเสียในโรงงานที่ทําอยูกอใหเกิดความสํานึกและความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานในโรงงาน สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงงานที่ทํางานมีนโยบายดานการจัดการของเสีย เรื่องการระบายน้ําทิ้งและเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล
4 เปรียบเทียบความรูความเขาใจของบุคลากรจากอุตสาหกรรมทั้ง 5 ประเภท พบวาในภาพรวมมีความรู
ความเขาใจอยูในระดับมากในทุกประเด็น เมื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการของเสียของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมตางประเภทกัน พบวา บุคลากรในอุตสาหกรรมประเภทเกี่ยวกับสิ่งทอ เครื่องหนัง เฟอรนิเจอร
มีค วามรูความเขาใจมากที่ สุดโดยตอบไดถูกตองรอยละ 98.25 และบุค ลากรในอุตสาหกรรมประเภทเกี่ยวกับ อุปกรณ
อิเลคทรอนิกสมีความรูความเขาใจนอยที่สุดโดยตอบไดถูกตองรอยละ 90.16
5. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของเสียขององคกร พบวา ผูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี
ความคิ ด เห็ น แตกต า งกั น ในการจั ด การของเสี ย ตามมาตรฐานของการนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น ทั้ ง ประเด็ น ด า น
การสื่อสารขอมูลภายในองคกร การมีสวนรวมของพนักงาน รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของเสีย โดยผูที่
มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นสูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยม 3-มัธยม 6 ปวช.-ปวส.
และปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสามารถสรุปไดวา ที่ระดับการศึกษาตั้งแตระดับมัธยม 3-มัธยม
6 ไปจนถึงระดับปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นในดานกาสื่อสารขอมูล การมีสวนรวม และแนวทางการจัดการของเสียการ
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไมแตกตางกัน
6. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการของเสีย ดานความรูความเขาใจประเด็นที่มีเสนอแนะมากที่สุดไดแก การ
อบรมควรทําอยางตอเนื่อง และผูบริหารควรใหบุคลากรรูกฏระเบียบและประกาศของนิคมฯ ดานการสื่อสารขัอมูล เสนอวา
ควรจัดการอบรมเรื่องการจัดการของเสีย และขอกําหนดตางๆ ควรชัดเจนและเขาใจไดงายสําหรับพนักงานในระดับตาง ๆ
ดานการมีสวนรวมควรสงเสริ มให พนักงานใหชวยกันประหยัดเพื่อใหของเสียจากการทิ้งขยะลดลง ดานแนวทางการ
ดําเนินการโดยรวมขององคกรขอที่มีผูเสนอแนะมากที่สุด ไดแก ดานภาพรวมของการจัดการของเสียควรมีการจัดการ
มลภาวะทางอากาศควบคูไปดวย สวนขอเสนอแนะดานอื่น ๆ มีขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ ควรจัดกิจกรรมฝกอบรม
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อกระตุนใหพนักงานตื่นตัว และทําใหพนักงานเกิดความรู
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การอภิปรายผล
1. ดานความรูความเขาใจของบุคลากรตอการจัดการของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินสวนใหญอยูในระดับมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการบําบัดน้ําเสีย คือ การปรับปรุงคุณภาพ
น้ําทิ้งจากโรงงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิวัฒน สัมมาชีววัตน (2543) ที่พบวา ความรูความเขาใจในระบบ
การจัดการของเสียที่ดีทําใหสามารถวางแผนนําของเสียไปจัดการตามความเหมาะสม และถูกตองตามหลักเกณฑ นับวาเปน
ขอดีและขอไดเปรียบของทางสถานประกอบการ เพราะจะทําใหการบริหารจัดการของเสียเดินหนาไปไดอยางรวดเร็ว
เนื่องจากความรูความเขาใจของพนักงานอันเปนพื้นฐานที่ดีในการจัดการดานสิ่งแวดลอมโดยรวมนั่นเอง
2. ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก โดย
ดานแนวทางการจัดการของเสียในองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการสื่อสารขอมูลภายในองคกร และการมีสวนรวม
ของพนักงานในองคกรตามลําดับ
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของเสียของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในภาพรวม
บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากโดยเฉพาะการที่องคกรจัดใหมีปายที่บงชี้ประเภทของของสียจากกระบวนการผลิต
พรอมภาชนะบรรจุที่เหมาะสม สัญลักษณของของเสียประเภทตาง ๆ มีความชัดเจนไมคลุมเครือ และแบบฟอรมที่ใชใน
การบันทึกขอมูลสามารถอานเขาใจงาย ทําใหพนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ จินตนา จันทะเวียง (2546) ที่พบวา การจัดการของเสียที่มีระบบ มีการกําหนดวัตถุประสงค
นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมอยางชัดเจน ทําใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่วางไว
2.2 ความคิดเห็นในระดับมากดานการสื่อสารนั้นสืบเนื่องมาจากการที่องคกรใชภาษาที่เขาใจงายไมซับซอน
รวมถึงจัดชองทางการสื่อสารเรื่องการจัดการของเสียในโรงงานอยางเหมาะสมและรวดเร็ว สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ยงยศ ตั้งยืนยง (2546) ที่พบวา การจัดการของเสียที่มีกระบวนการสื่อสารที่ดี สามารถสรางจิตสํานึกแกผูเกี่ยวของเพื่อให
การจัดการของเสียเกิดผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหผูมีสวนรวมเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของทําใหผูมี
สวนรวมหรือผูมีสวนไดสวนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม
2.3 ดานการมีสวนรวม พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของพนักงานในองคกร ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยบุคลากรมีความพึงพอใจกับแนวทางการมีสวนรวมของพนักงานดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล แต
ขณะเดียวกันการมีสวนเสนอแนวคิดดานการดําเนินการแนวทางการปฏิบัติกับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพื่อใหสอดคลอง
กับกฎระเบียบและขอบังคับใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียของการนิคมอุตสาหกรรมและการมีโอกาสไดรวม
เสนอแนะขอมูลอันเปนประโยชนที่พบเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการของเสียในโรงงานที่ทําอยูมีความคิดเห็นอยูในระดับ
นอย ซึ่งอาจกลาวไดวา บุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินสวนมากไดเขารับการฝกอบรมในเรื่องการจัดการของเสีย
เปนอยางดี แตไมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนแกองคกรไดเต็มที่ เนื่องจากขาดโอกาสที่จะไดเขาไปมี
สวนรวมในการนําเสนอขอมูลอันเปนประโยชนแกองคกร กรณีเชนนี้อาจเกิดจากการที่พนักงานไมมีชองทางในการสง
ขอมูลใหแกผูบริหารไดรับทราบ
3. ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของเสียของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ในภาพรวมประเด็นที่มีผูเสนอแนะมากที่สุด ไดแก ควรมีการจัดการมลภาวะทางอากาศควบคูไปดวย รวมถึง

หนา | 105

วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 7 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

การนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินควรมีเกณฑมาตรฐานเรื่องการจัดการของเสียกับบริษัทภายในนิคมฯ ใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดอยางเครงครัด นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามยังตองการใหนิคมอุตสาหกรรมบางประอินมีพื้นที่สีเขียวมากกวานี้
และควรมีการติดตามประเมิณผลการปฏิบัติการกําจัดของเสีย เพื่อดูแนวโนมวามีของเสียเพิ่มขึ้นหรือนอยลง จากประเด็น
ต า ง ๆ ที่ ผู ต อบแบบสอบถามให ข อ เสนอแนะมานั้ น ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นมากให ค วามสนใจและให
ความสําคัญดานการจัดการของเสีย ทั้งในเรื่องที่เปนมลภาวะใกลตัวและขอกําหนดตางๆที่ใชปฏิบัติในการทํางาน ซึ่งอาจ
กลาวไดวาการที่ผูประกอบการใหความสําคัญในการอบรม การสรางความรูค วามเขาใจ มีบุคลากรที่มีความรู คอยให
คําแนะนําจะทําใหองคกรมีระบบการจัดการของเสียที่ดีและมีประสิทธิภาพ ของเสียตางๆก็จะลดลงทําใหองคกรสามารถ
คาใชจายที่ไมจําเปนลงได
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.ดานความรูความเขาใจของบุลากรเกี่ยวกับการจัดการของเสียตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ผูบริหารควรใหบุคลากรรูกฎระเบียบและประกาศของนิคมฯ รองลงมาคือ ควรจัดใหมี
การประเมินผลความรูและความเขาใจของพนักงานอยูเสมอ และผูบริหารควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อใหพนักงานมี
ความรูความเขาใจมากขึ้น จากขอเสนอแนะดานความรูความเขาใจของบุคลากร ผูวิจัยเสนอวา ควรนําขอเสนอแนะทั้งหมด
ที่ไดรับมาประยุกตใชและจัดลําดับความสําคัญใหเหมาะสมกับสถานประกอบการแตละแหง โดยคํานึงถึงความพรอมใน
ดานตาง ๆ เปนองคประกอบ เชน นโยบายของผูบริหาร ความพรอมของผูเชี่ยวชาญ ความพรอมของพนักงาน เปนตน
2. ดานปจจัยองคกร
2.1 การสื่อสารขอมูล การจัดการอบรมเรื่องการจัดการของเสีย และขอกําหนดตาง ๆ ควรมีความชัดเจน
และเขาใจไดงายสําหรับ พนั กงานในระดับ ตางๆ เพราะฉะนั้นสถานประกอบการจึงควรจะ มุงเน นใหความสําคัญ กับ
กระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหทันตอเหตุการณ โดยอาจจะตองเริ่มตนดวยการติดแผนปายที่เปน
สัญลักษณเพื่อใหเกิดการรับรูกอนในขั้นแรก จากนั้นจึงดําเนินการดานการสื่อสารดวยเครื่องมือหรือชองทางสื่อสารอื่นๆ
เชน เสียงตามสายภายในสถานประกอบการ หรือการออกจุลสารรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
การจัดการของเสีย รวมถึงการจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในภาพรวม
2.2 การมีสวนรวม ควรสงเสริมใหพนักงานชวยกันรวมรณรงคการประหยัดการใชวัตถุดิบเพื่อใหการทิ้ง
ขยะลดลง รองลงมาคือ ควรปลูกจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงอันตรายของของเสีย ประเด็นดานการมีสวนรวมของ
บุคลากรเปนอีกประการที่ทางสถานประกอบการควรตองคํานึงถึงและใหความสําคัญเปนลําดับแรกๆ เนื่องจากความรวมมือ
ดังกลาวนี้จะนํามาซึ่งกิจกรรมสัมพันธระหวางสถานประกอบการกับชุมชนตาง ๆ ที่อยูรอบขาง ซึ่งจะเปนกลุมที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการจัดการของเสียจากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ดังนั้น หากทั้งสองฝายไดเขารวมกิจกรรมอันเปน
ประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการของเสียและการจัดการสภาพแวดลอมในชุมชน อาจจะทําใหทุกคนเกิดความรู
ความเขาใจที่ตรงกันในแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอม สามารถลดปญหาสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงไดใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว
3. แนวทางการจัดการของเสีย พบวา แนวทางการจัดการของเสียในโรงงานที่ทําอยูกอใหเกิดความสํานึกและ
ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานในโรงงาน ในสวนขอเสนอแนะพบวา ควรมีการจัดการมลภาวะทางอากาศ
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ควบคูไปดวย และขอเสนอแนะในดานอื่น ๆ พบวา ควรจัดกิจกรรมฝกอบรมดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
กระตุนใหพนักงานตื่นตัว และทําใหพนักงานเกิดความรู
จากขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษาวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ซึ่งเปนหนวยงานที่ทํางานดานการจัดการของเสียโดยตรงทั้งในระดับนโยบายและการนําไปปฏิบัติ ประกอบกับสถานการณ
ดานสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางและขอเสนอแนะที่ไดรับทราบจากผลการวิจัยนั้น จึงควร
มีการพิจารณาและนําไปปรับใช กับหนวยงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาจจะเริ่ม ตนจากการกําหนดให มีการ
ทดสอบผู ที่ ม าสมั ค รงานด า นความรู ค วามเข า ใจด า นการบริ ห ารจั ด การของเสี ย จะทํ า ให ก ารจั ด การของเสี ย ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปะอินเกิดประโยชนและถูกตองตามหลักวิชาการมากที่สุด ซึ่งผลที่ไดรับจากการปฏิบัติตามแนวทาง
เหลานี้จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอตัวผูปฏิบัติและเปนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศอีกดวย
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