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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์สามประการคือ 1)ศึกษาระดับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 2)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย และ3)เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเสริมสร้ างประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยการวิจัยนี้เป็นรูปแบบเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรคือ ผู้ที่มีตาแหน่งใน
การบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ผู้ปฏิบัติงานของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีสถานะคง
อยู่ทั้งหมด 74 โรงงาน วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้ง
นี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.902 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน และ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อหาตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพต่อตัวแบบการจัดการคือ การจัดการทรัพยากรให้
คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการห่วงโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการนวัตกรรม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผลของค่าการวิเคราะห์ทางสถิติสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 79.60%
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการจัดการ, อุตสาหกรรมฟอกย้อม, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Abstract
This research has three objectives including: 1)To study environmental friendly dyeing industry
in Thailand in its levels of efficiency 2)To study the factors affecting the efficiency of the environmental
friendly dyeing industry in Thailand and 3)To develop recommendations on improving and enhancing
the efficiency of the whole industry. The methodology employed in this research is a quantitative type.
The population in which the data were gathered from is the management of dyeing business factories
in Thailand includingthe executives, middle managers and operational managers from 74 Dying
business factories and enterprises nationwide.Three hundred samples were purposively selected. A
research tool is a questionnaire form with the reliability of 0.902. Descriptive statistics, inferential
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statistics and structural equation model (SEM) were used for analyzing and constructing an efficiency
management model of the environmental friendly dyeing industry in Thailand.As the results of the
study explain ; factors affecting the management model efficiency are : 1)the economy of resource
management under the 3Rs principle 2)human resource management in environmental friendly dyeing
skill 3)environmental friendly supply chain management and 4)innovation management, all affecting
the management efficiency of the environmental friendly dying industry in Thailand. In addition, the
result of statistical analysis has shown 79.60% of the model’s predictability to the efficiency of the
whole industry.
Keyword: Efficiency Management, Dyeing Industry, Environmentally Friendly

บทนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมอุตสาหกรรมย่อย
หลายอุตสาหกรรม หากพิจารณาตามห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถแบ่งออกเป็น 3
อุตสาหกรรมหลักอันมีบทบาทสาคัญในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืน 2 ถึง 3 เท่า โดยผ่านกระบวนการฟอกนาไปสู่
อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม และเสื้อผ้าสาเร็จรูป จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีโรงงานที่
ดาเนินอุตสาหกรรมอยู่ทั้งสิ้น 228 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560) อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตใช้เวลานาน ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการเตรียมผ้า การให้สีและการตกแต่งสาเร็จ
น้าเสียที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานต้องผ่านการบาบัดของโรงงานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้า ซึ่งเป็นปัญหาหลักในด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ทั้งด้านปัญหาของการใช้น้าและการบาบัดน้าเสียในโรงงานฟอกย้อม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,
2552) จากการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมในมุมมองของภาคเอกชนโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์ว่า
ธุรกิจฟอกย้อม เป็นธุรกิจที่ประสบปัญหาเป็นธุรกิจการชะลอตัวในปี 2559 นี้ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ และเศรษฐกิจฐาน
ราก, 2559) ส่งผลต่อธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูปที่ต้องปรับตัวเพื่ออานาจในการต่อรอง (อนุพงษ์ อินฟ้าแสง, 2560) ทาให้
มองเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมฟอกย้อมของไทยว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการและการ
วางแผนท าธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมมี แ ผนแม่ บ ทการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมรวมถึงระบบการบริหารจัดการ สานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (2559) เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดโลกเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อ ม มี ก ารบริห ารจั ด การน้าให้ส มดุล การส่งเสริ ม การบริ โ ภคที่ เป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อ ม น าไปสู่แ นวทางการ
พัฒนาการสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภ าพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต
การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อัคนี ชาตินาวิน , 2558) ด้วยเหตุผล
ของตัวอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ามากและมีการระบายน้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมสูงสุ ดอยู่ในลาดับ
ที่ 3 ของอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศ (อรรชกา สีบุญเรือง, 2559) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม
การสร้างประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการส่งออกจากประเทศที่มีข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอากร เป็นการช่วยปรับคุณภาพ
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ผลิตภัณฑ์ ให้สู งขึ้นเพิ่มศักยภาพการแข่ งขันของอุตสาหกรรมรวมถึงเป็นการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการขอรับรองระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม นามาซึ่งความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นต่อองค์การอย่างยั่งยืนต่อไป

คาถามการวิจัย
มีปัจจัยอะไรบ้างที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ กษา แนวคิด ทฤษฏี ที่มี ผลต่อ ประสิท ธิภ าพการจั ดการของอุต สาหกรรมฟอกย้ อมที่เ ป็น มิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมไทย โดยพัฒนากรอบแนวคิดจากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
แนวคิดการจัดการทรัพยากรตามหลัก 3Rs เป็นหลักของการจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่า
ที่สุด ประกอบด้วย R1-Reduce ใช้ทรัพยากรเท่าที่จาเป็น R2-Reuse การใช้ซ้า และ R3-Recycle การแปรรูปนามาใช้
ใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (สานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม, 2555)
การใช้หลัก 3Rs จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อโรงงานอย่างชัดเจนในเรื่องของ ความประหยัดต้นทุนการผลิตที่ต่าลง
แนวคิดลีนในการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือ ที่มุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า/
ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ เพื่อช่วยให้การใช้วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
สูญเสียในวงจรการผลิต รวดเร็ว ทันเวลา ทาให้สามารถลดต้นทุน เพิ่ มผลกาไรและผลลัพธ์ที่ดี โดยการนาหลักการลีนมา
บูรณาการในกระบวนการผลิต และลงมือปฏิบัติควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม, 2555)
แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการนาเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมาพิจารณารวมอยู่ในการ
ตัดสินใจจัดซื้อขององค์การและการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Gilbert, 2001) ใน
การรวมความคิดด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการจัดการซัพ พลายเชน กระบวนการในการผลิต การส่งสินค้าสุดท้ายให้กับ
ผู้บริโภคและการจัดการสินค้าที่หมดอายุการใช้งาน รวมถึงการจัดการวัตถุดิบ ชิ้นส่วนส่วนประกอบจากผู้ส่งมอบโดยทุก
กระบวนการนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุสินค้า (Zsidisin and Siferd, 2001)
แนวคิดการจัดการนวัตกรรม เป็นความคิด วิธีการ การกระทาสิ่งใหม่ๆ ที่นามาทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม หรือนามาเพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม (พยัต วุฒิรงค์, 2557) ต้องอาศัยความเข้าใจ ความเชื่อ
และการยอมรับของคนในองค์การ ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Siguaw, J.A., Simpson, P.M. & Enz,
C. A., 2006) เครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้ประกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างจาก
แนวคิดประสิทธิภาพ มิติทางเศรษฐศาสตร์ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกใน
องค์การต่อวิธีการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับ สนับสนุนให้มีวิธีการ
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บริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพิ่มความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการ
บริหารให้มากขึ้น (สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2553)

สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานการพยากรณ์ กล่าวคือ ปัจจัยหลัก 4 ตัวแปรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs
(x1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(x2) การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม(x3) และการจัดการนวัตกรรม(x4) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) สาหรับการวิจัยครั้งนี้ประชากรคือ ผู้ที่มีตาแหน่งในการบริหารจัดการในโรงงาน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับผู้ปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ มีสถานะคงอยู่ทั้งหมด 74 โรงงาน
การสุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ในการวิจัยนี้การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร ผู้วิจัยได้นาแนวคิดโมเดล
สมการโครงสร้างในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรว่าควรกาหนดขนาดตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปร (Schumacher,
R. E. & Lomax, R. G., 2010) ผู้วิจัยได้เจาะจงกาหนดตัวแปรหลัก 4 ตัว คือ การจัด การทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก
3Rs การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการนวัตกรรม โดยมีตัวแปร
ย่อยของทั้ง 4 ตัวแปรหลักนี้มี 12 ตัวแปร ในส่วนของตัวแปรตามได้กาหนดไว้ 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่มีปัจจัยย่อยๆ อีก 3 ปัจจัย คือ ด้านความประหยัด ด้านคุณภาพ และด้านความพึงพอใจ จากตัว
แปรหลักและตัวแปร รวมเป็น 5 ตัวแปร ซึ่งมีปัจจัยตัวแปรย่อยรวมทั้งสิ้น 15 ตัวแปรย่อย ดังนั้นจานวน 20 เท่าของตัว
แปรเท่ากับ 15 x 20 = 300 ตัวอย่าง จึงดาเนินการวิจัยด้วยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 300 คน
ในการวิจัยครั้งนี้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการใช้วิจารณญาณหรือประสบการณ์
ในการเจาะจง ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีจานวน
ของโรงงานฟอกย้อมมากที่สุด และรองลงมาตามลาดับ ด้วยการเลือกตัวอย่างที่ผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างเองจากประสบการณ์
เพื่อให้เหมาะสมกับงานวิจัย (สุรพล กาญจนจิตรา, 2551, น. 41)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามาเขียน
เป็นข้อคาถามตามโครงสร้างของตัวแปรที่กาหนด เป็นการออกแบบสอบถามแบบปลายปิด และคาถามปลายเปิด โดย
พิจารณาจากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานขอ ง
โรงงานอุตสาหกรรม ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อม
มีทั้งหมด 58 ข้อ โดยแยกตามตัวแปรอิสระ ตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านตัวแปรตามประสิทธิภาพ มี
ทั้งหมด 12 ข้อ ซึ่งในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ และตอนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด
เพื่อให้แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตัวเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเป็นฉบับที่ตอบสมบูรณ์จานวน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาในด้านคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละของข้อมูล
ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต และวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงอนุมาน เพื่อสรุปภาพรวมขอโดยใช้สถิติต่างๆ โดยการอนุมานค่าที่ได้ไปยัง
ค่าพารามิเตอร์ของประชากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อหาข้อ
สรุปว่า จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาทิ สหสัมพันธ์ (Correlation) สหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง
(Square Multiple Correlation: R2) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square Statistic) และแบบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model Analysis) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (กริช แรงสูงเนิน, 2554)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ตัวแบบประสิทธิ ภาพการจั ดการของอุตสาหกรรมฟอกย้ อมที่เป็นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมใน
ประเทศไทย
ปัจจัยที่เป็นตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสาคัญ คือ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในปัจจัยทุกปัจจัยของตัวแปรแฝงด้วยกัน 4 ปัจจัย
โดยพิจารณาจากลูกศรที่แสดงไว้ในภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรต้น
(Independent)
Variables)
1. การจัดการทรัพยากรให้คมุ้ ค่าโดยใช้หลัก 3Rs ใน
อุตสาหกรรมฟอกย้อม
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. การจัดการนวัตกรรม

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในประเทศไทยจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากภาพที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยแฝงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
ส่งแวดล้อม มากที่สุดคือปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรม(0.64) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน(0.15)
ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(0.09) และปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs(0.06) ตามลาดับ
โดยมีค่า R2 = 0.796 หรือ 80%
ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยพัฒนาขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมพบว่า การทดสอบ Chi-square ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.098; p>0.05) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนดไว้ที่ระดับ
มากกว่า 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
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Fit Index (NNFI) เท่ากับ 0.991 ทุกดัชนีอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่กาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 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 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 1.218 น้อยกว่า
2.00 เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบประสิทธิภาพการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อ้างอิงเกณฑ์จาก (Schumacker & Lomax, 2010) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติประเมินความสอดคล้องของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี
CMIN/DF
Chi-square
GFI
NFI
IFI
CFI
NNFI
RMR
RMSEA

ค่าสถิติ
เกณฑ์ในการพิจารณา
1.218
น้อยกว่า 2.00
0.098
p-value >0.05
0.962
มากกว่า 0 .95
0.967
มากกว่า 0.95
0.994
มากกว่า 0.95
0.994
มากกว่า 0.95
0.991
มากกว่า 0.95
0.005
น้อยกว่า 0.05
0.027
น้อยกว่า 0.05
สรุปผ่านเกณฑ์ โมเดลตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สรุป
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

2. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลประสิทธิภาพการจัดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
จากการพิจารณาเป็นรายด้านจากตัวแปรสังเกตได้ โดยวิเคราะห์หาค่าอิทธิพลจากตัวแปรแฝงภายใน พบว่า
ด้านการจัด การทรัพยากรให้คุ้ มค่าโดยใช้หลัก 3Rs ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมคือ ด้านการลดการใช้ทรัพยากร
(β=0.859) รองลงมาคือด้านการบาบัดน้าทิ้งเพื่อนามาใช้ซ้า(β=0.788) และการใช้วัสดุสิ้นเปลืองซ้า(β=0.719)โดยแต่ละ
ด้านสามารถอธิ บายความผันแปรของด้ านการจัด การทรัพยากรให้คุ้ม ค่าโดยใช้หลัก 3Rs ได้ 73.70% 62.10% และ
51.70% ตามลาดับ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านที่มีความสาคัญ
มากที่สุดคือ ด้านค่านิยมการทางานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(β=0.801) รองลงมาคือคุณค่าที่เกิดจากการผลิตตาม
แนวคิดลีน(β=0.781) และด้านการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการผลิตที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(β=0.747)
โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 64.20% 61.00% และ 55.80% ตามลาดับ
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาทักษะ
ของบุคลากรในการผลิตที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(β=0.853) รองลงมาคือการวางแผนระบบคลังสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อ ม(β=0.822) และการจัดระบบขนส่งภายในองค์การที่เป็น มิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม(β=0.736) โดยแต่ ละด้า น
สามารถอธิ บายความผั นแปรของด้านการจัด การห่ วงโซ่ อุปทานที่เ ป็นมิต รต่อสิ่ งแวดล้อมได้ 72.80 % 67.50% และ
54.20% ตามลาดับ
ด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านที่มีความสาคัญมากที่สุดคือด้านระดับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(β=0.853) รองลงมาคือด้านองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(β=0.807) และคุณค่าทรัพยากร
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บุคคลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ(β=0.498) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของด้านการจัดการนวัตกรรมได้
72.70% 65.10% และ 24.80% ตามลาดับ
ด้า นประสิท ธิ ภาพการจัด การของอุ ตสาหกรรมฟอกย้ อ มที่ เ ป็น มิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อ มในประเทศไทย ด้า นที่ มี
ความสาคัญมากที่สุดคือด้านคุณภาพ(β=0.820) รองลงมาคือด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (β=0.808) และ
ความประหยัด ด้านต้นทุน ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบในการผลิต วิธีปฏิบัติงาน และเวลา(β=0.764) โดยแต่ละด้านสามารถ
อธิบายความผันแปรของด้านประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ 67.20%
65.30% และ 58.40% ตามลาดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติประเมินความสอดคล้องของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์
ตัวแปรแฝง

3R

ตัวแปรสังเกต
ได้
R1
R2
R3

Skill

Sup

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
b
SE
β
0.824
0.072
0.859
0.763
0.075
0.719
1

t

R2

11.429**
10.139**

0.737
0.517

0.782

0.621
**

Sk1
Sk2
Sk3

0.728
0.923
1

0.055
0.064

0.747
0.801
0.781

13.142
14.348**

0.558
0.642
0.610

S1

0.969

0.056

0.853

17.325**

0.728

**

14.368

16.325**

0.542
0.675
0.727

8.601**

0.248

S2
S3
Ino1

0.827
1
0.937

0.058
0.057

0.736
0.822
0.853

Inno

Ino2

0.971

0.113

0.498

eff

Ino3
Save
Qual

1
1
1.035

0.071

0.807
0.764
0.820

14.506**

0.651
0.584
0.672

Sat

1.177

0.084

0.808

13.940**

0.653

อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ผลดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรม
ฟอกย้ อมที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทย ผลการวิ จั ยชี้ ให้ เห็ นว่ า การใช้ ทรั พยากรให้ คุ้ มค่ าโดยใช้ หลั ก 3 Rs
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมโดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.057, t=2.873,
p-value <0.01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
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ทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อม (b=0.094, t=2.595,
p-value <0.01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 3 การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอก
ย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อม (b=0.149, t=2.603, p-value <0.01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 4 การจัดการนวัตกรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศไทย ผลการวิ จั ย ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การจั ด การนวั ต กรรม ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (b=0.635, t=3.810, p-value <.01) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สมมติฐานพยากรณ์ ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
ตัวแปรแฝง
คุณค่า (x1)
ทักษะ (x2)
โซ่อุปทาน (x3)
นวัตกรรม (x4)
R2

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
b
SE
0.057
.035
0.094
.140
0.149
.217
0.635
.163
0.796

t
2.873**
2.595**
2.603**
3.458**

สมมติฐานการพยากรณ์ กล่าวคือ ปัจจัยหลัก 4 ตัวแปรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs (X1)
การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ในทั กษะด้ านการผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม (X2) การจั ดการห่ วงโซ่อุ ปทานที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม (x3) และ การจัดการนวัตกรรม (X4) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัจจัยหลัก 4 ตัวแปรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ และการจัดการ
นวัตกรรม สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจั ดการของอุ ตสาหกรรมฟอกย้อมเป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทยได้
79.60% ดังเขียนเป็นสมการประสิทธิภาพ=0.057(x1) + 0.094(x2) + 0.149(x3) +0.635(x4) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
อภิปรายผล
จากผลการทดสอบพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังนี้
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ ประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (2555)
ว่าด้วยเรื่องแนวคิดการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs การนาแนวคิด 3Rs ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการทาเทคโนโลยีสะอาด
ในภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ในเบื้องต้นผู้ประกอบการหลายรายคาดหวังว่า โรงงานของตนจะมีการจัดการของเสียที่ดี
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเมื่อได้ดาเนินการอย่างจริงจังแล้วพบว่า ทาให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ อีกทั้งยั งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึง
สร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของชุมชนโดยรอบ
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทักษะด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
จัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (2556) ว่าด้วยเรื่องความมุ่งมั่นสีเขียว ในการแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนงาน ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและ สาเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shipton et al.
(2006) ได้ทาการศึกษาองค์การในอุตสาหกรรมการผลิตจานวน 22 แห่ง ในสหราชอาณาจักร และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรม กระบวนการให้คน
เข้าดารงตาแหน่ง การทางานเป็นทีม การประเมินผลและการเน้นการเรียนรู้แบบสารวจเป็นปัจจัยที่สามารถทานายการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขององค์การได้ การให้รางวัลตามสถานการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนวัตกรรมในระบบเชิงเทคนิค
การจั ดการห่ วงโซ่ อุ ปทานที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่ อประสิ ทธิ ภาพการจั ดการของ
อุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สอดคล้องกับ Srivastava (2007) กล่าวว่าการรวมความคิดด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในการจัดการซัพพลายเชนรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การแยกและการเลือกคัดวัตถุดิบ กระบวนการใน
การผลิต การส่งสินค้าขั้นสุดท้ายให้กับผู้บริโภคและการจัดการสินค้าที่หมดอายุการใช้งาน เช่นเดียวกับ Gilbert (2001) กล่าวว่า
การจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการนาเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมมาพิจารณารวมอยู่ในการตัดสินใจจัดซื้อของ
องค์การและการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบ
การจัดการนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สอดคล้องกับ พยัต วุฒิรงค์ (2557) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นความคิด วิธีการ การกระทาสิ่ง
ใหม่ๆ ที่นามาสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม หรือนามาเพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม แม้ว่า
ความคิด วิธีการ การกระทาหรือสิ่งใหม่ๆ นั้นอาจจะเคยใช้ในสังคมอื่นได้ผลดีมาแล้วก็ตาม แต่ถ้านามาใช้ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอีกแห่งหนึ่งก็จัดว่าเป็นนวัตกรรม โดยนวัตกรรมเกิดขึ้นในสังคมเป็นความพยายามของมนุษย์ที่ช่วย
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานหรือการดารงชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Paladino (2007) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเรียนรู้ขององค์การ การมุ่งเน้นด้านลูกค้า และแนวคิดมุมมองด้านทรัพยากรที่มีคุณค่าเฉพาะขององค์การเพื่อ
นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการมุ่งเน้นด้าน
ลูกค้า ซึ่งนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้แนวคิดมุมมองด้านทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยเฉพาะขององค์การมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัย สาคัญกับความสาเร็จของสินค้าใหม่ และมีข้อเสนอแนะว่า องค์การที่ต้องการความสาเร็จด้าน
นวัตกรรมควรพัฒนาทรัพยากรเฉพาะภายในองค์การซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ

สรุป
เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตระหนักถึงแนวทางการศึกษา วิธีการ
สร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อการดาเนินอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคตทั้งในประเทศและ
ภาพรวมของโลก อุ ตสาหกรรมฟอกย้อ มในประเทศไทยสามารถดาเนินการผลิตตามปั จจัย การผลิตแบบเป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางานทั้งระบบ เริ่มจาก
การจัดหาวัตถุดิบ การเริ่มต้นการผลิตที่ให้ความสาคัญในการลดของเสียด้วยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าด้วยหลัก 3Rs การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในการผลิตที่เหมาะสม การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในองค์การเพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่สาคัญให้อุตสาหกรรมฟอกย้อมก้าวไปสู่
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ นาเสนอเป็นภาพประกอบดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพรวมการเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ผู้วิจัย, 2560)
จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ สามารถนามาเชื่อมโยงเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อมให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังแสดงในภาพ 2
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.การศึกษาวิจัยความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม
ในการวัดความสามารถของอุตสาหกรรม
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในตลาดโลก
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) สามารถทาให้เรารู้ถึงศักยภาพทางการแข่งขันในอนาคตของอุตสาหกรรมฟอกย้อม
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