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รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

โครงการ ส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง 
ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  

 ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

 

ส่วนที่ 2 ผลการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชน 
  โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม  
  ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR)  
  ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 

เสนอ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมท่ีมีต่อการด าเนินงานของ กนอ. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อส ารวจและศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมท่ีมีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ในการสร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมรวมท้ังน าข้อเสนอแนะของชุมชนมาวิเคราะห์/
ประเมินและน าเสนอแนวทางพร้อมแผนงานในการปรับปรุงการด าเนินงานของ กนอ.  

2) เพื่อส ารวจและศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
และท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อผลกระทบจากการด าเนินงานของ กนอ. ในการบริหารจัดการนิคม
อุตสาหกรรม ตามโครงการท่ีส าคัญ  

 ในการส ารวจนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 4 ขั้นตอน เพื่อให้ได้คนในชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมจ านวน 6,647 ราย โดยอาศัยแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
ท่ัวไป, ความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ 
กนอ. และข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ  

 ผลการส ารวจพบว่า คะแนนความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมต่อการด าเนินงานของ กนอ. โดยรวมเท่ากับ 4.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับท่ีกล่าวได้ว่า ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กนอ. ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านยังพบอีกว่า ด้านการ
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความพึงพอใจสูงสุด (4.50 คะแนน) รองลงมาเป็น กิจกรรม
ท่ีนิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ (4.41 คะแนน) โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นท่ี (4.40 คะแนน) และการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชน (4.20 คะแนน) 

 ในด้านทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. โดยรวมเท่ากับ 3.74 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับท่ีกล่าวได้ว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. 
มีการปรับปรุงไปในทิศทางบวกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะทัศนคติต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ (4.01 
คะแนน) และการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม (3.88 คะแนน) ในขณะท่ี
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ทัศนคติต่อผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีการปรับปรุงไปในทิศทางบวกค่อนข้าง
พอใช้ (3.33 คะแนน) 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่า คนท่ีมีการศึกษาในระดับไม่สูงมากนักหรือจบต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี และไม่มีสมาชิกในครอบครัวท างานในนิคมอุตสาหกรรม หรือท่าเรืออุตสาหกรรม 
รวมท้ังไม่เคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเป็นผู้ท่ีมีความพีงพอใจต่อการด าเนินงานของนิคม
อุตสาหกรรม ในส่วนของทัศนคติ ผู้ท่ีมีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว และอาศัยอยู่ในชุมชนไม่นานนัก รวมถึงเคยมีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
จัดขึ้น มักจะเป็นคนที่มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม คนใน
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมท่ีจะมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ของ กนอ. ในระดับมาก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง อยู่ในวัยสูงอายุ ผ่านการสมรสแล้ว จบการศึกษา
ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ไม่เป็นพนักงานในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรือ
อุตสาหกรรม และไม่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้อาศัยอยู่ตามล าพัง มีรายได้ไม่สูง
มากนัก และอาศัยอยู่ในชุมชนไม่ต่ ากว่า 20 ปี ต้องเป็นคนท่ีรู้จัก กนอ. เป็นอย่างดี และเคยเข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นท่ีจัดขึ้น รวมถึงไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมาก่อน กลุ่มคนท่ีมีคุณลักษณะข้างต้นนี้ จะเป็นคนท่ีมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ในระดับมาก ซึ่งช่องทางในการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ท่ีดีท่ีสุด คือ วิทยุชุมชน ปูาย 
แผ่นพับ และหนังสือพิมพ์ ตามล าดับ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ กนอ. พิจารณาน าไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดังนี้ 

 (1) เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนมากขึ้น โดยพิจารณาใช้
วิทยุชุมชน ปูาย แผ่นพับ และหนังสือพิมพ์ ตามล าดับ โดยต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 (2)  กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ควรแสดงบทบาทในฐานะผู้คุ้มครอง ดูแล และ
ช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น  

 (3) การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ควร
เริ่มต้นจากการสอบถามคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม และจัด
กิจกรรมตามความสนใจ ความต้องการของคนในชุมชนแทนท่ีจะเริ่มต้นจากนิคมอุตสาหกรรม 
อย่างเดียว 
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 (4) การจัดกิจกรรมท่ีนิคมอุตสาหกรรมด าเนินการทุกกิจกรรม ควรมีการประเมินผลทุก
กิจกรรมท่ีจัด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

 (5) กนอ. ควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการติดตามและ
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของคนในชุมชนอย่างจริงจัง 

 (6) กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ควรมีมาตรการในการดูแลปัญหาท่ีอาจส่งผล
กระทบท้ังในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และ
ก ากับดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน พร้อมท้ังจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

 (7) กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ต้องแสดงบทบาท
เป็นผูป้ระสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือกับชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม อย่างทันท่วงที 

 (8) กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ควรประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นท่ีรู้จักของคน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และหาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้คนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเข้ามามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมท่ีนิคมอุตสาหกรรมจัดขึ้น 

 (9) การจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์จะต้องให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึง
ทุกระดับ ไม่เฉพาะแต่เพียงผู้น าชุมชน ประธานชุมชน หรือสมาชิกกลุ่มในชุมชนเท่านั้น 

 (10) กนอ. ควรมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดกิจกรรมด้านชุมชน
สัมพันธ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ควรเน้นย้ าว่าเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดย กนอ.  

 (11) กนอ. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของคนในชุมชน เช่น กิจกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ, 
กิจกรรมสันทนาการ ออกก าลังกายส าหรับเยาวชน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพส าหรับแม่บ้าน เป็น
ต้น  

 (12) กนอ. ควรสร้าง Brand Loyalty ผ่านตราสัญลักษณ์ของ กนอ. เพื่อให้คนในชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมรับรู้ถึงการมีอยู่ของ กนอ.  
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บทคัดย่อ 
พรชัย ตระกลูวรานนท์ และคณะ1 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจและศึกษาความพึงพอใจและ
ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ในการ
สร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งน าข้อเสนอแนะ
ของชุมชนมาวิเคราะห์/ประเมินและน าเสนอแนวทางพร้อมแผนงานในการปรับปรุงการด าเนินงานของ กนอ . 
2) เพ่ือส ารวจและศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ
อุตสาหกรรม ต่อผลกระทบจากการด าเนินงานของ กนอ. ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ตามโครงการ
ที่ส าคัญ   ในการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 4 ขั้นตอน เพ่ือให้ได้คนในชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทน โดยอาศัยขนาดตัวอย่างที่ค านวนตามแนวคิดทางสถิติ จ านวน 6,647 ราย 
จากจ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 88,020 ครัวเรือน โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผลการส ารวจพบว่า คะแนนความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมต่อการด าเนินงานของ กนอ. โดยรวมเท่ากับ 4.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งกล่าวได้
ว่า ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กนอ. ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านยังพบอีกว่า ด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความพึงพอใจสูงสุด (4.50 คะแนน) รองลงมาเป็น 
กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ (4.41 คะแนน) โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ (4.40 คะแนน) และการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน (4.20 
คะแนน)   ในด้านทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. โดยรวมเท่ากับ 3.74 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่กล่าวได้ว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. มีการปรับปรุงไปใน
ทิศทางบวกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะทัศนคติต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ (4.01 คะแนน) และการจัดการของ
นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม (3.88 คะแนน) ในขณะที่ทัศนคติต่อผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ มีการปรับปรุงไปในทิศทางบวกค่อนข้างพอใช้ (3.33 คะแนน)  
 จากข้อสังเกตและประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่พบว่า ควรท าการส ารวจเมื่อ กนอ. หรือนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์แล้วเสร็จในทันที เพ่ือสะท้อนความพึงพอใจ และความ
คิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมได้จริง 
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Abstract 
Pornchai Trakulwaranont et al.2 

  
Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T) and Thammasat University collaborate 

on this project to survey and to study satisfactions and attitudes of communities around 
industrial estates and industrial ports toward I-EA-T’s Corporate Social Responsibility (CSR) 
program. Findings as well as suggestions from neighboring communities are then summarized 
as database for I-EA-T’s CSR improvement plan. 

The surveying methodology of 4-stages samplings has been utilized in this study 
Sample size of 6,647 has been calculated to statistically represent the entire population of 
88,020 household in neighboring communities around industrial estates and industrial ports. 
Gatherings of data have been accomplished by using questionnaire. The satisfactions study 
found that neighboring communities have the satisfactions score of 4.38 out of 5.00 on 
average, implying “High” level of satisfactions toward I-EA-T’s CSR program. The resulting 
scores on each surveying category in descending order are community relations/community 
involvement activities (4.50), general CSR activities (4.41), enhancement of living quality of 
neighboring communities (4.40) and communications between industrial estates and 
neighboring communities (4.20).  
 This attitudes study found that, neighboring communities have the attitudes score of 
3.74 out of 5.00 on average, implying “Positive” attitudes, especially for communities’ 
attitudes toward impacts from existence of industrial estates (4.01). The other scores are, in 
descending order, attitudes toward operations of industrial estates with regard to 
neighboring communities (3.88) and attitudes toward impacts from natural disasters (3.33). 
Observations from this study suggest that, when possible, surveys should be conducted 
immediately after completion of each CSR activity, to reflect community’s satisfactions and 
opinions toward I-EA-T’s CSR program. 
 
 
 

                                                           
2
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กิตติกรรมประกาศ 

 การด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมจะประสบความส าเร็จตามความตั้งใจและมุ่งหมายไว้
แต่แรกเริ่มที่น าเสนอข้อเสนอโครงการทั้งด้านเทคนิคและราคามิได้เลยหากปราศจากซึ่งความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการในสถานประกอบการต่าง ๆ ผู้น าชุมชน ประธานชุมชนรวมถึงคนในชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์คณะท างานจัดเก็บข้อมูลภาคสนามของ
มหาวิทยาลัยโดยกรุณาสละเวลาจากงานปกติในชีวิตประจ าวันที่มีภาระกิจและหน้าที่มาตอบค าถามในแบบ
ส ารวจจ านวน 6-8 หน้า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที ผลที่ตามมานอกเหนือจากข้อมูลจะถูกน าไปใช้สะท้อน
ความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของทั้งผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ยังเกิดความรู้สึกประทับใจจากการต้อนรับ ดูแลและอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ แก่คณะท างานตลอดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลภาคสนามหลายต่อหลายสัปดาห์ในหลายแห่ง 

 คณะผู้วิจัยต้องขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการ ผู้ประสานงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในนิคมอุตสาหกรรมและ
ท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์คณะท างานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการและคนในชุมชนโดยรอบที่มีความเป็นตัวแทนอันจะน ามาซึ่งการบอกระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการและการด าเนินงานของนิคมในพ้ืนที่ แม้ว่าระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลจะค่อนข้างสั้นและ
กระชั้นแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคหรือปัญหาที่จะท าให้คณะท างานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนการท างานที่วางไว้
เพราะการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในหลาย ๆ คนในหลาย ๆ แห่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญกว่าจึงท าให้การ
ท างานในภาคสนามส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย 

 ท้ายสุดนี้ คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.) ที่ได้ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการน าเสนอผลการศึกษา ความเป็น
กัลยาณมิตรระหว่างหน่วยงานองค์กรภาครัฐด้วยกันจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ ภารกิจ และพันธกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือการรับใช้ประชาชนคน
ไทยด้วยกัน 

 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะที่คณะผู้วิจัยได้ให้ไว้ในท้ายรายงานเล่มนี้ถูกน าไปใช้ในทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดมรรคผลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมในการสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง   

รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ และคณะ 

กันยายน 2556 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่หลัก คือ 
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม อันได้แก่ การจัดเตรียมที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค เช่น การจัดให้มีถนน ท่อ
ระบายน้ า โรงบ าบัดน้ าเสีย ไฟฟูา และ ประปา เป็นต้น เพ่ือรองรับโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่รวมกันอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สนับสนุนอ่ืน ๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การให้สิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการต่าง ๆ แก่นักลงทุนอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ไปสู่ทุกภูมิภาค
ของประเทศโดยเน้นความสมดุลทั้งด้านการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ความผาสุกของสังคม คุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 กนอ. มีภารกิจที่ส าคัญตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางนโยบายการพัฒนาของ
ประเทศที่ส าคัญ คือ การจัดสรรพ้ืนที่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ แก่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคบริการให้มีการเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนซึ่งสามารถสรุปภารกิจหลักของ กนอ. ได้ดังนี ้
 1) จัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งนิคม 
 อุตสาหกรรมในรูปแบบร่วมทุนและร่วมด าเนินงาน ที่สามารถรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม 
 และภาคบริการเปูาหมายของประเทศ 
 2) จัดตั้งและพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมเพ่ือรองรับและสนับสนุนการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
 ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ 
 3) จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการประกอบกิจการในนิคม
 อุตสาหกรรม 
 4) ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และก ากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคม
 อุตสาหกรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 5) จัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการผู้ประกอบการในนิคม
 อุตสาหกรรม 
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 6) ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนประสานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนิคม
 อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน 

 ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งแล้วจ านวนทั้งสิ้น 47 แห่ง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ พ้ืนที่รวมกว่า 
140,000 ไร่ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นผู้บริหารจัดการเอง จ านวน 11 แห่งและนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมด าเนินงานที่เอกชนเป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของ กนอ. จ านวน 36 แห่ง จาก 
จ านวนนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่ด าเนินการแล้วรวม 36 แห่ง โดยประกอบด้วย
นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นผู้บริหารจัดการเอง จ านวน 11 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน
จ านวน 25 แห่ง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 4,000 โรงงาน ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานในนิคม
อุตสาหกรรมและที่เก่ียวเนื่องรวมกันกว่า 500,000 คน 

 ตามแผนวิสาหกิจของ กนอ.ปี 2554-2557 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งและขับเคลื่อนให้ กนอ.เป็น
องค์กรน า ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ที่มีดุลยภาพ และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล โดยมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้แก่ การสร้างความสมดุลในการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม จากการมีส่วนร่วมและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างการเจริญเติบโต
ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมและชุมชน ให้มีความผาสุกของสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี และมีมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้สังคมและชุมชนไว้วางใจและยอมรับด้วยการจัดการแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหนือมาตรฐาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม
ชุมชน โดยใช้ การขับเคลื่อนผ่านทางยุทธศาสตร์ การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือความอยู่
ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์ 

 การส่งเสริมให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ CSR 

 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ CSR 
 ของนิคมอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ CSR ในนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการ
พัฒนา Eco – center 

 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR ของนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 และพันธกิจ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการบริการให้เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบการอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนารูปแบบนิคมอุตสาหกรรม และ
การบริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะอุตสาหกรรม/บริการ (Tailor Made) บนฐานของแนวคิดเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยใช้การขับเคลื่อนผ่านทางยุทธศาสตร์ การสร้าง พัฒนา
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สินค้าและบริการที่เปน็เลิศท่ีมีลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมบนฐานของแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
โดยใช้กลยุทธ์ 

 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมน าร่องสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศoN 

 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 

 การพัฒนารูปแบบนิคมอุตสาหกรรมและการบริการแบบ Tailor Made บนฐานของนิคมอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศน์ 

 คุณภาพการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน 

 การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

 ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่ต้องมี
การบริหารจัดการภายใต้ธรรมาภิบาล และดุลยภาพทั้งทางด้านสั งคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กนอ. ได้
ก าหนดภารกิจหลักของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 
 1) พิจารณาการอนุมัต-ิอนุญาตกรณีการใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคาร การดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
 และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร การตั้งโรงงาน การประกอบกิจการโรงงาน และการประกอบกิจการ
 อ่ืนในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนการอนุมัติ-อนุญาตด้านสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
 เกี่ยวข้อง 
 2) ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม และผู้ใช้
 ที่ดินให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3) บริหารสัญญาที่ กนอ. ท ากับผู้ประกอบกิจการ ผู้ร่วมด าเนินงาน ผู้รับจ้างให้บริการและบริหาร
 จัดการระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ที่
 รบัผิดชอบ 
 4) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
 กับมาตรฐานที่ก าหนด 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่าเช่าซื้อ
 อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ และค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนค่าบริการและ
 ค่าธรรมเนียมในนิคมอุตสาหกรรม 
 6) รับผิดชอบการรับ การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 7) ติดตามทวงถามหนี้ค้างช าระ 
 8) จัดท าบัญชี งบการเงิน พร้อมรายงานทางการเงินของส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
 9) รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
 10) บริหารงานประชาสัมพันธ์ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
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 11) บริหารงานการตลาด และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการตลาดของนิคมอุตสาหกรรม 
 12) ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรายงานการ
 วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 13) จัดท าแผนปฏิบัติการ บริหารและควบคุมงบประมาณของส่วนงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
 เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 14) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 ตามภารกิจดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ที่ส าคัญของนิคมอุตสาหกรรมคือ การให้บริการที่มุ่งสร้าง
ความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดควบคู่กับการรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชุมชน ดังนั้นการด าเนินงานใด ๆ 
ภายใต้ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของนิคมอุตสาหกรรม จะต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญต่อการสร้าง
ความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาความพึง
พอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียของนิคมอุตสาหกรรมจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่บริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลง และมีความต้องการมากขึ้นกว่ากฎหมายก าหนด ดังนั้นเพ่ือสร้างความสมดุลของการบริห าร
จัดการนิคมอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมให้กับนิคมอุตสาหกรรมในการเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานในทุก  ๆ ด้านให้สูงขึ้น 
เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ การยอมรับ และความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ให้
ภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

 การส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงาน
ของนิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นเครื่องมือส าคัญและมีความจ าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ รูปแบบ และแนวทางการด าเนินงานของ
นิคมอุตสาหกรรมให้ดียิ่งข้ึน และมีประสิทธิผลในระยะต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้ กนอ. ด าเนินงานได้สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์ กนอ. ในการสร้างสมดุลของการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือความอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ 
การสร้าง พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นเลิศที่มีลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมบนฐานของแนวคิดเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ในปีงบประมาณ 2556 กนอ. จึงได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมต่อการให้บริการของ 
กนอ. และการส ารวจความ พึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่มีต่อการ
ด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในการสร้างคุณภาพชีวิต สังคม ต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
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1.2 วัตถุประสงค ์

การส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่มีต่อการด าเนินงานของ
นิคมอุตสาหกรรม ในการสร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

1) เพ่ือส ารวจและศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ในการสร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งน าข้อเสนอแนะของชุมชนมาวิเคราะห์/ประเมินและน าเสนอ
แนวทางพร้อมแผนงานในการปรับปรุงการด าเนินงานของ กนอ.  

2) เพ่ือส ารวจและศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ
อุตสาหกรรม ต่อผลกระทบจากการด าเนินงานของ กนอ. ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ตามโครงการ
ที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นต้น 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่มีต่อการด าเนินงานของ
นิคมอุตสาหกรรม 
 1) เพ่ือน าเสนอแนวทางพร้อมแผนงานในการปรับปรุงการด าเนินงานของ กนอ. 
 2) เพ่ือน าเสนอผลการส ารวจและศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อผลกระทบจากการด าเนินงานของ กนอ. ในการบริหารจัดการนิคม
อุตสาหกรรม 
 

1.4 ขอบเขตในการด าเนินงาน 

 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องท าการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงาน
ของนิคมอุตสาหกรรม ในการสร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 
มีรายชื่อและจ านวนชุมชนในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ 
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ตาราง 1.1 รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมและจ านวนชุมชนเปูาหมาย 

ล าดับที ่ รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม จ านวนชุมชน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 5 2,772 34,576 

2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 1 35 150 

3 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 12 1,544 5,654 

4 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 5 403 1,816 

5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 9 7,069 16,689 

6 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 6 2,071 9,285 

7 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 5 4,920 10,140 

8 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 4 1,958 3,762 

9 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 2 490 2,246 

10 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา 13 5,101 18,487 

11 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด (5 แห่ง) 42 28,726 52,653 

12 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 8 309 309 

13 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 6 24,188 38,493 

14 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 8 8,059 7,481 

15 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 2 375 1,500 

 รวม 128 88,020 203,241 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี ้ 
1. ประวัติความเป็นมาและบทบาทของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2. ภาระหน้าที่ของนิคมอุตสาหกรรม  
3. แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
4. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการวัดประเมินผล 
5. มาตรฐาน ISO 26000 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม  
6. การวัดและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
7. แนวคิดการมีส่วนร่วมและโครงการชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรม 
8. แนวทางการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
9. แนวความเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาทัศนคติของชุมชน 
 

2.1 ประวัติความเป็นมาและบทบาทของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 ในปี พ.ศ. 2504 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแนวคิดขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นบริเวณต าบล  
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และขออนุมัติคณะรัฐมนตรีซื้อที่ดิน จ านวน 2,430 ไร่ เพ่ือเป็น
แหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่ามีความ
เหมาะสม แต่ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึงประมาณ 200 ล้านบาท ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ที่ดินดังกล่าวหนึ่ง
ส่วนในการจัดตั้งสถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) และประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต้องการขยายการศึกษาให้มีคณะต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ในบริเวณบางชัน จ านวน 700 
ไร่เศษ ไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ าเป็นต้องเสนอขอซื้อที่ดินเพ่ิมเติม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้
กระทรวงอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนที่ดินบริเวณรังสิตที่เหลืออยู่ประมาณ 1,670 ไร่ กับท่ีดินบริเวณบางชัน  

ในป ีพ.ศ. 2510 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมข้ึนที่บางชัน เพ่ือให้
โรงงานต่าง ๆ อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน นิคมอุตสาหกรรมบางชันจึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรก ในประเทศไทย 
โดยอยู่ในความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ให้
จัดตั้ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยให้เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท า
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หน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือจัดพ้ืนที่ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไป
อยู่รวมกันอย่างเป็นระบบและระเบียบ รวมทั้งบริหารจัดการนิคม อุตสาหกรรม โดยจัดให้มีสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 

1. การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือความอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม  สังคมชุมชน
และสิ่งแวดล้อม  

2. การสร้างพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นเลิศที่มีลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมบนฐาน  แนวคิดเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ์

3. การส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม บนฐานแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน  

4. การปฏิรูปองค์กรสู่ความเป็นเลิศมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล  

5. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยทุนมนุษย์ องค์ความรู้  

6. การสร้างความมั่นคงทางการเงิน  

 

ปรัชญา กนอ. ประกอบด้วย  

1. Integrity ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ลูกค้า และองค์กร  

2. Excellence – Achievement มีความเป็นมืออาชีพ บริการที่เป็นเลิศโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

3. Tributary ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม – มีการแบ่งปัน เกื้อกูล และเอ้ืออาทรในการ อยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 

วิสัยทัศน์ของ กนอ. คือ  

“เป็นองค์กรน า ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ที่มีดุลยภาพและความยั่งยืน ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพ่ือสมรรถนะการแข่งขันในระดับ สากล”  
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พันธกิจหลัก ประกอบด้วย  

1. พันธกิจที่มีต่อประเทศ คือ เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการ ในรูปแบบเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ของประเทศที่เชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางการ
ลงทุนของภูมิภาคอาเซียน  

2. พันธกิจที่มีต่อสังคมและชุมชน คือ สร้างความสมดุลในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จากการมีส่วนร่วม
และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตร่วมกัน  

3. พันธกิจต่อผู้พัฒนาและผู้ประกอบการ คือ พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และการบริการให้เอ้ือ ต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  

4. พันธกิจต่อองค์กร คือ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความ
มั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาว  

5. พันธกิจต่อพนักงาน คือ พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อม สร้างความมั่นใจใน
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ให้อยู่ในระดับรัฐวิสาหกิจชั้นน า  

 

ระบบคุณค่า (Value Creations) ที ่กนอ. ก าหนด คือ  

1. มุ่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เท่าเทียม (E1 : Equitability)  

2. มุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ (E2 : Economy)  

3. มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม (E3 : Environment)  

4. มุ่งสร้างจริยปรัชญาในการประกอบอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (E4 : Ethics)  

5. มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยี (E5 : Education)  

 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ กนอ. ประกอบด้วย  

1. การพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีดุลยภาพ  

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  

3. ความสามารถในการท ารายได ้ก าไร และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร  

4. การเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรด้วยทุนมนุษย์ องค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม  

5. ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร  



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

10 

 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กนอ. มีภารกิจที่ส าคัญตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางนโยบายการพัฒนา  ของ
ประเทศท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

1. จัดหาที่ดินและพัฒนาเพ่ือจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม
ในรูปแบบร่วมทุนและร่วมด าเนินงานที่สามารถรองรับการลงทุนของ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
เปูาหมายของประเทศ  

2. จัดตั้งและพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมเพ่ือรองรับและสนับสนุนการด าเนินงานของนิคม อุตสาหกรรม ตาม
นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ  

3. จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการประกอบ กิจการในนิคม
อุตสาหกรรม  

4. ให้บริการอนุมัติ อุตสาหกรรม และก ากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการใน นิคอุตสาหกรรม
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้  

5. จัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการใน นิคมอุตสาหกรรม  

6. ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนประสานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ นิคมอุตสาหกรรม 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน  

 นอกจากนั้น กนอ. ได้มีการก าหนดนโยบายด้านผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือใช้เป็น แนวทาง
ในการด าเนินงาน โดย กนอ. มุ่งเน้นการด าเนินงานโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้พัฒนานิคม ผู้ร่วมทุน ผู้รับสัมปทาน คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ 
พนักงาน ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย อย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือและการประสานประโยชน์ระหว่าง กนอ. กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้าง
งาน และสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่ มั่นคง อย่างยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

1. กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ า ให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานโดยค านึงถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน
และสังคม  

2. มุ่งมั่นในการสร้างฐานการผลิตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย ด าเนินการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ตลอดจนยกระดับการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

3. มุ่งการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส าคัญกับการ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
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4. มุ่งม่ันในการสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  

5. มุ่งม่ันให้บริการด้วยความโปร่งใส สุจริต โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้เสีย 

6. เสริมความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม เพ่ือรองรับความ ต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล  

7. รักษาระดับคุณภาพ และความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใน นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ประกอบการ  

8. ก ากับดูแล การให้บริการด้านสาธารณูปโภคของบริษัทร่วมทุน/ร่วมหุ้น ที่ด าเนินการ ด้านสาธารณูปโภค 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความ โปร่งใสในการด าเนินงาน  

9. สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้พัฒนานิคมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วม  ด าเนินงาน โดย
มุง่เน้นการประสานประโยชน์ที่เป็นธรรมและเหมาะสม  

 

2.2 ภาระหน้าที่ของนิคมอุตสาหกรรม  

 นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพ้ืนที่ดินซึ่งจัดสรรไว้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่าง
เป็นสัดส่วน อันประกอบด้วย พ้ืนที่อุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้ า โรงก าจัดน้ าเสียส่วนกลาง ระบบปูองกันน้ าท่วม ไฟฟูา น้ าประปา โทรศัพท์ 
นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น อีก อาทิเช่น ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร 
ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยส าหรับคนงาน สถานีบริการน้ ามัน เป็นต้น (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 
2554)  

 บทบาทหน้าที่ของนิคมอุตสาหกรรม สามารถสรุปได ้ดังนี้  

1. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรม  
2. จัดให้มีและให้บริการในระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งจ าเป็นแก่การ ประกอบ

อุตสาหกรรม  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการในระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ซึ่ง

จ าเป็นต่อการประกอบอุตสาหกรรม  
4. จัดให้มีระบบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การปูองกัน และบรรเทาอุบัติภัยจาก อุตสาหกรรม  
5. อนุญาต อนุมัติการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และจัดให้ได้เพ่ิมเติมซึ่ง สิทธิประโยชน์ 

สิ่งจูงใจ และการอ านวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม  
6. การจัดตั้ง และพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
7. การร่วมกับบริษัทเอกชนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
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8. การพัฒนาและบริหารท่าเรืออุตสาหกรรม  
9. การให้บริการ และดูแลบ ารุงรักษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก 
10.การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชุมชนสัมพันธ์  
11.การบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ด้านการอนุมัติ อนุญาต และสิทธิประโยชน์  

 ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดด าเนินการ 47 แห่ง กระจายอยู่ใน 15 จังหวัด ทั่วประเทศ และ
กระจายอยู่ทั้ง 3 เขต ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีพ้ืนที่รวมกว่า 140,000 ไร่ 
แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นผู้บริหารจัดการเอง จ านวน 11 แห่ง และนิคม อุตสาหกรรมร่วม
ด าเนินงานที่เอกชนเป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของ กนอ. จ านวน 36 แห่ง จากจ านวน
นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่ด าเนินการแล้ว รวม 36 แห่ง โดยประกอบด้วยนิคม
อุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นผู้บริหารจัดการเอง จ านวน 11 แห่ง และ นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน จ านวน 
25 แห่ง เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการอุตสาหกรรม มากกว่า 4,000 สถานประกอบการ ซึ่งก่อให้เกิดการจ้าง
งานในนิคมอุตสาหกรรมและที่เก่ียวเนื่อง รวมกันกว่า 500,000 คน ซึ่งมีรายละเอียดของนิคมอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย, 2554) โดยสังเขป โดยในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างใน การศึกษาครั้งนี ้มีดังนี ้ 

 1) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 14 ซ.เสรีไทย 87 ถ.เสรีไทย เขตมีนบุรี 
กทม.10510  

 2) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตั้งอยู่เลขท่ี 136/2 หมู่ 17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  
 จ.สมุทรปราการ 10540  
 3) นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ตั้งอยู่เลขท่ี 79 หมู่ 1 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก กม. 97-99  
 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220  
 4) นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตั้งอยู่เลขท่ี 134 หมู่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18100  
 5) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตั้งอยู่เลขที่ 649 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

10280  
 6) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ตั้งอยู่เลขท่ี 94 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว  
 เขตลาดกระบัง กทม. 10520  
 7) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตั้งอยู่เลขท่ี 49/19 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิทต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

20230  
 8) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตั้งอยู่เลขท่ี 60 หมู่ 4ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง  
 จ.ล าพูน 51000  
 9) นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 39/5 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

74000  
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 10) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (จ.สงขลา) ตั้งอยู่เลขที่ 9/6 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110  

 11) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มาบตาพุด ประกอบด้วย  
  -นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถ.ไอ–หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 

 21150  
  -นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตั้งอยู่เลขท่ี 15 ถ.ผาแดง นิคมฯ ผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
  จ.ระยอง 21150  
  -นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตั้งอยู่เลขท่ี 18 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  
  ต.ห้วยโปุง อ.เมือง จ.ระยอง 21150  
  -นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตั้งอยู่เลขท่ี 9 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21103  
  -นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ตั้งอยู่เลขท่ี 88 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191  
  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150  
 12) ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถ.ไอ–หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 

21150    
 13) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตั้งอยู่เลขท่ี 700 หมู่ 1 ต.คลองตาหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

 14) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่เลขท่ี 7 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี20230  
 15) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่เลขที่ กม.91-92 ถ.พหลโยธิน อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140  

(ข้อมูลทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สามารถสืบค้นได้ที่ www.ieat.go.th) 
 

2.3 แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของ กนอ.  
ตามแผนวิสาหกิจ กนอ. ปี พ.ศ. 2554 – 2557 กนอ. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งและขับเคลื่อนให้ 

กนอ. เป็นองค์กรน า ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-Industrial Estate) ที่มีดุลยภาพ
และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพ่ือสมรรถนะการแข่งขันใน
ระดับสากล  

แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-Industrial Estate) อธิบายโดย วิสาขา  ภู่จินดา (2550 : 2) 
เป็นแนวคิดการจัดการที่มุ่งเน้นการยกระดับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ และทรัพยากร ทั้งในเรื่องของ
พลังงาน น้ า และวัสดุต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือ ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและธุรกิจบริการ 
โดยกลุ่มธุรกิจจะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับร่วมกันมากกว่าผลประโยชน์ของแต่ละฝุาย หรื อ
ผลประโยชน์ ในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ซึ่งตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ Eco-Industrial Estate คือ 
การบริหารจัดการในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม จะต้องมีความเหมาะสม คุ้มค่า และสมดุล 
นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-Industrial Estate, EIE) ต่างจากนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate, 
IE) คือ นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงงาน แลกเปลี่ยนผลพลอยได้ หรือ 
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By-Product ของเสียและทรัพยากร เป็นต้น และมีการติดต่อกันระหว่างผู้จัดการและผู้บริหารของแต่ละ
โรงงาน 

การจัดตั้ง Eco-Industrial Estate จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดย
สามารถตรวจสอบเส้นทางของการไหลเวียนทรัพยากรและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ประเมินการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าวัตถุดิบ และพลังงาน ท าให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งช่วย
แก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดแหล่งก าเนิดมลภาวะ ของเสีย และลดความต้องการใช้ทรัพยากร 
เป็นต้น นอกจากนั้น ท าให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้าง   ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรม ตลอดจน
เป็นการสร้างงานให้ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อย่างไรก็ตาม การที่โรงงานหรือหน่วยงานต่าง 
ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม    มารวมกลุ่มกันเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์นั้น อาจมีปัญหาและอุปสรรค เช่น 
การผูกพันเชื่อมโยงกันท าให้มีลักษณะผูกขาดเชิงธุรกิจ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพต่ า ความลับของ
ข้อมูล กล่าวคือ ในการท างานร่วมกันจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น ปริมาณวัตถุดิบ น้ า พลังงาน เป็นต้น ซึ่ง
จะเป็นปัญหาในเชิงธุรกิจ  

หลักการส าคัญของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์เป็นการใช้นิคมอุตสาหกรรมเป็นแกนกลางใน
รวมกลุ่มโรงงานหรือหน่วยต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในการร่วมมือกันด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งด้าน
วัตถุดิบ พลังงาน น้ าและของเสีย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดการ
ใช้ทรัพยากร ลดมลพิษ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Decrease Pollution and Waste) ลดการสร้างผลกระทบ
ต่อชุมชน (Decrease Impact to Community) และเพ่ิมความส าเร็จทางธุรกิจ (Increase Business Success) โดย
ลักษณะการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์มี 2 ลักษณะ คือ 

1. ระบบที่เติบโตขึ้นเอง (Self Organizing) ซึ่งเชื่อมโยงกันเองระหว่างโรงงานทั้งหลาย โดยมีปัจจัยจูงใจ
ด้านประโยชน์ทางธุรกิจเป็นส าคัญ แต่ปราศจากการวางแผนและการออกแบบภาพรวมไว้ตั้งแต่
แรก 

2. ระบบที่สร้างขึ้นโดยมีการวางแผนล่วงหน้า (Engineered System) เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ละเอียด มีการศึกษาการเชื่อมโยงของพลังงานและทรัพยากรในภูมิภาค ท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือสร้าง
ความเป็นไปได้ในการสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของ กนอ.  

กนอ. มีการก าหนดพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจะน าไปสู่วิสัยทัศน์
การเป็น Eco-Industrial Estate ประกอบด้วย  

1. การสร้างความสมดุลในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จากการมีส่วนร่วมและประสานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม และชุมชน ให้มีความผาสุก
ของสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้สังคมและ
ชุมชนไว้วางใจและยอมรับด้วยการจัดการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เหนือมาตรฐาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมชุมชน โดยใช้กลยุทธ์  
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1.1 การส่งเสริมให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1.2 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนิคมอุตสาหกรรม 

1.3 การพัฒนาศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนา Eco-center 

1.4 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงานความรับผิดชอบต่อสังคมของนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2. การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการบริการให้เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบการ
อุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนารูปแบบนิคมอุตสาหกรรมและการ
บริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยใช้กลยุทธ์ 
2.1 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม น าร่องสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
2.2 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
2.3 การพัฒนารูปแบบนิคมอุตสาหกรรมและการบริการแบบ Tailor Made บนฐานของนิคม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
2.4 การมุ่งเน้นคุณภาพการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ที่มีมาตรฐาน 
2.5 การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการภายใต้ธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดดุลยภาพทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม กนอ. ได้
ก าหนดภารกิจหลักของส านักงานนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1. พิจารณาการอนุมัติ อนุญาตกรณีการใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคาร การดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร การตั้งสถานประกอบการ การประกอบกิจการ สถานประกอบการ 
และการประกอบกิจการอ่ืนในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนการอนุมัติ อนุญาตด้านสิทธิประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และผู้ใช้
ที่ดินให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. บริหารสัญญาที่ กนอ. ท ากับผู้ประกอบกิจการ ผู้ร่วมด าเนินงาน ผู้รับจ้างให้บริการและบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่
รับผิดชอบ 

4. ก าหนดมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก าหนด 
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5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่าเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
หรือสังหาริมทรัพย์ และค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนค่าบริการและค่าธรรมเนียมใน
นิคมอุตสาหกรรม 

6. รับผิดชอบการรับ การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7. ติดตามทวงถามหนี้ค้างช าระ 
8. จัดท าบัญชี งบการเงิน พร้อมรายงานทางการเงินของส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
9. รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
10. บริหารงานประชาสัมพันธ์ ชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ของส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
11. บริหารงานการตลาด และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการตลาดของนิคมอุตสาหกรรม 
12. ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
13. จัดท าแผนปฏิบัติการ บริหาร และควบคุมงบประมาณของส่วนงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย

ที่ก าหนดไว้ 
14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
ตามภารกิจดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ส าคัญของนิคมอุตสาหกรรม คือ การให้บริการที่มุ่งสร้างความ

พึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้แก่  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการบริการในนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม รวมทั้งการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ควบคู่
กับการรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของชุมชน  
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2.4 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการวัดประเมินผล 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) ได้เสนอให้ปรับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่ขาดความสมดุลเป็น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุล 3 ด้านคือ ด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบกับการที่ RIO Summit ในปี พ.ศ. 2503 น าเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมและปัญหา
สังคมให้อยู่ในกระแสสังคมโลก  ท าให้เกิดแนวคิดเรื่อง Triples Bottom Line กล่าวคือ การบริหารจัดการที่ใส่ใจ
ผลก าไร สิ่งแวดล้อม และสังคมไปพร้อม ๆ กัน การท า CSR เป็นทางออกที่ประสานประโยชน์ทั้ง 3 เข้าด้วยกันได้  
และในปี พ.ศ. 2545 จากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) นายโคฟี อานัน  (Kofi 
Annan) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในขณะนั้น ได้เรียกร้องให้องค์กรทุกประเทศแสดงความเป็นพลเมืองที่ดี
ของโลก (Good Global Citizenship) โดยนอกจากจะด าเนินธุรกิจเพ่ือมุ่งหวังก าไร และการเติบโตขององค์กร
แล้ว องค์กรควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
และเอาใจใส่ดูแลสังคมส่วนรวม ท าให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจที่เรียกว่า CSR 
(Corporate Social Responsibility) เริ่มเป็นที่ได้รับความสนใจจากองค์กรประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก องค์กรธุรกิจ
หลายองค์กรเริ่มให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น ความรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

ในปัจจุบันมีการให้ค านิยามของค าว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการน าไป
ประยุกต์ในการด าเนินการของแต่ละธุรกิจ 

World Business Council on Sustainable Development : WBCSC (1999) หรือ สภาธุรกิจโลกเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความมุ่งมั่นหรือพันธสัญญาที่องค์กรจะด าเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและ
ครอบครัว ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม   

European Commission Green Paper (2001) หรือคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า CSR   เป็นแนวคิด
ที่องค์กรบูรณาการงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ เกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) โดยสมัครใจ 

Business for Social Responsibility (2006) ได้ให้ค าจ ากัดความของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า
เป็นการด าเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ อย่างมีคุณธรรม เคารพข้อบังคับทาง
กฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของสังคม 

ฟิลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี (Kotler and Lee, 2005) ได้ให้ความหมายว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
พันธสัญญาขององค์กร ที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงส่งเสริมสังคมที่ตนก าลังด ารงอยู่ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมด้วยทรัพยากรของบริษัทด้วยความสมัครใจ โดยได้มีการก าหนด
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Initiatives, CSI)  ไว้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
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1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ 
หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น 
ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟูนหาอาสาสมัครเพ่ือการดังกล่าว องค์กร
ธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใดหรือกับ
หลาย ๆ องค์กรก็ได้ 

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือบริจาค
รายได้ส่วนหนึ่งของการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมจ าเพาะ
หนึ่ง ๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จ ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การกุศลที่
ระบุไว้เท่านั้น  

3. การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุนการพัฒนา
หรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) ในด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือที่ประเด็นปัญหาทางสังคม
โดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ และโดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการ
จากภายนอก หรือมีผู้เสนอให้ท ามากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายใน
องค์กรเอง 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่
ค้า ร่วมสละเวลา และแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และเพ่ือตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible Business Practices) เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งในเชิงปูองกันด้วยความหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือใน
เชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้น ๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการ
ยกระดับสุขภาวะของชุมชน และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม European Commission on CSR กล่าวว่า 
CSR มีอยู่ 2 มิติหลัก ๆ คือ มิติภายในอันเป็นการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธุรกิจนั้นด าเนินการอยู่และ
จัดการได้โดยตรง เช่น การจัดการแรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมิติ
ภายนอกซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรง เช่น การดูแลลูกค้า 
การรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ และการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม 
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2.5 มาตรฐาน ISO 26000 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในปัจจุบัน กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจก าลังได้รับความสนใจจากองค์กรในประเทศ

อย่างแพร่หลาย ผนวกกับมาตรฐาน ISO 26000 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นปัจจัยเร่งรัดให้องค์กรต้อง
ปรับตัวและปรับทิศทางการด าเนินธุรกิจที่มีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization)  ได้ร่างมาตรฐาน 26000 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรน าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ (ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550 : 8)  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลกระทบ       ที่
เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการกระท าหรือการตัดสินใจขององค์กรนั้น ๆ โดยแสดงถึง
ความโปร่งใสและมีจริยธรรม พฤติกรรม กิจกรรมขององค์กร รวมไปถึงสินค้าและบริการจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

1. สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสวัสดิภาพสังคม 
2. สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือประโยชน์ 
3. เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
4. สามารถน ามาบูรณาการกับทั้งองค์กรได้ 
มาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วยประเด็น 7 ด้านของความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้    (ส านักมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550 : 8) 
1. ธรรมาภิบาลขององค์กร (Organizational Governance) องค์กรวางระบบการบริหารจัดการและ

ก ากับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ความโปร่งใส ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และยอมรับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) องค์กรปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนและเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยยึดแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติ  การ
จัดการความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะ
น าไปสู่การกระท าผิด 

3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) องค์กรปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมพิจารณาถึง
การจ้างงาน และความสัมพันธ์ของการจ้างงานแบบนายจ้างกับลูกจ้างที่อยู่ภายใต้  กฎแรงงาน 
การก าหนดเงื่อนไขในการท างาน และการคุ้มครองทางสังคมด้วยความยุติธรรม การให้ส าคัญกับ
การเสวนา สุขภาพ ความปลอดภัยในการท างาน และการพัฒนาบุคลากร 

4. สิ่งแวดล้อม (Environment) องค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้
หลักการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพ่ือคุ้มครองและปกปูองสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น  มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จัดการปัญหาจากการผลิตสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
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5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) องค์กรต่อต้านการคอรัปชั่นและการรับ
สินบน สนับสนุนการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรม เคารพในสิทธิทางทรัพย์สิน 

6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) ผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลและความรู้อย่างถูกต้อง 
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อกลไกการเรียกคืนสินค้า ปกปูองสุขภาพ ความปลอดภัย และข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ตลอดจนการสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน 

7. การพัฒนาสังคม (Social Development) องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริม
การศึกษาวัฒนธรรม และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม บรรเทาความยากจนและความ
หิวโหย ตลอดจนส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี  

ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อน CSR เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความยั่งยืน นิภา วิริยะพิพัฒน์ (2552)        ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญ คือ 

1. Comprehension การด าเนินการ CSR ที่เกิดประสิทธิผลแก่สังคมและองค์กรในระยะยาว ต้องเริ่ม
จากผู้น าองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจ CSR อย่างแท้จริง โดยการรวบรวมวิเคราะห์ และจัดการความรู้
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงความรู้และความเข้าใจไปสู่ผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า รวมถึงชุมชนใกล้เคียง โดยให้ผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจเบื้องต้น เพ่ือสร้างความตระหนักใน CSR เกิดการเรียนรู้และได้รับ
ความยินยอมร่วมกัน จึงจะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการ CSR ได้อย่างต่อเนื่อง 

2. Strategy องค์กรควรด าเนินกิจกรรมที่สร้าง “คุณค่า” ให้แก่สังคมและองค์กร โดยการก าหนด
ทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนมาสู่การท า CSR เชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) ด้วยการมอง CSR 
อย่างเป็นระบบ ก าหนด CSR ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดย
บูรณาการ CSR เข้าไปอยู่ในกระบวนการธุรกิจในทุกส่วนขององค์กร โดยจัดตั้งหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝุายขององค์กรมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน CSR ไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล มีการคัดเลือกประเด็นการท า CSR (Selective Issues) ซึ่งพิจารณา
จากความต้องการของสังคมหรือชุมชนที่องค์กรต้องการเข้าไปด าเนินการ และพิจารณา
ความสามารถหรือทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ เพ่ือประเมินศักยภาพขององค์กรว่าสามารถด าเนินงาน 
CSR ได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งการออกแบบและพัฒนากิจกรรม CSR โดยอาศัยความคิด
สร้างสรรค์และความจริงใจที่จะให้เกิดประโยชน์แก่สังคมที่แท้จริง 

3. Participation ผู้น าองค์กรจ าเป็นต้องรวมพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ ซึ่งการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีประสิทธิผลมากที่สุด เกิดจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
การตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติควบคู่ไปด้วยกัน ผู้น าองค์กรจึงควรมีการสื่อสาร
ให้พนักงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานทุกฝุายในองค์กร รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการ
สร้างกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้พนักงานรู้สึก
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ถึงความเป็นเจ้าของกิจกรรม และพัฒนาเป็นจิตส านึกที่จะมุ่งมั่นที่จะท ากิจกรรมอาสาเพ่ือสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากนั้น สถาบันไทยพัฒน์ (2554) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
และประเมินทิศทาง CSR ของประเทศ ได้เสนอองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนิน   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบด้วย 

1. ขอบเขต (Scope)  การด า เนินกิจกรรม CSR องค์กรควรค านึงถึงผู ้ม ีส ่วนได้เส ีย 
(Stakeholders) ที่ธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตั้งแต่ลูกค้า พนักงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า ชุมชน ฯลฯ ซึ่ง
หากองค์กรด าเนินธุรกิจโดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ กิจการก็ย่อม
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น สามารถแสวงหาก าไรหรือประกอบธุรกิจอยู่ได้ในสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิด
เป็นความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ 

2. นโยบาย (Platform) องค์กรควรจะมีการศึกษาแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานการด า เนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (Standard) ส าหรับน ามาปรับใช้ในการท า CSR 
ขององค์กร นอกเหนือจากมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ที่ก าหนด
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม การบูรณาการเรื่อง CSR ทั่วทั้งองค์กร (Integrating Social 
Responsibility Throughout an Organization) แล้วยังมีตัวเร่งให้เกิดการทบทวนการด าเนิน CSR 
คือ มาตรฐานและข้อปฏิบัติด้าน CSR จะถูกถ่ายทอดจากผู้ประกอบการหนึ่งไปสู่อีกผู้ประกอบการ
หนึ่งในสายอุปทานต่าง ๆ เป็นทอด ๆ  

3. โครงสร้าง (Structure) องค์กรควรปรับกิจกรรม CSR จากเดิมท่ีด าเนินการเป็นแผนกใดแผนกหนึ่ง
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ทุกแผนก และพนักงาน  ทุกคน
ในองค์กร (From Department to Alignment) โดยองค์กรจะต้องมีการสื่อสารให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน กระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการท า CSR และการ
ปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และ
การท างานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ รวมไปถึงการช่วยเหลือชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

4. กลยุทธ์ (Strategy) องค์กรควรด าเนินกิจกรรม CSR เชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินกิจกรรม CSR ในเชิงรุกหรือเชิงปูองกัน และเป็นสิ่งที่สังคมก าลังต้องการ เห็นจากองค์กรต่าง ๆ 
โดยองค์กรจะต้องเปิดมีการพูดคุย และปรึกษาหารือร่วมกันกับชุมชน เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหา
และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้ตรงจุด การด าเนิน CSR  ในเชิงสร้างสรรค์ จะ
ก่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้าน CSR พัฒนาให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟูน (Cohesiveness) ระหว่าง  ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และส่งผลให้องค์กรมีความยั่งยืนในการ
ด าเนินธุรกิจ 
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5. การด าเนินงาน (Performance) การที่องค์กรจะมีความรับผิดชอบหรือการท า CSR อย่างถูกต้อง จะต้อง
หันกลับมามองและคิดทบทวนว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการท า CSR คืออะไร และลงมือปฏิบัติ
อย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจริง ไม่ใช่ท ากิจกรรม CSR ตามกระแสสังคม หรือใช้เป็น
ข้ออ้างเพ่ือเพ่ิมผลก าไรให้กับตนเอง 

6. ตัวชี้วัด (Measure) การด าเนินกิจกรรม CSR ควรมองผลลัพธ์ (Outcome) ควบคู่ไปกับผลผลิต 
(Output) โดยพิจารณาการส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่สังคม การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการวัดผลผลิต (Output) เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นหลังจากการด าเนินกิจกรรรมของ
โครงการสิ้นสุด เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือวัดความสัมพันธ์ของทรัพยากร
ที่ใช้กับผลผลิตที่ได้รับ ส่วนการวัดผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการวัดผลที่ได้รับจากผลของการ
ด าเนินงานซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปูาหมาย ทั้งในเรื่องความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติ โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเปูาหมายที่วางไว้ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน และโครงการ  

7. การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) องค์กรควรมุ่งการรายงานสู่สาธารณชนมากกว่าการท า
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร (From Public Relation to Public Reporting) โดยการ
สื่อสารรายงานข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมอย่างรอบด้านขององค์กรที่มีผลต่อสาธารณชน ทั้ง
ผลกระทบด้านดีและไม่ดี ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการสื่อสารทั้งสองทาง คือ การที่
องค์กรต้องมีความโปร่งใส (Transparency) ที่พร้อมจะให้สังคม หรือองค์กรของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบว่าสิ่งที่องค์กรสื่อสารออกมานั้นเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งหากองค์กรสามารถสื่อสารตาม
ข้อเท็จจริงทั้งสองทางได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพพจน์ที่ดีของ
องค์กรอย่างยั่งยืน 
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2.6 การวัดและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
การด าเนินงาน CSR ให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโดยทั่วไป ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานสามารถ แบ่งได้เป็น 3 ชนิด (David 
Parmenter, 2010) คือ 

1. Key Result Indicators (KRIs) เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หลัก ที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นผลจากการ
ด าเนินงานในแต่ละมุมมอง ตัวอย่างของตัวชี้วัด KRIs ในการท ากิจกรรม CSR ได้แก่ ความพึง
พอใจของชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานขององค์กรในหลาย ๆ ด้านประกอบ
กัน อาทิเช่น การดูแลของเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน ไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานจนอาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชน การร่วมท ากิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง หรือการ
สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์  กับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น การใช้ KRIs เป็นตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานซึ่งมาจากหลายปัจจัย  อาจไม่สามารถปรับปรุง หรือจัดการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม
ในกระบวนงานส าคัญ ๆ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชนได้ในทุกปัจจัย 

2. Performance Indicators (PIs) เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ตัวอย่างของตัวชี้วัด PIs ในการท ากิจกรรม CSR ได้แก่ ค่ามาตรฐานของเสียที่ปล่อยออกจาก
โรงงาน จ านวนกิจกรรมที่โรงงานเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน และระดับการรับรู้ข่าวสารของ
ชุมชน  

3. Key Performance Indicators (KPIs) เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ที่บ่งบอกถึงสิ่งซึ่ง
ส่งผลกระทบสูงต่อการด าเนินงานที่ต้องด าเนินการ ซึ่งในบรรดาตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่
กล่าวมาข้างต้น ตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบสูงต่อชุมชนหากโรงงานไม่ด าเนินการ และจัดเป็นตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานหลัก KPIs คือ ค่ามาตรฐานของเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน 

นอกจากนั้น องค์กรอาจจะมีการพิจารณาทางเลือกในการประเมินผลการด าเนินงานในลักษณะอ่ืน ๆ 
เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตการณ์ ในการใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบผลการด าเนินงาน ในบางประเด็นที่
การวัดผลลัพธ์เป็นเชิงรูปธรรมที่เป็นค่าหรือตัวเลขไม่สามารถกระท าได้ อาทิเช่น คุณค่าและทัศนคติ การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ การระงับข้อพิพาท เป็นต้น  

ในการด าเนินกิจกรรม CSR องค์กรควรจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า เป็นการก าหนดตัวชี้วัดปัจจัยสร้างกิจกรรม เพ่ือแสดงถึงวิธีการที่ได้
ด าเนินงานหรือทรัพยากรที่ใช้ ได้แก่ ทรัพยากรการบริหารต่าง ๆ (ข้อมูลข่าวสาร บุคลากร 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์) กลุ่มเปูาหมาย นโยบาย มาตรการ หรือแผนงานต่าง ๆ ว่ามี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของโครงการหรือไม่ และสามารถส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นสุขของชุมชน
และสังคม 
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2. ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicator) เป็นการวัดกิจกรรมในการด าเนินการตั้งแต่การเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข จัดล าดับความส าคัญ และวางแผน
ด าเนินการ รวมถึงการสร้างกลไกเพ่ือด าเนินงานพัฒนา เช่น จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ จ านวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนการวางแผนก าหนดโครงการหรือไม่ 

4. ตัวชี้วัดผลงานหรือผลผลิต (Output Indicator) เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นหลังจากการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการสิ้นสุด เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือวัดความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรที่ใช้กับผลงานหรือผลผลิตที่ได้รับ เช่น ความคุ้มค่าในเรื่องค่าใช้จ่าย ความพร้อมของ
เครื่องมือ การตรงตามเวลา การบริการที่ได้มาตรฐาน 

5. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicator) เป็นการวัดผลที่ได้รับจากผลการด าเนินงานซึ่งแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปูาหมายทั้งในเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ  โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเปูาหมายที่วางไว้          ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงานและโครงการ กล่าวคือ เป็นการวัดประสิทธิผล (Effectiveness) โดยวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ของงาน เช่น จ านวนผลงานที่ได้รับการยอมรับต่อ
สาธารณชน และสามารถน าไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายได้ 

6. ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact Indicator) เป็นการวัดขั้นสุดท้ายเพ่ือพิจารณาว่าแผนงานและ
โครงการนั้นสามารถแก้ปัญหาให้ดีขึ้นหรือไม่ เพียงใด ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาถึงผลกระทบตาม ที่
พึงปรารถนา หรืออาจจะต้องอาศัยการด าเนินการจากหลายแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเปูาประสงค์เดียวกันได้ ทั้งนี้อาจแยกข้อแตกต่างของผลกระทบที่ได้
ออกเป็น ผลกระทบระยะสั้นหรือผลข้างเคียง (Effects) และผลกระทบระยะยาว (Impacts) 
ซึ่งการก าหนดประเภทในแต่ละด้านนั้น ควรค านึงถึงเปูาหมายและการน าไปใช้เป็นส าคัญ โดย
มุ่งความส าคัญไปที่การประเมินถึงภาพรวมจากผลของการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งแสดงให้
เห็นระดับความส าเร็จของโครงการได้ 

อนันตชัย  ยูรประถม (2554) นักวิจัยโครงการกรอบตัวชี้วัดความส าเร็ขององค์การ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (EDF) ได้เสนอกรอบตัวชี้วัด
และประเมินผลการท างานและพัฒนา CSR ดังต่อไปนี้ 

1. การน าองค์กรของผู้น าระดับสูง โดยพิจารณาตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ พันธ
สัญญา และการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมและการปฏิบัติอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไปจนถึงธรรมภิบาลในองค์กร 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 
มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนขององค์กร รวมไปถึงการจัดท ากลยุทธ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนการจัดการความเสี่ยง และการถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ 
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3. ลูกค้าและตลาด โดยพิจารณาว่าองค์กรควรจะมีการก าหนดความรับผิดชอบที่องค์กร   มีต่อคู่แข่ง
และตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าและตลาด เช่น การดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการกับผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม การสนับสนุน คู่ค้า
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาว่าองค์กรมีการจัดการทั้งสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

5. การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยพิจารณาว่าองค์กรมีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ 
จัดการ และปรับปรุงองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมไปถึงการถ่ายทอด
ความรู้ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

6. ทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาการปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กร การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การ
จ้างงาน สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 

7. การสื่อสาร โดยพิจารณาท้ังในมิติภายในและภายนอกองค์กร 
8. การจัดกระบวนการ โดยพิจารณาการจัดการกระบวนการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการแก่

ลูกค้าขององค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในด้านของการปูองกันและการจัดการผลกระทบจาก
ธุรกิจ การจัดการของเสีย (Waste Management) การจัดการทรัพยากร การพัฒนา  และ
ออกแบบกระบวนการเพ่ือลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

9. ภาครัฐและสังคม โดยพิจารณาจากการด าเนินการตามระเบียบและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร 

10. ผลลัพธ์ โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ของ
องค์กร ผลลัพธ์ทางสังคมแบ่งเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผลลัพธ์
ขององค์กร พิจารณาด้านลูกค้าและตลาด สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล ด้านการสื่อสารความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และด้านกระบวนการด าเนินธุรกิจ 

ตัวแบบหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์เพ่ือใช้วัดคุณภาพของการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการของพาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ 
(Parasuraman, Ziethaml and Berry,1988) ซึ่งเป็นตัวแบบเพ่ือใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการ
โดยอาศัยการประเมินจากพ้ืนฐานการรับรู้ของผู้รับบริการ โดยที่องค์การจะต้องท าความเข้าใจต่อการรับรู้ของ
กลุ่มผู้รับบริการ เปูาหมายตามความต้องการในบริการที่เขาต้องการ และเป็นเทคนิคที่ให้วิธีการวัดคุณภาพใน
การให้บริการขององค์กร เพ่ือให้การพัฒนาการให้บริการประสบความส าเร็จ  ซึ่งมิติ 5 ด้านส าคัญ ที่เรียกว่า 
RATER ก่อให้เกิดผลรวมในการรับรู้ของผู้รับบริการว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
และสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท าให้ชุมชนรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากองค์กร 
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โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสังคมที่ถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ชุมชนรับรู้ถึงวัตถุประสงค์และการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมนั้น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น  

มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือสังคมตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคมทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้ชุมชนรู้สึกว่าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคมที่ได้เข้าร่วมนั้น
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้  

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างทันท่วงที ชุมชนสามารถ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคมได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม   

มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด
ขึ้นกับชุมชน องค์กรจะต้องมีบุคลากรในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ    มีทักษะและ
ประสบการณ์ และมีความสามารถในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ  ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย จึงจะ
ส่งผลให้การด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม   

มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ชุมชนการดูแลเอาใจ
ใส่ และตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีแก่คนในชุมชน 
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2.7 แนวคิดการมีส่วนร่วมและโครงการชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรม 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเป็นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ แก่คนใน

ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น ๆ  ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาที่สมาชิกมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมกลุ่ ม 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ 

องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็น  ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาไว้ว่า การมีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนใน
ระดับต่าง ๆ  (United Nation อ้างถึงใน ปรียานุช  ปัญจวงศ์ 2540 : 30) คือ 

1.   ในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเปูาหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

2.  ในการเข้าร่วมปฏิบัติตามแผนการ หรือโครงการในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ                    
วนันธร มิลินทางกูร (2549) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป 

ณัฏฐณิชา  วรวรรณเศรษฐ์ (2546) ได้อธิบายรูปแบบการมีส่วนร่วม 4 รูปแบบ คือ 
1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ด าเนินการรวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการ
แจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือระหว่างด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือที่จะรับ
ฟังความคิดเห็น และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หรือประกอบการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบ
ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นช่องทางหนึ่งในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
โครงการ และกิจกรรมมากขึ้น และเพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบทางเลือกในการ
ตัดสินใจ 

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนและฝุายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะ ในการท าความ
เข้าใจ และค้นหาเหตุผลที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้นหรือไม่  

4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเปูาหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในทาง
ปฏิบัติที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นได้
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ง่าย ๆ อาจด าเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเลือกตัวแทนขององค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทน
ประชาชนในพื้นท่ี  

ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสัมพันธ์กับชุมชน ประชาชน
จะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องอาศัย
เงื่อนไขอย่างน้อย 3 ประการ (วนันธร  มิลินทางกูร, 2549 : 39) ดังนี้ 

1.    ประชาชนต้องมีอิสรภาพในการมีส่วนร่วม  
2.    ประชาชนต้องมีความสามารถในการมีส่วนร่วม 
3.    ประชาชนต้องเต็มใจจะมีส่วนร่วม 
หากปราศจากเง่ือนไขทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว การมีส่วนร่วมมักจะไม่เกิดขึ้น 
บุญชัย - เกิดปัญญาวัฒน์ (2535) อธิบายเงื่อนไขการมีส่วนร่วมไว้ว่า 
1. ประชาชนต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมก่อนเริ่มกิจกรรม เนื่องจากการมีส่วนร่วมไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2. ประชาชนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าที่เขาประเมินผลตอบแทนที่จะ

ได้รับ 
3. ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น 
4. ประชาชนต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่องท้ังสองฝุาย 
5. ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่ง หน้าที่ และสถานภาพทางสังคมหากจะมีส่วน

ร่วม 
ดังนั้น ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ นั้น สิ่งส าคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะ

โครงการนั้น ๆ จะไม่สามารถด าเนินไปได้ด้วยการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือเปิดโอกาสให้มีสิทธิในการ
ตัดสินใจ เพราะจะท าให้องค์กรสามารถทราบถึงความต้องการของประชาชนที่แท้จริงได้ และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือที่ดี เพราะประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของโครงการนั้น ๆ  
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2.8 แนวทางการด าเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. 
วิสัยทัศน์ของ กนอ. "เป็นองค์กรน าประสานสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีดุลยภาพและความ

ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตเพ่ือสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล" 
จึงได้มีการก าหนดนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ตามที่ได้มีประกาศ กนอ. ที่ 53/2552 
เรื่อง นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ.  ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ.   มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายขององค์กร
ตามแผนวิสาหกิจ กนอ. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และมาตรฐาน ISO 26000 และก าหนดนโยบาย
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นองค์กรผู้น าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานเพ่ือให้นิคมอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชน
ด้วยความเกื้อกูลและยั่งยืน 

2. บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรม โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ขั้นพ้ืนฐานและ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

3. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้
เสียควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการเติบโตขององค์กร 

4. ให้ความส าคัญในการปูองกัน และบรรเทาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม โดยยึดมั่นตาม
มาตรฐานสากล หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ 

 
โดยในปี พ.ศ. 2552 กนอ. ได้มีแผนแม่บทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2) ด้านสังคม 3) ด้านสุขภาพ และ 4) ด้านเศรษฐกิจชุมชนด้านต่าง ๆ และ
ได้มีการปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2553 และมีการปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2554 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานด้าน CSR โดยมีแผนงานโครงการวัตถุประสงค์และเปูาหมายในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน โดย 
กนอ. มีแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ (แผนแม่บทฉบับปรับปรุง ครั้งที่  2  
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557) ดังนี้ 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตาราง 2.1 แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กนอ. ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2555 - 2557) 

โครงการ เป้าหมาย 
ผลผลิต / ผลลัพธ ์

สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กนอ.  
ในกลยุทธ์ที ่

ปี 55 ปี 56 ปี 57 

1. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

1.1  โครงการอนุรักษ์และ
รักษาระบบนิเวศทางน้ า 

(1) มีการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้
ภายในนิคมฯ รวมกันไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 15  
 

น าน้ ากลับมาใช้ใหม ่
ไม่น้อยกวา่ 15%  

น าน้ ากลับมาใช้ใหม ่
ไม่น้อยกวา่ 15%  

น าน้ ากลับมาใช้ใหม ่
ไม่น้อยกวา่ 15%  

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(2) มีแผนจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมอยา่งน้อย  
1 แห่ง ภายในป ี2557 

มีแผนงานการจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม 
(ปี 55-57) 
ใน 1นิคมฯ  
( มาบตาพุดและท่าเรือฯ ) 

ด าเนินการตามแผนการจัดหา
แหล่งน้ าเพิ่มเติมแล้วเสร็จ 100%  

ด าเนินการตามแผนการจัดหา
แหล่งน้ าเพิ่มเติมแล้วเสร็จ 100%  

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(3) มีแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าและ
ด าเนินการตามแผนแลว้เสร็จ 100%  
ในนิคมฯ อย่างน้อย 10 แห่งภายในป ี
2557  
 

นิคมฯ 10 แห่ง มีการจัดท าแผน และ
ด าเนินการตามแผนอนุรกัษ์ / ฟื้นฟู
แหล่งน้ า  (ป ี55-57)  

นิคมฯ 10 แห่ง มีการจัดท าแผน 
และด าเนินการตามแผนอนุรักษ ์/ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ า (ป ี55-57)  

นิคมฯ 10 แห่ง มีการจัดท าแผน 
และด าเนินการตามแผนอนุรักษ์/ 
ฟื้นฟูแหล่งน้ า 
(ปี 55-57)  

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1.2  โครงการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
ตรวจสอบและก ากับดูแล 
ด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ 

(1) มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (ธงขาวดาวเขยีว,  
EIA Monitoring) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในนิคมฯ  ทุกแห่ง (ธงขาว
ดาวเขียว, EIA Monitoring) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในนิคมฯ  ทุกแห่ง 
(ธงขาวดาวเขียว,                    
EIA Monitoring) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในนิคมฯ  ทุกแห่ง 
(ธงขาวดาวเขียว, EIA 
Monitoring) 

1.1 การส่งเสริมให้สังคม  ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ความปลอดภยั และ CSR 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตาราง 2.1 แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กนอ. ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2555 - 2557) 

โครงการ เป้าหมาย 
ผลผลิต / ผลลัพธ ์

สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กนอ.  
ในกลยุทธ์ที ่

ปี 55 ปี 56 ปี 57 

1.3  โครงการส่ือสารและ
เผยแพร่การด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและ CSR 

(1) มีการจัดท า SHEE CSR & Eco 
Annual Report ปีละ 1 ครั้ง (1 ฉบับ) 

 SHEE CSR & Eco Annual Report 
ปีละ 1 ฉบับ (ฝสว. ฝสช. ฝวก.) 

 SHEE CSR & Eco Annual 
Report ปีละ 1 ฉบับ            
(ฝสว. ฝสช. ฝวก.) 

 SHEE CSR & Eco Annual 
Report ปีละ 1 ฉบับ  
(ฝสว. ฝสช. ฝวก.) 

1.2 การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั CSR 
และ Eco 

(2) นิคมฯ ทุกแห่ง  มีการส่ือสารด้าน
สิ่งแวดล้อมและ CSR ในพื้นที่อย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง  (วารสารรายไตรมาส) 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดท าวารสาร CSR 
เพื่อเผยแพร่ในพื้นที ่
รายไตรมาส (จ านวน 4 ฉบับ) 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดท าวารสาร CSR 
เพื่อเผยแพร่ในพื้นที ่
รายไตรมาส (จ านวน 4 ฉบับ) 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดท าวารสาร CSR 
เพื่อเผยแพร่ในพื้นที ่
รายไตรมาส (จ านวน 4 ฉบับ) 

1.2 การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั CSR 
และ Eco 

(3) มีการจัดท าวารสาร CSR ในภาพรวม 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (2 ฉบับ) 

จัดท าวารสาร CSR ในภาพรวม  
ปีละ 2 ฉบับ (ฝสช.) 

จัดท าวารสาร CSR ในภาพรวม 
 ปีละ 2 ฉบับ (ฝสช.) 

จัดท าวารสาร CSR ในภาพรวม ปี
ละ 2 ฉบับ (ฝสช.) 

1.2 การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั CSR 
และ Eco 

(4) นิคมฯ ทุกแห่ง มีการส่ือสารการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ CSR ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างนอ้ย 
2 ช่องทาง 
 

นิคมฯ สื่อสารการด าเนินงาน 
ผ่านสื่อท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
2 ช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

นิคมฯ สื่อสารการด าเนินงาน ผา่น
สื่อท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  
2 ช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

นิคมฯ สื่อสารการด าเนินงานฯ 
ผ่านสื่อท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
2 ช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั CSR 
และ Eco 

1.4 โครงการอนุรักษ์/รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(1) มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกวา่ 10 กิจกรรม/ป ี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ  
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตาราง 2.1 แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กนอ. ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2555 - 2557) 

โครงการ เป้าหมาย 
ผลผลิต / ผลลัพธ ์

สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กนอ.  
ในกลยุทธ์ที ่

ปี 55 ปี 56 ปี 57 

1.5 โครงการยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของ 
นิคมฯ และท่าเรือฯ 
 

(1) นิคมฯ มีการจัดท าแผนและด าเนินงาน
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยา่งน้อย 1 
ด้าน ใน  
12 แห่ง ภายในปี 2557 

จัดท าแผนและด าเนินการตามแผน
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3 นิคมฯ น าร่องในปี 55 (ลาดกระบัง, 
ภาคเหนือ, บางพลี) 

จัดท าแผนและด าเนินการตามแผน
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 นิ
คมฯ น าร่องในปี 56 

จัดท าแผนและด าเนินการตาม
แผนยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3 นิคมฯ 
น าร่องในปี 57 

1.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

1.6 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปูองกันและเพิ่มความปลอดภยั
ของนิคมฯ และท่าเรือฯ 

(1) นิคมฯ ทุกแห่ง มีการเพิ่มศักยภาพการ
ปูองกัน/ความปลอดภัย (ทบทวนแผน 
และการซ้อมแผน) 
 

ทุกนิคมฯ  มีการทบทวนแผนการ
ปูองกัน/ความปลอดภัย และฝึกซ้อม
แผน 

ทุกนิคมฯ มีการทบทวนแผนการ
ปูองกัน/ความปลอดภัย และ
ฝึกซ้อมแผน 

ทุกนิคมฯ มีการทบทวนแผนการ
ปูองกัน/ความปลอดภัย และ
ฝึกซ้อมแผน 

1.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

2. ด้านสังคม 

2.1 โครงการจัดระเบียบการ
คมนาคมภายในนิคมฯ  
 
 

(1) นิคมฯ ที่มีปัญหาด้านการจราจร มีการ
จัดท าแผนงานแก้ไขปญัหาและด าเนินการ
ตามแผนแล้วเสร็จ ภายในปี 2557 

นิคมฯ ที่มีปัญหาด าเนินการจัดท า
แผน และด าเนินการปรับปรุงการ
บริหารจัดการตามแผนครบ 100% 

นิคมฯ ที่มีปัญหาด าเนินการจัดท า
แผน และด าเนินการปรับปรุงการ
บริหารจัดการตามแผนครบ 100% 

นิคมฯ ที่มีปัญหาด าเนินการ
จัดท าแผน และด าเนินการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการตาม
แผนครบ 100% 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2.2 โครงการพัฒนาการศึกษา
ชุมชน 

(1) นิคมฯ 10 แห่ง มีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาชุมชนและด าเนินการตามแผน
แล้วเสร็จ ภายใน    ปี 2557 

นิคมฯ 10 แห่ง มีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาชุมชนและ
ด าเนินการตามแผนแลว้เสร็จ 100% 

นิคมฯ 10 แห่ง มีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาชุมชนและ
ด าเนินการตามแผนแลว้เสร็จ 
100% 

นิคมฯ 10 แห่ง มีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาชุมชนและ
ด าเนินการตามแผนแลว้เสร็จ 
100% 
 
 
 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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ตาราง 2.1 แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กนอ. ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2555 - 2557) 

โครงการ เป้าหมาย 
ผลผลิต / ผลลัพธ ์

สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กนอ.  
ในกลยุทธ์ที ่

ปี 55 ปี 56 ปี 57 

2.3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดและลดอาชญากรรม 

(1) นิคมฯ 10 แห่ง มีการจัดกิจกรรมใน
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและลด
อาชญากรรม อยา่งต่อเนื่อง 

นิคมฯ 10 แห่งจัดกิจกรรมในการ 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลด
อาชญากรรม 

นิคมฯ 10 แห่งจัดกิจกรรมในการ 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลด
อาชญากรรม 

นิคมฯ 10 แห่งจัดกิจกรรมในการ 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลด
อาชญากรรม 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2.4 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 

(1) มีการประชุมคณะกรรมการ 3 ภาคีใน
การร่วมพัฒนาชุมชน / มกีระบวนการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย CSR/ECO ใน
นิคมฯ ทุกแห่ง อย่างต่อเนื่อง 

นิคมฯ ทุกแห่งด าเนินการจัดท า
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ 3 ภาคี/กลุ่มเครือข่าย 
CSR ในนิคมฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นิคมฯ ทุกแห่งด าเนินการจัดท า
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ 3 ภาคี/กลุ่ม
เครือข่าย CSR ในนิคมฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

นิคมฯ ทุกแห่งด าเนินการจัดท า
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ 3 ภาคี/กลุ่ม
เครือข่าย CSR ในนิคมฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1 การส่งเสริมให้สังคม ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม  ความ
ปลอดภัย  และ CSR 

(2) มีการจัดกจิกรรมร่วมกันระหวา่งกลุม่
เครือข่าย CSR อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
นิคมฯ ทุกแห่ง 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย CSR อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ในนิคมฯ ทุกแห่ง 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย CSR อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ในนิคมฯ ทุกแห่ง 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย CSR อย่าง
น้อยปีละ  
1 ครั้ง ในนิคมฯ ทุกแห่ง 
 

1.1 การส่งเสริมให้สังคม ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม  ความ
ปลอดภัย  และ CSR 

2.5 โครงการส่งเสริมการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน 
ต่างถิ่น 

(1) มีการรณรงค์ส่งเสริมให้แรงงานต่างถิ่น
ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ในพื้นที่ 

นิคมฯ  ทุกแห่งจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ส่งเสริมให้แรงงานต่างถิ่นย้าย
ทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ในพื้นที ่

นิคมฯ  ทุกแห่งจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ส่งเสริมให้แรงงานต่างถิ่น
ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ใน
พื้นที่ 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ส่งเสริมให้แรงงานต่างถิ่น
ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ใน
พื้นที่ 
 
 
 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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ตาราง 2.1 แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กนอ. ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2555 - 2557) 

โครงการ เป้าหมาย 
ผลผลิต / ผลลัพธ ์

สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กนอ.  
ในกลยุทธ์ที ่

ปี 55 ปี 56 ปี 57 

2.6 โครงการส่งเสริมการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
ท้องถิ่น 

(1) มีการจัดกจิกรรมในการส่งเสริมและ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่น อยา่ง
ต่อเนื่อง 

นิคมฯ จัดกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และ
กิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับท้องถิ่น  

นิคมฯ จัดกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
และกิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับท้องถิ่น  

นิคมฯ จัดกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
และกิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับท้องถิ่น  

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2.7 โครงการเพื่อสาธารณกุศล
และสังคมสงเคราะห์ 

(1) จัดท าโครงการเพื่อสาธารณกุศลและ
สังคมสงเคราะห์ในภาพรวม  ร่วมกับ
ผู้พัฒนาฯ ผู้ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง อย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดท าโครงการด้าน         
สาธารณกุศล/สังคมสงเคราะห์ใน
ภาพรวมอยา่งน้อย 1 โครงการ 

มีการจัดท าโครงการด้าน         
สาธารณกุศล/สังคมสงเคราะห์ใน
ภาพรวมอยา่งน้อย 1 โครงการ 

มีการจัดท าโครงการด้าน        
สาธารณกุศล/สังคมสงเคราะห์ใน
ภาพรวมอยา่งน้อย 
1 โครงการ 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. ด้านสขุภาพ 

3.1 โครงการรณรงค์/ส่งเสริม 
และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัย และโภชนาการแก่
พนักงานในนิคมฯ และชุมชน 

(1) มีการจัดกจิกรรมในการรณรงค์/
ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย และโภชนาการใหแ้ก่
พนักงานในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/นิคมฯ 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
(นิคมฯ ในพื้นที่มาบตาพุด 4 ครั้ง) 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการ อย่างน้อย 
1 ครั้ง 
(นิคมฯ ในพื้นที่มาบตาพุด 4 ครั้ง) 

นิคมฯ ทุกแห่งจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
(นิคมฯ ในพื้นที่มาบตาพุด 4 ครั้ง) 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3.2 สนับสนุนด้านการกีฬา
และการออกก าลังกายให้กับ
พนักงาน และชุมชน 

(1) นิคมฯ สนับสนุนด้านการกีฬา และ
ส่งเสริมการออกก าลังกายใหก้ับพนักงาน
ในนิคม และชุมชนโดยรอบ 

นิคมฯ ทุกแห่ง สนับสนุนด้านการกีฬา
และการออกก าลังกายให้กับพนักงาน 
และชุมชนโดยรอบ 

นิคมฯ ทุกแห่ง สนับสนุนด้านการ
กีฬาและการออกก าลังกายใหก้ับ
พนักงาน และชุมชนโดยรอบ 

นิคมฯ ทุกแห่ง สนับสนุนด้าน
การกีฬาและการออกก าลังกาย
ให้กับพนักงาน และชุมชน
โดยรอบ 
 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพ 
งาน CSR ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
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ตาราง 2.1 แผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กนอ. ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2555 - 2557) 

โครงการ เป้าหมาย 
ผลผลิต / ผลลัพธ ์

สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กนอ.  
ในกลยุทธ์ที ่

ปี 55 ปี 56 ปี 57 

4. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

4.1 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ยกระดับ/สนับสนุนสินค้าและ
บริการชุมชน และการจัดสรร
พื้นที่นิคมฯ ให้ชุมชนเข้าใช้
ประโยชน ์

(1) มีการจัดกจิกรรมในการส่งเสริมอาชพี
และสนับสนุนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

นิคมฯ ทุกแห่ง จัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 

นิคมฯ ทุกแห่ง จัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

นิคมฯ ทุกแห่ง จัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(2) มีการจัดพื้นที่ให้ชุมชนเขา้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อย 3 พื้นที่ ภายใน        ปี 2557 

นิคมฯ จัดพื้นที่ให้ชุมชนเข้าใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 พื้นที ่

นิคมฯ จัดพื้นที่ให้ชุมชนเข้าใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 พื้นที ่

นิคมฯ จัดพื้นที่ให้ชุมชนเข้าใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 พื้นที ่

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4.2 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น 

(1) มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถิ่นใน
นิคมฯ ทุกแห่ง ภายในป ี2557 

นิคมฯ จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น 

นิคมฯ จัดกิจกรรมในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวท้องถิ่น 

นิคมฯ จัดกิจกรรมในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวท้องถิ่น 

1.5 การพัฒนาประสิทธิภาพงาน CSR 
ของนิคมฯ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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กนอ. มีการด าเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยให้
ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม โดย กนอ. ได้จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมชุมชนในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ 
สถานศึกษา  ชุมชน  หน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  

       กนอ. ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ได้แก่ 

- โครงการนักเรียนทุนนิคมอุตสาหกรรม โดยการมอบทุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และสามารถสอบเข้าเรียนระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตามสาขาวิชาที่ กนอ. ก าหนดได้แก่   วิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  เริ่มด าเนินการมาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2545 

- โครงการ 1 นิคมอุตสาหกรรม 1 โรงเรียนในฝัน จัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพ่ือสนอง
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศ โดยการคัดเลือกโรงเรียน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ 1 โรงเรียน/1 นิคมอุตสาหกรรม และให้การสนับสนุนใน
การพัฒนาโรงเรียนดังกล่าวให้มีการยกระดับการเรียนการสอนเท่าเทียมกับโรงเรียนในระดับ
จังหวัด 

- โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โดยการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนรอบนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 

- โครงการ 60 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติรอบนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 
2549 - 2550 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี โดยคัดเลือกโรงเรียน รอบนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จ านวน  6 แห่ง   

- เพ่ือให้การสนับสนุนในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ให้เป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือที่มี
สาระความรู้ที่เอ้ือประโยชน์แก่เยาวชนและชุมชนใกล้เคียง และสนับสนุนให้เยาวชนรักการ
อ่าน 

- โครงการ 80 พรรษา มหามงคล 80 โรงเรียน 8,000 ทุน รอบนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
จัดท าขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ  
80 พรรษา ใน ปี พ.ศ.  2550 - 2551 โดยคัดเลือกโรงเรียนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั่ว
ประเทศจ านวน 80 แห่ง เพ่ือมอบทุนต่าง ๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนปรับแต่ง 
ภูมิทัศน์ ฯลฯ ให้แก่โรงเรียนเพ่ือน าไปพัฒนา/ยกระดับการศึกษา 
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- โครงการนิคมอุตสาหกรรม แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษา หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม และรับทราบการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม 

- โครงการรับนักเรียน/นักศึกษาเข้าท างานในช่วงปิดเทอม ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดเทอมเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบและให้
เยาวชนมีรายได้ ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยปูองกันปัญหาการมั่ว
สุมที่อาจน าไปสู่ปัญหายาเสพติดหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

- โครงการครูอาสา ร่วมกับผู้ประกอบการในการจัดอาสาสมัครจากบุคลากรของหน่วยงานไป
ให้ความรู้ (เป็นอาจารย์พิเศษ) แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน/สถานศึกษา
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

2.  ด้านสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

กนอ. ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ 

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทยร่วมใจช่วยอุทกภัย จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ได้ด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และมีการทูลเกล้าถวาย
เงินจ านวน 2 ล้านบาท เพ่ือสมทบกองทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (เพ่ือช่วย
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม)” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550  ณ ศาลา    ดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 

- โครงการรวมพลังรวมใจ มิติใหม่นิคมอุตสาหกรรมไทย  ร่วมใจมอบรถรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่  จัดท าขึ้นเพ่ือถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรง
เจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา  โดยการสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาด 8 เตียง
พร้อมอุปกรณ์  เพ่ือมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทยซึ่งได้มีการเข้าเฝูาฯ 
น้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา 

- โครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ในการบริจาค
โลหิตเพ่ือน าไปช่วยชีวิตผู้ปุวย 

- โครงการกีฬาสัมพันธ์/ต้านยาเสพติด/กีฬาเพ่ือเยาวชน  ร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความเข้าใจ  
และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กนอ. ผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม  
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ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและ
ชุมชน  รวมทั้งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 

- โครงการธงขาวดาวเขียว ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก าหนด 

- โครงการพ่ีปันน้อง  เป็นโครงการที่พนักงาน กนอ. ร่วมมือร่วมใจกันรวบรวมเงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ที่จ าเป็นเพื่อน าไปมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  โดยได้เริ่มด าเนินโครงการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 

- โครงการพลังแห่งการแบ่งปัน (Power of Sharing) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือ 
รวมพลัง และร่วมใจในกลุ่มชาวนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ กนอ.ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการ บริษัทร่วมทุน ฯลฯ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  ในการสร้างสรรค์
แบ่งปันความสุขแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการมอบทุนให้แก่มูลนิธิและสถานสงเคราะห์
จ านวน 15 แห่ง  ทั้งนี้แห่งละ 100,000 บาท  

- โครงการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ชุมชน โดย กนอ. ร่วมกับผู้ พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม จัดโครงการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยให้บริการต่อเนื่องเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ซึ่ง
มุ่งหวังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน 
กับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 

- โครงการรักษ์ถ่ินรักษ์เมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการน ารายได้ สู่ท้องถิ่น 
โดยเริ่มจากการรณรงค์ให้พนักงานในโรงงานย้ายทะเบียนราษฎร์ หรือย้ายทะเบียนรถเข้ามา
อยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการลงนามแสดงเจตนารมณ์เพ่ือ
สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ตลอดจนพนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยองได้มีการด าเนินการเพ่ือที่จะน ารายได้ สู่ท้องถิ่นโดยตรง  

3.  ด้านอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

      กนอ. ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

- โครงการเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปะการัง
และชายหาด และคณะกรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย  เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่เยาวชนและชุมชน  โดยให้ความรู้และ   ปลูกจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล 
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- โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ กนอ.  
ด าเนินการขึ้นเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน  รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม 

- โครงการห้องเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และความตระหนักด้าน
การรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือให้นิคม
อุตสาหกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือฟ้ืนฟู พัฒนา แหล่งน้ า คูคลอง  รอบบริเวณนิคม
อุตสาหกรรม และร่วมสร้างจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
โดยรอบ มีความร่มรื่น สะอาด และสวยงาม 

- โครงการปลูกต้นไม้ ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนใน
พ้ืนที่ ในการร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือให้มีความร่มรื่น สะอาด และสวยงาม ซึ่งเป็นการลดภาวะ
โลกร้อนและลดมลภาวะ 

4.   ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 

       กนอ. ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ได้แก่ 

- ทอดกฐินประจ าปี โดย กนอ. จะด าเนินการจัดงานทอดกฐินประจ าปีให้กับวัดที่อยู่บริเวณรอบ
นิคมอุตสาหกรรม 

- โครงการอบรมพุทธบุตร เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา  รู้จักใช้สติ สมาธิ เพ่ือให้เกิดปัญญา น ามาซึ่ง
พ้ืนฐานความคิด ที่ดี เพ่ือรักษาและด ารงไว้ซึ่งพุทธศาสนาเพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง และเพ่ือบรรเทาปัญหาสังคมอันเกิดจากเด็กขาดคุณธรรมและ
ปัญหายาเสพติด 

- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี โดยนิคมอุตสาหกรรม ต่าง ๆ        
ทั่วประเทศได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของ
ท้องถิ่น เช่น การทอดผ้าปุาสามัคคี หล่อเทียนพรรษาประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ าด าหัว) และกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

5.  ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

- โครงการส่งเสริมอาชีพและยกระดับและสนับสนุนสินค้าชุมชน กนอ. ร่วมกับผู้ประกอบการใน
การสนับสนุนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

40 

 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

โดยการน าผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย ลิ้นจี่ ลองกอง มาจ าหน่ายภายในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
และสนับสนุนอาหารจากชุมชนในการจัดงานต่าง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม 

ดังนั้นโครงการศึกษาส ารวจความพึงพอใจ และทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการ
ด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จึงมีส่วนของการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อการด าเนินงานด้าน CSR ของ กนอ.  ใน 5 ประเด็น คือ 1) ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ 2) ด้านการตอบสนอง 3) ด้านการสร้างความเชื่อมั่น 4) ด้ านการรู้จักและเข้าใจความ
ต้องการ และ 5) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมท่ีผ่านมา อันจะเป็นข้อมูลส าคัญในการมีส่วนพัฒนาชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
ด้านต่าง ๆ และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาแผนและแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมของ กนอ. ให้แก่ชุมชนในอนาคต    

 

2.9 แนวความเกี่ยวกบัแนวคิดการศึกษาทัศนคติของชุมชน 

ทัศนคติ ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2525 : 389)  โดยนิยามทัศนคติว่า คือ แนวความคิดเห็น ทัศนคติเป็นแนวความคิดที่ส าคัญมากแนวหนึ่งทาง
จิตวิทยาสังคม และการสื่อสาร ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2543 : 10)  ความคิดเห็นเป็นความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ สิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล 
สิ่งของ การกระท า สถานการณ์และอ่ืน ๆ รวมทั้งท่าทีที่แสดงออกที่บ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ลักษณะโดยรวมเป็นนามธรรม และแสดงให้เห็นถึงแนวทางการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบุคคลนั้น  

อดุลย์  จาตุรงคกุล  (2543 : 191)  ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง ความโน้มเอียงอันเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีจะก่อพฤติกรรมในลักษณะที่แสดงตามชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสม่ าเสมอ 

องค์ประกอบของทัศนคติ จะมีอยู่ 3 ประการ (ถวิล  ธาราโภชน์. 2522 : 69-70) คือ  

1. องค์ประกอบเกี่ยวกับการรู้ (Cognitive Component) หมายถึง ความคิด ความเชื่อของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การที่บุคคลจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดนั้น บุคคลจ าเป็นต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นเสียก่อน 
เพ่ือจะได้รู้ว่า สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ หรือเป็นโทษเพียงใด บางคนมีความรู้ในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย 
ก็เกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นได้ บางคนต้องรู้มากกว่านี้ จึงจะเกิดทัศนคติในสิ่งนั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า 
ปริมาณการรู้ต่อสิ่งใดแล้ว จึงจะเกิดทัศนคติในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 

2. องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้สึก  (Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่มีต่อเนื่องมาจาก
องค์ประกอบทางความคิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึกที่แสดงออกมาในลักษณะที่
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ยอมรับหรือต่อต้าน เมื่อบุคคลมีความรู้ในสิ่งใดมาแล้ว และความรู้นั้นมี มากพอที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นดีมี
ประโยชน์ บุคคลก็จะเกิดความรู้สึกชอบสิ่งนั้น แต่ถ้ารู้มาว่าสิ่งนั้นไม่ดี บุคคลก็จะเกิดความรู้สึกไม่
ชอบ 

3. องค์ประกอบทางการกระท า (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบที่ต่อเนื่องมาจาก
องค์ประกอบที่ 1 และ 2 เป็นความพร้อมที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล กล่าวคือ เมื่อบุคคลมี
ความรู้ในสิ่งนั้นแล้ว และความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบจะเกิดตามมา บุคคลก็จะพร้อมที่จะกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งลงไป 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2526 : 64-65)  กล่าวถึงการเกิดทัศคติว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ 
(Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ที่อยู่มากมาย และแหล่งที่ท าให้คนเกิดทัศนคติที่
ส าคัญ คือ 

1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะต่อ    สิ่งหนึ่ง
สิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะท าให้บุคคลนั้นเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นไปในทิศทางที่บุคคลนั้นเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน 

2. การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication From Others) จะท าให้เกิดทัศนคติจากการ
รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากผู้อ่ืน เช่น การพูดคุยกันของคนในชุมชน จะท าให้เกิดทัศนคติต่อการ
กระท าต่าง ๆ ตามที่เคยรับรู้มา  

3. สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อ่ืนท าให้เกิดทัศนคติได้ เช่น คนในชุมชน    เชื่อฟัง
ผู้น าชุมชน จะเลียนแบบการแสดงความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามไปด้วย 

4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากความ
เกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น 

ประเภทของทัศนคติ บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกมาได้ 3 ประเภท คือ 

1. ทัศนคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก หรืออารมณ์จากสภาพจิตใจ 
โต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้ง หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และ
การด าเนินกิจกรรมขององค์กรอื่น  

2. ทัศนคติเชิงลบ เป็นทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือ
ไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราว 
หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือหน่วยงานองค์กร สถาบัน และการด าเนินกิจการขององค์กรและอ่ืน 
ๆ 

3. ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน 
สถาบัน องค์กรและอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง 
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ซึ่งทัศนคติทั้ง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นคง
ในความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ หรือค่านิยมอ่ืน ๆ ที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การกระท า หรือสถานการณ์  

จากความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและการขยายตัวของโรงงานในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ และวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่รอบ
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของชุมชนที่มีต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1.  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม การใช้จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม คนงาน ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการท างานของตัวทวีคูณ การหมุนเวียนของระบบ
เศรษฐกิจในวงแคบและกว้างออกไป ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับชุมชน ได้แก่ การ
ประกอบอาชีพ โอกาสทางธุรกิจ การจ้างงาน การเพ่ิมหรือลดลงของรายได้ และรายจ่าย  การ
เข้าถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งคนในชุมชนจะได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในระดับ
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ทัศนคติที่มีต่อการมีนิคมอุตสาหกรรมแตกต่างกันไปด้วย 

2. ผลกระทบด้านสังคม เป็นผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล และในระดับสังคม ได้แก่ 
การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนในชุมชน ประชากรแฝง ความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาด้าน
การศึกษา คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมของชุมชน ปัญหาสังคม (อาชญากรรม , 
ยาเสพย์ติด, การพนัน ฯลฯ) ความสะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินกิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อแบบแผน
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน  2 ประการ คือ การกลายสภาพเป็นเมือง และการกลาย
สภาพเป็นอุตสาหกรรม ซึ่ง    ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลในด้านบวกและด้านลบ  

3. ผลในแง่บวก ถ้าหากพิจารณาในด้านการพัฒนาตนเอง บุคคลอาจจะมีความเป็นอยู่   ที่ดีขึ้น  อุดม
สมบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 ส าหรับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคใช้สอย เครื่องบริโภค อันได้แก่ อาหาร
การกิน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับการบริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
บุคคลอาจได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น มีความรู้และความคิดกว้างไกลขึ้น  

4. ผลในแง่ลบ ถ้าหากพิจารณาในหลักการของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ต้องมีการปรับตัว เริ่ม
ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนความรู้สึก นึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งบางคนอาจปรับไม่ทัน รวมทั้งไม่ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนกลายเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และถ้าหากผู้ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันและรับกับความเปลี่ยนแปลง และผู้ที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ใน
ชุมชนเดียวกัน และจ าเป็นต้องมีการพบปะกัน ผลที่เกิดข้ึนตามมา คือ รอยร้าวที่ไม่อาจเชื่อมต่อกัน
ได้ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาสังคมได้  
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5. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการมีนิคมอุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ โดยองค์ประกอบของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ/นิเวศน์วิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต และจ าเป็นจะต้องประเมินทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม 
ขนาดผลกระทบ ผลกระทบที่แก้ไขได้/แก้ไขไม่ได้ สิ่งที่จะได้รับผลกระทบเหล่านั้น และ
เปรียบเทียบผลกระทบที่จะเกิดข้ึน หากมีมาตรการ และไม่มีมาตรการต่าง ๆ 

6. ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ในส่วนนี้เป็น
ผลกระทบมาจากการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรม ซึ่งรวมในด้านการจัดการของนิคมอุตสหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ด้านการ
สื่อสารของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
อันมีผลกระทบกับชุมชนโดยตรง  

ดังนั้นโครงการศึกษาส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการ
ด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จึงมีส่วนของการศึกษาทัศนคติของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรม ต่อนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมใน 6 ด้าน คือ 1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  อันจะ
ท าให้รู้ถึงทัศนคติของชุมชน และสามารถด าเนินการที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 2) ผลกระทบด้าน
สังคม 3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 4) การจัดการของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 5) การ
สื่อสารของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม และ 6) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมถึง
การศึกษาผลกระทบที่เก่ียวข้องกับโอกาสในการประกอบอาชีพ รายได้และที่พักอาศัยของคนในชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการมีส่วนในการพัฒนาชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ให้มีความเจริญมากขึ้น และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝุายที่เก่ียวข้อง  
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บทท่ี 3 

กรอบและวิธีการศึกษา 

3.1 กรอบและประเด็นในการศึกษา 
 กรอบการศึกษาและประเด็นในการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม  
 การส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่มีต่อการด าเนินงานของ
นิคมอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงค์ มีกรอบการศึกษา ดังภาพ 

ภาพ 3.1  กรอบการศึกษาและประเด็นในการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาก าหนด

กลุ่มตัวอย่างและรา่ง

แบบส ารวจความพึง

พอใจของ กนอ.  

ความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชมโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม 
1. ด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 
2. ด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
3. โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ (สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, สังคม, สุขภาพ 
และเศรษฐกิจชุมชน) 
4. ด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการ (ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้, การตอบสนอง, การสร้างความ
เชื่อมั่น, การรู้จักและเข้าใจความต้องการ และความเป็น
รูปธรรมของการจัดกิจกรรม) 

ข้อเสนอแนะ และ
วิธีการพัฒนา/ 
ปรับปรุงการ

ด าเนินงานของ 
กนอ. 

ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคม
อุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรม 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ (สิ่งแวดล้อม, สังคม และ
เศรษฐกิจ) 
3. ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
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ประเด็นในการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในการศึกษา
ครั้งนี้ มธ. ได้อาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการส ารวจ 
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
              ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนตัว รายได้ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น)  

              ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
3. โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ 
4. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 

 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย 3 ด้าน 
ดังนี้ 

1. การจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ  
 2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
 2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 
 2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 
3. ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ มีต่อการด าเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.)  

 นอกจากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มธ.จะได้ท าการคัดเลือก
ชุมชนที่มีความน่าสนใจเป็นกรณีศึกษาเพ่ือสอบถามข้อมูลในเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ประธานชุมชนเพ่ือ
รับทราบ ท าความเข้าใจ และใช้เป็นข้อเสนอแนะต่อ กนอ. ในประเด็นต่าง ๆ ของการด าเนินการของ กนอ. ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปสร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งการคัดเลือก
ชุมชนที่มีความน่าสนใจจะได้มาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามและสังเกตจากการลงภาคสนาม
ในพ้ืนที่ของพนักงานสัมภาษณ์ 
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3.2 วิธีการศึกษา 

 1) การสุ่มตัวอย่างและการก าหนดขนาดตัวอย่างชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม    

 การสุ่มตัวอย่างชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในแต่ละแห่งที่เป็นเปูาหมาย มธ. ได้วางแผนการสุ่ม
ตัวอย่างไว้ 4 ขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนแรกเป็นการสุ่มตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่
ก าหนดไว้ใน TOR ขั้นตอนต่อมาเป็นการสุ่มตัวอย่างทุกชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่ก าหนดไว้ใน TOR 
จากนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนที่ตกเป็นตัวอย่างที่สะดวกและยินดีจะให้ข้อมูลกับทีมภาคสนาม
ในการเข้าเก็บข้อมูล และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสุ่มตัวอย่างคนในครัวเรือนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนที่
สามารถให้ข้อมูลได้ (ภาพ 3.2)    

ภาพ 3.2 การสุ่มตัวอย่างชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 4 ขั้นตอน (Four-Stages Sampling) 
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จ านวนนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมตามข้อก าหนดและขอบเขตงานได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 
15 แห่ง รวมจ านวนครัวเรือนไม่น้อยกว่า 87,610 และมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 203,421 คน เพ่ือส ารวจ
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ในการ
สร้างคุณภาพชีวิต สังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม การก าหนดขนาดตัวอย่างค านวณในท านอง
เดียวกันกับการก าหนดขนาดตัวอย่างของผู้ประกอบการ แต่เนื่องจากจ านวนคนในแต่ละชุมชนมีจ านวน
ค่อนข้างมาก การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยการค านวณจากจ านวนคนในชุมชนรวมแล้วค านวณขนาด
ตัวอย่างออกมานั้นมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากจ านวนตัวอย่างจะเป็นค่าคงที่ประมาณได้ 400 ตัวอย่าง ซึ่งไม่
สมเหตุและผลที่จะน า 400 คนมาเป็นตัวแทนคนมากกว่า 2 แสน คน ดังนั้น การก าหนดขนาดตัวอย่างราย
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมแทนที่จะค านวณเป็นขนาดตัวอย่างโดยรวมแล้วค่อยกระจายกลับไป
ตามสัดส่วน ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่ มธ. เลือกที่จะใช้เพ่ือให้ขนาดตัวอย่างสะท้อนความเป็นตัวแทน
ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม อย่างแท้จริง (ตาราง 3.1)  

ตัวอย่างการค านวณจ านวนครัวเรือนตัวอย่างในนิคมอุตสาหกรรมบางชันสามารถค านวณได้ดังนี้  

  
     

              
 

      

 อีกจุดหนึ่งที่จะมีความแตกต่างกันกับการก าหนดขนาดตัวอย่างของผู้ประกอบการในหัวข้อก่อนหน้า 
คือ การก าหนดความความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในที่นี้ มธ. เลือกก าหนดที่ร้อยละ 50 เนื่องจากโอกาสที่จะ
ไดร้ับความร่วมมือ ความสะดวก และความยินยอมพร้อมใจในการตอบแบบส ารวจฯ โดยได้ข้อมูลที่มีคุณภาพดี
ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ส าคัญค าตอบที่ได้รับกลับมาอาจมีความเสี่ยงต่อการน าไปใช้ เพราะขาดความเชื่อถือ
และมีปัญหาในเรื่องคุณภาพของข้อมูล จึงมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดความคลาดเคลื่อนให้มากกว่าร้อยละ 20 

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม จะมีค่าเท่ากับ (
  

   
    )       = 524 

ราย นอกจากนั้น การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยสูตรการค านวณของ Taro Yamane มีข้อจ ากัดในกรณีที่
ขนาดประชากรมีจ านวนมาก การค านวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรจะใกล้เคียงกับ 400 ตัวอย่าง ในการก าหนด
ขนาดตัวอย่างคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีจ านวน 203,421 คนและมากกว่า 87,610 ครัวเรือน 
จึงไม่เหมาะสมหากจะก าหนดขนาดตัวอย่างจากยอดรวม ในที่นี้ มธ. จึงก าหนดขนาดตัวอย่างรายชุมชนแทน 
ซึ่งเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางพลีและหนองแคเป็นการประมาณจ านวนครัวเรือนที่มีจากจ านวนประชากร 
เนื่องจากท้ายภาคผนวกใน TOR มิได้มกีารระบุไว้ โดยคิดจากฐานว่า 1 ครัวเรือนมี 4 คน 
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ตาราง 3.1 จ านวนตัวอย่างคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่ต้องการและท่ีเก็บจริง 

ล าดับที ่ รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม จ านวนชุมชน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนตัวอย่าง 

ที่ต้องการ 
จ านวนตัวอย่าง 

ที่เก็บจริง 

1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 5 2,772 350 525 

2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 1 35 35 35 

3 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 12 1,544 318 477 

4 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 5 403 201 302 

5 นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 9 7,069 379 569 

6 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 6 2,071 336 504 

7 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 5 4,920 370 555 

8 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 4 1,958 333 500 

9 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 2 490 221 332 

10 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา 13 5,101 371 557 

11 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุด (5 แห่ง) 42 28,726 395 593 

12 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 8 309 175 263 

13 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 6 24,188 394 591 

14 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 8 8,059 382 573 

15 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 2 375 194 291 

 รวม 128 88,020 4,454 6,667 

 

 2) เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ    

 มธ. ได้อาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการส ารวจ 
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)  
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม (ใช้สเกล 5 ระดับ) 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
 มธ. ก าหนดเกณฑ์การส ารวจด้วยสเกล 0-10 คะแนน (ยกเว้นส่วนที่ 3) และน ามาแปลงคะแนนเป็น
สเกล 1-5 คะแนน โดยมีข้อก าหนดการแปลงคะแนน ดังนี้  
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    0-2  คิดเป็น   1  คะแนน 
    3-4  คิดเป็น   2  คะแนน 
    5-6  คิดเป็น   3  คะแนน 
    7-8  คิดเป็น   4  คะแนน 
    9-10  คิดเป็น   5  คะแนน 
 จากการแบ่งช่วงคะแนนข้างต้นนี้ มธ.จะท าการแปลงคะแนนในแต่ละข้อ หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่เรียบร้อย โดยการแปลงค่าคะแนนจากฐานคิด 0-10 เป็น 1-5 (ภาพ 3.3) ก่อนที่จะท า
การค านวณเพ่ือหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม เพ่ือหาผลรวมของคะแนนที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ประเมินในทุก
ข้อค าถามรวมกันเป็นด้านต่าง ๆ  
 อย่างไรก็ตาม มธ. ได้อาศัยเหตุผลที่ว่า กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ด าเนินการตามที่ได้ส ารวจไปนั้น หาก
ผู้ประกอบการได้ใช้บริการจริงไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ก็ย่อมต้องสะท้อนภาพการให้บริการของ กนอ. 
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การแบ่งช่วงคะแนนจึงมีระยะห่างที่เท่า ๆ กัน ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับได้  ในขณะเดียวกัน
ช่วงคะแนนที่อยู่ด้านปลาย (พอใจมากที่สุดและไม่พอใจเลย) จะมีช่วงคะแนนที่สะท้อนระยะห่างที่กว้างกว่า  
ด้วยเหตุที่ มธ. ต้องการสะท้อนภาพการประเมินความพึงพอใจในระดับที่เข้มข้น เป็นต้นว่า หากจะได้รับความ
พึงพอใจในระดับสูง ก็จะต้องมีคะแนนอยู่ในช่วง 9 – 10 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นเหตุเป็นผลในการก าหนด
ช่วงค่าคะแนนเพ่ือสะท้อนภาพความพึงพอใจที่มีต่อ กนอ. 
 

 

 

 

ภาพ 3.3 เกณฑ์การแปลงคะแนนความพึงพอใจ 

  จากข้างต้นนี้ เมื่อ มธ. ได้ท าการแปลงคะแนนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้ว จึงได้
ก าหนดนิยามของช่วงคะแนนความพึงพอใจและทัศนคตติ่อการให้บริการของ กนอ. ใน 5 ระดับ ไว้ดังนี้ 
          ค่าเฉลี่ย    ความพึงพอใจ / ทัศนคติ 

 4.50 – 5.00  หมายถึง  พอใจมากที่สุด / ปรับปรุงมาก 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  พอใจมาก / ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
 2.50 – 3.49   หมายถึง  พอใจปานกลาง / ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
 1.50 – 2.49   หมายถึง  พอใจน้อย / ปรับปรุงเล็กน้อย 
 ตั้งแต่ 1.49 ลงมา  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด / ปรับปรุงน้อย  

 

4 2 7 8 6 1 5 3 0 9 10 

1 2 3 4 5 
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 3) การเก็บรวบรวมและควบคุมคุณภาพข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มธ. แบ่งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ออกเป็น 4 
พ้ืนที่ ดังนี้ 

ตาราง 3.2 พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

พ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรม 
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

2. ภาคกลางและภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

3. ภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (5 แห่ง) 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

4. ภาคใต้ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

 
 มธ. มีทีมในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามรวม 4 ทีมแบ่งออกตามพ้ืนที่ แต่ละทีมจะมีผู้ควบคุมดูแล 
(Supervisor) 1 คน ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้และสามารถดูแลรับผิดชอบการเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี การ
แบ่งความรับผิดชอบนั้น ทีมเก็บข้อมูลในพ้ืนที่แต่ละแห่งจะส ารวจข้อมูลคนในชุมชนเป็นส าคัญ โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในขั้นตอนที่ 3 ตามที่ได้เสนอไว้ในภาพประกอบ 2 เพ่ือให้ได้
จ านวนตัวอย่างครบตามที่ก าหนด ในขณะเดียวกัน ผู้ควบคุมดูแล จะท าการส ารวจผู้ประกอบการที่ตกเป็น
ตัวอย่างในพ้ืนที่นั้น ๆ พร้อมเสนอชื่อสถานประกอบการและชุมชนที่มีความน่าสนใจให้  มธ. เพ่ือพิจารณา
จัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจต่อไป นอกจากนี้  ผู้ควบคุมดูแลยังจะต้อง
ท าหน้าที่ระบุพิกัดหรือจุดเพ่ือใช้ในการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบที่มีความน่าสนใจและง่ายต่อการท า
ความเข้าใจโดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการน าเสนอผลการศึกษา ขณะเดียวกันในแต่ละทีมจะมี
ผู้รับผิดชอบงานภาคสนาม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมดูแลงานทั้งหมดในภาพรวม 
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 ช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลใน 4 พ้ืนที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม รวมทั้งพ้ืนที่
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งก่อนการจัดเก็บข้อมูล มธ. จะติดต่อประสานกับทั้งผู้ประกอบการและ
ประธานชุมชน ที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์เพ่ือประสานช่วงวันเวลาและนัดหมายในการขอ
เข้าสัมภาษณ์ก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงตามแผนการด าเนินการ 

 ในส่วนของการควบคุมคุณภาพข้อมูล มธ.มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) อบรมหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ส ารวจภาคสนาม เกี่ยวกับแบบส ารวจและวิธีการในการลงพ้ืนที่ 
    ส ารวจและลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
 2) ควบคุมคุณภาพข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนามในแต่ละพ้ืนที่โดยผู้ควบคุมดูแล 
 3) ควบคุมคุณภาพข้อมูลของงานภาคสนามทั้งหมดโดยผู้รับผิดชอบงานภาคสนาม 
 4) สุ่มข้อมูลตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบซ้ าร้อยละ 5 จากตัวอย่างทั้งหมด เพ่ือยืนยันความสอดคล้องของ
    ข้อมูลที่ได้รับ 
 5) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
 

 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

มธ. จะน าเสนอผลการส ารวจ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  

รูปแบบที่ 1 การน าเสนอข้อมูลทั่วไปและผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของรายงานการศึกษา 

ในส่วนแรกนี้  มธ. จะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 

ส่วนที่ 1 การน าเสนอข้อมูลทั่วไป ด้วยตารางที่ระบุจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด ขึ้นอยู่กับระดับการวัดของข้อมูล (Scale of Measurement) ในแต่ละคุณลักษณะของ
สิ่งที่สนใจศึกษา (ข้อค าถาม) 

ส่วนที่ 2 การน าเสนอในประเด็นที่น่าสนใจ จ าแนกตามข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของตัวอย่างทั้ง
ผู้ประกอบการและคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยอาศัยแผนภูมิแท่งเชิงซ้อน 
(Clustered Bar Chart) และ/หรือ รูปแบบการน าเสนออ่ืนที่น่าสนใจและง่ายต่อความเข้าใจ 

ส่วนที่ 3 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยสถิติวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมเพ่ือก าหนด
ปัจจัยที่ส าคัญและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ความพึงพอใจ
และทัศนคติของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมเพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะต่อ 
กนอ. ในการสร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม การน าเสนอในส่วนนี้จะอาศัยตาราง
น าเสนอแสดงค่าสถิติที่ส าคัญและผลการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค และ/หรือรูปแบบการน าเสนออ่ืนที่น่าสนใจ
และง่ายต่อความเข้าใจ 
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รูปแบบที่  2 การน าเสนอผลการส ารวจโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) 

เพ่ือให้ กนอ. โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงได้ใช้ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือวางแนวทางก าหนด
นโยบายและวางแผนกลยุทธ์บนฐานของข้อมูลการส ารวจฯ นี้ได้โดยง่าย  มธ. จึงเสนอผลการส ารวจโดยใช้
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) จัดท าเป็น Application แยก
ต่างหากจากรายงานการน าเสนอโดยบรรจุในรูปแบบของ CD/DVD หรือการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมเฉพาะ สิ่งที่ มธ. จะน าเสนอผ่านช่องทางนี้ ประกอบไปด้วย 

ส่วนที่ 1 จัดท าแผนที่การให้บริการของ กนอ. ทั้งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 
รวมทั้งชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่ตกเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 

ส่วนที่  2 การน าเสนอผลการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการ และ ความพึงพอใจและทัศนคติของคนในชุมชนโดยอาศัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในแต่
ละด้านของการให้บริการตามภารกิจของ กนอ. จ าแนกตามพ้ืนที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรม การจัดตั้ง และอ่ืน ๆ ที่
น่าสนใจ ดังแผนการในการน าเสนอและตัวอย่าง 

 ในส่วนของเทคนิควิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มธ. จะอาศัยเทคนิควิธีการที่มีความ
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล โดยจะอาศัยสถิติวิเคราะห์เชิงพหุตัวแปร (Multivariate Analysis) เช่น การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยที่ก าหนดความพึง
พอใจ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการวิเคราะ ห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะโดยทั่วไปของคนในชุมชนกับความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อการให้บริการ
ของ กนอ. การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) เพ่ือแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการและคนในชุมชนใน
ด้านความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังและทัศนคติที่มีต่อการด าเนินการให้บริการของ กนอ. ในมิติ
ต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การบอกกลุ่มผู้ประกอบการและคนในชุมชนที่สามารถน าเสนอข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ให้บริการของ กนอ. จากความเร่งด่วนมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุดเพ่ือปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการในการ
ให้บริการของ กนอ. ความเชื่อมโยงในลักษณะของเทคนิคการวิเคราะห์แบบเส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงมิติของตัวแปร โดยเฉพาะความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังและทัศนคติ 
น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ เทคนิควิธีการวิเคราะห์เหล่านี้จะถูกน ามาใช้ตามความเหมาะสมของ
การศึกษาและลักษณะของข้อมูลเป็นส าคัญ รวมถึงความต้องการของ กนอ. ด้วย ในขณะเดียวกัน การน าเสนอ
ผลการศึกษาโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทวิ (Bivariate Analysis) เช่น T-Test, Analysis of 
Variance (ANOVA), Chi-Square Test เป็นต้น สามารถน ามาใช้ในการศึกษาได้เช่นกัน หากเป็นความ
ประสงค์ของ กนอ. เพ่ือง่ายต่อความเข้าใจและยอมรับในข้อจ ากัดของเทคนิควิธีการเหล่านี้ได้ 
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บทท่ี 4 

พื้นที่ในการศึกษา 

ตามที่ มธ. ได้ลงพ้ืนที่ในการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ทั้งสิ้น 15 แห่ง จึงได้น าเสนอพ้ืนที่ในการศึกษาส ารวจ
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพ่ือสะท้อนให้เห็นอาณา
บริเวณที่ มธ. ได้ลงส ารวจจริงในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม สามารถอ้างอิงได้อย่างชัดเจน และ
สะดวกในการท าความเข้าใจ ทั้งนี้ การจัดท าแผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 15 แห่ง 
และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ นอกจากสะท้อนภาพการลงส ารวจข้อมูลของ มธ. แล้ว ในทางเดียวกันนี้ ยัง
แสดงให้เห็นอาณาบริเวณที่ได้รับผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบจากการด าเนินงานของ กนอ. ในนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทั้ง 15 แห่งได้อย่างชัดเจน  

โดย มธ. จะน าเสนอภาพใน 2 รูปแบบ ได้แก่   
 1. แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  
 2. แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และภาพบรรยากาศการลงส ารวจใน

     ชุมชนโดยรอบ  
โดยมีล าดับการน าเสนอ ดังนี้ 

  1. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
  2. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
  3. นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  
  4. นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  
  5. นิคมอุตสาหกรรมบางปู  
  6. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  
  7. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
  8. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน)  
  9. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  
  10. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา)  
  11. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   
  12. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด   
  13. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
  14. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
  15. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
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ภาพ 4.1 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ 
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ภาพ 4.2 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ 
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ภาพ 4.3 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ 
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ภาพ 4.4 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ 
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ภาพ 4.5 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ 
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ภาพ 4.6 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ 
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ภาพ 4.7 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ 

 
 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.8 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.9 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.10 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.11 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.12 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ

 

 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.13 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.14 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.15 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.16 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชน

โดยรอบ 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.17 แผนทีต่ั้งของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.18 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.19 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.20 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.21 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.22 แผนที่ตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.23 แผนที่ตั้งของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.24 แผนที่ตั้งของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.25 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.26 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.27 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.28 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.29 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และชุมชนโดยรอบที่ท าการส ารวจ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ภาพ 4.30 แผนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และภาพบรรยากาศการลงส ารวจในชุมชนโดยรอบ  

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

บทท่ี 5 

ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ ์(CSR) 

 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 2. ความพึงพอใจของของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม  
    ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) 
 3. ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและเรืออุตสาหกรรม 
กลุ่มตัวอย่างของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้ในการส ารวจทั้ง 15 แห่ง ซึ่งอาศัยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แบบ 3 ขั้นตอน คล้ายคลึงกับแนวทางในการสุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 6,667 ตัวอย่าง 
วิธีการเลือกเก็บตัวอย่างในแต่ละชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ใช้วิธีการสุ่มตามรายชื่อชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแต่ละแห่ง จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย เพ่ือให้ได้ครัวเรือนในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม แล้วจึงเลือก
ตัวแทนของครัวเรือนโดยอาศัยความเป็นตัวแทน (Representative Sampling) ซึ่งมีจ านวนแบบส ารวจที่เก็บ
ได้จริง 6,647 ราย (ตาราง 5.1) 
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ตาราง 5.1 จ านวนตัวอย่างชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแบ่งตามนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 
คนในชุมชนที่ต้องการ คนในชุมชนที่เก็บได้จริง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวม 6,667 100.00 6,647 99.70 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 525 7.87 526 100.19 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 35 0.52 45 128.57 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 477 7.15 475 99.58 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 302 4.53 302 100.00 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู  569 8.53 576 101.23 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 504 7.56 462 91.67 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 555 8.32 562 101.26 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู) 500 7.50 464 92.80 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 332 4.98 350 105.42 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา 557 8.35 557 100.00 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 593 8.89 607 102.36 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 263 3.94 263 100.00 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 591 8.86 591 100.00 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 573 8.59 573 100.00 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 291 4.36 294 101.03 
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 ในการเก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 15 แห่ง ซึ่งมีจ านวนแบบส ารวจที่เก็บได้
ทั้งหมด 6,647 ราย เมื่อแบ่งตามการเก็บข้อมูลพบว่า ข้อมูลที่เก็บแบบส ารวจมาด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรงมี
จ านวน 5,806 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.37 และข้อมูลที่เก็บมาโดยให้ผู้ให้ข้อมูลตอบด้วยตนเองมีจ านวน 839 
ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.63 (ตาราง 5.2) 

ตาราง 5.2 การเก็บข้อมูลแบบส ารวจแยกตามนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 

สัมภาษณ์โดยตรง ผู้ให้ข้อมูลตอบด้วยตนเอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวม 5,806 87.37 839 12.63 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 486 92.40 40 7.60 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 0 0.00 45 100.00 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 472 99.37 3 0.63 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 299 99.67 1 0.33 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู  382 66.32 194 33.68 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 449 97.19 13 2.81 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 520 92.53 42 7.47 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู) 0 0.00 464 100.00 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 347 99.14 3 0.86 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา 556 99.82 1 0.18 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 590 97.20 17 2.80 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 263 100.00 0 0.00 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 590 99.83 1 0.17 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 564 98.43 9 1.57 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 288 97.96 6 2.04 
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เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบส ารวจก็จะพบว่า จากจ านวนข้อมูล 6,667 
ข้อมูลข้อมูลโดยส่วนใหญ่มีคุณภาพดี โดยแบ่งเป็น 

 ข้อมูลที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 27.70 โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มี
ข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก สูงที่สุด คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และ
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ตามล าดับ   

ข้อมูลที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” คิดเป็นร้อยละ 35.67 โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มี
ข้อมูลอยู่ในระดับดี สูงที่สุด คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามล าดับ 

ข้อมูลที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  คิดเป็นร้อยละ 25.33 โดยชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมที่มีข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง สูงที่สุด คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร นิคม
อุตสาหกรรมหนองแค และนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตามล าดับ 

ข้อมูลที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ไม่ดี” คิดเป็นร้อยละ 2.96 โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มี
ข้อมูลอยู่ในระดับไม่ดี มากที่สุด คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ตามล าดับ 

และส่วนสุดท้าย ข้อมูลที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ” คิดเป็นร้อยละ 8.34 โดยชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลอยู่ในระดับร้อยละ 100 คือ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
(ล าพูน) (ตาราง 5.3) 
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ตาราง 5.3 คุณภาพของข้อมูลแยกตามรายนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรม 

คุณภาพของข้อมูล 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ไม่ด ี
ไม่ทราบ/ไม่

แน่ใจ 
จ านว

น 
ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

รวม 1,798 27.70 2,315 35.67 1,644 25.33 192 2.96 541 8.34 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 240 45.63 181 34.41 94 17.87 9 1.71 2 0.38 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 0 0.00 35 77.78 3 6.67 7 15.56 0 0.00 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 32 6.74 157 33.05 268 56.42 11 2.32 7 1.47 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 30 9.93 101 33.44 139 46.03 14 4.64 18 5.96 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู  228 49.46 168 36.44 51 11.06 13 2.82 1 0.22 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 225 48.70 154 33.33 69 14.94 12 2.60 2 0.43 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 140 26.92 217 41.73 128 24.62 28 5.38 7 1.35 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 464 100.00 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 158 45.14 131 37.43 56 16.00 4 1.14 1 0.29 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา) 212 38.06 191 34.29 135 24.24 18 3.23 1 0.18 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 109 17.96 279 45.96 187 30.81 16 2.64 16 2.64 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 78 29.66 124 47.15 53 20.15 8 3.04 0 0.00 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 143 24.20 258 43.65 173 29.27 13 2.20 4 0.68 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 172 30.02 229 39.97 140 24.43 29 5.06 3 0.52 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 31 10.54 90 30.61 148 50.34 10 3.40 15 5.10 
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ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก จ านวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพในครอบครัว รายได้ส่วนตัว รายได้ครอบครัว ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน สมาชิกในครอบครัวที่ท างานในนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  และการเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคม
อุตสาหกรรมจัดขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงเป็นส่วนมาก ถึงร้อยละ 62.67 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 30-44 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 รองลงมา คือช่วงอายุ 45-59 ปี มีถานภาพสามรสเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
73.19 และในส่วนของระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมาก มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สูง
ถึงร้อยละ 89.28 และมีอาชีพหลักค้าขายและธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือรับจ้างทั่วไป และเป็นผู้
ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ  

โดยมาก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนคิดเป็นร้อยละ 27.27 โดยมี
ค่าเฉลี่ยจ านวนสมาชิก 4.24 คนต่อครัวเรือน อีกทั้งเมื่อพิจารณาสถานภาพในครอบครัว พบว่าผู้ตอบแบบ
ส ารวจมีสถานภาพเป็น “สมาชิกในครอบครัว” เกินกว่าครึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.64 ส่วน “หัวหน้าครอบครัว” 
คิดเป็นร้อยละ 40.36 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 14,581 บาท ส่วนใหญ่จะมีรายได้ประมาณ 
15,000-29,999 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.82  ส่วนรายได้รวมในครัวเรือนประมาณ 20,000-39,999 
บาทโดยเฉลี่ยแล้วมีรายได้ครัวเรือนละ 28,861 บาท 

ในด้านการเป็นสมาชิกในชุมชน พบว่าโดยส่วนมากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นจ านวนกว่าครึ่งอยู่อาศัยใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 52.12 โดยมีสถานภาพเป็น “สมาชิกชุมชน” โดยส่วนใหญ่ถึงร้อย
ละ 89.08 รองลงมา มีสถานภาพเป็น “กรรมการชุมชน” 

นอกจากนี้ยังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ถึงนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่สูงถึงร้อยละ 98.32  แต่
กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่ส ารวจไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่ท างานในนิคมอุตสาหกรรมเลยเกินกว่าครึ่ง 
อีกท้ังยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมจัดขึ้นในพ้ืนที่กว่าร้อยละ 67.70 (ตาราง 5.4) 
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ตาราง  5.4 คุณลักษณะทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 

คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 2,371 37.33 

หญิง 3,980 62.67 

อาย ุ     

< 30 ปี 1,194 18.96 

30-44 ปี 2,218 35.22 

45-59 ปี 1,978 31.41 

60 ขึ้นไป 908 14.42 

(ต่ าสุด 15 ปี สูงสุด 92 ปี เฉลี่ย 43.26 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.56 ปี)     

สถานภาพสมรส     

โสด 1,365 21.55 

สมรส 4,636 73.19 

หม้าย 221 3.49 

หย่าร้าง 112 1.77 

ระดับการศึกษา     

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 5,615 89.28 

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 600 9.54 

สูงกว่าปริญญาตร ี 74 1.18 

อาชีพหลัก     

ข้าราชการ/พนง.รัฐวสิาหกิจ  359 5.67 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว  1,709 27.02 

นักเรียน/นักศึกษา  239 3.78 

รับจ้างท่ัวไป     1,182 18.68 

เกษตรกรรม 519 8.20 

ประมง  178 2.81 

พนักงานในสถานประกอบการในนิคมฯ/ท่าเรือฯ 755 11.93 

พนักงานในสถานประกอบการนอกนิคม/ท่าเรือฯ 177 2.80 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ   1,003 15.86 
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คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 

อื่น ๆ 205 3.24 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว      

1 คน 229 3.63 

2 คน 772 12.23 

3 คน 1,264 20.03 

4 คน 1,751 27.75 

5 คน 1,104 17.50 

6 คนขึ้นไป 1,190 18.86 

(ต่ าสุด 1 คน สูงสุด 27 คน เฉลี่ย 4.24 คน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.96 คน)     

สถานภาพในครอบครัว     

หัวหน้าครอบครัว 2,528 40.36 

สมาชิกในครอบครัว 3,736 59.64 

รายได้ส่วนตัว     

< 15,000 บาท 2,649 62.98 

15,000 - 29,999 บาท 1,124 26.72 

30,000 ขึ้นไป 433 10.29 

(ต่ าสุด 0 บาท สูงสุด 600,000 บาท เฉลี่ย 14,581 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16,473 บาท)     

รายได้ครอบครัว     

< 20,000 บาท 1,491 37.57 

20,000 - 39,999 บาท 1,620 40.82 

40,000 - 59,999 บาท 538 13.56 

60,000 บาทขึ้นไป 320 8.06 

(ต่ าสุด 0 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท เฉลี่ย 28,861 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 35,020 บาท)     

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน     

< 5 ปี 1,034 17.11 

5-9 ปี 831 13.75 

10-14 ปี 622 10.29 

15-19 ปี 407 6.73 

20 ปีขึ้นไป 3,150 52.12 
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คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 

(ต่ าสุด 0 ปี สูงสุด 89 ปี เฉลี่ย 24.61 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20.32 ปี)     

สถานภาพในชุมชน     

สมาชิกชุมชน 5,622 89.08 

ผู้น าชุมชน 142 2.25 

กรรมการชุมชน 338 5.36 

อื่น ๆ โปรดระบ ุ 209 3.31 

สมาชิกในครอบครัวที่ท างานในนคิมฯ / ท่าเรือฯ     

ไม่มเีลย 3,350 53.57 

มี 1 คน 1,640 26.23 

มี 2 คน 1,012 16.18 

มี 3 คนขึ้นไป 251 4.01 

การรับรู้และการมสี่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่      

รู้จัก 6,256 98.32 

ไม่รู้จัก  107 1.68 

ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอตุสาหกรรมจดัขึ้นในพ้ืนท่ีหรือไม่     

เคย 2,044 32.30 

ไม่เคย  4,284 67.70 
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5.2 ความพึงพอใจของของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม  
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) 

ความพึงพอใจของชุมชนรายข้อค าถามต่อการด าเนินงานด้าน CSR 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) โดยได้ศึกษาในประเด็น ได้แก่ การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชน การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และกิจกรรมที่นิคมด าเนินการ ซึ่งผลจาก
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง กนอ. พบว่าความพึงพอใจในการด าเนินงานทั้ง 4 
ด้าน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงถึง 4.38  

 และเมื่อพิจารณารายประเด็นที่ศึกษาพบว่า ประเด็นในเรื่อง “การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน” มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ในขณะที่ประเด็นอ่ืน ๆ มี
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด 

 อีกทั้งเมื่อพิจารณาความพึงพอใจและความคิดเห็นในแต่ละประเด็นรายข้อค าถาม พบว่า มีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด” เพียง 2 ระดับเท่านั้น (ตาราง 5.5) 
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ตาราง 5.5 ความพึงพอใจของชุมชนรายข้อค าถามต่อการด าเนินงานด้าน CSR 
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้าน CSR จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 1,977 4.38 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 1,969 4.20 พอใจมาก 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 1,969 4.50 พอใจมากท่ีสุด 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 1,948 4.40 พอใจมาก 

4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ 1,967 4.41 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 1,967 4.17 พอใจมาก 

1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 1,967 4.08 พอใจมาก 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 1,969 4.19 พอใจมาก 

1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 1,965 4.15 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 1,965 4.39 พอใจมาก 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 1,966 4.56 พอใจมากท่ีสุด 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 1,968 4.56 พอใจมากท่ีสุด 

2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 1,965 4.55 พอใจมากท่ีสุด 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 1,960 4.35 พอใจมาก 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 1,549 4.28 พอใจมาก 

3.2 ด้านสังคม 1,472 4.64 พอใจมากท่ีสุด 

3.3 ด้านสุขภาพ 1,274 4.24 พอใจมาก 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 988 4.55 พอใจมากท่ีสุด 

4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 1,965 4.23 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง 1,966 4.38 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 1,961 4.52 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 1,964 4.32 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 1,965 4.61 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้าน CSR จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 1,964 4.11 พอใจมาก 

4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 1,963 4.34 พอใจมาก 

4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 1,963 4.17 พอใจมาก 

4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 1,959 4.29 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 1,962 4.39 พอใจมาก 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 1,956 4.28 พอใจมาก 

4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 1,965 4.42 พอใจมาก 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 1,964 4.42 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 1,959 4.46 พอใจมาก 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 1,959 4.56 พอใจมากท่ีสุด 

4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 1,959 4.54 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 1,959 4.34 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 1,961 4.23 พอใจมาก 

4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 1,957 4.39 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 1,963 4.63 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 1,962 4.56 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  1,962 4.60 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 1,963 4.68 พอใจมากท่ีสุด 
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 ผู้ศึกษาได้ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงาน CSR ของนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมปี 2554 กับปี 2556  โดยได้เปรียบเทียบในประเด็น โครงการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ 4 ด้าน อันไประกอบไปด้วย ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในภาพรวมของผลจาก
การศึกษาเปรียบเทียบ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมีค่าเพ่ิมขึ้น จากปี 2554 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ประเด็น “โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ 4 ด้าน” 
เท่ากับ 4.12 ซึ่งในปี 2556 นี้ มีค่าเฉลี่ยถึง 4.40 โดยมีส่วนต่าง 0.28 และยังพบอีกว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
รายด้านทั้ง 4 มีค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 

 นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็น “กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ”  ประกอบไป
ด้วยเรื่องความไว้วางใจได้ การตอบสนอง การสร้างความเชื่อมั่น การเข้ารู้จักและเข้าใจความต้องการ  และ
ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากปี 
2554 คือจาก4.28 เป็น 4.41 แต่เมื่อพิจารณารายประเด็นเรื่องต่าง ๆ พบความน่าสนใจอยู่ที่เรื่อง “ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้” โดยมีค่าเฉลี่ยลดลงจากปี 2554  คือจาก 4.37 เหลือ 4.23 และในเรื่องการตอบสนอง 
พบว่า ทั้งปี 2554 และปี 2556 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน นอกเหนือจากเรื่องที่กล่าวข้างต้น 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นทั้งหมด (ตาราง 5.6) 
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ตาราง 5.6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงาน CSR ของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมปี 2554 กับปี 2556 

ประเด็นที่เปรียบเทียบ 

ระดับความพึงพอใจ 

ส่วนต่าง ปี 2554 ปี 2556 

จ านวน ค่าเฉลี่ย จ านวน ค่าเฉลี่ย 

โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพื้นที ่ 531 4.12 1,948 4.40 0.28 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 778 4.25 1,549 4.28 0.03 

ด้านสังคม 703 4.03 1,472 4.64 0.61 

ด้านสุขภาพ 750 4.10 1,274 4.24 0.14 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน 535 4.40 988 4.55 0.15 

กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ 1,742 4.28 1,967 4.41 0.13 

ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 1,818 4.37 1,965 4.23 -0.14 

มีการจัดกจิกรรมที่หลากหลาย 1,842 4.43 1,964 4.11 -0.32 

มีการจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 1,842 4.43 1,963 4.34 -0.09 

มีการจัดกจิกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 1,844 4.10 1,963 4.17 0.07 

การตอบสนอง 1,838 4.38 1,966 4.38 0.00 

เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 1,861 4.55 1,962 4.39 -0.16 

พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 1,855 4.02 1,956 4.28 0.26 

สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 1,855 4.41 1,965 4.42 0.01 
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ประเด็นที่เปรียบเทียบ 

ระดับความพึงพอใจ 

ส่วนต่าง ปี 2554 ปี 2556 

จ านวน ค่าเฉลี่ย จ านวน ค่าเฉลี่ย 

การสร้างความเชื่อมั่น 1,803 4.25 1,961 4.52 0.27 

ความกระตือรือร้น/เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่นิคมฯ 1,856 4.43 1,959 4.46 0.03 

อัธยาศัยและมนุษยสมัพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 1,858 4.40 1,959 4.56 0.16 

ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 1,855 4.37 1,959 4.54 0.17 

การรู้จักและเข้าใจความต้องการ 1,837 4.03 1,964 4.32 0.29 

ความมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของนิคมฯ 1,851 4.12 1,959 4.34 0.22 

ความมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคดิเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 1,850 3.96 1,961 4.23 0.27 

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 1,851 3.99 1,957 4.39 0.40 

ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 1,832 4.20 1,965 4.61 0.41 

ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 1,847 3.94 1,963 4.63 0.69 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1,849 4.48 1,962 4.56 0.08 

รูปแบบการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม  1,840 4.01 1,962 4.60 0.59 
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 เมื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต่อการด าเนินงาน
กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. โดยแยกตามนิคมอุตสาหกรรม พบว่า นิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวมสูงที่สุด คือ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงถึง 
4.79 รองลงมา คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
(ล าพูน) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากันคือ 4.66  

 และเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ในประเด็นการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนนั้น 
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุดคือ ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค ตามล าดับ 

 ในประเด็นการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุดคือ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
ตามล าดับ 

 ในประเด็นโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ 
พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุดคือ ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ตามล าดับ 

 และในส่วนสุดท้ายประเด็นกิจกรรมที่นิคมด าเนินการ พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุดคือ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตามล าดับ (ตาราง 5.7) 
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ตาราง 5.7 ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้าน CSR แยกตามด้านการจัดกิจกรรม CSR 

นิคมอุตสาหกรรม 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานดา้น CSR 

รวม 

การสื่อสาร
ระหว่างนิคม
อุตสาหกรรม

กับชุมชน 

การจัดกิจกรรม
สร้าง

ความสัมพันธ์/
กิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน 

โครงการในการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสังคมต่อ
ชุมชนโดยรอบ
นิคมฯ ในพื้นที่ 

กิจกรรมที่นิคม
ฯ ด าเนินการ 

รวม           

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  4.03 3.69 4.34 3.94 4.14 
นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 4.01 3.83 4.22 3.99 4.03 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.79 4.78 4.84 4.81 4.74 
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.29 4.23 4.39 4.19 4.23 
นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 4.01 3.63 4.43 3.75 4.23 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  3.98 3.60 4.33 3.87 4.11 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.66 4.55 4.68 4.75 4.64 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.66 4.64 4.69 4.64 4.69 
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  4.27 3.85 4.87 3.77 4.59 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา) 4.24 4.04 4.28 4.50 4.16 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.44 4.25 4.46 4.54 4.50 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.44 4.42 4.46 4.54 4.36 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.28 4.10 4.37 4.47 4.19 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.22 3.97 4.10 4.63 4.24 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.64 4.62 4.62 4.80 4.57 

 

 

 

 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

101 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 เมื่อพิจารณาการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ทั้งสิ้น 4 ประเด็น โดยเปรียบเทียบแยกตามนิคม
อุตสาหกรรม พบว่ามีรายละเอียดตามที่จะน าเสนอทีละประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน 
การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน ประกอบไปด้วย ความทั่วถึง ความเพียงพอของช่อง

ทางการสื่อสาร ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสาร ความต่อเนื่องของการสื่อสารและความชัดเจน /เป็นที่
เข้าใจของการสื่อสาร เมื่อพิจารณาแยกตามนิคมอุตสาหกรรม พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด” 

ในเรื่องความทัว่ถึง พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” ถึง “พอใจมากที่สุด” 
โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุดคือ ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค ตามล าดับ 

ในเรื่องความเพียงพอของช่องทางการสื่อสาร พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจปาน
กลาง” ถึง “พอใจมากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มาก
ที่สุดคือ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตามล าดับ 

ในเรื่องความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจปาน
กลาง” ถึง “พอใจมากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มาก
ที่สุดคือ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตามล าดับ 

ในเรื่องความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจของการสื่อสารพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก”
ถึง “พอใจมากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด คือ 
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตามล าดับ (ตาราง 5.8) 
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ตาราง 5.8 ความพึงพอใจในประเด็นการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน 

แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 

รวม 

ความ
ทั่วถึง 

 ความเพียงพอ
ของช่องทางการ

สื่อสาร 

 ความสะดวก
รวดเร็วของ
การสื่อสาร 

ความ
ต่อเนื่องของ
การสื่อสาร 

 ความชัดเจน/
เป็นที่เข้าใจของ

การสื่อสาร 

รวม             

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  3.69 3.70 3.45 3.59 3.59 4.15 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 3.83 3.77 3.67 3.73 3.93 4.03 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.78 4.78 4.72 4.82 4.78 4.78 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.23 4.14 4.14 4.29 4.14 4.43 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 3.63 3.43 3.44 3.49 3.44 4.34 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  3.60 3.43 3.40 3.66 3.40 4.11 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.55 4.55 4.48 4.53 4.61 4.57 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
(ล าพูน)  4.64 4.66 4.61 4.65 4.63 4.65 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  3.85 3.54 3.51 3.82 3.74 4.62 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้
(สงขลา)  4.04 4.08 3.83 4.10 4.01 4.20 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.25 4.26 4.20 4.26 4.27 4.26 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.42 4.48 4.42 4.40 4.39 4.40 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.10 4.10 3.99 4.15 4.10 4.16 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 3.97 4.06 3.83 4.01 3.93 4.03 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.62 4.64 4.55 4.64 4.62 4.63 
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 2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประกอบไปด้วย ความ
เหมาะสม ความน่าสนใจ ความสะดวกรวดเร็วในการร่วมกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
และข้อเสนอแนะเมื่อพิจารณาแยกตามนิคมอุตสาหกรรม พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ 
“พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด” 

 ในด้านความเหมาะสม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด”
โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุดคือชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ตามล าดับ 

 ในด้านความน่าสนใจ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด” 
โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด  คือชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตามล าดับ 

 ในด้านความสะดวกรวดเร็วในการร่วมกิจกรรม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก”
ถึง “พอใจมากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด คือ 
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตามล าดับ 

 ในส่วนสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุดคือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียด 
(ตาราง 5.9) 
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ตาราง 5.9 ความพึงพอใจในประเด็นการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

การจัดกิจกรรมสรา้งความสมัพันธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

รวม 
ความ

เหมาะสม 
ความ

น่าสนใจ 

ความสะดวก
รวดเร็วในการร่วม

กิจกรรม 

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการวางแผน
และให้ข้อเสนอแนะ 

รวม           

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  4.34 4.37 4.45 4.38 4.16 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 4.22 4.30 4.17 4.23 4.17 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.84 4.91 4.88 4.84 4.75 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.39 4.43 4.71 4.43 4.00 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 4.43 4.50 4.49 4.44 4.31 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  4.33 4.37 4.51 4.39 4.06 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.68 4.70 4.70 4.72 4.59 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.69 4.72 4.68 4.70 4.68 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  4.87 4.95 4.95 4.90 4.69 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  4.28 4.57 4.52 4.52 3.51 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.46 4.44 4.43 4.50 4.47 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.46 4.43 4.44 4.60 4.38 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.37 4.33 4.38 4.41 4.35 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.10 4.29 4.22 4.10 3.81 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.62 4.66 4.73 4.68 4.43 
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 3. โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 

 โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ประกอบไปด้วย 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจชุมชน พิจารณาแยกตามนิคม
อุตสาหกรรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด” 

 ในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอปานกลาง” ถึง  
“พอใจมากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด  คือ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  และชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมหนองแค ตามล าดับ 

 ในด้านสังคม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด” โดยชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
แหลมสมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 
ตามล าดับ 

 ในด้านสุขภาพ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” ถึง “พอใจมากที่สุด” โดย
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด  คือชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมหนองแค ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ตามล าดับ 

 ในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมาก
ที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด คือชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  และชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมพิจิตร ตามล าดับ (ตาราง 5.10) 
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ตาราง 5.10 ความพึงพอใจในประเด็นโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบ 

นิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 
โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพื้นที ่

รวม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย 
ด้านสังคม ด้านสุขภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 

รวม           

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  3.94 3.63 4.52 3.40 4.40 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 3.99 3.52 4.18 3.68 4.52 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.81 4.79 4.84 4.80 4.74 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.19 4.40 4.20 4.25 3.50 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 3.75 3.24 4.44 3.44 4.18 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  3.87 3.35 4.71 3.10 4.35 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.75 4.81 4.76 4.79 4.79 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.64 4.61 4.65 4.58 4.72 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  3.77 3.00 5.00 3.61 5.00 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  4.50 4.56 4.61 4.38 4.12 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.54 4.55 4.64 4.54 4.60 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.54 4.53 4.54 4.59 4.44 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.47 4.41 4.56 4.57 4.54 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.63 4.60 4.80 4.74 4.39 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.80 4.75 4.90 4.93 4.71 
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 4. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 
กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ ประกอบไปด้วย ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการแก้ปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชน) การตอบสนอง (เสริมสร้างคุณภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน พัฒนา/
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคม
อุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชน) การสร้างความเชื่อมั่น (ความกระตือรือร้น/เอาใจ
ใส่ของเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรม อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรม ความสามารถ
ในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรม) การรู้จักและเข้าใจความต้องการ (ความมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม จัดขึ้นประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับ
ชุมชน) และความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 

ผลจากการศึกษาในภาพรวมของกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 5.11) 

ในด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” ถึง “พอใจ
มากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด  คือชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตามล าดับ ซึ่งสามารถพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม (ตาราง 5.12) 

ในด้านการตอบสนอง พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” ถึง “พอใจมาก
ที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุดคือชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตามล าดับ ซึ่งสามารถพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม (ตาราง 5.13) 

ในด้านการสร้างความเชื่อมั่น พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ถึง “พอใจมาก
ที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด คือชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง รวมไปถึงชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ตามล าดับ ซึ่งสามารถ
พิจารณาถึงรายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม (ตาราง 5.14) 

ในด้านการรู้จักและเข้าใจความต้องการ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง”
ถึง “พอใจมากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นนี้มากที่สุด คือ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน)  ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชน
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โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตามล าดับ ซึ่งสามารถพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม (ตาราง 
5.15) 

ในส่วนสุดท้ายด้านความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรมพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“พอใจปานกลาง” ถึง “พอใจมากที่สุด” โดยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ประเด็นนี้มากที่สุด คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
(ล าพูน)  และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตามล าดับ ซึ่งสามารถพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่
ละข้อค าถาม ตาราง 5.16 

 
ตาราง 5.11 กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการรายด้าน แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ 

รวม 
ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได ้

การ
ตอบสนอง 

การสร้าง
ความเชื่อมั่น 

การรู้จักและ
เข้าใจความ
ต้องการ 

ความเป็นรูปธรรม
ของการจัดกิจกรรม 

รวม             

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  4.14 3.76 4.20 4.20 4.06 4.49 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 4.03 3.88 3.91 4.14 4.04 4.16 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.74 4.66 4.67 4.80 4.68 4.88 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.23 4.14 4.46 4.29 4.29 3.96 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 4.23 3.90 4.31 4.40 4.02 4.51 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  4.11 3.81 4.12 4.21 3.91 4.50 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.64 4.53 4.57 4.75 4.65 4.71 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.69 4.65 4.69 4.71 4.70 4.72 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  4.59 4.17 4.71 4.88 4.32 4.88 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  4.16 4.13 4.17 4.28 3.55 4.66 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.50 4.29 4.29 4.64 4.64 4.65 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.36 4.13 4.11 4.50 4.51 4.54 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.19 3.85 4.13 4.35 4.22 4.41 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.24 4.04 4.17 4.38 4.14 4.45 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.57 4.52 4.49 4.75 4.41 4.67 
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ตาราง 5.12 กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

ความเชื่อถือไว้วางใจได ้

รวม 
มีการจัด
กิจกรรมที่
หลากหลาย 

มีการจัด
กิจกรรม
อย่าง

ต่อเนื่อง 

มีการจัดกจิกรรมที่
สอดคล้องกับ

ความต้องการของ
ชุมชน 

การแก้ปัญหา
และสนอง

ความต้องการ
ของชุมชน 

รวม           

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  3.76 3.61 3.88 3.61 3.94 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 3.88 3.80 4.00 3.93 3.80 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.66 4.64 4.60 4.70 4.70 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.14 4.00 4.00 4.00 4.57 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 3.90 3.50 4.37 3.47 4.27 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  3.81 3.48 4.19 3.60 3.96 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.53 4.48 4.55 4.59 4.49 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.65 4.62 4.64 4.68 4.63 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  4.17 3.90 4.67 3.54 4.56 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  4.13 4.03 4.32 4.25 3.92 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.29 4.32 4.28 4.28 4.28 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.13 3.97 4.13 4.24 4.19 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 3.85 3.86 3.73 3.93 3.89 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.04 4.01 4.12 4.04 4.01 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.52 4.43 4.61 4.55 4.50 
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ตาราง 5.13 กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการด้านการตอบสนอง แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

การตอบสนอง 

รวม 

เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิต/

ความเป็นอยู่ท่ีดี
ให้แก่ชุมชน 

พัฒนา/ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้ดีขึ้น 

สร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจ
อันดีระหว่าง

ชุมชนและนิคมฯ 

สร้างความ
เข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้แก่

ชุมชน 

รวม           

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  4.20 4.22 4.18 4.17 4.22 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 3.91 3.90 3.70 4.03 4.00 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.67 4.66 4.45 4.80 4.75 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.46 4.57 4.29 4.43 4.57 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 4.31 4.42 4.22 4.29 4.30 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  4.12 4.10 3.92 4.16 4.29 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.57 4.61 4.50 4.60 4.56 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.69 4.68 4.61 4.72 4.74 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  4.71 4.64 4.77 4.67 4.77 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  4.17 4.21 3.85 4.42 4.18 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.29 4.28 4.28 4.28 4.32 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.11 4.08 4.08 4.16 4.12 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.13 4.14 4.09 4.11 4.18 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.17 4.13 4.13 4.18 4.24 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.49 4.45 4.38 4.66 4.48 
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ตาราง 5.14 กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการด้านการสร้างความเชื่อมั่น แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

การสร้างความเชื่อมั่น 

รวม 
ความกระตือรือร้น/

เอาใจใส่ของ
เจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 

อัธยาศัยและมนุษย
สัมพันธ์ของ

เจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 

ความสามารถในการ
ประสานการจดั

กิจกรรมของเจ้าหน้าท่ี
นิคมฯ 

รวม         

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  4.20 4.16 4.22 4.21 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 4.14 3.90 4.33 4.20 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.80 4.78 4.83 4.80 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.29 4.00 4.29 4.57 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 4.40 4.39 4.40 4.40 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  4.21 4.10 4.30 4.21 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.75 4.69 4.77 4.77 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.71 4.68 4.72 4.74 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  4.88 4.85 4.90 4.90 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  4.28 4.03 4.41 4.43 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.64 4.63 4.66 4.63 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.50 4.49 4.52 4.50 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.35 4.30 4.38 4.38 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.38 4.31 4.44 4.40 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.75 4.69 4.81 4.74 
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ตาราง 5.15 กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการด้านการรู้จักและเข้าใจความต้องการ แยกตามนิคม

อุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

การรู้จักและเข้าใจความต้องการ 

รวม 
ความมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม

ของนิคมฯ 

ความมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเสนอ
ความคิดเห็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมที ่

นิคมฯ จัดขึ้น 

ประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การสร้างความเข้าใจ

กับชุมชน 

รวม         

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  4.06 4.16 4.02 4.00 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 4.04 4.07 4.07 4.00 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.68 4.68 4.64 4.71 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.29 4.43 3.86 4.57 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 4.02 4.08 3.97 3.99 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  3.91 4.03 3.74 3.98 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.65 4.67 4.58 4.69 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.70 4.72 4.66 4.73 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  4.32 4.31 4.31 4.33 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  3.55 3.50 3.12 4.02 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.64 4.63 4.63 4.66 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.51 4.52 4.49 4.52 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.22 4.21 4.19 4.25 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.14 4.05 4.07 4.31 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.41 4.43 4.14 4.67 
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ตาราง 5.16 กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการด้านความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 

แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 

รวม 

ความสะดวก
ของสถานท่ีจัด

กิจกรรม 

ความเหมาะสม
ของระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม 

รูปแบบการจดั
กิจกรรมมีความ

เหมาะสม  

ความเป็น
ประโยชน์

ของกิจกรรม 

รวม           

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  4.49 4.43 4.48 4.45 4.60 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 4.16 4.13 4.10 4.10 4.30 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.88 4.89 4.87 4.87 4.87 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  3.96 4.14 3.71 3.86 4.14 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 4.51 4.52 4.40 4.51 4.60 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  4.50 4.52 4.41 4.45 4.60 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.71 4.75 4.64 4.71 4.75 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.72 4.72 4.71 4.72 4.75 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  4.88 4.87 4.85 4.87 4.95 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  4.66 4.71 4.59 4.65 4.70 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.65 4.72 4.59 4.62 4.69 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.54 4.58 4.51 4.51 4.57 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.41 4.43 4.31 4.45 4.46 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.45 4.45 4.26 4.41 4.71 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.67 4.66 4.66 4.67 4.69 

 

สื่อกับความต้องการของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 

 จากการศึกษา “สื่อ” ที่เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ที่
นิคมอุตสาหกรรมจัดขึ้น พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 15 แห่ง มีความต้องการให้
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางช่องทางนี้มากที่สุดคือ “วิทยุชุมชน” (ตาราง 5.17) 
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ตาราง 5.17 สื่ออันดับแรกท่ีคนในชุมชนต้องการให้ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

รายชื่อนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรม 
สื่ออันดับแรกที่ต้องการให้ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม CSR 

รวม 
วิทยุ
ชุมชน    

ร้อย
ละ 

หนังสือ 
พิมพ์ 

ร้อย
ละ 

แผ่น
พับ     

ร้อย
ละ ปูาย 

ร้อย
ละ 

รวม                   

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  104 74 71.15 3 2.88 16 15.38 11 10.58 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 22 8 36.36 3 13.64 3 13.64 8 36.36 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  135 113 83.70 6 4.44 6 4.44 10 7.41 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  5 3 60.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 166 98 59.04 15 9.04 24 14.46 29 17.47 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  92 52 56.52 3 3.26 19 20.65 18 19.57 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  65 34 52.31 4 6.15 9 13.85 18 27.69 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  91 30 32.97 7 7.69 23 25.27 31 34.07 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  34 16 47.06 1 2.94 7 20.59 10 29.41 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  142 74 52.11 9 6.34 26 18.31 33 23.24 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 81 31 38.27 0 0.00 10 12.35 40 49.38 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 52 20 38.46 1 1.92 12 23.08 19 36.54 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 66 27 40.91 2 3.03 14 21.21 23 34.85 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 75 22 29.33 5 6.67 15 20.00 33 44.00 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 42 24 57.14 2 4.76 2 4.76 14 33.33 

 

การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 15 แห่ง ในการด าเนินกิจกรรมโครงการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ ซึ่งกิจกรรมที่ด าเนินงานมี 4 ด้าน 
ประกอบไปด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจและชุมชน 
พบว่าจากจ านวนตัวอย่างทั้งหมดที่เก็บได้ 6,647 ราย แต่ละด้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าครึ่งในทุกด้าน
การด าเนินกิจกรรม ของ กนอ. (ตาราง 5.18) 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

115 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ตาราง 5.18 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนทีแ่ยกตามกิจกรรมที่จัด 

กิจกรรม CSR 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 1,549 23.30 5,098 76.70 
ด้านสังคม 1,472 22.15 5,175 77.85 

ด้านสุขภาพ 1,274 19.17 5,373 80.83 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 988 14.86 5,659 85.14 
 

 เมื่อพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม แยกตามนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ทั้ง 15 แห่ง 
พบว่าในจ านวนผู้ทีเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ล าพูน)  ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ตามล าดับ  

 ด้านสังคม พบว่าจ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นเป็น ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ล าพูน)  ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู  และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
(สงขลา) 

 ด้านสุขภาพ พบว่าจ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นเป็นชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ล าพูน)  ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู  และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
(สงขลา) 

 และในด้านเศรษฐกิจและชุมชนพบว่าจ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน)  ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
พิจิตร (ตาราง 5.19) 
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ตาราง 5.19 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนทีแ่ยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

กิจกรรม CSR 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั         

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  93 17.68 433 82.32 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 27 60.00 18 40.00 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  121 25.47 354 74.53 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  5 1.66 297 98.34 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 193 33.51 383 66.49 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  74 16.02 388 83.98 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  108 19.22 454 80.78 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  383 82.54 81 17.46 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  26 7.43 324 92.57 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  106 19.03 451 80.97 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 115 18.95 492 81.05 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 94 35.74 169 64.26 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 94 15.91 497 84.09 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 70 12.22 503 87.78 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 40 13.61 254 86.39 

ด้านสังคม         

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  102 19.39 424 80.61 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 28 62.22 17 37.78 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  133 28.00 342 72.00 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  5 1.66 297 98.34 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 182 31.60 394 68.40 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  85 18.40 377 81.60 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  94 16.73 468 83.27 
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กิจกรรม CSR 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  384 82.76 80 17.24 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  22 6.29 328 93.71 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  136 24.42 421 75.58 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 86 14.17 521 85.83 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 50 19.01 213 80.99 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 55 9.31 536 90.69 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 59 10.30 514 89.70 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 51 17.35 243 82.65 

ด้านสุขภาพ         

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  80 15.21 446 84.79 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 25 55.56 20 44.44 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  66 13.89 409 86.11 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4 1.32 298 98.68 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 189 32.81 387 67.19 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  79 17.10 383 82.90 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  86 15.30 476 84.70 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  389 83.84 75 16.16 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  18 5.14 332 94.86 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  96 17.24 461 82.76 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 83 13.67 524 86.33 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 32 12.17 231 87.83 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 35 5.92 556 94.08 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 65 11.34 508 88.66 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 27 9.18 267 90.82 

ด้านเศรษฐกิจและชุมชน         

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  53 10.08 473 89.92 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 25 55.56 20 44.44 
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กิจกรรม CSR 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  80 16.84 395 83.16 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  2 0.66 300 99.34 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 124 21.53 452 78.47 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  55 11.90 407 88.10 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  67 11.92 495 88.08 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  384 82.76 80 17.24 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  11 3.14 339 96.86 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา)  76 13.64 481 86.36 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 42 6.92 565 93.08 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 9 3.42 254 96.58 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 13 2.20 578 97.80 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 23 4.01 550 95.99 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 24 8.16 270 91.84 
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 ส าหรับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมาในภาพรวมพบว่า ในภาพรวมนั้น
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ “พอใจมาก” โดยในด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยรวมถึงด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ส่วนกิจกรรมด้าน
สังคมและด้านเศรษฐกิจและชุมชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 5.20) 

 

ตาราง 5.20 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมาในภาพรวม 

กิจกรรม CSR 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม CSR 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 1,948 4.40 พอใจมาก 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 1,549 4.28 พอใจมาก 
ด้านสังคม 1,472 4.64 พอใจมากท่ีสุด 

ด้านสุขภาพ 1,274 4.24 พอใจมาก 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 988 4.55 พอใจมากท่ีสุด 
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 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยแยกตามนิคมอุตสาหกรรม พบว่า
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. 
มากที่สุดคือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร รองลงมาคือ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ตาราง 5.21) 

ตาราง 5.21 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา แยกตามด้านการจัดกิจกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม 

กิจกรรม CSR 

รวม 

สิ่งแวดล้อม
และความ
ปลอดภัย สังคม สุขภาพ 

เศรษกิจ
ชุมชน 

รวม           
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  3.94 3.63 4.52 3.40 4.40 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 3.99 3.52 4.18 3.68 4.52 
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.81 4.79 4.84 4.80 4.74 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.19 4.40 4.20 4.25 3.50 
นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 3.75 3.24 4.44 3.44 4.18 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  3.87 3.35 4.71 3.10 4.35 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.75 4.81 4.76 4.79 4.79 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพนู)  4.64 4.61 4.65 4.58 4.72 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  3.77 3.00 5.00 3.61 5.00 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้จังหวัดสงขลา 4.50 4.56 4.61 4.38 4.12 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.54 4.55 4.64 4.54 4.60 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4.54 4.53 4.54 4.59 4.44 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4.47 4.41 4.56 4.57 4.54 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.63 4.60 4.80 4.74 4.39 
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 4.80 4.75 4.90 4.93 4.71 
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5.3 ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงาน 
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 จากการส ารวจความพึงพอใจในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
สามารถสรุปภาพรวมของข้อเสนอแนะจากทุกนิคมอุตสาหกรรม แบ่งแยกตามประเด็นได้ตามล าดับ ดังนี้ 

 1) การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรม กับชุมชน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- คนในชุมชนต้องการให้การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง โดยเสนอให้เพ่ิมเติม
เครื่องมือในการกระจายข่าวสารในชุมชนให้มากขึ้น 

- เสนอให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เป็นการสื่อสารสองทาง ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยและ
รวดเร็ว เช่น Facebook เป็นต้น 

 2) การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- มีความคาดหวังที่จะให้การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน โดยเกิดจากการ
ส ารวจความต้องการก่อนล่วงหน้าที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชน
อย่างแท้จริง 

- ต้องการให้กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์อยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดให้เข้า
ร่วมได้ดียิ่งขึ้น 

 3) โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม  

- ชุมชนมีความคาดหวังให้นิคมอุตสาหกรรม มีการติดตามผลการด าเนินการในภายหลัง เพ่ือแก้ไขและปรับปรุง 
หรือสื่อสารกับชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาร่วมกันต่อไป 

- มีความต้องการให้โครงการเหล่านี้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้จริงและเป็นไปอย่างยั่งยืน 

 4) กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 

- คนในชุมชนมีความคาดหวังในตัวเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพในการประสานงานกิจกรรม รวมถึงมีความตั้งใจ
และจริงใจในการด าเนินงานร่วมกับคนในชุมชน 

- ชุมชนมีความต้องการให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
โดยเฉพาะสถานที่ และเวลา ที่จะสามารถอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ดีขึ้น 

- ชาวชุมชนมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเชิงการจัดการกิจกรรมร่วมกันกับทางนิคมอุตสาหกรรม ด้วย 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

122 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

บทท่ี 6 

ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ ์(CSR)  

แยกตามนิคมอสุาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ มธ. ท าการส ารวจทั้งสิ้น 15 แห่ง ตามล าดับดังที่จะน าเสนอต่อไป โดย
ในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม มธ. จะน าเสนอข้อมูล แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  (CSR) 
แยกตามข้อค าถาม 

2. สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรม 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
5. ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่

ผ่านมา 
6. ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
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6.1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อการด าเนินงานด้านชุมชน
สัมพันธ์  

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันเรื่องการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วย ด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชน การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 
พบว่าในภาพรวมนั้น ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจ
มาก” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  
 โดยในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง ความทั่วถึงในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับนิคมอุตสาหกรรม ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรมและ
ความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจของการสื่อสารประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด มีเพียงเรื่องความเพียงพอของช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม เท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม บางชันอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” 
 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนพบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด 
 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ส่วนในด้านสังคมและสุขภาพมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” 
 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการ พบว่าในเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การ
ตอบสนอง การสร้างความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม บางชันอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด โดยมี
รายละเอียด (ตาราง 6.1) 
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ตาราง 6.1 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 123 4.03 พอใจมาก 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 123 3.69 พอใจมาก 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 123 4.34 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 123 3.94 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 123 4.14 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 123 3.70 พอใจมาก 

1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 123 3.45 พอใจปานกลาง 
1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 123 3.59 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 123 3.59 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 123 4.15 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 123 4.37 พอใจมาก 
2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 123 4.45 พอใจมาก 

2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 123 4.38 พอใจมาก 
2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 123 4.16 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 93 3.63 พอใจมาก 
3.2 ด้านสังคม 102 4.52 พอใจมากท่ีสุด 

3.3 ด้านสุขภาพ 80 3.40 พอใจปานกลาง 
3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 53 4.40 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 123 3.76 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 123 4.20 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 123 4.20 พอใจมาก 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 123 4.06 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 123 4.49 พอใจมาก 
4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 122 3.61 พอใจมาก 

4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 123 3.88 พอใจมาก 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 123 3.61 พอใจมาก 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 123 3.94 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 122 4.22 พอใจมาก 
4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 123 4.18 พอใจมาก 

4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 123 4.17 พอใจมาก 
4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 123 4.22 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 123 4.16 พอใจมาก 
4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 123 4.22 พอใจมาก 

4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 123 4.21 พอใจมาก 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 123 4.16 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 123 4.02 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 123 4.00 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 123 4.43 พอใจมาก 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 123 4.48 พอใจมาก 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  123 4.45 พอใจมาก 

4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 122 4.60 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่นั้นพบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันมีความต้องการ
ให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 66.07 รองลงมาคือ แผ่นพับ ร้อย
ละ 14.29 และปูายร้อยละ 9.82 ตามล าดับ (ตาราง 6.2) 
 

ตาราง 6.2 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

สื่อที่ท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 112 100 

1.วิทยุชุมชน      74 66.07 
2.หนังสือพิมพ ์ 3 2.68 

3.แผ่นพับ         16 14.29 
4.ปูาย 11 9.82 
5.อื่น ๆ 8 7.14 

 
 

3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  พบว่า ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.3) 

ตาราง 6.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 123 100 

ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชน พบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบ
ไปด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน  พบว่า 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางชันได้เข้าร่วมมากท่ีสุด ตามล าดับ (ตาราง 6.4) 

ตาราง 6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 
 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ที่ผ่านมา 
 การส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ส่วนด้าน
สังคมนั้นอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 6.5) 

ตาราง 6.5 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 93 17.68 433 82.32 
ด้านสังคม 102 19.39 424 80.61 
ด้านสุขภาพ 80 15.21 446 84.79 

ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 53 10.08 473 89.92 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  3.94 3.63 4.52 3.40 4.40 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. ด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรม กับชุมชน 

- ชาวชุมชนมีความต้องการให้การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน โดยเพิ่มเติมเครื่องเสียงที่มีคุณภาพ ให้กระจาย
ทั่วถึงในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยังต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในแง่ของการเสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
อีกด้วย  

 2. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  

- คาดหวังว่ากิจกรรมจะมีความหลากหลาย มีความต่อเนื่อง โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ชาวชุมชนอย่างแท้จริง  

- ชาวชุมชนคาดหวังว่านิคมฯ จะมีขั้นตอนของการติดตามผลการด าเนินการในภายหลัง เพ่ือจะได้ให้
ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพัฒนาต่อไป 

- มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพในการประสานงาน 
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6.2 นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเรื่องการ

ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ

ชุมชน การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 

พบว่า ในภาพรวม ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
นิคมอุตสาหกรรม ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความ
ชัดเจน/เป็นที่ เข้าใจของการสื่อสารประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด  
 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม บางพลีอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด 

 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม และด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด มีเพียงด้านเศรษฐกิจชุมชนเท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 

 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
การตอบสนอง การสร้างความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด 
(ตาราง 6.6) 
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ตาราง 6.6 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 30 4.01 พอใจมาก 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 30 3.83 พอใจมาก 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 30 4.22 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 29 3.99 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 30 4.03 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 30 3.77 พอใจมาก 

1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 30 3.67 พอใจมาก 
1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 30 3.73 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 30 3.93 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 29 4.03 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 30 4.30 พอใจมาก 
2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 30 4.17 พอใจมาก 

2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 30 4.23 พอใจมาก 
2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 30 4.17 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 27 3.52 พอใจมาก 
3.2 ด้านสังคม 48 4.18 พอใจมาก 

3.3 ด้านสุขภาพ 25 3.68 พอใจมาก 
3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 25 4.52 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 30 3.88 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 30 3.91 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 30 4.14 พอใจมาก 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 30 4.04 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 30 4.16 พอใจมาก 
4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 30 3.80 พอใจมาก 

4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 30 4.00 พอใจมาก 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 30 3.93 พอใจมาก 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 30 3.80 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 30 3.90 พอใจมาก 
4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 30 3.70 พอใจมาก 

4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 30 4.03 พอใจมาก 
4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 30 4.00 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 30 3.90 พอใจมาก 
4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 30 4.33 พอใจมาก 

4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 30 4.20 พอใจมาก 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 30 4.07 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 30 4.07 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 30 4.00 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 30 4.13 พอใจมาก 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 30 4.10 พอใจมาก 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  30 4.10 พอใจมาก 

4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 30 4.30 พอใจมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

132 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

 เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ ที่มีการด าเนินการอยู่ พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีมีความต้องการให้
ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน และปูายโดยคิดเป็นร้อยละ 36.36 อย่างละเท่า ๆ กัน 
รองลงมา คือหนังสือพิมพ์และแผ่นพับ ร้อยละ 13.64 อย่างละเท่ากัน (ตาราง 6.7) 

ตาราง 6.7 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

รวม 22 100 
1.วิทยุชุมชน      8 36.36 

2.หนังสือพิมพ ์ 3 13.64 
3.แผ่นพับ         3 13.64 
4.ปูาย 8 36.36 

5.อื่น ๆ 0 0.00 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี พบว่า ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.8) 

 
ตาราง 6.8 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 

เข้าร่วม 30 100 
ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของคนในชุมชน พบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้น ประกอบไป
ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า กิจกรรม 
ชุมชนสัมพันธ์ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
บางพลีได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.9) 

 

ตาราง 6.9 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 27 60.00 18 40.00 
ด้านสังคม 48 94.11 3 5.89 
ด้านสุขภาพ 25 55.56 20 44.44 

ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 25 55.56 20 44.44 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ที่ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในขุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” และเม่ือพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ที่จัดขึ้นทุก ๆ ด้านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” เกือบทั้งหมด มีเพียงด้านเศรษฐกิจชุมชน
เท่านั้นที่อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 6.10) 

 

ตาราง 6.10 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี 3.99 3.52 4.18 3.68 4.52 

 

6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

- ไม่มี - 
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6.3 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรเรื่องการด าเนินงานด้านชุมชน
สัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน การจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในภาพรวมนั้น ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพิจิตรมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์  

 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
นิคมอุตสาหกรรม ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความ
ชัดเจน/เป็นที่ เข้าใจของการสื่อสารประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด  

 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด 

 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด 

 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
การตอบสนอง การสร้างความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 
ทั้งหมด (ตาราง 6.11) 
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ตาราง 6.11 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 161 4.79 พอใจมากท่ีสุด 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 161 4.78 พอใจมากท่ีสุด 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 161 4.84 พอใจมากท่ีสุด 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 161 4.81 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 161 4.74 พอใจมากท่ีสุด 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 161 4.78 พอใจมากท่ีสุด 

1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 161 4.72 พอใจมากท่ีสุด 
1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 161 4.82 พอใจมากท่ีสุด 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 161 4.78 พอใจมากท่ีสุด 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 161 4.78 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 161 4.91 พอใจมากท่ีสุด 
2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 161 4.88 พอใจมากท่ีสุด 

2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 161 4.84 พอใจมากท่ีสุด 
2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 160 4.75 พอใจมากท่ีสุด 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 121 4.79 พอใจมากท่ีสุด 
3.2 ด้านสังคม 133 4.84 พอใจมากท่ีสุด 

3.3 ด้านสุขภาพ 66 4.80 พอใจมากท่ีสุด 
3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 80 4.74 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 161 4.66 พอใจมากท่ีสุด 
4.2 การตอบสนอง 161 4.67 พอใจมากท่ีสุด 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 161 4.80 พอใจมากท่ีสุด 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 161 4.68 พอใจมากท่ีสุด 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 161 4.88 พอใจมากท่ีสุด 
4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 161 4.64 พอใจมากท่ีสุด 

4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 161 4.60 พอใจมากท่ีสุด 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 161 4.70 พอใจมากท่ีสุด 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

136 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 160 4.70 พอใจมากท่ีสุด 
4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 161 4.66 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 161 4.45 พอใจมาก 

4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 161 4.80 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 161 4.75 พอใจมากท่ีสุด 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 161 4.78 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 161 4.83 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 161 4.80 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 161 4.68 พอใจมากท่ีสุด 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม
ที่นิคมฯ จัดขึ้น 161 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 160 4.71 พอใจมากท่ีสุด 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 161 4.89 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 160 4.87 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  161 4.87 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 161 4.87 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่ พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรมีความต้องการให้
ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 77.93 รองลงมาคือ ปูายและสื่ออ่ืน ๆ
อย่างละเท่า ๆ กันคิดเป็นร้อยละ 6.90 (ตาราง 6.12) 

ตาราง 6.12 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

สื่อที่ท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

รวม 145 100.00 
1.วิทยุชุมชน      113 77.93 

2.หนังสือพิมพ ์ 6 4.14 
3.แผ่นพับ         6 4.14 
4.ปูาย 10 6.90 

5.อื่น ๆ 10 6.90 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรพบว่า ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้นสูงถึงร้อยละ 99.4 มี
เพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้นที่ไม่เข้าร่วม (ตาราง 6.13) 

ตาราง 6.13 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 

เข้าร่วม 160 99.4 
ไม่เข้าร่วม 1 0.6 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไปด้วย 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน โดยส่วนมากชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น แต่หากพิจารณาในส่วนที่
เข้าร่วมกิจกรรมก็จะพบว่า กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นด้าน
ที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.14) 

ตาราง 6.14 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 121 25.47 354 74.53 
ด้านสังคม 133 28.00 342 72.00 

ด้านสุขภาพ 66 13.89 409 86.11 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 80 16.84 395 83.16 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่
ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่จัดขึ้นทุกๆด้านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด (ตาราง 6.15) 

ตาราง 6.15 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร  4.81 4.79 4.84 4.80 4.74 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. ด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนต้องการให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง เพียงพอมากขึ้น และจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 2. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- มีข้อเสนอให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี และควรจะท าให้กิจกรรมมีความสอดคล้องตามความ
ต้องการของชุมชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่  
- ชาวชุมชนมีความต้องการให้การแก้ไขปัญหาร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อาจส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนให้มากขึ้น  
- ข้อเสนอแนะในส่วนของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีการลงพ้ืนที่มาพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเพียงพอ ควรจะจัดให้มีการ
ดูแลอย่างทั่วถึง  
- มีความคาดหวังให้นิคมอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 
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6.4 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยเรื่องการด าเนินงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน การจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม
ต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในภาพรวม 
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์  

ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
นิคมอุตสาหกรรม ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความ
ชัดเจน/เป็นที่ เข้าใจของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด  

ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด มีเพียงเรื่องความน่าสนใจของกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนเท่านั้นที่มีค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ใน
ระดับ “พอใจมากที่สุด” 

ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่พบว่าทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด 

และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
การตอบสนอง การสร้างความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียด (ตาราง 6.16) 
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ตาราง 6.16 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 7 4.29 พอใจมาก 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 7 4.23 พอใจมาก 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 7 4.39 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 6 4.19 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 7 4.23 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 7 4.14 พอใจมาก 

1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 7 4.14 พอใจมาก 
1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 7 4.29 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 7 4.14 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 7 4.43 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 7 4.43 พอใจมาก 
2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 7 4.71 พอใจมากท่ีสุด 

2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 7 4.43 พอใจมาก 
2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 7 4.00 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 5 4.40 พอใจมาก 
3.2 ด้านสังคม 5 4.20 พอใจมาก 

3.3 ด้านสุขภาพ 4 4.25 พอใจมาก 
3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 2 3.50 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 7 4.14 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 7 4.46 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 7 4.29 พอใจมาก 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 7 4.29 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 7 3.96 พอใจมาก 
4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 7 4.00 พอใจมาก 

4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 7 4.00 พอใจมาก 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 7 4.00 พอใจมาก 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 7 4.57 พอใจมากท่ีสุด 
4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 7 4.57 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 7 4.29 พอใจมาก 

4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 7 4.43 พอใจมาก 
4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 7 4.57 พอใจมากท่ีสุด 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 7 4.00 พอใจมาก 
4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 7 4.29 พอใจมาก 

4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 7 4.57 พอใจมากท่ีสุด 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 7 4.43 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 7 3.86 พอใจมาก 

4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 7 4.57 พอใจมากท่ีสุด 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 7 4.14 พอใจมาก 
4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 7 3.71 พอใจมาก 

4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  7 3.86 พอใจมาก 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 7 4.14 พอใจมาก 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรม 

 เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่ พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยมีความต้องการ
ให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ อ่ืน ๆ ร้อยละ 
28.57 และแผ่นผับกับหนังสือพิมพ์ร้อยละ 14.29 ตามล าดับ (ตาราง 6.17) 

ตาราง 6.17 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

รวม 7 100 
1.วิทยุชุมชน      3 42.86 

2.หนังสือพิมพ ์ 1 14.29 
3.แผ่นพับ         1 14.29 
4.ปูาย 0 0.00 

5.อื่น ๆ 2 28.57 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยพบว่า ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.18) 

 

ตาราง 6.18 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 

เข้าร่วม 7 100 
ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป
ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคมเป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
แก่งคอยได้เข้าร่วมมากท่ีสุดตามล าดับ (ตาราง 6.19) 

ตาราง 6.19 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 5 1.66 297 98.34 
ด้านสังคม 5 1.66 297 98.34 

ด้านสุขภาพ 4 1.32 298 98.68 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 2 0.66 300 99.34 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” และเม่ือพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะในทุก ๆ ด้านก็มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” เช่นกัน (ตาราง 6.20) 

ตาราง 6.20 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษกิจชุมชน 
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  4.19 4.40 4.20 4.25 3.50 

 

6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1 ด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนต้องการให้การประชาสัมพันธ์จากนิคมอุตสาหกรรม กระจายไปได้อย่างทั่วถึง และให้ความส าคัญ
กับชุมชนให้มากขึ้น  
 2. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- มีความคาดหวังให้กิจกรรมมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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6.5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูเรื่องการด าเนินงานด้านชุมชน
สัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ.ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน การจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในภาพรวม ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชน
สัมพันธ์  

ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับนิคมอุตสาหกรรม ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม 
และความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” ทั้งหมด มีเพียงเรื่องความชัดเจน/
เป็นที่เข้าใจของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เท่านั้นที่มีค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด มีเพียงเรื่อง
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่มีค่าค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 

ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ สุขภาพมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
บางปูอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” ส่วนในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
การตอบสนอง การสร้างความเชื่อมั่น และการรู้จักและเข้าใจความต้องการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด มีเพียงเรื่องความเป็นรูปธรรมของการจัด
กิจกรรมที่มีค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “พอมากใจที่สุด” 
(ตาราง 6.21) 
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ตาราง 6.21 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 260 4.01 พอใจมาก 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 258 3.63 พอใจมาก 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 258 4.43 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 256 3.75 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 255 4.23 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 257 3.43 พอใจปานกลาง 

1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 258 3.44 พอใจปานกลาง 
1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 258 3.49 พอใจปานกลาง 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 257 3.44 พอใจปานกลาง 
1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 256 4.34 พอใจมาก 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 257 4.50 พอใจมากท่ีสุด 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 258 4.49 พอใจมาก 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 258 4.44 พอใจมาก 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 257 4.31 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 193 3.24 พอใจปานกลาง 

3.2 ด้านสังคม 182 4.44 พอใจมาก 
3.3 ด้านสุขภาพ 189 3.44 พอใจปานกลาง 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 124 4.18 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 255 3.90 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง 255 4.31 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 255 4.40 พอใจมาก 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 255 4.02 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 255 4.51 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 255 3.50 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 255 4.37 พอใจมาก 

4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 254 3.47 พอใจปานกลาง 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 254 4.27 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 255 4.42 พอใจมาก 
4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 255 4.22 พอใจมาก 

4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 255 4.29 พอใจมาก 
4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 255 4.30 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 255 4.39 พอใจมาก 
4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 255 4.40 พอใจมาก 

4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 255 4.40 พอใจมาก 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 255 4.08 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 255 3.97 พอใจมาก 

4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 254 3.99 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 255 4.52 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 255 4.40 พอใจมาก 

4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  255 4.51 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 255 4.60 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมบางป ูและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรม  

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู ่พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีความต้องการให้ใช้
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ ปูาย ร้อยละ 16.57 
และแผ่นพับร้อยละ 13.71 ตามล าดับ (ตาราง 6.22) 

ตาราง 6.22 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมบางปู และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

รวม 175 100 
1.วิทยุชุมชน      98 56.00 

2.หนังสือพิมพ ์ 15 8.57 
3.แผ่นพับ         24 13.71 
4.ปูาย 29 16.57 

5.อื่น ๆ 9 5.14 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูพบว่า ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.23) 

ตาราง 6.23 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 260 100 

ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป
ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและ พบว่า กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านสุขภาพ เป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.24) 

ตาราง 6.24 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 193 33.51 383 66.49 
ด้านสังคม 182 31.60 394 68.40 

ด้านสุขภาพ 189 32.81 387 67.19 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 124 21.53 452 78.47 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่
ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ
ด้านสุขภาพนั้นอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” (ตาราง 6.25) 

ตาราง 6.25 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษกิจชุมชน 
นิคมอุตสาหกรรมบางป ู 3.75 3.24 4.44 3.44 4.18 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. ด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนต้องการให้การประชาสัมพันธ์มีความท่ัวถึงและมีความต่อเนื่อง 
 2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน  
 3. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- ต้องการให้กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลาย และมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ 
- มีความคาดหวังในตัวเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส่คนในชุมชนอย่างแท้จริง 
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6.6 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเรื่องการด าเนินงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ.ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน การจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม
ต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในภาพรวมนั้น 
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความสะดวกรวดเร็วของการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจของการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบังอยู่ในระดับ “พอใจ
มาก” ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบังอยู่ในระดับ 
“พอใจปานกลาง” 

ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนพบว่าในเรื่อง 
ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบังอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ส่วนในเรื่องอ่ืน ๆ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “พอใจมาก” เป็นส่วนใหญ่ 

ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม ลาดกระบังอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” ส่วนในด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“พอใจมากที่สุด” และด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
การตอบสนอง การสร้างความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 
ทั้งหมดมีเพียงด้านความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรมเท่านั้นที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจ
มากที่สุด” โดยมีรายละเอียดดัง (ตาราง 6.26) 
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ตาราง 6.26 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 126 3.98 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 126 3.60 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 126 4.33 พอใจมาก 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 120 3.87 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 126 4.11 พอใจมาก 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 126 3.43 พอใจปานกลาง 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 126 3.40 พอใจปานกลาง 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 126 3.66 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 126 3.40 พอใจปานกลาง 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 126 4.11 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 126 4.37 พอใจมาก 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 126 4.51 พอใจมากท่ีสุด 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 126 4.39 พอใจมาก 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 126 4.06 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 74 3.35 พอใจปานกลาง 

3.2 ด้านสังคม 85 4.71 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 79 3.10 พอใจปานกลาง 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 55 4.35 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 126 3.81 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 126 4.12 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 125 4.21 พอใจมาก 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 126 3.91 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 126 4.50 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 126 3.48 พอใจปานกลาง 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 126 4.19 พอใจมาก 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

153 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 126 3.60 พอใจมาก 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 126 3.96 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 126 4.10 พอใจมาก 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 125 3.92 พอใจมาก 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 126 4.16 พอใจมาก 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 126 4.29 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 125 4.10 พอใจมาก 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 125 4.30 พอใจมาก 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 125 4.21 พอใจมาก 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 126 4.03 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 125 3.74 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 125 3.98 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 126 4.52 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 126 4.41 พอใจมาก 

4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  126 4.45 พอใจมาก 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 126 4.60 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคม
อุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่นั้นพบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมีความ
ต้องการให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 50.49 รองลงมาคือ แผ่น
พับ ร้อยละ 18.45 และปูายร้อยละ 17.48 ตามล าดับ (ตาราง 6.27) 

 

ตาราง 6.27 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 103 100 
1.วิทยุชุมชน      52 50.49 

2.หนังสือพิมพ ์ 3 2.91 
3.แผ่นพับ         19 18.45 

4.ปูาย 18 17.48 
5.อื่น ๆ 11 10.68 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังพบว่า ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.28) 

 

ตาราง 6.28 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 126 100 

ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป
ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน โดยส่วนมาก
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่าง  ๆ ที่จัดขึ้น แต่หาก
พิจารณาในส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะพบว่า กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ด้านสังคมและด้านสุขภาพ เป็นด้านที่
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.29) 

 

ตาราง 6.29 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 74 16.02 388 83.98 

ด้านสังคม 85 18.40 377 81.60 
ด้านสุขภาพ 79 17.10 383 82.90 

ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 55 11.90 407 88.10 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยและสุขภาพนั้นอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง” (ตาราง 6.30) 

ตาราง 6.30 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา  

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษกิจชุมชน 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  3.87 3.35 4.71 3.10 4.35 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. ด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- มีความต้องการให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึง มีความต่อเนื่อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
การประชาสัมพันธ์ต้องทันท่วงที  
 2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนคาดหวังว่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ และพวกเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 3. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- ชาวชุมชนคาดหวังว่านิคมอุตสาหกรรม จะจัดกิจกรรมโดยส ารวจความต้องการของชาวชุมชนก่อน ให้มีความ
สอดคล้องกัน และต้องการให้มีความต่อเนื่อง 
- มีความคาดหวังว่านิคมอุตสาหกรรม จะเข้ามามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ต้องการเจ้าหน้าที่ที่มี
ความสุภาพ สามารถประสานงานได้ดี  
- ชาวชุมชนต้องการให้สถานที่และเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยมากกว่าที่เป็นอยู่  
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6.7 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเรื่องการด าเนินงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ.ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน การจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม
ต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในภาพรวมนั้น 
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
นิคมอุตสาหกรรม ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯและความชัดเจน/เป็นที่
เข้าใจของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด มีเพียงเรื่องความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม เท่านั้นที่มีค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนพบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุ มชนในการ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด 

ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ส่วนในด้านสังคมและสุขภาพมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 

และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
การตอบสนอง การสร้างความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 
ทั้งหมด (ตาราง 6.31) 
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ตาราง 6.31 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 139 4.66 พอใจมากท่ีสุด 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 135 4.55 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 138 4.68 พอใจมากท่ีสุด 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 137 4.75 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 137 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 135 4.55 พอใจมากท่ีสุด 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 135 4.48 พอใจมาก 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 135 4.53 พอใจมากท่ีสุด 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 135 4.61 พอใจมากท่ีสุด 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 135 4.57 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 137 4.70 พอใจมากท่ีสุด 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 138 4.70 พอใจมากท่ีสุด 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 137 4.72 พอใจมากท่ีสุด 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 137 4.59 พอใจมากท่ีสุด 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 108 4.81 พอใจมากท่ีสุด 

3.2 ด้านสังคม 94 4.76 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 86 4.79 พอใจมากท่ีสุด 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 67 4.79 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 136 4.53 พอใจมากท่ีสุด 
4.2 การตอบสนอง 136 4.57 พอใจมากท่ีสุด 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 136 4.75 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 137 4.65 พอใจมากท่ีสุด 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 136 4.71 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 136 4.48 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 136 4.55 พอใจมากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 136 4.59 พอใจมากท่ีสุด 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 136 4.49 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 135 4.61 พอใจมากท่ีสุด 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 135 4.50 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 136 4.60 พอใจมากท่ีสุด 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 136 4.56 พอใจมากท่ีสุด 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 136 4.69 พอใจมากท่ีสุด 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 135 4.77 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 136 4.77 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 135 4.67 พอใจมากท่ีสุด 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 136 4.58 พอใจมากท่ีสุด 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 137 4.69 พอใจมากท่ีสุด 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 136 4.75 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 136 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  136 4.71 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 136 4.75 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคม
อุตสาหกรรม  

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู ่พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีความต้องการ
ให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 41.89 รองลงมาคือ ปูาย ร้อยละ 
22.22 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 19.75 ตามล าดับ (ตาราง 6.32) 

ตาราง 6.32 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 81 100 

1.วิทยุชุมชน      34 41.98 
2.หนังสือพิมพ ์ 4 4.94 

3.แผ่นพับ         9 11.11 
4.ปูาย 18 22.22 
5.อื่น ๆ 16 19.75 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  พบว่า ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 
6.33) 

ตาราง 6.33 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 137 98.6 

ไม่เข้าร่วม 2 1.4 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป
ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.34) 

 

ตาราง 6.34 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 108 19.22 454 80.78 
ด้านสังคม 94 16.73 468 83.27 

ด้านสุขภาพ 86 15.30 476 84.70 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 67 11.92 495 88.08 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรม พบว่า ในทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด”  (ตาราง 6.35) 

 

ตาราง 6.35 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

 

 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  4.75 4.81 4.76 4.79 4.79 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- คนในชุมชนต้องการให้การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง โดยเสนอให้เพิ่มเติม
เครื่องมือในการกระจายข่าวสารในชุมชนให้มากขึ้น และต้องมีการแจ้งข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
 2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนมีความต้องการกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดให้เข้าร่วม และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น  
 3. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- มีความคาดหวังที่จะให้การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน โดยเกิดจากการ
ส ารวจความต้องการก่อนล่วงหน้าที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น 
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6.8 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ต่อการด าเนินงานด้านชุมชน
สัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) เรื่อง
การด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโครงการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 
พบว่าในภาพรวมนั้น ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“พอใจมากที่สุด” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับนิคมอุตสาหกรรม ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม 
ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจ
ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ (ล าพูน) อยู่ใน
ระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด  

 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนพบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนความน่าสนใจของกิจกรรมสร้า งความสัมพันธ์กับ
ชุมชนความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด 

 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 
ทั้งหมด  

 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการ พบว่าในเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจได้การ
ตอบสนองการสร้างความเชื่อมั่นการรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 
ทั้งหมด (ตาราง 6.36) 
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ตาราง 6.36 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 395 4.66 พอใจมากท่ีสุด 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 393 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 392 4.69 พอใจมากท่ีสุด 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 392 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 393 4.69 พอใจมากท่ีสุด 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 393 4.66 พอใจมากท่ีสุด 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 392 4.61 พอใจมากท่ีสุด 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 393 4.65 พอใจมากท่ีสุด 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 392 4.63 พอใจมากท่ีสุด 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 393 4.65 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 392 4.72 พอใจมากท่ีสุด 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 391 4.68 พอใจมากท่ีสุด 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 390 4.70 พอใจมากท่ีสุด 
2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง 
ๆ 390 4.68 พอใจมากท่ีสุด 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 383 4.61 พอใจมากท่ีสุด 
3.2 ด้านสังคม 384 4.65 พอใจมากท่ีสุด 

3.3 ด้านสุขภาพ 389 4.58 พอใจมากท่ีสุด 
3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 384 4.72 พอใจมากท่ีสุด 

4. กิจกรรมที่นิคมฯด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 393 4.65 พอใจมากท่ีสุด 
4.2 การตอบสนอง 393 4.69 พอใจมากท่ีสุด 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 393 4.71 พอใจมากท่ีสุด 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 393 4.70 พอใจมากท่ีสุด 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 392 4.72 พอใจมากท่ีสุด 
4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 393 4.62 พอใจมากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 393 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 393 4.68 พอใจมากท่ีสุด 

4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 391 4.63 พอใจมากท่ีสุด 
4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 393 4.68 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 393 4.61 พอใจมากท่ีสุด 

4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 393 4.72 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 393 4.74 พอใจมากท่ีสุด 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 393 4.68 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 393 4.72 พอใจมากท่ีสุด 

4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 392 4.74 พอใจมากท่ีสุด 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 390 4.72 พอใจมากท่ีสุด 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯจดัขึ้น 393 4.66 พอใจมากท่ีสุด 

4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 393 4.73 พอใจมากท่ีสุด 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 392 4.72 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 392 4.71 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 392 4.72 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 392 4.75 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคม
อุตสาหกรรม  

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่ พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) มี
ความต้องการให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ ปูาย โดยคิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ วิทยุ
ชุมชน ร้อยละ 32.26 และแผ่นพับร้อยละ 24.73 ตามล าดับ (ตาราง 6.37) 

 
ตาราง 6.37 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 93 100 
1.วิทยุชุมชน 30 32.26 

2.หนังสือพิมพ ์ 7 7.53 
3.แผ่นพับ 23 24.73 

4.ปูาย 31 33.33 
5.อื่น ๆ 2 2.15 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  (ล าพูน) พบว่า 
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น 
(ตาราง 6.38) 

 
ตาราง 6.38 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 

เข้าร่วม 375 94.9 
ไม่เข้าร่วม 12 3 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป

ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านสังคมด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจและชุมชน เป็นด้านที่ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.39) 

 

ตาราง 6.39 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน)  

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 383 82.54 81 17.46 
ด้านสังคม 384 82.76 80 17.24 

ด้านสุขภาพ 389 83.84 75 16.16 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 384 82.76 80 17.24 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 
 ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ในการเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ล าพูน) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรม
ก็จะพบว่า กิจกรรมทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากมากท่ีสุด” (ตาราง 6.40) 

ตาราง 6.40 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 
นิคมอุตสาหกรรมล าพูน 4.64 4.61 4.65 4.58 4.72 

 

6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

- ไม่มี - 
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6.9 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครเรื่องการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโครงการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 
พบว่าในภาพรวมนั้น ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจ
มาก” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  
 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
นิคมอุตสาหกรรม ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และ ความ
เพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด มีเพียงเรื่องความชัดเจน/
เป็นที่เข้าใจของการสื่อสารประชาสัมพันธ์  เท่านั้นที่มีค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 
 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด 
 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาครอยู่ในระดับ “พอใจปานกลาง”  ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ส่วนในสุขภาพมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 
 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจได้การ
ตอบสนองการสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ส่วนการรู้จักและเข้าใจความต้องการกิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “พอใจมาก” (ตาราง 
6.41) 
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ตาราง 6.41 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 39 4.27 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 39 3.85 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 39 4.87 พอใจมากท่ีสุด 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพื้นที่ 39 3.77 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 39 4.59 พอใจมากท่ีสุด 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 39 3.54 พอใจมาก 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 39 3.51 พอใจมาก 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 39 3.82 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 39 3.74 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 39 4.62 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 39 4.95 พอใจมากท่ีสุด 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 39 4.95 พอใจมากท่ีสุด 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 39 4.90 พอใจมากท่ีสุด 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรม 39 4.69 พอใจมากท่ีสุด 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 26 3.00 พอใจปานกลาง 

3.2 ด้านสังคม 22 5.00 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 18 3.61 พอใจมาก 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 11 5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมฯด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 39 4.17 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 39 4.71 พอใจมากท่ีสุด 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 39 4.88 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 39 4.32 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 39 4.88 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 39 3.90 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 39 4.67 พอใจมากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 39 3.54 พอใจมาก 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 39 4.56 พอใจมากท่ีสุด 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 39 4.64 พอใจมากท่ีสุด 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 39 4.77 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 39 4.67 พอใจมากท่ีสุด 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 39 4.77 พอใจมากท่ีสุด 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 39 4.85 พอใจมากท่ีสุด 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 39 4.90 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 39 4.90 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 39 4.31 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯจดัขึ้น 39 4.31 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 39 4.33 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 39 4.87 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 39 4.85 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 39 4.87 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 39 4.95 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคม
อุตสาหกรรม  

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่  พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีความ
ต้องการให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 45.71 รองลงมาคือ ปูาย
ร้อยละ 28.57 และแผ่นพับร้อยละ 20.00 ตามล าดับ (ตาราง 6.42) 

 
ตาราง 6.42 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 35 100 
1.วิทยุชุมชน 16 45.71 

2.หนังสือพิมพ ์ 1 2.86 
3.แผ่นพับ 7 20.00 

4.ปูาย 10 28.57 
5.อื่น ๆ 1 2.86 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครพบว่า ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.43) 

 
ตาราง 6.43 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 39 100 

ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป

ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านสังคมด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชนโดยส่วนมาก
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ต่าง ๆที่จัดขึ้น แต่หาก
พิจารณาในส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะพบว่า กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ
ด้านสังคม เป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.44) 

ตาราง 6.44 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 26 7.43 324 92.57 
ด้านสังคม 22 6.29 328 93.71 

ด้านสุขภาพ 18 5.14 332 94.86 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 11 3.14 339 96.86 

 
5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในการเข้ารว่มกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 
 ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาครมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจปานกลาง”ส่วนด้านสังคมและ
เศรษฐกิจชุมชนนั้นอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ส่วนด้านสุขภาพมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจ
มาก” (ตาราง 6.45) 

ตาราง 6.45 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  3.77 3.00 5.00 3.61 5.00 

  

6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

- ไม่มี - 
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6.10 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) ต่อการด าเนินงานด้านชุมชน
สัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) เรื่อง
การด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโครงการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการ 
พบว่าในภาพรวมนั้น ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“พอใจมาก” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  
 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรมความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
นิคมฯ ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม ความเพียงพอของช่อง
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และ ความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจของการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้ (สงขลา) อยู่ใน
ระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด  
 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนพบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ยกเว้น การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา) อยู่ในระดับ “พอใจมาก” 
 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ส่วนในด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) อยู่ในระดับ “พอใจมาก” 
 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจได้การ
ตอบสนองการสร้างความเชื่อมั่นและการรู้จักและเข้าใจความต้องการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) อยู่ในระดับ “พอใจมาก” มีเพียงความเป็นรูปธรรมของการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) อยู่ในระดับ “พอใจมาก
ที่สุด” (ตาราง 6.46) 
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ตาราง 6.46 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 39 4.27 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 39 3.85 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 39 4.87 พอใจมากท่ีสุด 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 39 3.77 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 39 4.59 พอใจมากท่ีสุด 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 39 3.54 พอใจมาก 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 39 3.51 พอใจมาก 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 39 3.82 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 39 3.74 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 39 4.62 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 39 4.95 พอใจมากท่ีสุด 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 39 4.95 พอใจมากท่ีสุด 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 39 4.90 พอใจมากท่ีสุด 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรม 39 4.69 พอใจมากท่ีสุด 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 26 3.00 พอใจปานกลาง 

3.2 ด้านสังคม 22 5.00 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 18 3.61 พอใจมาก 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 11 5.00 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมฯด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 39 4.17 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 39 4.71 พอใจมากท่ีสุด 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 39 4.88 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 39 4.32 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 39 4.88 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 39 3.90 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 39 4.67 พอใจมากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 39 3.54 พอใจมาก 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 39 4.56 พอใจมากท่ีสุด 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 39 4.64 พอใจมากท่ีสุด 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 39 4.77 พอใจมากท่ีสุด 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 39 4.67 พอใจมากท่ีสุด 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 39 4.77 พอใจมากท่ีสุด 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 39 4.85 พอใจมากท่ีสุด 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 39 4.90 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 39 4.90 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 39 4.31 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯจดัขึ้น 39 4.31 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 39 4.33 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 39 4.87 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 39 4.85 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 39 4.87 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 39 4.95 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคม
อุตสาหกรรม  

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู ่พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ มีความต้องการให้
ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 49.01 รองลงมาคือ ปูายร้อยละ 
21.85 และแผ่นพับ ร้อยละ 17.22 ตามล าดับ (ตาราง 6.47) 

 
ตาราง 6.47 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 35 100 
1.วิทยุชุมชน 16 45.71 

2.หนังสือพิมพ ์ 1 2.86 
3.แผ่นพับ 7 20.00 

4.ปูาย 10 28.57 
5.อื่น ๆ 1 2.86 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  พบว่า ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.48) 

 
ตาราง 6.48 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 39 100 
ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป

ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านสังคมด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ ได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.49) 

 
ตาราง 6.49 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 26 7.43 324 92.57 
ด้านสังคม 22 6.29 328 93.71 

ด้านสุขภาพ 18 5.14 332 94.86 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 11 3.14 339 96.86 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 
 ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรม พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยและสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” ส่วนด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
ชุมชนนั้นอยู่ในระดับ “พอใจมาก” (ตาราง 6.50) 

 

ตาราง 6.50 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้ 4.50 4.56 4.61 4.38 4.12 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน   
- คนในชุมชนต้องการให้การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง โดยเสนอให้เพิ่มเติม
เครื่องมือในการกระจายข่าวสารในชุมชนให้มากขึ้น และต้องมีการแจ้งข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
 2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 3. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- ชาวชุมชนคาดหวังให้กิจกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน และควรสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น 
- มีความต้องการให้จัดกิจกรรมในแง่ของการพัฒนา แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- คาดหวังว่าจะมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
- ต้องการให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมที่ไม่ทับซ้อนกับงานประจ า เพราะต้องการเข้าร่วมด้วย  
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6.11 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเรื่องการด าเนินงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ.ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน การจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม
ต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในภาพรวมนั้น 
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
นิคมอุตสาหกรรม ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความ
ชัดเจน/เป็นที่เข้าใจของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมฯ  มาบตา
พุดอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด  

ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในระดับ “พอใจมาก” เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเรื่อง ความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ที่อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 

ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด  

และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่อง ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
การตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดอยู่ในระดับ “พอใจ
มาก” การสร้างความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม อยู่ใน
ระดับ “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 6.51) 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

180 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ตาราง 6.51 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 145 4.44 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 145 4.25 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 145 4.46 พอใจมาก 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 145 4.54 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 145 4.50 พอใจมากท่ีสุด 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 145 4.26 พอใจมาก 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 145 4.20 พอใจมาก 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 145 4.26 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 145 4.27 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 145 4.26 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 144 4.44 พอใจมาก 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 145 4.43 พอใจมาก 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 145 4.50 พอใจมากท่ีสุด 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 145 4.47 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 115 4.55 พอใจมากท่ีสุด 

3.2 ด้านสังคม 86 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 83 4.54 พอใจมากท่ีสุด 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 42 4.60 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 145 4.29 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 145 4.29 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 145 4.64 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 145 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 145 4.65 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 145 4.32 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 145 4.28 พอใจมาก 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 145 4.28 พอใจมาก 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 145 4.28 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 145 4.28 พอใจมาก 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 145 4.28 พอใจมาก 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 145 4.28 พอใจมาก 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 145 4.32 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 145 4.63 พอใจมากท่ีสุด 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 145 4.66 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 145 4.63 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 145 4.63 พอใจมากท่ีสุด 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่นิคมฯ 
จัดขึ้น 145 4.63 พอใจมากท่ีสุด 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 145 4.66 พอใจมากท่ีสุด 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 144 4.72 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 144 4.59 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  144 4.62 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 145 4.69 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคม
อุตสาหกรรม  

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู ่พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีความต้องการ
ให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ แผนปูาย โดยคิดเป็นร้อยละ 36.04 รองลงมาคือ อ่ืน ๆ ร้อยละ 
27.03และวิทยุชุมชนตาม ร้อยละ 27.93 ล าดับ (ตาราง 6.52) 

 
ตาราง 6.52 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 111 100 
1.วิทยุชุมชน      31 27.93 

2.หนังสือพิมพ ์ 0 0.00 
3.แผ่นพับ         10 9.01 

4.ปูาย 40 36.04 
5.อื่น ๆ 30 27.03 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพบว่า ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 
6.53) 

ตาราง 6.53 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 144 99.3 

ไม่เข้าร่วม 1 0.7 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชน พบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบ
ไปด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคมเป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางชันได้เข้าร่วมมากท่ีสุดตามล าดับ (ตาราง 6.54) 

ตาราง 6.54 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 115 18.95 492 81.05 
ด้านสังคม 86 14.17 521 85.83 

ด้านสุขภาพ 83 13.67 524 86.33 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 42 6.92 565 93.08 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรม พบว่า ในทุกด้าน
ของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 6.55) 

ตาราง 6.55 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 

กลุ่มนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด  4.54 4.55 4.64 4.54 4.60 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- คนในชุมชนต้องการให้การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง โดยเสนอให้เพิ่มเติม
เครื่องมือในการกระจายข่าวสารในชุมชนให้มากขึ้น และต้องมีการแจ้งข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
 2. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- มีข้อเสนอให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลาย และควรจะท าให้กิจกรรมมีความสอดคล้อง
ตามความต้องการของชุมชน  
- ชาวชุมชนมีความต้องการให้การแก้ไขปัญหาร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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6.12 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เรื่องการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ
ชุมชนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโครงการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการ
พบว่าในภาพรวม ชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจ
มาก” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่า ในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคม
อุตสาหกรรม ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม ความเพียงพอ
ของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจของ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ใน
ระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด  

 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด มี
เพียงเรื่องความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” 

 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคมและด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ส่วนในด้านเศรษฐกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่าในเรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นการ
รู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด มีเพียงความเชื่อถือไว้วางใจได้
และการตอบสนองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ในระดับ 
“พอใจมาก”   (ตาราง 6.56) 
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ตาราง 6.56 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 100 4.44 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 100 4.42 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 100 4.46 พอใจมาก 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 100 4.54 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 100 4.36 พอใจมาก 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 100 4.48 พอใจมาก 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 100 4.42 พอใจมาก 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 100 4.40 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 100 4.39 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 100 4.40 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 100 4.43 พอใจมาก 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 100 4.44 พอใจมาก 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 100 4.60 พอใจมากท่ีสุด 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรม 100 4.38 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 94 4.53 พอใจมากท่ีสุด 

3.2 ด้านสังคม 50 4.54 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 32 4.59 พอใจมากท่ีสุด 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 9 4.44 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมฯด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 100 4.13 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 100 4.11 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 100 4.50 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 100 4.51 พอใจมากท่ีสุด 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 100 4.54 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 100 3.97 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 100 4.13 พอใจมาก 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 100 4.24 พอใจมาก 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 100 4.19 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 100 4.08 พอใจมาก 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 100 4.08 พอใจมาก 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 100 4.16 พอใจมาก 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 100 4.12 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 100 4.49 พอใจมาก 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 100 4.52 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 100 4.50 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 100 4.52 พอใจมากท่ีสุด 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯจดัขึ้น 100 4.49 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 100 4.52 พอใจมากท่ีสุด 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 100 4.58 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 100 4.51 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 100 4.51 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 100 4.57 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของท่าเรือ
อุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่นั้นพบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ท่าเรืออุตสาหกรรม มีความต้องการให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 
31.75 รองลงมาคือ ปูายร้อยละ 30.16 และแผ่นพับ ร้อยละ 19.05 ตามล าดับ (ตาราง 6.57) 
 

ตาราง 6.57 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของท่าเรืออุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 63 100 
1.วิทยุชุมชน 20 31.75 

2.หนังสือพิมพ ์ 1 1.59 
3.แผ่นพับ 12 19.05 

4.ปูาย 19 30.16 
5.อื่น ๆ 11 17.46 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมพบว่า 
ชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท่าเรืออุตสาหกรรมจัดขึ้น (ตาราง 6.58) 

 
ตาราง 6.58 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 100 100 

ไม่เข้าร่วม   0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป

ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านสังคมด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชนโดยส่วนมาก
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น แต่หาก
พิจารณาในส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะพบว่า กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและ
ด้านสังคมเป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ 
(ตาราง 6.59) 

ตาราง 6.59 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 94 35.74 169 64.26 

ด้านสังคม 50 19.01 213 80.99 
ด้านสุขภาพ 32 12.17 231 87.83 

ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 9 3.42 254 96.58 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรม ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่
ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคมและสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด”ส่วน
ด้านเศรษฐกิจนั้นอยู่ในระดับ “พอใจมาก” (ตาราง 6.60) 

ตาราง 6.60 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 

ท่าเรืออุตสาหกรรม  4.54 4.53 4.54 4.59 4.44 

 

6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

- ไม่มี - 
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6.13 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เรื่องการ

ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ

ชุมชนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโครงการในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ

พบว่าในภาพรวม ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจ

มาก” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม  ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับนิคมอุตสาหกรรม  ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม 
ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจ
ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยู่ใน
ระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด  

 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด 

 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า
ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่า ในเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจได้การ
ตอบสนองการสร้างความเชื่อมั่นการรู้จัก และเข้าใจความต้องการ และความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด 
(ตาราง 6.61) 
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ตาราง 6.61 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 123 4.28 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 123 4.10 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 123 4.37 พอใจมาก 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 121 4.47 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 122 4.19 พอใจมาก 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 123 4.10 พอใจมาก 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 123 3.99 พอใจมาก 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 123 4.15 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 123 4.10 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 123 4.16 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 123 4.33 พอใจมาก 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 123 4.38 พอใจมาก 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 123 4.41 พอใจมาก 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรม 122 4.35 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 94 4.41 พอใจมาก 

3.2 ด้านสังคม 55 4.56 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 35 4.57 พอใจมากท่ีสุด 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 13 4.54 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมฯด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 122 3.85 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 122 4.13 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 122 4.35 พอใจมาก 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 122 4.22 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 122 4.41 พอใจมาก 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 122 3.86 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 122 3.73 พอใจมาก 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 122 3.93 พอใจมาก 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 122 3.89 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 122 4.14 พอใจมาก 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 122 4.09 พอใจมาก 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 122 4.11 พอใจมาก 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 122 4.18 พอใจมาก 

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 122 4.30 พอใจมาก 
4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 122 4.38 พอใจมาก 

4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 122 4.38 พอใจมาก 
4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 122 4.21 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯจดัขึ้น 122 4.19 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 122 4.25 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 122 4.43 พอใจมาก 
4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 122 4.31 พอใจมาก 

4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 122 4.45 พอใจมาก 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 122 4.46 พอใจมาก 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคม
อุตสาหกรรม  

เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  และ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่  พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ
อุตสาหกรรม มีความต้องการให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 30.34 
รองลงมาคือ ปูายและอ่ืน ๆ ร้อยละ 25.84 เท่ากัน ตามล าดับ (ตาราง 6.62) 

 
ตาราง 6.62 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

รวม 89 100 
1.วิทยุชุมชน 27 30.34 

2.หนังสือพิมพ ์ 2 2.25 
3.แผ่นพับ 14 15.73 

4.ปูาย 23 25.84 
5.อื่น ๆ 23 25.84 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  พบว่า ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.63) 

 
ตาราง 6.63 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 

เข้าร่วม 123 100 
ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป

ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านสังคมด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคมเป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.64) 

ตาราง 6.64 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 94 15.91 497 84.09 
ด้านสังคม 55 9.31 536 90.69 

ด้านสุขภาพ 35 5.92 556 94.08 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 13 2.20 578 97.80 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 

ส าหรับความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรม พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ส่วนด้านสังคม ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
ชุมชน นั้นอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 6.65) 

ตาราง 6.65 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษกิจชุมชน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  4.47 4.41 4.56 4.57 4.54 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- คาดหวังว่าการประชาสัมพันธ์จะมีความทั่วถึง ต่อเนื่อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น การ
ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
 2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนต้องการให้กิจกรรมมีความต่อเนื่อง ท าให้เกิดความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่เสมอ 
- เสนอแนะให้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เสนอข้อคิดเห็นด้วย 
 3. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- ชาวชุมชนคาดหวังว่ากิจกรรมจะต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน    
- คาดหวังให้กิจกรรมสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้  
- มีความต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ  
- ควรจัดให้มีสถานที่ในการท ากิจกรรมที่เหมาะสม  
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6.14 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เรื่องการ

ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ

ชุมชนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโครงการในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการ

พบว่าในภาพรวมนั้น ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจ

มาก” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม  ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคม
อุตสาหกรรม  ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม ความ
ต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจของ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อยู่ในระดับ 
“พอใจมาก” ทั้งหมด  

 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนพบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด 

 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคมและด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ส่วนในด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการ พบว่าในเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจได้การ
ตอบสนองการสร้างความเชื่อมั่นการรู้จักและเข้าใจความต้องการและความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ทั้งหมด (ตาราง 
6.66) 
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ตาราง 6.66 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 109 4.22 พอใจมาก 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 109 3.97 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 109 4.10 พอใจมาก 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 102 4.63 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 109 4.24 พอใจมาก 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 109 4.06 พอใจมาก 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 109 3.83 พอใจมาก 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 109 4.01 พอใจมาก 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 108 3.93 พอใจมาก 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 109 4.03 พอใจมาก 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 109 4.29 พอใจมาก 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 109 4.22 พอใจมาก 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 109 4.10 พอใจมาก 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 108 3.81 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 70 4.60 พอใจมากท่ีสุด 

3.2 ด้านสังคม 59 4.80 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 65 4.74 พอใจมากท่ีสุด 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 23 4.39 พอใจมาก 
4. กิจกรรมที่นิคมฯด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 108 4.04 พอใจมาก 
4.2 การตอบสนอง 109 4.17 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 107 4.38 พอใจมาก 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 106 4.14 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 109 4.45 พอใจมาก 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 108 4.01 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 108 4.12 พอใจมาก 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 108 4.04 พอใจมาก 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 108 4.01 พอใจมาก 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 109 4.13 พอใจมาก 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 109 4.13 พอใจมาก 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 109 4.18 พอใจมาก 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 109 4.24 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 107 4.31 พอใจมาก 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 107 4.44 พอใจมาก 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 107 4.40 พอใจมาก 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 106 4.05 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯจดัขึ้น 106 4.07 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 106 4.31 พอใจมาก 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 109 4.45 พอใจมาก 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 108 4.26 พอใจมาก 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 108 4.41 พอใจมาก 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 108 4.71 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรม  
เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่ พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มีความ
ต้องการให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ ปูาย โดยคิดเป็นร้อยละ 37.93 รองลงมาคือ วิทยุชุมชน 
ร้อยละ 25.29 และแผ่นพับร้อยละ 17.24 ตามล าดับ (ตาราง 6.67) 

 
ตาราง 6.67 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 87 100 

1.วิทยุชุมชน 22 25.29 
2.หนังสือพิมพ ์ 5 5.75 

3.แผ่นพับ 15 17.24 
4.ปูาย 33 37.93 
5.อื่น ๆ 12 13.79 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้พบว่า ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.68) 
 

ตาราง 6.68 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 109 100 

ไม่เข้าร่วม 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

200 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป

ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านสังคมด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม เป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.69) 

ตาราง 6.69 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 70 12.22 503 87.78 
ด้านสังคม 59 10.30 514 89.70 

ด้านสุขภาพ 65 11.34 508 88.66 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 23 4.01 550 95.99 

 

5) ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 
 ส าหรับความพึงพอใจของคนในขุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้นสังคมและด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด”
ส่วนด้านเศรษฐกิจชุมชนนั้นอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 6.70) 
 

ตาราง 6.70 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 4.63 4.60 4.80 4.74 4.39 

 

 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

201 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. ด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- ต้องการการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงในวงกว้าง มีความชัดเจน และเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจเพ่ิมเติมช่องทาง
อ่ืน ๆ ในการประชาสัมพันธ์ 
 2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
- ชาวชุมชนต้องการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น 
 3. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- คาดหวังว่านิคมอุตสาหกรรม จะท าการส ารวจความต้องการก่อนด าเนินกิจกรรม และต้องการมีส่วนร่วมใน
การจัดการ 
- ต้องการการเอาใจใส่อย่างจริงใจจากเจ้าหน้าที่ 
- มีข้อเสนอให้กิจกรรมมีความต่อเนื่อง และไม่ยืดเยื้อ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
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6.15 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

1) ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคเรื่องการ

ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ของ กนอ. ประกอบด้วยด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ

ชุมชนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโครงการในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 

พบว่าในภาพรวมนั้น ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พอใจมาก

ที่สุด” ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

 ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน พบว่าในเรื่องความทั่วถึงในการประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของนิคมอุตสาหกรรม  ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับนิคมอุตสาหกรรม  ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม 
ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรม และความชัดเจน/เป็นที่เข้าใจ
ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ใน
ระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด  

 ในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าในเรื่อง 
ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนความน่าสนใจของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมดมีเพียงเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผน และให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 

 ในด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ พบว่า
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” ทั้งหมด 

 และสุดท้ายในด้านกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ พบว่า ในเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจได้  
การสร้างความเชื่อมั่น และความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” นอกเหนือจากนี้มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ “พอใจมาก” (ตาราง 6.71) 
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ตาราง 6.71 ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
ต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 58 4.64 พอใจมากท่ีสุด 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 58 4.62 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 56 4.63 พอใจมากท่ีสุด 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี 58 4.80 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมด าเนินการ 58 4.57 พอใจมากท่ีสุด 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ 58 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 58 4.55 พอใจมากท่ีสุด 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 58 4.64 พอใจมากท่ีสุด 
1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ 58 4.62 พอใจมากท่ีสุด 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 57 4.63 พอใจมากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 56 4.66 พอใจมากท่ีสุด 

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 56 4.73 พอใจมากท่ีสุด 
2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 56 4.68 พอใจมากท่ีสุด 

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ 56 4.43 พอใจมาก 
3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 40 4.75 พอใจมากท่ีสุด 

3.2 ด้านสังคม 51 4.92 พอใจมากท่ีสุด 
3.3 ด้านสุขภาพ 27 4.93 พอใจมากท่ีสุด 

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 24 4.71 พอใจมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมที่นิคมฯด าเนินการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ 58 4.52 พอใจมากท่ีสุด 
4.2 การตอบสนอง 58 4.49 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 58 4.75 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 58 4.41 พอใจมาก 
4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 58 4.67 พอใจมากท่ีสุด 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย 58 4.43 พอใจมาก 
4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 57 4.61 พอใจมากท่ีสุด 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

204 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 58 4.55 พอใจมากท่ีสุด 
4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 58 4.50 พอใจมากท่ีสุด 

4.2 การตอบสนอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 58 4.45 พอใจมาก 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 58 4.38 พอใจมาก 
4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 58 4.66 พอใจมากท่ีสุด 

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 58 4.48 พอใจมาก 
4.3 การสร้างความเชื่อมั่น จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 58 4.69 พอใจมากท่ีสุด 

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 58 4.81 พอใจมากท่ีสุด 
4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 58 4.74 พอใจมากท่ีสุด 

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 58 4.43 พอใจมาก 
4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯจดัขึ้น 58 4.14 พอใจมาก 
4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน 58 4.67 พอใจมากท่ีสุด 

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 58 4.66 พอใจมากท่ีสุด 

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 58 4.66 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 58 4.67 พอใจมากท่ีสุด 
4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 58 4.69 พอใจมากท่ีสุด 
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2) สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรม  
เมื่อพิจารณาถึงช่องทางในการสื่อสารที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธ์ที่มีการด าเนินการอยู่ พบว่า สื่ออันดับแรกที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีความ
ต้องการให้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ คือ วิทยุชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 48.98 รองลงมาคือ ปูาย
ร้อยละ 28.75 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 14.29 ตามล าดับ (ตาราง 6.72) 

 
ตาราง 6.72 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักนิคมอุตสาหกรรมหนองแค และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ของนิคมอุตสาหกรรม 

สื่อท่ีท าให้รู้จักกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
รวม 49   

1.วิทยุชุมชน 24 48.98 
2.หนังสือพิมพ ์ 2 4.08 

3.แผ่นพับ 2 4.08 
4.ปูาย 14 28.57 
5.อื่น ๆ 7 14.29 

 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในขุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค พบว่า ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น (ตาราง 6.73) 

 
ตาราง 6.73 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในขุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจัดขึ้น จ านวน ร้อยละ 
เข้าร่วม 58 100 

ไม่เข้าร่วม 0 0 
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในขุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในชุมชนพบว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนั้นประกอบไป

ด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านสังคมด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและชุมชน พบว่า กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นด้านที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค ได้เข้าร่วมมากที่สุดตามล าดับ (ตาราง 6.74) 

ตาราง 6.74 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของคนในขุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 40 13.61 254 86.39 
ด้านสังคม 51 17.35 243 82.65 

ด้านสุขภาพ 27 9.18 267 90.82 
ด้านเศรษฐกิจและชุมชน 24 8.16 270 91.84 

 

5) ความพึงพอใจของคนในขุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ที่ผ่านมา 
 ส าหรับความพึงพอใจของคนในขุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” และเมื่อพิจารณาแยกรายด้านกิจกรรมก็จะพบว่า ในทุก ๆ
ด้าน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ตาราง 6.75) 

ตาราง 6.75 ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในการเข้าร่วม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

นิคมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

รวม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  4.80 4.75 4.92 4.93 4.71 
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6) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน  
- ต้องการการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงในวงกว้าง มีความชัดเจน และเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
 2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
- คาดหวังและต้องการกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับชุมชน 
 3. กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ  
- คาดหวังกิจกรรมทีม่ีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น    
- คาดหวังให้นิคมอุตสาหกรรม ควรเข้ามาท าความเข้าใจปัญหาของชุมชนอย่างลึกซ้ึง  
- คาดหวังในตัวเจ้าหน้าที่ท่ีต้องมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 7 

ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรอือตุสาหกรรม 
ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

 
 ผลการส ารวจทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
7.1 ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อการด าเนินงานของนิคม
อุตสาหกรรม มีประเด็นในการน าเสนอ ดังนี้ 
 1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในภาพรวม 
 2) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านการจัดการของนิคม 
     อุตสาหกรรม/ทา่เรืออุตสาหกรรม 
 3) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ ใน       
     ภาพรวม 
 4) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
 5) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในผลกระทบด้านสังคมต่อชุมชน 
 6) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 
 7) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทาง
     ธรรมชาต ิ
 8) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะ
     ได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
7.2 ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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7.1 ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อการด าเนินงาน
ของนิคมอุตสาหกรรม 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในภาพรวม 
 ผลจากการศึกษาทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม พบว่าในภาพรวม ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม มีทัศนคติต่อการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ผลกระทบด้านต่าง ๆ 
และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 7.1) 

ตาราง 7.1 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในภาพรวม 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 1,950 3.74 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 1,967 3.88 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ 1,970 4.01 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 1,960 3.33 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
2) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/
ท่าเรืออุตสาหกรรม 

 เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไป
ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน  มีการแจ้งเตือนคนใน
ชุมชน กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง  ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุม
ความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน และมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น 
ควัน ขยะ) พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุง
ค่อนข้างมาก” ทั้งหมด (ตาราง 7.2) 

ตาราง 7.2 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านการจัดการของนิคม
อุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัชุมชน 1,956 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 1,948 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 1,923 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 1,958 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  1,952 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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3) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ ในภาพรวม 
 ในด้านผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ผลกระทบด้านสังคม
ต่อชุมชนและผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน พบว่า ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ
อุตสาหกรรม มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งหมด (ตาราง 7.3) 

ตาราง 7.3 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 1,970 3.63 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 1,970 3.99 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 1,967 4.40 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

  
4) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
 จากประเด็นก่อนหน้า เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของผลกระทบสามารถแบ่งแยกย่อยได้  ดังนี้ ใน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ประกอบด้วย ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 
สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลง โดยเรื่องของประกอบด้วย ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 
สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น และสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นนั้น มีชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และ 
ท่าเรืออุตสาหกรรม มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” มีเพียงเรื่องมลพิษในชุมชนลดลงเท่านั้นที่
อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 7.4) 

ตาราง 7.4 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 1,968 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 1,954 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 1,962 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 1,955 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
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5) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในผลกระทบด้านสังคมต่อชุมชน 

ส่วนในผลกระทบด้านสังคมต่อชุมชน ประกอบไปด้วยคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  คนใน
ท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น มีคนต่างถิ่นเพ่ิมมากขึ้นและปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลดลง 
พบว่า ชุมชนมีทัศนคติในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” คือ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นและคนใน
ท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากข้ึน ส่วนในเรื่องมีคนต่างถิ่นเพ่ิมมากข้ึนชุมชนมีทัศนคติในระดับ “ปรับปรุง
มาก” และสุดท้ายเรื่องปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลดลง ชุมชนมีทัศนคติในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้าง
พอใช้” (ตาราง 7.5) 

ตาราง 7.5 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านสังคมต่อชุมชน 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 1,968 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 1,963 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 1,969 5.00 ปรับปรุงมาก 

2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลดลง 1,960 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
6) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 

ส่วนในผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน ประกอบไปด้วยการเกิดการจ้างงานมากขึ้น เกิดการ
กระจายรายได้สูงข้ึน เกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 
พบว่า ชุมชนมีทัศนคติในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุก ๆ เรื่องในด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน (ตาราง 7.6) 

ตาราง 7.6 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 1,966 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 1,964 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 1,963 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 1,963 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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7) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

ในด้านผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการศึกษา  พบว่าในชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม มีส่วนที่ไมเคยได้รับผลกระทบร้อยละ 48.90 และ เคยได้รับผลกระทบ
ร้อยละ 46.30 โดยภัยพิบัติท่ีเคยได้ประสบส่วนใหญ่ คืออุทกภัยถึงร้อยละ 39.00 รองลงมา คือวาตภัย และภัย
แล้ง (ตาราง 7.7) 

ตาราง 7.7 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          967 32.76 

เคยได้รับผลกระทบ 915 31 
อุทกภัย  738 25 

วาตภัย     208 7.05 
ภัยแล้ง     93 3.15 
อัคคีภัย 28 0.95 

อื่น ๆ 3 0.10 
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8) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะ
ได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ ประกอบไปด้วยการขาดรายได้จากการประกอบ
อาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อ
สุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก การติดต่อสื่อสารยากล าบาก และอ่ืน ๆ พบว่า การขาดรายได้
จากการประกอบอาชีพ ผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการคมนาคมเดินทางไม่สะดวก เป็นเรื่องที่ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม มีทัศนคติในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” นอกเหนือจากประเด็น
ข้างต้นนี้ ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม มีทัศนคติในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้าง
พอใช้” (ตาราง 7.8) 
ตาราง 7.8 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะ

ได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 1,938 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 1,945 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 1,952 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 1,943 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 1,948 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 1,952 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 1,952 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 1,942 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

3.2.9 อื่น ๆ  109 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

7.2 ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานของนิคม
อุตสาหกรรม 
 พบมีข้อเสนอแนะตามประเด็น ดังนี้ 
 1) การจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
- มีความคาดหวังว่านิคมอุตสาหกรรม จะมีจ านวนเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เพียงพอ รองรับกับ
ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
- มีความต้องการอุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอและทั่วถึงมากกว่าที่เป็นอยู่ 
 2) ผลกระทบด้านต่าง ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- ชุมชนต้องการให้นิคมอุตสาหกรรม มีความตั้งม่ันที่จะให้ความส าคัญในการแก้ปัญหามลภาวะให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น 
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บทท่ี 8 

ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรอือตุสาหกรรม 
ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม แยกตามนิคมอสุาหกรรม 

และท่าเรอือตุสาหกรรม 

 
 ผลการส ารวจทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อการด าเนินงาน
ของนิคมอุตสาหกรรม ที่ มธ. ท าการส ารวจทั้งสิ้น 15 แห่ง ตามล าดับดังที่จะน าเสนอต่อไป โดยในแต่ละนิคม
อุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม  มธ. จะน าเสนอข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ต่อการด าเนินงานของนิคม
อุตสาหกรรม 

 2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
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8.1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางชันในภาพรวมอยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.1) 

ตาราง 8.1 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

  
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉิน มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเด็น  

ตาราง 8.2 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ในด้านการจัดการของนิคม
อุตสาหกรรม 

 

 

ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 123 3.92 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 123 3.88 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ 123 4.11 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 123 3.78 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนในชุมชน 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 122 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 122 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 122 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ด้านสังคมต่อ
ชุมชนและด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุง
ค่อนข้างมาก” ทั้งหมดทุกด้าน (ตาราง 8.3) 

ตาราง 8.3 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

  
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การมีความเป็นอยู่ของ
ชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเดน็  
 ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
มากขึ้น และปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลดลง ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ใน
ระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนปัญหาคนต่างถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก”  
 และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้น  เกิดการ
กระจายรายได้สูงข้ึนเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 
พบว่า การเกิดการจ้างงานมากขึ้นนั้นมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” และในส่วนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 123 3.78 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 123 4.15 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 123 4.38 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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ตาราง 8.4 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

 
 ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันเคย
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 98.40 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมต้องเผชิญ คือ อุทกภัยเกือบจะทั้งหมด (ตาราง 8.5) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาด
แคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อสุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก 
การติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ในเรื่องการติดต่อสื่อสารยากล าบากและ
เรื่องอ่ืน ๆ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ในส่วน
นอกเหนือจากนี้ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 
(ตาราง 8.6) 
 
 
 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 122 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 123 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากข้ึน 123 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึ้น 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพื้นที่และความเจริญโดยรอบมากข้ึน 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความม่ันคง/มั่งคั่งมากข้ึน 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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ตาราง 8.5 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
ตาราง 8.6  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ในด้านผลกระทบที่ได้รับหรือ

คาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 1. ด้านการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
- ชาวชุมชนคาดหวังให้นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน  

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          2 1.60 
เคยได้รับผลกระทบ 121 98.40 

อุทกภัย  121   
วาตภัย     0   

ภัยแล้ง     0   
อัคคีภัย 2   

อื่น ๆ 0   

3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 123 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 122 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ  3 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
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8.2 นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

 จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางพลีในภาพรวมอยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ส่วนผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 
(ตาราง 8.7) 

ตาราง 8.7 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 30 3.62 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 30 3.67 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ 30 3.63 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 30 3.55 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉิน มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรมมีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก”เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงในเรื่องมี
การดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) เท่านั้นที่อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้”  
(ตาราง 8.8) 

ตาราง 8.8 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ในด้านการจัดการของนิคม
อุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนใน
ชุมชน 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
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ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านสังคมต่อชุมชนและด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมบางพลีมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน อยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.9) 

ตาราง 8.9 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 30 3.33 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 30 3.58 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 30 3.98 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การมีความเป็นอยู่ของ

ชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” มีเพียงเร่ืองความเป็นอยู่ของ
ชุมชนดีขึ้น เท่านั้นทีท่ัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 

ในด้านสังคมพบว่า ในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
มากขึ้น มีคนต่างถิ่นเพ่ิมมากขึ้น มีทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในระดับ “ปรับปรุง
ค่อนข้างมาก” ส่วนเรื่อง ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลดลงนั้นอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” 

และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้น เกิดการ
กระจายรายได้สูงข้ึนเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 
พบว่า ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งหมด 

(ตาราง 8.10) 
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ตาราง 8.10 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นพบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีไม่

เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อยละ 56.70 ซึ่งเมื่อพิจารณาในส่วนที่เคยประสบภัยพิบัติ
พบว่า ภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต้องเผชิญ คือ อทุกภัยเกือบจะท้ังหมด (ตาราง 8.11) 
ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบ
อาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อ
สุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก การติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่อง
ผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี โดยส่วนมากมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” มีเพียงเรื่องขาดรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย และการติดต่อสื่อสารยากล าบาก เท่านั้นที่มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.12) 
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ตาราง 8.11 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          17 56.70 
เคยได้รับผลกระทบ 13 43.30 
อุทกภัย  13   
วาตภัย     0   
ภัยแล้ง     0   
อัคคีภัย 1   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.12  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ในด้านผลกระทบที่ได้รับหรือ

คาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 30 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 30 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ  2 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 ความต้องการและความคิดเห็นที่พบในชุมชนโดบรอบนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเป็นไปในแง่ของ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดมลภาวะทางอากาศ สารเคมีส่งกลิ่น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 
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8.3 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 

 จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรในภาพรวมอยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ส่วนผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” 
(ตาราง 8.13) 

ตาราง 8.13 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 161 3.94 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 161 4.03 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ 161 4.38 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 161 3.42 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉิน มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงในเรื่องมี
การแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นที่อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้”  (ตาราง 
8.14) 

ตาราง 8.14 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในด้านการจัดการของนิคมฯ 
1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนใน
ชุมชน 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 161 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 160 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  160 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ด้านสังคมต่อ
ชุมชนและด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุง
ค่อนข้างมาก” ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและด้านสังคมต่อชุมชน ส่วนด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน อยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงมาก” (ตาราง 8.15) 

ตาราง 8.15 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 161 4.06 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 161 4.33 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 161 4.75 ปรับปรุงมาก 

 
เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การมีความเป็นอยู่ของ

ชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุก ๆ ประเด็น 

ในด้านสังคมพบว่า ในเรื่องมีคนต่างถิ่นเพ่ิมมากขึ้น และปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลงนั้น มี
ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น และคนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากข้ึนนั้นอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” 

และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้น เกิดการ
กระจายรายได้สูงข้ึนเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 
พบว่า ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” ทั้งหมด (ตาราง 8.16) 
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ตาราง 8.16 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 161 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 161 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 161 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 160 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 161 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 160 5.00 ปรับปรุงมาก 

 
ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรเคย

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 90.10 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมต้องเผชิญ คือ อุทกภัยเกือบจะทั้งหมด (ตาราง 8.17) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาด
แคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อสุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก 
การติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรนั้น โดยส่วนมากมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” มีเพียงเรื่อง การขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ  ทรัพย์สินเสียหาย และการ
คมนาคมเดินทางไม่สะดวก เท่านั้นทีม่ีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.18) 
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ตาราง 8.17 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          16 9.90 
เคยได้รับผลกระทบ 145 90.10 
อุทกภัย  144   
วาตภัย     2   
ภัยแล้ง     30   
อัคคีภัย 0   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.18  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในด้านผลกระทบที่ได้รับหรือ

คาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 161 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 161 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 161 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 161 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 161 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ  0   ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงเลย 

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- ไม่มี -  
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8.4 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

 จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยในภาพรวม
อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” เมื่อพิจารณาในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรือ
อุตสาหกรรม และผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าทัศนคตขิองชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใน
ระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก“ ส่วนด้านผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อยู่ในระดับ “ปรับปรุง
ค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.19) 

ตาราง 8.19 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 7 3.35 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 7 3.58 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ 7 3.90 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 7 2.57 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉิน มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรมมีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก”เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงเรื่องการ
แจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 
เท่านั้นที่มีระดับของทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.20) 

ตาราง 8.20 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในด้านการจัดการของนิคม
อุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนในชุมชน 7 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 7 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 6 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 7 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  7 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอยมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ด้านสังคมต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอยมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” และในด้านเศรษฐกิจชุมชน ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” (ตาราง 8.21) 

ตาราง 8.21 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 7 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 7 3.81 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 7 4.89 ปรับปรุงมาก 

 
เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การมีความเป็นอยู่ของ

ชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลง พบว่า ส่วนมาก
ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” มีเพียงในด้านความ
เป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น ที่อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก”และ ด้านสภาพอากาศในชุมชนดีขึ้นที่อยู่ใน
ระดับ “ปรับปรุงเล็กน้อย” 

ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
มากขึ้น และคนต่างถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” 

และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้น เกิดการ
กระจายรายได้สูงข้ึนเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 
พบว่า ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” (ตาราง 8.22) 
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ตาราง 8.22 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 7 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 7 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 7 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 7 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 7 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 7 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 7 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 6 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 7 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 7 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 7 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 7 5.00 ปรับปรุงมาก 

 
ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นพบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 85.70 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมต้องเผชิญ คือ อุทกภัยเกือบจะทั้งหมด (ตาราง 8.23) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาด
แคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อสุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก 
การติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ในส่วนใหญ่เรื่องท่ีมีผลกระทบหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อยู่ในระดับ “ปรับปรุงเล็กน้อย” มีเพียงใน 
ในเรื่องการ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ที่ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ใน
ระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในเรื่องผลกระทบต่อสภาพจิตใจและผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย มีทัศนคติ
ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนพอใช้” (ตาราง 8.24) 
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ตาราง 8.23 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          1 14.30 
เคยได้รับผลกระทบ 6 85.70 
อุทกภัย  4   
วาตภัย     3   
ภัยแล้ง     1   
อัคคีภัย 0   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.24 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ในด้านผลกระทบที่ได้รับหรือ

คาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 7 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 7 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 7 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 7 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 7 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 7 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 7 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 7 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.9 อื่น ๆ  0   

  
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 คนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย มีความต้องการให้แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะทางอากาศมากขึ้น  
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8.5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปูในภาพรวมอยู่

ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ผลกระทบ

ด้านต่าง ๆ และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.25) 

ตาราง 8.25 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 254 3.82 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 259 3.91 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ 259 4.04 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 255 3.50 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉิน มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.26) 

ตาราง 8.26 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในด้านการจัดการของนิคม
อุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนใน
ชุมชน 257 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 258 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ด้านสังคมต่อ

ชุมชนและด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุง

ค่อนข้างมาก” ทั้งหมดทุกด้าน (ตาราง 8.27) 

ตาราง 8.27 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 259 3.82 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 258 4.31 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การมีความเป็นอยู่ของ

ชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของ

ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก”ในทุก ๆ ประเด็น  

ในด้านสังคม ประกอบด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่ง

เดียวกันมากข้ึน มีคนต่างถิ่นเพ่ิมมากขึ้นและปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลงนั้น ซึ่งมีทัศนคติของชุมชน

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุก ๆ ประเด็น 

และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้น เกิดการ

กระจายรายได้สูงข้ึนเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 

พบว่า ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู  อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุก ๆ 

ประเด็น (ตาราง 8.28) 
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ตาราง 8.28 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 259 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 258 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 258 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 258 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 258 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 257 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูไม่เคย

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อยละ 85.40 ส่วนที่ประสบภัยพิบัติ พบว่าภัยพิบัติที่ชุมชนโดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรมต้องเผชิญคือ อุทกภัยเกือบจะทั้งหมด (ตาราง 8.29) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะ

เกิดขึ้นหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ การขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน

เสียหาย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อสุขภาพร่างกาย การคมนาคม

เดินทางไม่สะดวก การติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่า

จะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในเรื่องขาดรายได้จาก

การประกอบอาชีพ ทรัพย์สินเสียหาย กระทบต่อสภาพจิตใจ การคมนาคมเดินทางไม่สะดวกและอ่ืน ๆ 

ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในส่วนนอกเหนือจาก

นี้ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.30) 
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ตาราง 8.29 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          222 85.40 
เคยได้รับผลกระทบ 29 11.20 
อุทกภัย  26   
วาตภัย     2   
ภัยแล้ง     3   
อัคคีภัย 4   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.30  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในด้านผลกระทบที่ได้รับหรือ

คาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 241 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 255 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 254 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 253 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 252 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 253 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 252 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 253 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ  17 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- ไม่มี - 
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8.6 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.31) 

ตาราง 8.31 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 126 3.82 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 126 3.67 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ 126 3.93 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 126 3.88 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉิน มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทกุประเด็น (ตาราง 8.32) 

ตาราง 8.32 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนใน
ชุมชน 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสังคมต่อชุมชนและด้านเศรษฐกิจ
ต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.33) 

ตาราง 8.33 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 126 3.47 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 126 3.98 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 126 4.32 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน พบว่าเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นนั้นทัศนคติ

ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนในด้านอ่ืน ๆ มี

ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้”  

ในด้านสังคมพบว่าในด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น และคนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่ง

เดียวกันมากข้ึนมีทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 

ส่วนในเรื่องมีคนต่างถิ่นเพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” และปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 

อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” 

และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้น เกิดการ

กระจายรายได้สูงข้ึนเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 

ทุก ๆ ด้านนั้นมีทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 

8.34) 
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ตาราง 8.34 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 126 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 126 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 126 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 125 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 125 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 125 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 126 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 98.40 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม

อุตสาหกรรมต้องเผชิญ คือ อุทกภัยเกือบจะท้ังหมด (ตาราง 8.35) ผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหาก

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาด

แคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อสุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก 

การติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผล

ต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัย ทัศนคติ

ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” นอกเหนือจากนี้ ทัศนคติ

ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.36) 
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ตาราง 8.35 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          2 1.60 
เคยได้รับผลกระทบ 124 98.40 
อุทกภัย  125   
วาตภัย     1   
ภัยแล้ง     7   
อัคคีภัย 9   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.36 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในด้านผลกระทบที่ได้รับ

หรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 124 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 125 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 126 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 125 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.9 อื่น ๆ  3 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 1. ด้านการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
- ชาวชุมชนต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ ในเรื่องท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย 
- ชาวชุมชนต้องการให้มีการแจ้งเตือนกรณีเหตุฉุกเฉินอย่างทันท่วงที  
- คาดหวังให้มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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8.7 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในภาพ

รวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.37) 

ตาราง 8.37 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์

ฉุกเฉิน มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ

มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี

ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเดน็ (ตาราง 3.38) 

ตาราง 8.38 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

 
 

ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 133 3.96 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 135 4.03 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ 135 4.10 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 137 3.75 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนใน
ชุมชน 134 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 131 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 132 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 135 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  135 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ด้านสังคมต่อ

ชุมชนและด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน มีทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับ 

“ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” (ตาราง 8.39) 

ตาราง 8.39 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การมีความเป็นอยู่ของ

ชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลง ทัศนคติของ

ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในการมีความเป็นอยู่ของ

ชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น ส่วนในเรื่องมลพิษในชุมชนลดลง อยู่ใน

ระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” 

ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

มากขึ้น และปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนปัญหาคนต่างถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น นั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก”  

และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้น เกิดการ

กระจายรายได้สูงข้ึนเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 

พบว่า การเกิดการจ้างงานมากขึ้นนั้นมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” และในส่วนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ 

“ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.40) 

 
 
 
 
 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 135 3.71 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 135 4.02 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 134 4.55 ปรับปรุงมาก 
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ตาราง 8.40 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 135 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 134 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 135 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 134 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 135 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 134 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 135 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 134 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 134 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 134 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 134 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 133 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นพบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อยละ 66.20 ซึ่งส่วนที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต้องเผชิญ คือ วาตภัยเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คืออุทกภัย (ตาราง  

8.41) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ได้แก่ ขาดรายได้จากการ

ประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ 

กระทบต่อสุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก การติดต่อสื่อสารยากล าบากและ อ่ืน ๆ พบว่า 

ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ทุกประเด็นอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.42) 
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ตาราง 8.41 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          92 66.20 
เคยได้รับผลกระทบ 25 18.00 
อุทกภัย  8   
วาตภัย     10   
ภัยแล้ง     6   
อัคคีภัย 4   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.42  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในด้านผลกระทบที่ได้รับ

หรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 136 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 131 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 136 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 132 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 132 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 135 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 137 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 132 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.9 อื่น ๆ  3 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 ที่มีต่อการด าเนินงานด้านชมุชนสัมพันธ์ 
 1. ด้านการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม  
- ต้องการให้มีการแจ้งเตือนอุบัติเหตุอย่างทั่วถึง 
- มีความคาดหวังว่านิคมอุตสาหกรรม จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
 2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ  
- ชาวชุมชนมีความต้องการให้ลดปัญหามลภาวะทางอากาศที่มักส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนในวงกว้าง  
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8.8 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(ล าพูน) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ส่วนผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นอยู่ในระดับ “ปรับปรุงเล็กน้อย” 
(ตาราง 8.43) 

ตาราง 8.43 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 385 3.62 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 393 4.26 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ 395 4.24 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 387 2.36 ปรับปรุงเล็กน้อย 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมฯและท่าเรือฯประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับคนในชุมชนมีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินมีการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชนมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน
และมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมีทัศนคติให้นิคม
อุตสาหกรรม มีการปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.44) 

ตาราง 8.44 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคน
ในชุมชน 392 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 392 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 391 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 391 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) 393 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ด้านสังคมต่อ
ชุมชนและด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) มีทัศนคติอยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งหมดทุกด้าน (ตาราง 8.45) 

ตาราง 8.45 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 395 4.11 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 395 4.20 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 394 4.40 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการมีความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้นสภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลง ทัศนคติของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุก ๆ ประเด็น  
 ในด้านสังคมพบว่า ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  (ล าพูน) อยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุก ๆ ประเด็นทั้งด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น คนในท้องถิ่นมีความเป็น
หนึ่งเดียวกันมากข้ึน มีคนต่างถิ่นเพ่ิมมากข้ึนและปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 
 และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้นเกิดการกระจาย
รายได้สูงขึ้นเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น มี
ทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” ในทุก ๆ ประเด็น (ตาราง 8.46) 
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ตาราง 8.46 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 393 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 392 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 394 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 395 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 395 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 394 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 395 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 391 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 394 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 394 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 393 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 394 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นพบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
(ล าพูน) ไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 60.00 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต้องเผชิญคือ อุทกภัยเป็นส่วนมาก (ตาราง 8.47) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่า
จะเกิดขึ้นหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพไม่มีที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเสีย
หายขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคกระทบต่อสภาพจิตใจกระทบต่อสุขภาพร่างกายการคมนาคมเดินทางไม่
สะดวกการติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
แล้วส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ในเรื่องผลกระทบ
ต่อสภาพจิตใจ ผลกระทบต่อสภาพร่างกายและอ่ืน ๆ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
(ล าพูน) อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ในส่วนนอกเหนือจากนี้ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) อยู่ในระดับ “ปรับปรุงเล็กน้อย” (ตาราง 8.48) 
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ตาราง 8.47 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 
ในด้านผลกระทบ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ 237 60.00 
เคยได้รับผลกระทบ 95 24.10 
อุทกภัย 65   
วาตภัย 50   
ภัยแล้ง 24   
อัคคีภัย 3   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.48 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) 

ในด้านผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 383 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 379 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 381 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 378 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 383 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 383 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 383 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 380 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
3.2.9 อื่น ๆ 77 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- ไม่มี - 
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8.9 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก”ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.49) 

ตาราง 8.49 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 39 3.91 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 39 4.08 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ 39 4.32 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 39 3.33 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนมีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินมีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชนมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.50) 

ตาราง 8.50 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคน
ในชุมชน 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และด้าน
สังคมต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 
ส่วนด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” 
(ตาราง 8.51) 

ตาราง 8.51 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 39 3.93 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 39 4.29 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 39 4.73 ปรับปรุงมาก 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการมีความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้นสภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุก ๆ ประเด็น  
 ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น และปัญหาคนต่างถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้น 
ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” ส่วนปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพยต์ิด ลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้าง
พอใช้” และเรื่องคนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาครอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 
 และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้นเกิดการกระจาย
รายได้สูงขึ้นเกิดการพัฒนาพื้นที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น พบว่า มี
ทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” ในทกุประเด็น (ตาราง 8.52) 
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ตาราง 8.52 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 39 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 39 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 39 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 39 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 39 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 39 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 39 5.00 ปรับปรุงมาก 

 
 ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อยละ 69.20 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมต้องเผชิญคอื อุทกภัยเป็นส่วนใหญ่ (ตาราง 8.53) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหาก
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพไม่มีที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเสียหายขาดแคลน
เครื่องอุปโภคบริโภคกระทบต่อสภาพจิตใจกระทบต่อสุขภาพร่างกายการคมนาคมเดินทางไม่สะดวกการ
ติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนั้น ในเรื่องการขาดรายได้จากการ
ประกอบอาชีพและเรื่องการคมนาคมเดินทางไม่สะดวก ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาครอยู่ ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” นอกเหนือจากนี้  ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาครอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.54) 
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ตาราง 8.53 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ 27 69.20 
เคยได้รับผลกระทบ 12 30.80 
อุทกภัย 11   
วาตภัย     
ภัยแล้ง     
อัคคีภัย     
อื่น ๆ     

 
ตาราง 8.54  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในด้านผลกระทบที่ได้รับ

หรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 39 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 39 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 39 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 39 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 39 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 39 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 39 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ 0   

  
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- ไม่มี - 
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8.10 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา) 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  (สงขลา) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่วนผลกระทบด้านต่าง  ๆ ภาพรวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุง
ค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.55) 

ตาราง 8.55 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 162 3.33 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 162 3.12 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ 162 3.63 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 162 3.24 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมฯและท่าเรือฯประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับคนในชุมชนมีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินมีการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชนมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน
และมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  ซึ่งคนในชุมชนมีทัศนคติให้นิคม
อุตสาหกรรม มีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.56) 

ตาราง 8.56 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคน
ในชุมชน 161 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 149 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 128 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 158 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  149 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบ ด้านสังคมต่อชุมชนและด้านเศรษฐกิจ
ต่อชุมชนชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วน
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ทั้งหมดทุกด้าน (ตาราง 8.57) 

ตาราง 8.57 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 
ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 162 3.10 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 162 3.68 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 162 4.12 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการมีความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้นสภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ในทุก ๆ ประเด็น  
 ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นคนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมาก
ขึ้น และปัญหาคนต่างถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  (สงขลา) อยู่ใน
ระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา) อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” 
 และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้นเกิดการกระจาย
รายได้สูงขึ้นเกิดการพัฒนาพื้นที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น พบว่า มี
ทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.58) 
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ตาราง 8.58 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) 
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 162 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 150 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 156 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 149 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 158 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 162 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 159 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 160 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
(สงขลา) เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 78.40 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต้องเผชิญคือ อุทกภัยเกือบจะทั้งหมด (ตาราง 8.59) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาด
ว่าจะเกิดขึ้นหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพไม่มีที่อยู่อาศัยทรัพย์สิน
เสียหายขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคกระทบต่อสภาพจิตใจกระทบต่อสุขภาพร่างกายการคมนาคมเดินทาง
ไม่สะดวกการติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
แล้วส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) ในเรื่องขาดรายได้จาก
การประกอบอาชีพและการคมนาคมเดินทางไม่สะดวก ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
(สงขลา) อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในส่วนนอกเหนือจากนี้ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมภาคใต ้(สงขลา) อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.60) 
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ตาราง 8.59 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          34 21.00 
เคยได้รับผลกระทบ 127 78.40 
อุทกภัย  134   
วาตภัย     10   
ภัยแล้ง     8   
อัคคีภัย 1   
อื่น ๆ 1   

 
ตาราง 8.60  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) ในด้านผลกระทบ 

ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 162 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 162 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 162 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 162 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 162 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 162 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 161 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 161 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ  0   

  
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- ชาวชุมชนต้องการให้ปัญหามลพิษทางอากาศลดลง แก้ไขปัญหาเรื่องควันและกลิ่นเหม็น  
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8.11 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในภาพ

รวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.61) 

ตาราง 8.61 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 145 3.68 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 145 3.73 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ 145 3.72 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 145 3.58 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์

ฉุกเฉิน มีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ

มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ ) ซึ่งคนในชุมชนมี

ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ยกเว้นเรื่องมีการดูแลแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) คนในชุมชนมีทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงใน

ระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.62) 

ตาราง 8.62 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนใน
ชุมชน 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 144 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  145 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบ ด้านสังคมต่อชุมชนและด้านเศรษฐกิจ

ต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนด้าน

สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้าง

พอใช้” (ตาราง 8.63) 

ตาราง 8.63 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 145 3.06 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 145 3.67 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 145 4.44 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การมีความเป็นอยู่ของ

ชุมชนดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของ

ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ยกเว้นในเรื่อง การมีความ

เป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นที่ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในระดับ “ปรับปรุง

ค่อนข้างมาก” 

ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  และคนในท้องถิ่นมี ความเป็นหนึ่ง

เดียวกันมากขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 

ส่วนปัญหาคนต่างถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในระดับ 

“ปรับปรุงมาก” และปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลงทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุดอยู่ในระดับ “ปรับปรุงเล็กน้อย” 

และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้น เกิดการ

กระจายรายได้สูงข้ึนเกดิการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น 

พบว่า การเกิดการจ้างงานมากขึ้นนั้นมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” และในส่วนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ 

“ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.64) 
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ตาราง 8.64 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 145 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 145 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 145 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 145 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 145 2.00 ปรับปรุงเล็กน้อย 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 145 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นพบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อยละ 74.50 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม

อุตสาหกรรมต้องเผชิญคือ วาตภัยเป็นส่วนใหญ่ (ตาราง 8.65) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหาก

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาด

แคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อสุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก 

การติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผล

ต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในเรื่องไม่มีที่อยู่อาศัย กระทบต่อ

สุขภาพร่างกาย การติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ นั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุดอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ในส่วนนอกเหนือจากนี้ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.66) 
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ตาราง 8.65 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ                          108 74.50 
เคยได้รับผลกระทบ 37 25.50 
อุทกภัย  14   
วาตภัย     26   
ภัยแล้ง     3   
อัคคีภัย 2   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.66  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในด้านผลกระทบที่ได้รับ

หรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ  จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 144 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 145 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 144 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 145 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 145 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 145 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ  1 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 1. ด้านการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
- มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีตนเองเก่ียวข้อง 
- ควรมีการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน 
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8.12 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก”ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
ผลกระทบด้านต่าง ๆและผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.67) 

ตาราง 8.67 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 100 3.76 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 100 3.94 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ 100 3.64 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 100 3.69 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนมีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินมีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชนมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” มีเพียงเรื่องระบบควบคุมความ
ปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน คนในชุมชนมีทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงใน
ระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.68) 

ตาราง 8.68 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคน
ในชุมชน 96 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 99 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 100 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ส่วนด้านสังคมต่อชุมชนและด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนชุมชนโดยรอบท่าเรือ
อุตสาหกรรม มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.69) 

ตาราง 8.69 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 100 3.14 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 100 3.75 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 100 4.04 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการมีความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้น สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชน
โดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรม อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ในทุก ๆ ประเด็น มีเพียงในเรื่องความ
เป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นซึ่งมทีัศนคติของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรม อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 
 ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง ทัศนคติของชุมชนโดยรอบท่าเรือ
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ นั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบท่าเรือ
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” 
 และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้นเกิดการกระจาย
รายได้สูงขึ้นเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น พบว่า
ทัศนคตขิองคนในชุมชนอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.70) 
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ตาราง 8.70 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 100 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 100 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 100 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 100 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่าชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรม เคยได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 81.00 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบท่าเรือ
อุตสาหกรรม ต้องเผชิญคือ วาตภัยเกือบจะทั้งหมด (ตาราง 8.71) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพไม่มีที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเสียหายขาด
แคลนเครื่องอุปโภคบริโภคกระทบต่อสภาพจิตใจกระทบต่อสุขภาพร่างกายการคมนาคมเดินทางไม่สะดวกการ
ติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรม ในเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัย การคมนาคมเดินทางไม่
สะดวก และการติดต่อสื่อสารยากล าบากนั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรม อยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” นอกเหนือจากนี้ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรม อยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.72) 
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ตาราง 8.71 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ 19 19.00 
เคยได้รับผลกระทบ 81 81.00 
อุทกภัย     
วาตภัย 81   
ภัยแล้ง     
อัคคีภัย     
อื่น ๆ     

 
ตาราง 8.72  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในด้านผลกระทบที่ได้รับ

หรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 100 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 100 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 100 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 100 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ 0   

  
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- ไม่มี - 

 

 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

263 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

8.13 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
และผลกระทบด้านต่าง ๆ มีเพียงเรื่องงผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ทัศนคติของชุมชนต่อการ
ด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.73) 

ตาราง 8.73 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

รวม 120 3.60 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 121 3.60 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

ผลกระทบด้านต่าง ๆ 121 3.79 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 122 3.40 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนมีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินมีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชนมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” มีเพียงเรื่องการแจ้งเตือนคนใน
ชุมชน กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นที่คนในชุมชนมีทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงในระดับ 
“ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.74) 

ตาราง 8.74 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคน
ในชุมชน 121 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 121 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 120 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 121 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) 121 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน มีทัศนคติอยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” ด้านสังคมต่อชุมชน มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” และ
ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนชุมชนนคร มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” (ตาราง 8.75) 

ตาราง 8.75 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 121 3.04 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 121 3.76 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 121 4.58 ปรับปรุงมาก 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการมีความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” สภาพ
อากาศในชุมชนดีขึ้นและ สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” และมลพิษในชุมชนลดลง ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร อยู่ในระดับ “ปรับปรุงเล็กน้อย”  
 ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นและคนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
มากขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วน
ปัญหาคนต่างถิ่นเพ่ิมมากนั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่ในระดับ “ปรับปรุง
มาก” และส่วนปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
อยู่ในระดับ “ปรับปรุงเล็กน้อย” 
 และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้นเกิดการกระจาย
รายได้สูงขึ้นเกิดการพัฒนาพื้นที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น พบว่า มี
ทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” ทั้งหมด (ตาราง 8.76) 
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ตาราง 8.76 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 121 3.04 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 121 3.76 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 121 4.58 ปรับปรุงมาก 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 121 3.04 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 121 3.76 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 121 4.58 ปรับปรุงมาก 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 121 3.04 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 121 3.76 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 121 4.58 ปรับปรุงมาก 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 121 3.04 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 121 3.76 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นพบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อยละ 54.50 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมต้องเผชิญคือ อุทกภัยเป็นส่วนใหญ่ (ตาราง 8.77) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหาก
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพไม่มีที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเสียหายขาดแคลน
เครื่องอุปโภคบริโภคกระทบต่อสภาพจิตใจกระทบต่อสุขภาพร่างกายการคมนาคมเดินทางไม่สะดวกการ
ติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั้น ในเรื่องทรัพย์สินเสียหาย กระทบต่อ
สภาพจิตใจและการคมนาคมเดินทางไม่สะดวก มีทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในส่วนนอกเหนือจากนี้ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.78) 
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ตาราง 8.77 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ 67 54.50 
เคยได้รับผลกระทบ 56 45.50 
อุทกภัย 49   
วาตภัย 11   
ภัยแล้ง 4   
อัคคีภัย 1   
อื่น ๆ 0   

 
ตาราง 8.78  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในด้านผลกระทบที่ได้รับ

หรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 122 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 122 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 122 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 122 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 122 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 122 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 122 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 122 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ 0   

  
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- ไม่มี - 
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8.14 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในภาพรวม
อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.79) 

ตาราง 8.79 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 107 3.87 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 108 3.77 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ 109 3.89 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 108 3.98 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนมีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินมีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชนมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.80) 

ตาราง 8.80 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในด้านการจัดการของนิคม
อุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคน
ในชุมชน 107 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 
 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

268 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบ ด้านสังคมต่อชุมชนและด้านเศรษฐกิจ
ต่อชุมชนชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้” (ตาราง 8.81) 

ตาราง 8.81 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 109 3.33 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 109 3.86 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 109 4.48 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการมีความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้นสภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้”ในทุก ๆ ประเด็น มีเพียงด้านความ
เป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นที่ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อยู่ในระดับ “ปรับปรุง
ค่อนข้างมาก” 
 ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นคนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมาก
ขึ้น และปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนปัญหาคนต่างถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้อยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” 
 และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้นเกิดการกระจาย
รายได้สูงขึ้นเกิดการพัฒนาพ้ืนที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น พบว่า 
การเกิดการจ้างงานมากขึ้นนั้นมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” และในส่วนอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ “ปรับปรุง
ค่อนข้างมาก” (ตาราง 8.82) 
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ตาราง 8.82 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 109 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 109 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 109 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 109 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 109 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 109 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 109 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 109 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 109 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 109 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 109 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 109 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นพบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อยละ 80.70 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมต้องเผชิญคือ อุทกภัยเกือบจะทั้งหมด (ตาราง 8.83) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพไม่มีที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเสียหายขาด
แคลนเครื่องอุปโภคบริโภคกระทบต่อสภาพจิตใจกระทบต่อสุขภาพร่างกายการคมนาคมเดินทางไม่สะดวกการ
ติดต่อสื่อสารยากล าบากและอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในเรื่องการทุก ๆ เรื่อง ทัศนคติของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งหมด (ตาราง 8.84) 
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ตาราง 8.83 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ 88 80.70 
เคยได้รับผลกระทบ 21 19.30 
อุทกภัย 3   
วาตภัย 11   
ภัยแล้ง 7   
อัคคีภัย 2   
อื่น ๆ 2   

 
ตาราง 8.84  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในด้านผลกระทบที่ได้รับ

หรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 108 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 107 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.9 อื่น ๆ 3 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 1. ด้านการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม  
- คาดหวังว่าจะได้รับความสนใจในการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างจริงจัง 
- คาดหวังในระบบการแจ้งเตือนและระบบควบคุมความปลอดภัย     
 2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ  
- คาดหวังว่าปัญหามลพิษทางอากาศจะได้รับการแก้ไข 
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8.15 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

1) ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคในภาพ
รวมอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ทั้งด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ และผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ตาราง 8.85) 

ตาราง 8.85 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
รวม 58 3.81 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ 58 3.93 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ 58 4.16 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 58 3.35 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 

 
 ในด้านการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนมีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินมีการจัดการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชนมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่สร้างความ
มั่นใจให้กับคนในชุมชนและมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) ซึ่งคนในชุมชนมี
ทัศนคติให้นิคมอุตสาหกรรม มีการ ปรับปรุงในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ในทุกประเด็น (ตาราง 8.86) 

ตาราง 8.86 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในด้านการจัดการของนิคม
อุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคน
ในชุมชน 57 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่าง ๆ จากชุมชน 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ) 57 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
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 ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และด้าน
สังคมต่อชุมชน โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนด้าน
เศรษฐกิจต่อชุมชนชุมชนมีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” (ตาราง 8.87) 

ตาราง 8.87 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ 
2. ผลกระทบด้านต่าง ๆ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 58 3.77 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 58 4.13 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 58 4.59 ปรับปรุงมาก 

 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านต่าง ๆ พบว่าในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการมีความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้นสภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และมลพิษในชุมชนลดลงนั้น ทัศนคติของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” มีเพียงเรื่องมลพิษในชุมชนลดลง
เท่านั้นที่มีทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” ในทุก ๆ ประเด็น  
 ในด้านสังคมพบว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นและคนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
มากขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” ส่วนปัญหา
คนต่างถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้น ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก” 
และปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลงทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ในระดับ 
“ปรับปรุงพอใช้” 
 และในส่วนสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การเกิดการจ้างงานมากขึ้นเกิดการกระจาย
รายได้สูงขึ้นเกิดการพัฒนาพื้นที่และความเจริญโดยรอบมากขึ้นและชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากขึ้น พบว่า มี
ทัศนคติอยู่ในระดับ “ปรับปรุงมาก”ทั้งหมด (ตาราง 8.88) 
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ตาราง 8.88 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2.1.1 ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.2 สภาพอากาศในชุมชนดีขึ้น 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.3 สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.1.4 มลพิษในชุมชนลดลง 58 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2.1 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.2 คนในท้องถิ่นมีความเป็นหนึง่เดียวกันมากขึ้น 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
2.2.3 มีคนต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น 58 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.2.4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ลดลง 58 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.3.1 เกิดการจ้างงานมากขึ้น 58 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.2 เกิดการกระจายรายได้สูงขึน้ 57 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.3 เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจรญิโดยรอบมากข้ึน 57 5.00 ปรับปรุงมาก 
2.3.4 ชุมชนมีความมั่นคง/มั่งคั่งมากข้ึน 58 5.00 ปรับปรุงมาก 

 
 ในด้านผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่าชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ไม่
เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติร้อยละ 60.30 ซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมต้องเผชิญคือ อุทกภัยเกือบจะทั้งหมด (ตาราง 8.89) ซึ่งผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเสียหาย ขาด
แคลนเครื่องอุปโภคบริโภค กระทบต่อสภาพจิตใจ กระทบต่อสุขภาพร่างกาย การคมนาคมเดินทางไม่สะดวก
การติดต่อสื่อสารยากล าบาก และอ่ืน ๆ พบว่า ทัศนคติในเรื่องผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้ว
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในเรื่องการขาดรายได้จากการ
ประกอบอาชีพและการคมนาคมเดินทางไม่สะดวก ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนข้างมาก” นอกเหนือจากนี้ ทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยู่
ในระดับ “ปรับปรุงค่อนพอใช้” (ตาราง 8.90) 
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ตาราง 8.89 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในด้านผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3. ผลกระทบกรณเีกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยไดร้ับ 35 60.30 
เคยได้รับผลกระทบ 23 39.70 
อุทกภัย 21   
วาตภัย 1   
ภัยแล้ง    
อัคคีภัย    
อื่น ๆ    

 
ตาราง 8.90  ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในด้านผลกระทบที่ได้รับ

หรือคาดว่าจะได้รับ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3.2 ผลกระทบทีไ่ด้รับหรือคาดว่าจะไดร้ับ จ านวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
3.2.1 ขาดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.2 ไม่มีที่อยู่อาศัย 58 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.4 ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภค 58 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.5 กระทบต่อสภาพจติใจ 58 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.6 กระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 58 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.7 การคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก 58 4.00 ปรับปรุงค่อนข้างมาก 
3.2.8 การตดิต่อสื่อสารยากล าบาก 58 3.00 ปรับปรุงค่อนข้างพอใช้ 
3.2.9 อื่น ๆ 0    

 
2) ความต้องการ และความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- คนในชุมชนมีความต้องการให้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ 
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บทท่ี 9 

ผลการศึกษาน าเสนอโดยใช้ภาพประกอบ 
 ตามที่ มธ. ได้ลงพ้ืนที่ในการส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. และได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการส ารวจทั้งสิ้น 15 
แห่งไปแล้วในบทที่ 5-8 อย่างไรก็ดี มธ. ยังได้ท าการน าเสนอข้อมูลเหล่านั้น โดยใช้ภาพประกอบทางสถิติ ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจของการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพที่เข้าใจง่าย อาทิเช่น กราฟ แผนภูมิวงกลม แผนภูมิ
แท่ง เป็นต้น โดยมีประเด็นในการน าเสนอ ตามล าดับดังนี้ 

 1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
 2. ลักษณะของการเก็บข้อมูล 
 3. คุณภาพของข้อมูล 
 4. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 5. ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ แยกตามด้าน ในภาพรวม  
 6. ทัศนคติของชุมชน ต่อการด าเนินงานของ กนอ. 
 7. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ กนอ. ระหว่างปี 2554 กับ ปี 2556 
 8. ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ แยกตามด้าน แยกตามนิคม
 อุตสาหกรรม 
 9. สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. และสื่อที่คนในชุ มชนต้องการให้
 น ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. 
 10. สรุปความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ในภาพรวม 
 11. การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ แยกตามด้าน แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจที่ต้องการเปรียบเทียบจ านวนที่เก็บได้จริง แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9.2 การเปรียบเทียบลักษณะของการเก็บข้อมูล แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9.3 คุณภาพของข้อมูล แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
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ภาพ 9.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

279 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ภาพ 9.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (ต่อ) 
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ภาพ 9.5 ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
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ภาพ 9.6 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. 
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ภาพ 9.6 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

283 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ภาพ 9.6 ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. (ต่อ) 
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9.7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ กนอ. ระหว่างปี 2554 กับ ปี 2556 
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ภาพ 9.7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ กนอ. ระหว่างปี 2554 กับ ปี 2556 (ต่อ) 
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ภาพ 9.8 ความพึงพอใจด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.9 ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนแยก
ตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.10 ความพึงพอใจด้านโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ใน
พ้ืนที่แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.11 ความพึงพอใจด้านกิจกรรมที่นิคมด าเนินการ (ความเชื่อถือไว้วางใจได้) แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.12 ความพึงพอใจด้านกิจกรรมที่นิคมด าเนินการ (การตอบสนอง) 

แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.13 ความพึงพอใจด้านกิจกรรมที่นิคมด าเนินการ (การสร้างความเชื่อมั่น) 
แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.14 ความพึงพอใจด้านกิจกรรมที่นิคมด าเนินการ (การรู้จักและเข้าใจความต้องการ) 
แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.15 ความพึงพอใจด้านกิจกรรมที่นิคมด าเนินการ (ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม) 

แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.16 สื่อที่ท าให้คนในชุมชนรู้จักกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 9.17 สื่อที่คนในชุมชนต้องการให้ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. 

แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.18 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. แยกตามกิจกรรมที่จัด 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 9.19 สรุปความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. 
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ภาพ 9.20 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. ด้านเศรษฐกิจและชุมชน แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 9.21 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. ด้านสุขภาพ แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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ภาพ 9.22 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. ด้านสังคม แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9.23 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
แยกตามนิคมอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 10 

บทวิเคราะห์ 

 จากการส ารวจข้อมูลคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม จ านวน 6,647 
คน รวมจ านวน 15 แห่ง ตามที่ กนอ.  ได้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษานั้น ผลการส ารวจนอกจาก มธ. จะน าเสนอ
ในมิติที่เป็นภาพรวมและแยกรายนิคมอุตสาหกรรม  รวมทั้งการน าเสนอในรูปแบบที่เป็นแผนที่ด้วย เพ่ือให้
เข้าใจได้โดยง่ายแล้ว การน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่น าไปสู่การท า
ให้คนในชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ กนอ. มากขึ้น การแบ่งกลุ่มคนในชุมชนออกตามความพึง
พอใจที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ แล้วพิจารณาคุณลักษณะของคนในชุมชน เพ่ือตอบความพึง
พอใจและทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อ กนอ.  นั้น   

 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติที่ถูกน ามาใช้ในการตอบโจทย์ทั้ง 2 ประเด็นข้างต้น มธ.ได้อาศัย
เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงพหุ (Multiple Regression and Correlation Analysis) 
การวิเคราะห์แบบแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มตามล าดับขั้นสองขั้นตอน (Cluster Analysis with Two-
Step Hierarchical Technique) ผลการศึกษาพบว่า 
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 1.1 หากสัมภาษณ์คนในชุมชนโดยรอบ คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของชุมชนโดยรอบต่อการ
ด าเนินงานของ กนอ.  จะน้อยกว่าการที่ได้ข้อมูลมาโดยผู้ให้ข้อมูลตอบด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นอกจากนั้น คุณภาพของข้อมูลในระดับดีมาก ดี ปานกลาง จากการสัมภาษณ์ด้วยพนักงานสัมภาษณ์ยังมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอีกด้วย กล่าวคือ คนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม จะสะท้อน
ความพอใจในระดับท่ีน้อยลงหากเขายินดีและเต็มใจตอบแบบส ารวจด้วยความสมัครใจ 

ตาราง 10.1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการให้ข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล กับความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบต่อการด าเนินงานของ กนอ. 
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 1.2 ความพึงพอใจโดยรวมของชุมชนโดยรอบต่อการด าเนินงานของ กนอ.  จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ระดับการศึกษา การมีสมาชิกในครอบครัวท างานในนิคมอุตสาหกรรม หรือไม่ และขึ้นอยู่กับการเคยได้รับภัย
พิบัติทางธรรมชาติหรือไม่ อย่างไร กล่าวคือ คนที่มีการศึกษาในระดับไม่สูงมากนักหรือจบต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรี และไม่มีสมาชิกในครอบครัวท างานในนิคมอุตสาหกรรม หรือท่าเรืออุตสาหกรรม รวมทั้งไม่เคยประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติจะเป็นผู้ที่มีความพีงพอใจต่อการด าเนินงานของ กนอ. ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของ
ความพึงพอใจจะพบว่า ในด้านการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรม กับชุมชนโดยรอบ คนในชุมชนโดยรอบที่
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ใช่ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างทั่วไป เป็นหัวหน้าครอบครัว อาศัย
อยู่ในบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมานาน และไม่มีสมาชิกในครอบครัวท างานในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงไม่
เคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติมาก่อน จะเป็นผู้ที่มีระดับความพึงพอใจในด้านดังกล่าวมากกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน จะพบว่า
นิคมอุตสาหกรรม ที่บริหารจัดการโดย กนอ. เองและการที่คนในชุมชนอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นมานานและรับรู้
การมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่จะส่งผลท าให้มีความพึงพอใจในด้านนี้มาก ส าหรับโครงการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ คนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
จะมีความพึงพอใจมากหากเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่เอกชนร่วมบริหารจัดการ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ไม่ได้ประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาศัยอยู่ในชุมชนมานาน เป็นคนที่ท างานอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม และไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกันกับความพึงพอใจที่
มีต่อกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการเอง ในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการด าเนินกิจการ
ดังกล่าวของนิคมอุตสาหกรรม กล่าวคือ หากเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่กนอ. บริหารจัดการเอง คนในชุมชนจบ
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มานาน และไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติจะเป็นคนท่ีมีความพึงพอใจต่อกิจการที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญ 

ตาราง 10.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ กนอ. ในภาพรวม 
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 1.3 ทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. โดยรวมแล้วจะแตกต่างกันออกตามระดับการศึกษา 
อาชีพ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ กล่าวคือ 
คนในชุมชนที่จบการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาศัยอยู่
ในชุมชนไม่นานมากนักและเคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการจะเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
การด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

ตาราง 10.3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงาน
ของ กนอ. ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

302 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 1.4 ในด้านการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการและไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจะเป็นผู้ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 

ตาราง 10.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริหาร
จัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 
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 1.5 การที่นิคมอุตสาหกรรม บริหารจัดการโดย กนอ. เอง และคนในชุมชนมีรายได้ไม่สูงมากนัก อีก
ทั้งเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการจะเป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อการบริหารจัดการในผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจต่อชุมชนในทางท่ีดี 

ตาราง 10.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารจัดการในผลกระทบด้านต่าง ๆ 
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 1.6 ในด้านผลกระทบที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนโดยรอบนิคม 
อุตสาหกรรมที่บริหารจัดการโดยเอกชนร่วมด าเนินการและจบการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี อาศัยอยู่
ในชุมชนไม่นานนัก และเป็นผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมาก่อนจะเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี
ต่อการบริหารจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 

ตาราง 10.6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารจัดการในผลกระทบ 
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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 1.7 เมื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยรวมที่มี
ต่อการด าเนินงานในด้านชุมชนสัมพันธ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
อีกกลุ่มหนึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ตาราง 10.7 การแบ่งกลุ่มคนในชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการด าเนินงาน 
ในด้านชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. 
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 1.8 นิคมอุตสาหกรรมที่พบว่ามีคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ในระดับมาก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร แก่งคอย แหลมฉบัง ล าพูน 
สมุทรสาคร และหนองแค นิคมอุตสาหกรรมที่เหลือจะมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการของ กนอ.  ในด้าน
ดังกล่าวระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 

ตาราง 10.8 การวิเคราะห์กลุ่มคะแนนความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
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 1.9 คนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมจะมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ใน
ระดับมากหากมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหญิง อายุค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่สมรสแล้ว จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว เป็นนักเรียน/นักศึกษา ท าอาชีพเกษตรกรรมและ
เป็นพนักงานในสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่คนเดียวและไม่ได้เป็นหัวหน้า
ครอบครัว รายได้ท้ังส่วนตัวและครอบครัวไม่สูงมากนัก อาศัยอยู่นชุมชนนี้มานาน มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน รับรู้การมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม 
ด าเนินการ รวมทั้งไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมาก่อน 

ตาราง 10.9 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจของคนในชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
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 1.10 คนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ในระดับปานกลางต้องการให้ กนอ.  

และนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่สื่อสารข่าวสารและการด าเนินการต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เป็นหนังสือพิมพ์ แผ่น
พับ ปูาย และวิทยุชุมชน ตามล าดับ 

ตาราง 10.10 การวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม กับความต้องการ
ด้านสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
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บทท่ี 11 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
11.1 สรุปผลการศึกษา 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจที่ส าคัญตามกฎหมายและได้รับมอบหมาย
ตามแนวทางนโยบายการพัฒนาของประเทศ คือ การจัดสรรพ้ืนที่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และภาค
บริการให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคม
อุตสาหกรรม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมไปถึงการท าให้ชุมชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตี่ดี และมี
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์ กนอ. ในการสร้างสมดุลของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันของภาคนิคมอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดโครงการ
ส ารวจความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีต่อการ
ด าเนินงานของ กนอ. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือส ารวจและศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ในการสร้างคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งน าข้อเสนอแนะของชุมชนมาวิเคราะห์/ประเมินและน าเสนอ
แนวทางพร้อมแผนงานในการปรับปรุงการด าเนินงานของ กนอ.  

2) เพ่ือส ารวจและศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ
อุตสาหกรรม ต่อผลกระทบจากการด าเนินงานของ กนอ. ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ตามโครงการ
ที่ส าคัญ  

 ในการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 4 ขั้นตอน เพ่ือให้ได้คนในชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทน โดยอาศัยขนาดตัวอย่างที่ค านวนตามแนวคิดทางสถิติ จ านวน 6,647 ราย 
จากจ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 88,020 ครัวเรือน โดยอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของ กนอ. 
ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. และข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ  
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 ผลการส ารวจพบว่า คะแนนความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมต่อการด าเนินงานของ กนอ. โดยรวมเท่ากับ 4.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่กล่าวได้ว่า ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของ กนอ. ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านยังพบอีกว่า ด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความพึงพอใจสูงสุด 
(4.50 คะแนน) รองลงมาเป็น กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ (4.41 คะแนน) โครงการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ (4.40 คะแนน) และการสื่อสารระหว่างนิคม
อุตสาหกรรมกับชุมชน (4.20 คะแนน) 

 ในด้านทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. โดยรวมเท่ากับ 3.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่กล่าวได้ว่า ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของ กนอ. มีการปรับปรุงไปในทิศ
ทางบวกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะทัศนคติต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ (4.01 คะแนน) และการจัดการของนิคม
อุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม (3.88 คะแนน) ในขณะที่ทัศนคติต่อผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ มีการปรับปรุงไปในทิศทางบวกค่อนข้างพอใช้ (3.33 คะแนน) 

 ความต้องการและความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมต่อการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 

 1) การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 

 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความต้องการให้  กนอ. มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และชัดเจนมากยิ่งขึ้น รองลงมา มีความต้องการให้เ พ่ิมเติม สื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ปูาย และเครื่องเสียง เป็นต้น 

 2) การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความต้องการให้ กนอ.  จัดกิจกรรมที่มี
ความน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น รองลงมา มีความต้องการให้เปิด
โอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากยิ่งข้ึน 

 3) โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ 

 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความต้องการให้ กนอ. ดูแลปัญหาในด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศและทางน้ ามากยิ่งขึ้น รองลงมา ด้านสังคมต่อ
ชุมชน โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมและยาเสพย์ติด และด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนใน
ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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 4) กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ 

 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความต้องการให้ กนอ. ติดตามผลการ
ด าเนินงานภายหลังจากท่ีด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รองลงมา มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่มีการติดต่อประสานงาน
ให้ได้อย่างทั่วถึง และต้องการให้ กนอ. จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม และรองรับคนได้
อย่างเพียงพอ 

 ความต้องการและความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม 3 
ด้าน ประกอบไปด้วย 

 1) การจัดการของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม 

 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความต้องการให้ กนอ. จัดการเรื่องของการ
แจ้งข้อร้องเรียนอย่างจริงจัง และด าเนินการอย่างทันท่วงที รองลงมา มีความต้องการให้ กนอ. จัดการปัญหา
สิ่งปฏิกูลและน้ าเน่าเสียด้วยตัวเอง และมีความต้องการให้ กนอ. เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

 2) ผลกระทบด้านต่าง ๆ 

 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความต้องการให้ กนอ. ดูแลปัญหาฝุุนควัน
และกลิ่นรบกวนอันเกิดจากการด าเนินงานของสถานประกอบการ รองลงมา ต้องการให้พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

 3) ผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมีความต้องการให้ กนอ. แสดงบทบาทเป็นผู้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ามาช่วยเหลือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรม เมื่อเกิดกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรม พบว่าความพึงพอใจจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับระดับการศึกษา การมีสมาชิกในครอบครัวท างานใน
นิคมหรือไม่ และขึ้นอยู่กับการเคยได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไม่ อย่างไร กล่าวคือ คนที่มีการศึกษาใน
ระดับไม่สูงมากนักหรือจบต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และไม่มีสมาชิกในครอบครัวท างานในนิคม อุตสาหกรรม 
หรือท่าเรืออุตสาหกรรม รวมทั้งไม่เคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเป็นผู้ที่มีความพีงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ในส่วนของทัศนคติที่มีต่อการบริหารจัดการปละการมีอยู่ของนิคม
อุตสาหกรรมของชุมขนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไปตามระดับ
การศึกษา การประกอบอาชีพ การอาศัยอยู่ในชุมชน และการเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางนิคม อุตสาหกรรม
หรือไม่ กล่าวคือ ผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และอาศัยอยู่ใน
ชุมชนไม่นานนัก รวมถึงเคยมีเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมฯอุตสาหกรรมจัดขึ้น มักจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการ
บริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคมอุตสาหกรรม 

 คนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่จะมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ของ กนอ. ในระดับมาก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง อยู่ในวัยสูงอายุ ผ่านการสมรสแล้ว จบการศึกษาในระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี ไม่เป็นพนักงานในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และไม่เป็น
ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้อาศัยอยู่ตามล าพัง มีรายได้ไม่สูงมากนัก และอาศัยอยู่ในชุมชนไม่ต่ ากว่า 
20 ปี ต้องเป็นคนที่รู้จัก กนอ. เป็นอย่างดี และเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่จัดขึ้น รวมถึง
ไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมาก่อน กลุ่มคนที่มีคุณลักษณะข้างต้นนี้ จะเป็นคนที่มีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ในระดับมาก ซึ่งช่องทางในการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ที่ดีที่สุด คือ 
วิทยุชุมชน ปูาย แผ่นพับ และหนังสือพิมพ์ ตามล าดับ 
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11.2 ข้อเสนอแนะ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ กนอ. พิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) และทัศนคติที่มีต่อการบริหารจัดการและการมีอยู่ของนิคม
อุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อเสนอแนะที่มาจากผลการส ารวจ 
ที่ได้กล่าวไว้ในบทสรุป ส่วนที่สอง เป็นข้อเสนอแนะที่มีต่อวิธีการในการส ารวจจากข้อสังเกตและประสบการณ์
ในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะจากผลการส ารวจ 

 (1) เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนมากขึ้น โดยพิจารณาใช้วิทยุชุมชน 
ปูาย แผ่นพับ และหนังสือพิมพ์ ตามล าดับ พร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับชุมชน กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการ และโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม
ต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที ่โดยต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 (2)  กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ควรแสดงบทบาทในฐานะผู้คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือ
หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น ในพ้ืนที่ที่นิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ โดยให้สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่น กับ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ผ่านการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ในด้านการปูองกันหรือเตรียมตัว
รับมือกับภัยพิบัติ และมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่เน้นในด้านการสร้างความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน และ
พร้อมจะแก้ปัญหาร่วมกับคนในชุมชน 

 (3) การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ควรเริ่มต้นจากการ
สอบถามคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ว่ามีความต้องการให้นิคมอุตสาหกรรม 
จัดกิจกรรมตามความสนใจและความต้องการของคนในชุมชนแทนที่จะเริ่มต้นจากนิคมฯ อุตสาหกรรมอย่าง
เดียว 

 (4) การจัดกิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการทุกกิจกรรม ควรมีการประเมินผลทุกกิจกรรมที่จัด 
เพ่ือน าไปสู่การทบทวนรูปแบบในการจัดกิจกรรมและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนใน
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 (5) กนอ. ควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการติดตามและแก้ไขปัญหา
ตามข้อร้องเรียนของคนในชุมชนอย่างจริงจัง พร้อมรายงานผลและแจ้งให้คนในชุ มชนทราบ ถึงสิ่งที่
คณะกรรมการหรือคณะท างานได้ด าเนินการ 
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 (6) กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ควรมีมาตรการในการดูแลปัญหาที่อาจส่งผลกระทบทั้งใน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ อันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการมีสถานประกอบตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอย่างจริงจัง และด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และก ากับดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคน
ในชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

 (7) กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ต้องแสดงบทบาทเป็นผู้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ความช่วยเหลือกับชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอย่างทันท่วงท ี

 (8) กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ควรประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักของคนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม และหาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้คนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่
นิคมอุตสาหกรรมจัดขึ้น โดยเน้นกลุ่มคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้ชาย อยู่ในวัยแรงงาน เป็นโสด จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เป็นพนักงานในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรือ
อุตสาหกรรม อาศัยอยู่ตามล าพัง มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน และพ่ึงอาศัยอยู่ในชุมชนไม่นาน  
เช่น กิจกรรมด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ, กิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ เป็นต้น 

 (9) การจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์จะต้องให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่ วถึงทุกระดับ 
ไม่เฉพาะแต่เพียงผู้น าชุมชน ประธานชุมชน หรือสมาชิกกลุ่มในชุมชนเท่านั้น 

 (10) กนอ. ควรมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งของ กนอ. ควรเน้นย้ าว่า
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย กนอ. เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับคนในชุมชน ว่าเป็นกิจกรรมของบริษัทใดบริษัท
หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 

 (11) กนอ. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์  (CSR) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนในชุมชน เช่น กิจกรรมสุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุ, กิจกรรมสันทนาการ 
ออกก าลังกายส าหรับเยาวชน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพส าหรับแม่บ้าน เป็นต้น  

 (12) กนอ. ควรสร้าง Brand Loyalty ผ่านตราสัญลักษณ์ของ กนอ. เพ่ือให้คนในชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมรับรู้ถึงการมีอยู่ของ กนอ. ผ่านตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เมื่อมีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือ
กิจกรรมอ่ืนใดก็ตาม โดย กนอ. เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด คนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมก็จะรับรู้ผ่านตรา
สัญลักษณ์ดังกล่าว โดยอาจจะว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในแง่ของการตลาดเพ่ือสร้างตราสัญลักษณ์ 
กนอ. ให้เป็นที่รู้จัก และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ให้ความรู้สึกปลอดภัย มั่นใจ เมื่อคนในชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมเห็นตราสัญลักษณ์ดังกล่าวในชุมชน 
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2) ข้อเสนอแนะจากการสังเกตและประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

 2.1 ข้อเสนอแนะในวิธีการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม  

 (1) การส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของคนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมโดยอาศัยแบบสอบถาม ควรท าการส ารวจเมื่อ กนอ. หรือนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดกิจกรรม
ด้านชุมชนสัมพันธ์แล้วเสร็จในทันที เพ่ือสะท้อนความพึงพอใจ และความคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
คนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ไม่ควรเป็นการส ารวจปีละ 1 ครั้ง เพราะคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่อาจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ กนอ. หรือ นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น และยังสับสนกับ
กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น  

 (2) ในการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรที่จะใช้
แบบสอบถามชุดเดิมท าการส ารวจทุกครั้ง เพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับความพึงพอใจ และความ
คิดเห็นที่มีต่อการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของ กนอ. และควรจะเป็นชุมชนเดิมที่ท าการเก็บข้อมูลในนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม เว้นเสียแต่ว่าทาง กนอ. ต้องการจะเพ่ิมทั้งนิคมอุตสาหกรรม ทั้งชุมชน 
ทั้งข้อค าถามเพ่ิมเติมในการส ารวจ ก็สามารถท าได้ แต่ควรคงของเดิมไว้ เพ่ือเป็นการประเมินกิจกรรมด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ที่ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ได้ด าเนินการ 

 (3) ควรประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับในการตอบแบบส ารวจ ให้กับชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมรับทราบก่อนด าเนินการส ารวจ เพ่ือให้ชุมชนตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการน าผลการส ารวจไปใช้ประโยชน์จริง และแจ้งผลการน าไปใช้ประโยชน์ให้ชุมชนได้รับทราบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

316 

 
 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 2.2 ข้อเสนอแนะต่อการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นด้วยวิธีการอ่ืน 

 (1) กนอ. ควรพิจารณาวิธีการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็น โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผ่าน
การด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของ 
กนอ. แทน เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่อาจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี กนอ. หรือ นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จัดขึ้น 
การเฉพาะเจาะจงผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและครอบคลุมมากกว่า 

 (2) การด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ควรมีสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการด าเนินการดังกล่าว โดย กนอ. เชิญมาเป็นที่ปรึกษา พร้อมจัด
ประชุมกลุ่มย่อย โดยขอให้คนในชุมชนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์มาให้ความคิดเห็นที่สะท้อน
ความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมของ กนอ. จ านวนคนในชุมชนที่มาให้ความเห็นในแต่ละกลุ่ม อาจมี
จ านวน 8-10 คน และจัดในวันเวลาที่คนในชุมชนสะดวกเป็นส าคัญ ทั้งนี้จ านวนกลุ่มย่อยควรจะสะท้อน
จ านวนชุมชนที่อยู่ในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งควรด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลการส ารวจก่อนที่จะมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณก่อนปีงบประมาณถัดไป 

 (3) การด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยตามที่ได้กล่าวในข้อ (1) และ (2) ข้องต้น ควรจัดควบคู่กันกับ
การใช้แบบสอบถามเมื่อ กนอ. ได้มีการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์เสร็จในทันที เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจในเชิงปริมาณได้ พร้อมทั้งมีรายละเอียดเหตุผล ความต้องและความ
คิดเห็นในเชิงคุณภาพอีกด้วย 

  

11.3 แผนงานในการด าเนินการปรับปรุงของ กนอ. 

 หลังจากท่ี มธ. ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นที่มีต่อ กนอ. ตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
มธ. จึงได้สร้างเป็นแผนงานในการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการของ กนอ. ในระยะเวลา 1 ปี
ข้างหน้า เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ตาราง 11.1 ข้อเสนอแผนงาน/กิจกรรมในการด าเนินการต่อ กนอ. ในระยะ 1 ปีข้างหน้า 

แผนงาน/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน โดยใช้วิทยุชุมชน ปูาย แผ่นพับ และหนังสือพิมพ์  

   1) จัดท าสคริป ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
                       

   2) ด าเนินการประชาสมัพันธ์                       

   3) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
                  

   4) ติดตามและประเมินผล 
                      

      5) ทบทวนและปรับปรุงวิธีการสื่อสาร                       

2. อบรมให้ความรู้ในดา้นการปูองกันหรือเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ 
   1) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการ                  

   2) ประชาสัมพันธ์                   

   3) ด าเนินการจัดอบรม/สมัมนา/ประชุม                 

   4) ประเมินผล                   

        5) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรุง                   

3. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน  

   1) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการ                       

   2) สอบถามความต้องการของชุมชน                        

   3) ด าเนินการจัดกิจกรรม                      

   4) ประเมินผล                        

   5) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรงุ 
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แผนงาน/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. การประเมินผลทุกกิจกรรมที่จดั 

   1) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อออกแบบประเมิน 
                      

   2) ทดลองใช้ 
                       

   3) ประเมินผล 
                 

   4) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรงุ 
                   

        5) น าไปใช้จริงกับทุกกิจกรรมที่จัด                    

5. การติดตามและแก้ไขปญัหาตามข้อร้องเรียนของคนในชุมชน 

   1) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการ 
                      

   2) ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบการ
ด าเนินการของกรรมการ                        

   3) ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
                 

   4) ประเมินผล 
                   

        5) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรุง                   

6. การดูแลปญัหาที่อาจส่งผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

   1) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการ 
                      

   2) ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบการ
ด าเนินการของกรรมการ                        
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แผนงาน/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   3) ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
                     

   4) ประเมินผล 
                       

        5) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรุง                        

7. กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

   1) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการ 
                      

   2) ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 
                       

   3) ด าเนินการให้การช่วยเหลือชุมชน 
                     

   4) ประเมินผล 
                       

        5) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรุง                        

8. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เปน็ท่ีรู้จักของคนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

   1) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการ 







                  

   2) ด าเนินการประชาสมัพันธ์ ค้นหาวิธีสร้างแรงจูงใจ 
                     

        3) ด าเนินการตามวิธีสร้างแรงจูงใจท่ีได ้       



              

9. การจัดกิจกรรมดา้นชุมชนสัมพนัธ์โดยเน้นให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึงทุกระดับ 

   1) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รบัทราบ 
                     

        2) ด าเนินการโดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน     



        

10. การสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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แผนงาน/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   1) ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 
                      

   2) ออกแบบการจัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้ประกอบการ 
                       

   3) ด าเนินการจัดกิจกรรม 
                     

   4) ประเมินผล 
                       

        5) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรุง                        

11. การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เพิ่มขึ้น  

   1) ก าหนดกิจกรรมโครงการ/แผนงาน พร้อมประเมิน
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น                       

   2) น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
                       

   3) ด าเนินการตามแผน 
                     

   4) ประเมินผล 
                       

        5) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรุง                        

12. การสร้าง Brand Loyalty ผ่านตราสญัลักษณ์ของ กนอ. เพื่อให้คนในชุมชนโดยรอบนิคมอตุสาหกรรมรับรู้ถึงการมีอยู่ของ กนอ. 

   1) ด าเนินการว่าจ้างทีมท่ีปรึกษาในการด าเนินการ 
                     

   2) ด าเนินการตามแผน 
                  

   3) ประเมินผล 
                      

        4) ทบทวนรูปแบบและปรบัปรุง                       
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ตาราง 11.2 กรณีปัญหาเร่งด่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข แยกตามข้อค าถามของการด าเนินงาน จ าแนกตามนิคมอุตสาหกรรม 

การด าเนนิงานของ กนอ. 
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ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานด้าน CSR 

1. การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน 

1.1 ความทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของนิคมฯ  
 

     
  

  
 

   

1.2 ความเพียงพอของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 
      

 
  

  
 

  
 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วของการสือ่สารประชาสัมพันธร์ะหว่างชุมชนกับนิคมฯ 
     

  
  

  
 

   

1.4 ความต่อเนื่องของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ระหว่างชุมชนกับนิคมฯ  
 

 
 

   
  

  
 

  
 

1.5 ความชัดเจน/เป็นทีเ่ข้าใจของการสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
      

 
  

 
    

 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์/กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับชุมชน 

2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 
               

2.2 ความน่าสนใจของกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 
      

 
      

 
 

2.3 ความสะดวกในการเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 
               

2.4 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อกจิกรรมต่าง ๆ  
   

   
  

 
  

  
 

3. โครงการในการพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในพ้ืนท่ี** 

3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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3.2 ด้านสังคม 
               

3.3 ด้านสุขภาพ 
               

3.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
               

4. กิจกรรมที่นิคมฯ ด าเนินการ 

4.1 ความเชื่อถือไว้วางใจได ้

4.1.1 มีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย  
   

 
    

  
 

 
  

4.1.2 มีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง  
  

 
 

 
    

 
 

  
 

4.1.3 มีการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
 

 
  

  
  

  
 

 
 

 

4.1.4 การแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 
  

 
            

4.2 การตอบสนอง 

4.2.1 เสริมสร้างคณุภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน 
              

 

4.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น 
               

4.2.3 สร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนิคมฯ 
               

4.2.4 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้แก่ชุมชน 
               

4.3 การสร้างความเชื่อมั่น 
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4.3.1 ความกระตือรือร้น/เอาใจใสข่องเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 
               

4.3.2 อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 
               

4.3.3 ความสามารถในการประสานการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีนิคมฯ 
               

4.4 การรูจ้ักและเข้าใจความต้องการ 

4.4.1 ความมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของนิคมฯ 
             

 
 

4.4.2 ความมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่นิคมฯ จัดขึ้น 

 
   

   
  

 
     

4.4.3 ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน  
   

  
   

 
  

   

4.5 ความเป็นรูปธรรมของการจัดกิจกรรม 

4.5.1 ความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 
    

  
      

 
  

4.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 
     

 
   

 
     

4.5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  
               

4.5.4 ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 
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ทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

1. การจัดการของนิคมฯ/ท่าเรือฯ  

1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัคนในชุมชน 
               

1.2 มีการแจ้งเตือนคนในชุมชน กรณีมเีหตุการณ์ฉุกเฉิน 
               

1.3 มีการจดัการข้อร้องเรียน/ระงับข้อพิพาทต่างๆ จากชุมชน 
               

1.4 มีระบบควบคุมความปลอดภยัที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน 
               

1.5 มีการดูแลแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน (เช่น ควัน ขยะ)  
               

2. ผลกระทบด้านต่างๆ 

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
  

 
      

 
     

2.2 ด้านสังคมต่อชุมชน 
               

2.3 ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน 
               

*หมายเหตุ 1.  สื่อความหมายว่า ควรพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินการด้านนั้นโดยเร่งด่วน
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            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบนัวิจยัและใหค้ าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 



            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบนัวิจยัและใหค้ าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 



 

            โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย                 
            (Stakeholders) ต่อการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
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สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 


