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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุม
มลพิษ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ  
และ 3) น าเสนอแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยตัวแทนครัวเรือนในเขตควบคุมมลพิษเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ านวน 393 ตัวอย่าง 
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเชิงเส้นตรง  
และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีผู้ร่วมการสนทนา  
จ านวน 16 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยรวมอยู่ในระดับต่ า ( X = 2.35, S.D.= 0.41) 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 มีจ านวน  
7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคล และชุมชน ปัจจัยการบริหารจัดการ ปัจจัยการให้
ความรู้ ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยความเข้าใจในนโยบาย และปัจจัยสภาพแวดล้อม และ 3) แนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานแก้ไขและควบคุมมลพิษ ได้แก่ การลดการปล่อยมลพิษ การบริหารจัดการ
มลพิษ สาธารณสุขและอาชีวอนามัย การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหามลพิษ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the pollution control and reactivation 
measurement operation level,  2 ) study factors affecting the pollution control and 
reactivation measurement operation, and 3) propose the pollution control and reactivation 
measurement operation development approaches of Map Ta Put industrial zone, 
Rayong province. This quantitative research was conducted by studying samples who 
were household representatives in Map Ta Put industrial polluted control zone, 393 
samples. Research instrument were a questionnaire with the reliability of 0.89. The 
statistics used for data analysis consisted of mean, standard deviation and multiple 
linear regression analysis. A focus group discussion was organized with 16 participants 
who were representatives from government, public, community sectors and academics 
and were selected using purposive sampling technique. 
   The research findings were as follows: The pollution control and reactivation 
measurement operation level of Map Ta Put industrial zone, in overall was at the low level 
(X =2.35, S.D. = 0.41). 2) The factors affecting the pollution control and reactivation measurement 
operation at the statistical significant level of .01 consisted of 7 factors: personal participation 
factor, management factor, knowledge factor, motivation factor, policy understanding factor, 
community participation factor and environment factor, and 3) The pollution control and 
reactivation measurement operation development approaches comprising: industrial polluted 
reduction, pollution control and reactivation management, public and occupational health, 
area-based development, and pollution control participation. 
 
Keywords 
 Development, Operation, Pollution Control and Reactivation Measurement, 
Map Ta Put Industrial Zone 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งได้มีการน าแนวความคิดในเรื่องการเจริญเติบโตหรือการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย โดยได้มีการจัดท าโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในจังหวัดระยอง ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างรวดเร็ว (Nanthawon, 2014) 
 อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอีก
ทางหนึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีของ
มลพิษที่มาบตาพุด ซึ่งได้ลุกลามและยกระดับขึ้นมาเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติในระยะยาวที่ยังไม่มี
ทางออก และเป็นภาวการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อคนจ านวนมาก อันจะเห็นได้จากรายงาน
สถานการณ์มลพิษของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่พบว่า มาบตาพุดก าลัง
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ประสบกับปัญหามลพิษ เนื่องจากที่ตั้งของอุตสาหกรรม พื้นที่ท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ไม่มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และยังพบว่ามีสถานการณ์มลพิษด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น แหล่งน้ าทะเลที่เสื่อมโทรม 
(Pollution Control Department, 2017) 
 ทั้งนี้ สภาพความรุนแรงของปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังกล่าว เป็นผลมาจากการขาดการวางแผน และการใส่ใจดูสภาพแวดล้อม
ในการด าเนินงานอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จนก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษและ
ผลกระทบต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างยาวนานและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จนน ามาสู่
การประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ (National Reform Council, 2015) โดยแม้จะ
ได้มีการพยายามในการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาจนถึง  แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมี
รายงานต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหานั้น ยังคงไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการส ารวจความคิดเห็นปัญหา และความต้องการเชิงพื้นที่ของประชาชนในจังหวัดระยองที่เห็นว่า
การปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดยังมีความรุนแรงและต้องการให้มีการแก้ไข
พัฒนาอย่างเร่งด่วน (PongbunChon, 2016) 
 จากสถานการณ์ความรุนแรง เรื้อรัง และต่อเนื่องของปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในเขตควบคุม
มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ได้แสดงให้เห็นว่าเป็น
การจ าเป็น และส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง อันจะเป็นฐานคติในการก าหนดแนวทางการพัฒนามาตรการเพื่อแก้ไขและ
ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้ประสบ
ความส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งในการ
ท างานร่วมกัน รวมถึงเกิดการบูรณาการภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง อยู่ในระดับใด 
 2. ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่ 
เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบด้วยอะไรบ้าง    
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ 
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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 3. เพื่อน าเสนอแนวทางแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อแก้ไข 
และควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
 
กรอบแนวคิดการการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรในการวิจัยได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนจ านวน 38 ชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จ านวนทั้งสิ้น 21,561 ครัวเรือน (Maptaphut 
Municipality, 2019) โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แก่ ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือน จ านวนทั้งสิ้น 393 
ครัวเรือน ซึ่งก าหนดขนาดด้วยสูตรของ Yamane (1973) และท าการแบ่งชั้นภูมิกลุ่มตัวอย่างแบบ
เป็นสัดส่วน จ าแนกตามชุมชนทั้ง 38 ชุมชน และใช้การสุ่มแบบง่ายต่อไป และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ใช้การเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยตัวแทนจาก  
1) หน่วยงานภาครัฐ 4 คน 2) หน่วยงานบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 6 คน และ 3) สถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมมาบตาพุด 6 คน รวม 16 คน 
 2. เครื่องมือการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับตามแนวคิดของ Likert (1967) ซึ่งมีค่าความตรง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความ
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เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก ่แบบบันทึกข้อสนเทศจาก
การประชุมกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรการเพื่อแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจาก วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เพื่อน าเรียนตัวแทนครัวเรือนฯ จ านวนทั้งสิ้น 393 ตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์  
ทางสถิต ิและประมวลผลต่อไป  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเพื่อแปลผลระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ และใช้ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวัดการกระจายตัวของข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
เชิงเส้นตรง (Enter Method) เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและ
ควบคุมมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อสรุปถึงข้อสนเทศเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรการเพื่อแก้ไขและ
ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 393 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 312 คน คิดเป็นร้อยละ 79.39 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
โดยมีค่าความถี่เท่ากับ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.59 และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยมีค่าความถี่
เท่ากับ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.15  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวม และในรายด้านสามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคม 
      อุตสาหกรรม 
 
การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคม X  S.D. ระดับการด าเนินงาน 

ด้านการลดปริมาณการปล่อยท้ิงมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม                                                             2.43 0.47 ต่ า 
ด้านการบริหารจัดการมลพิษ 2.00 0.60 ต่ า 
ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย  2.47 0.48 ต่ า 
ด้านการการพัฒนาเชิงพื้นที ่ 2.22 0.56 ต่ า 
ด้านการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหามลพิษ         2.84 1.06 ปานกลาง 

เฉลี่ย 2.35 0.41 ต่ า 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ( X  = 2.35, 
S.D. = 0.41) ทั้งนี้เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุม
มลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
จ านวน 1 ด้าน และอยู่ในระดับต่ าจ านวน 4 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหามลพิษเป็นด้านของการด าเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 2.84, 
S.D. = 1.06) รองลงมาคือ ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย ( X = 2.47, S.D. = 0.48) ด้านการลด
ปริมาณการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ( X = 2.43, S.D. = 0.47) ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่   
( X = 2.22, S.D. = 0.56) และสุดท้ายได้แก่ ด้านการบริหารจัดการมลพิษ ( X = 2.00, S.D. = 0.60) 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุม

มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวัดระยองโดยรวม (


Y ) 
 

Model x1 – x10 
Unstandardized  Standardized  

t Sig. 
b S.E. β  (Beta) 

การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไข
และควบคุมมลพิษของนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยรวม 

Constant 0.31 0.07 -  4.55 0.00** 

X1 0.14 0.03 0.18 4.07 0.00** 

X2 0.04 0.02 0.08 1.87 0.06 

X3 0.10 0.02 0.13 4.78 0.00** 

X4 0.01 0.02 0.02 -0.46 0.65 
X5 0.07 0.02 0.12 2.89 0.00** 

X6 0.13 0.03 0.20 4.56 0.00** 

X7 0.11 0.03 0.12 4.21 0.00** 
X8 0.49 0.02 0.71 27.11 0.00** 
X9 0.08 0.02 0.11 4.18 0.00** 
X10 0.02 0.03 0.02 0.51 0.61 

 a. Dependent Variable = Ŷรวม R = 0.91 R2 = 0.84  R2
Adj. = 0.83 ** = มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่น ามาศึกษาทั้ง 10 ตัวแปร มีความสัมพันธ์พหุคูณกับการ
ด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) เท่ากับ .91 (R = .91) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวแปรรวมกันมีความสัมพันธ์
พหุคูณกับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิ ษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม  (Ŷ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง คือร้อยละ 91.00  และสามารถอธิบายการผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของ
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การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 84.00 (R2  = .84) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรกับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่  
เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
มีจ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคล (X8 Beta = 0.71) ปัจจัยการบริหารจัดการ (X1 
Beta = 0.18) ปัจจัยการอบรมให้ความรู้ (X3 Beta = 0.13) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (X5 Beta = 0.12) ปัจจัย
ความเข้าใจในนโยบาย (X7 Beta = 0.12) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน (X9 Beta = 0.11) และปัจจัย
สภาพแวดล้อม (X6 Beta = 0.20) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคล (X8 Beta = 
0.71) คือ เมื่อมีการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะท าให้การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ 
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) เปลี่ยนแปลงไป 0.71 
หน่วยในทิศทางเดียวกัน รองลงมาคือ ปัจจัยการบริหารจัดการ (X1 Beta = 0.18) โดยเมื่อปัจจัยการบริหาร
จัดการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะท าให้การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) เปลี่ยนแปลงไป 0.18 หน่วยในทิศทาง
เดียวกัน และปัจจัยการอบรมให้ความรู้  (X3 Beta = 0.13) โดยเมื่อปัจจัยการอบรมให้ความรู้เปลี่ยนไป  
1 หน่วย จะท าให้การด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยรวม (Ŷ) เปลี่ยนแปลงไป 0.13 หน่วยในทิศทางเดียวกัน โดยมีรูป
สมการถดถอยแบบคะแนนดิบ (Unstandardized) ดังนี้  Ŷรวม = 0.31+ (0.49X8 )+(0.14X1 )+
(0.10X3)+(0.07X5)+(0.11X7)+(0.08X9)+(0.13X6) และมีรูปสมการถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized) ดังนี้ Ẑรวม = 0.71Z8+0.18Z1+0.13Z3+0.12Z5 +0.12Z7+0.44Z9+0.20Z6 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตาม
มาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้  
 
ตารางที่  3   สรุปประเด็นส าคัญของแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและ

ควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 

แนวทางการพัฒนาฯ กิจกรรมในการด าเนินการเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 
ประเด็นการพัฒนา : 

ด้านการลดปริมาณการปล่อย
ทิ้งมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อกฎหมายการควบคุมการปล่อยน้ า
ทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ าภายใต้กฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ 
- ก าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
- ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิดเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
- จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย 
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่  3 (ต่อ) 
 

แนวทางการพัฒนาฯ กิจกรรมในการด าเนินการเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 

ประเด็นการพัฒนา : 
ด้านการบริหารจัดการมลพิษ 

- ควรน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านการ
ลงทุน การลดหย่อนภาษี  
- ส่งเสริมรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่ 

- พัฒนาระบบการรายงานผลตรวจวัดมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- สนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นพี่
เลี้ยงให้แก่อุตสาหกรรมที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเด็นการพัฒนา : 
ด้านการจัดการสาธารณสุข

และอาชีวอนามัย 
 
 

ประเด็นการพัฒนา : 
ด้านการก าหนดการพัฒนาเชิง

พื้นที่ 

- ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานชนิดและปริมารสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน 
- พัฒนากลไกการสื่อสารการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและ
แหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อให้ชุมชนและแหล่งก าเนิดมลพิษแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การปนเปื้อนและแนวทางแก้ไข 
- ออกนโยบายพื้นที่สีเขียวหรือแนวถนนหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็น
แนวกันชน (Buffer zone/ Protection strip) 
- ก าหนดมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ให้
สถานประกอบการมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 5  เพื่อป้องกันผลกระทบของการ
แพร่กระจายมลพิษต่อความเป็นอยู่ของชุมชน 

ประเด็นการพัฒนา : 
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ 

- หน่วยงานภาครัฐต้องก าหนดกระบวนการและขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ความรู้เพื่อปรับรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้ 
เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
- ควรใช้มาตรการทางสังคมในการกดดันให้ผู้ประกอบการมีความตระหนัก 
และรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพิ่มขึ้น เพื่อให้ภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบ และแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น   

 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษ
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยรวมซึ่งพบว่า มีจ านวน 7 ปัจจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย 
ได้ดังนี้  
 1 ตัวแปรปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคล และปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีอิทธิพลอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (X8 Beta = 0.71), (X9 Beta = 0.11) สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพต่อการน า
นโยบายมาปฏิบัติ ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติจะส าเร็จไม่ได้ หากประชาชนไม่ร่วมมือกันปฏิบัติตาม
แนวทางของนโยบาย หรืออีกนัยหนึ่ง ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีมากขึ้น ถ้าประชาชน
ขาดการมีส่วนรวมหรือมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากนโยบาย โดยผลการวิจัยดังกล่าว 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chanthamachut (2014) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน านโยบาย
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จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปปฏิบัติ  โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการน านโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ  
 2. ตัวแปรปัจจัยการบริหารจัดการ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(X1 Beta = 0.18) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการนั้น 
เป็นตัวแปรส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความ
คาดหวัง ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้องมี
ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังต้องมีการวางแผน
เตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณ เพราะ
ถ้าขาดวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ย่อมไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเครื่องมือการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่บุคลากรสามารถน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการในการบริหาร
พัสดุที่มีประสทิธิภาพด้วย โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Francesco, Natalia, 
Filippo, Emilio & Fabio (2015) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กรนั้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 3. ตัวแปรปัจจัยการอบรมให้ความรู้  มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(X3 Beta = 0.13) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการอบรมให้ความรู้นั้น 
เป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความ
กระตือรือร้น ใส่ใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้เกิดผลประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ดี  โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sirima (2018) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี โดยผลการวิจัยพบว่า 
การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวแปรส าคัญในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการก าจัดขยะมูลฝอยในท้องถิ่น  
 4. ตัวแปรปัจจัยแรงจูงใจ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (X5 Beta = 
0.12) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการน านโยบายมาปฏิบัติให้บังเกิด
ความส าเร็จเป็นเรื่องของการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในความส าคัญของนโยบาย และเห็นว่า
ความส าเร็จของนโยบาย คือ ความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของ Van Meter & Van Horn 
(1975) ได้กล่าวถึงตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ
ตามนโยบายจะส่งผลต่อความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการแสดงพลังความสามารถและ
ความต้ังใจของผู้ปฏิบัติ   
 5. ตัวแปรปัจจัยความเข้าใจในนโยบาย มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(X7 Beta = 0.12) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน และมีการ
ก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยย่อยต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเข้าใจต่อหลักการ
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ท างานการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และน าไปสู่การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหามลพิษแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจถึงเป้าหมายของ
นโยบายการแก้ไขปัญหามลพิษแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการสื่อสารนโยบาย
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมกับบุคคลอื่นในชุมชน โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ChanThuek & Rakthin (2015) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จด้วยเครือข่าย 
ทางสังคมของกลุ่มสตรีรีไซเคิล โดยผลการวิจัยพบว่า การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ
คณะท างานไว้อย่างชัดเจนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมส าเร็จ 
 6. ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (X6 Beta = -0.20) 
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จะสามารถส่งเสริมการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Larson (1980) ที่ได้กล่าวว่า ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ซึ่งได้แก่ระดับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การด าเนินงานตามนโยบายนั้น   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า ระดับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษในของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวม และในรายด้านส่วนใหญ่ยังคงมีระดับการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรน าแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานฯ ที่
ได้รับจากการวิจัยไปใช้เป็นฐานคติพัฒนาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2) เนื่องจากการด าเนินงานแก้ไขควบคุมมลพิษที่เน้น
การสร้างความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ นั้น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะ 
จึงควรมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการขั้นสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงจะ
ช่วยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขและควบคุมมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลของการน าแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตาม
มาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองไปปฏิบัติ รวมถึงควร
มีการวิจัยเพื่อค้นหาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขและ
ควบคุมมลพิษเพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานเพิ่มเติม 
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