การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

การใชและการประเมินผลประโยชนของเทคโนโลยีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
Utilization and Benefit Assessment of Cleaner Technology for Thai Textile Industry
ชิชนันนท ชางเนียม1
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล2
kampanat.v@ku.th
จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ3
mjukkrit@hotmail.com
1
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
chicha.aom@gmail.com
2
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บทคัดยอ
การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการทรัพยากร
การผลิตที่มีประสิท ธิภาพ ลดมลพิษจากกระบวนการผลิต และลดตนทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิต ดังนั้นเพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงผลสําเร็จของโครงการดังกลาวนี้ วัตถุประสงคของการศึกษาคือ (1) ศึกษาสถานภาพการสงเสริม
การใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2) ประเมินผลประโยชนและผลสําเร็จจากการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผลการศึกษาพบวา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีสถานประกอบการเขารวมจํานวน 47 ราย
โดยสวนใหญเปนสถานประกอบการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป รอยละ 40.40 รองลงมาคืออุตสาหกรรมฟอกยอม
รอยละ 34.00 และจากการสัมภาษณเชิงลึกโรงงานที่เขารวมโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาด จํานวน
2 ตัวอยาง พบวา กรณีศึกษาโรงงานทั้ง 2 ตัวอยาง มีมูลคาผลประโยชนสุทธิ ณ ป พ.ศ. 2561 (NPV) เปนลบ
แตเมื่อคาดการณผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตจนถึง ณ ป พ.ศ. 2570 สําหรับกรณีศึกษาที่ 1 มีมูลคา
ผลประโยชนสุทธิ (NPV) เทากับ1,045,291 บาท มีอัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 4.15 และมี
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับรอยละ 65.00 สําหรับกรณีที่ 2 มีมูลคาผลประโยชนสุทธิ (NPV) เทากับ
1,172,825 บาท มีอัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 2.08 และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
เทากับรอยละ 68.00 ซึ่งแสดงใหเห็นวาโครงการนี้มีความสําเร็จและเกิดความคุมคาในอนาคตระยะยาว
คําสําคัญ การประเมินผลประโยชน, เทคโนโลยีสะอาด, อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
Abstract
The benefits of the cleaner technology in the textile industry can be exhibited as
follows ; Increasing the efficiency of production, resource management, pollution-reduction
and cost-reduction for manufacturing, accordingly, Thailand Textile Institute has enrolled the
project to extent a companies for cleaner technology adoption. Thus, to show a success of
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this project the research focuses on 2 main objectives: (1) to survey the status of companies
which adopt to use cleaner technology. And (2) to assess an impact of the cleaner technology
extension project. According to the objective 1, the result show that there are 47 factories
which adopt to use this technology, the most proportion approximately 40.00 percent, are in
the garment production industry and nearly 34.00 percent, are in the dyeing production
industry. Under the object 2, the result indicate that; (1) the first scenario, to quantify benefits
of the project. Using prices in 2007 as base prices, the results show that the present value
(NPV) of the project’s net benefit is 1,045,291bath while the benefit-cost ratio (BCR) is 4.15
and The internal rate of return (IRR) is 65.00%.(2) the second scenario, the NPV of the
project’s net benefit is 1,172,825 baht while the benefit-cost ratio (BCR) is 2.08 and The
internal rate of return (IRR) is 68.00%.These indicate that the promoting for cleaner
technology is economically justified in the future.
Keywords Benefit Assessment, Cleaner Technology, Textile Industry
บทนํา
ปจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีจํานวนอยู 4,109 รายทั่วประเทศ เปนผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SMEs) มากถึง 3,584 ราย หรือรอยละ 87.20 กอใหเกิดปริมาณการ
จางงานสูงถึง 350,000 คน (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2560) โดยมีมูลคาการสงออกสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในป 2559 ประมาณ 6,450 ลานดอลลารสหรัฐฯหรือแปลงเปนเงินบาท 210,540 ลานบาท
โดยประมาณ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560)อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ไดรับการพัฒนา
มาอยางตอเนื่องและเจริญกาวหนาไปมาก จากจุดเริ่มตนที่มนุษยไดนําเสนใยธรรมชาติ เชน ขนสัตว ดาย หรือ
ไหม มาทําเปนเครื่องนุงหม หรือเครื่องใชตางๆ ซึ่งไมเพียงพอตออุปสงคความตองการของประชากรโลกที่เ พิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนไปตามหลักของเศรษฐศาสตร จึงไดมีการคิดคนเสนใยประดิษฐพรอมทั้งมีการปรับปรุง
ใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถนําไปใชงานใหเพียงพอตอความตองการของประชากรโลก อยางไรก็ตาม ผลที่
ตามมาจากวิวัฒนาการของผลิตเสนใยประดิษฐและผลิตภัณฑสิ่งทอก็คือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ซึ่ง หากมี ก ารจัด การของเสี ยเหลา นั้น อยา งไม เ หมาะสม ก็ อาจนํา ไปสู ปญ หาการปนเป อ นของมลพิ ษ สู
สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีสะอาดเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อนําไปสูการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ปองกัน
ปญหาสิ่งแวดลอมดวยการลดมลพิษ ลดของเสียที่แหลงกําเนิด และประหยัดพลังงาน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต รวมถึงชวยลดตนทุนหรือคาใชจายในการผลิตไดเปนอยางดี
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดจัดโครงการสงเสริมใหอุตสาหกรรมสิ่งทอประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาด โดยมีภารกิจ ในการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูเพื่อสงเสริมใหอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒ นา
ผลิตภัณฑที่เ ปนมิต รกั บ สิ่ง แวดลอม โดยใหคําปรึก ษาแนะนําแกผูป ระกอบการสิ่ง ทอในการประยุก ตใ ช
เทคโนโลยีส ะอาด รวมทั้ง อบรมและใหคําปรึก ษาดานขอมูล พื้นฐานของเทคโนโลยี แกผูป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและดานการปรับปรุง กระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาผลิตภัณฑ
รวมถึงตรวจประเมินโรงงานตามหลักการตรวจประเมินการผลิตที่สะอาด เพื่อเตรียมความพรอมการขอการ
รับรองฉลากเขียว(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2555) เพื่อสงเสริม การขยายตลาดสินคาสิ่งทอของ
ผูประกอบการในตลาดของประเทศที่ตองการสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสรางความตระหนักให แก
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ผูผลิตใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถสรางผลประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมเปน
อยางมาก ดังนั้น การประเมินผลประโยชนและศึกษาศักยภาพการยอมรับเทคโนโลยีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรม
สิ่งทอจึงมีความสําคัญ เพื่อแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด ทั้งการสนับสนุน
โครงการวิจัยและโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ ใหการดําเนินงานในอนาคตไดเกิดประโยชนสูงสุดนอกจากนี้
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผนพัฒนาและเปนแนวทางใน
การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อนําแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย
2. เพือ่ ประเมินผลประโยชนและผลสําเร็จจากการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร คือ ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 47 โรงงานที่เขารวมโครงการ
ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. ขอบเขตเนื้อหาคือ การศึกษาสถานภาพการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินผล
ประโยชนของการใชเ ทคโนโลยีส ะอาด สําหรับ อุตสาหกรรมสิ่ง ทอที่เขารวมโครงการของสถาบันพัฒ นา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. ขอบเขตเวลาสามารถแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก
- ขอบเขตเวลาของการศึกษา ภายในระยะเวลา 12 เดือน คือ ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
–พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- ขอบเขตเวลาของการใชขอมูลผูประกอบการโรงงานที่เขารวมโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สะอาด ป พ.ศ. 2554 - 2560
- ขอบเขตเวลาของการประเมินผลประโยชน คือ ประเมินจากปทเี่ ริ่มเขารวมโครงการฯ จนถึง ป
พ.ศ. 2570
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน เนื่องจากผูใหสัมภาษณมีการ
กระจายพื้นที่อยูหลายจังหวัด โดยแบบสอบถาม (Questionnaires) แบงออกเปน 4 สวนดังนี้
- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
- สวนที่ 2 ปญหา และอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสะอาด
- สวนที่ 3 กิจกรรมการจัดการโรงงาน และสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาด
- สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสะอาด
2. ขั้นตอนการวิจัย
ศึก ษาบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย เอกสารรายงานตางๆ ที่เ กี่ยวของกับ การใชเ ทคโนโลยี
สะอาด ขอมูลเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมสิ่ง ทอ การผลิตสิ่งทอที่เ ปนมิตรกับ สิ่ง แวดลอม และการประเมินผล
ประโยชนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ นําไปสูการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นจากการ
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เก็บรวบรวมขอมูลในสวนขอมูลทุติยภูมิ และเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อใชในการวิเคราะหและประเมินผล
ตามวัตถุประสงคที่ศึกษาดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชคอมพิวเตอร
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะแบงเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 ไดแก ขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโครงการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณา และเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามออนไลนจํานวน 13 ตัวอยาง สวนที่ 2
ไดแก ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการโรงงานที่เคยเขารวมโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สะอาด จํานวน 2 ตัวอยางเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสะอาด
4. การวิเคราะหขอมูล
สถานภาพการสงเสริมงานดานเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิจาก
สถาบั นพัฒ นาอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ มาวิเ คราะห ขอมู ล โดยการใชส ถิติ พรรณนา ไดแก อัตราสวนร อยละ
(Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
การประเมินผลประโยชนและผลสําเร็จจากงานดานการสงเสริม การใชเทคโนโลยีสะอาดสําหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กําหนดอัตราคิดลดเทากับรอยละ 5.00 และการวัดความคุมคาของโครงการฯอาศัยการ
วิเคราะห3 เกณฑคือ มูล คาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio หรือ BCR) และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of
Return หรือ IRR) (สมพร อิศวิลานนท, ปยะทัศน พาฬอนุรักษ และสุวรรณา ประณีตวตกุล ,2553)
1) มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)
มูล คาปจ จุบันของผลประโยชนสุท ธิเ ปนมูล คาปจ จุบันของผลประโยชนสุท ธิที่ไดจ ากโครงการตลอดชวง
ระยะเวลาที่โครงการนั้นคาดวาจะใหผลประโยชนตอกลุมเปาหมายในสังคมโดยเกณฑการตัดสินใจยอมรับ
โครงการคือ NPV มีคามากกวาหรือเทากับศูนยซึ่งหาไดจาก
n

NPV=
t=0

(Bt -Ct )
(1+r)t

โดยที่ B
= มูลคาของผลประโยชนจากงานวิจัยทีเ่ กิดขึ้นในปที่ t (t = 0, 1, 2……,n)
Ct
= มูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้นในปที่ t (t = 0, 1, 2……,n)
r
= อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลด
n
= ระยะเวลาทัง้ หมดในการดําเนินงานรวมถึงระยะเวลาทีโ่ ครงการคาดวาจะใหผลประโยชน
ตอกลุมเปาหมาย
2) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ BCR) อัตราสวนผลประโยชน
ตอตนทุนเปนอัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันผลประโยชนจากงานวิจัยตอมูลคาปจจุบันของตนทุนวิจัยทัง้ หมด
โดยเกณฑการตัดสินใจยอมรับโครงการ คือ เมื่อคา BCR มากกวา 1
∑nt=0 Bt (1+r)
BCR = n
∑t=0 Ct (1+r)
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3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) อัตราผลตอบแทนภายใน
หรือคา IRR คืออัตราผลตอบแทนจากงานวิจัยที่คํานวณไดจากอัตราที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมี
คาเทากับศูนย หรือการเทาทุนนั่นเอง โดยเกณฑดังกลาวจะใชสําหรับการตัดสินใจยอมรับโครงการ เมื่อคา IRR
มีคามากกวาอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาด
n

IRR :
t=0

Bt -Ct
=0
(1+IRR)t

ผลการวิจัย
การดําเนินโครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุงหม
ของสถาบันพัฒนาอุตสหกรรมสิ่งทอ คือป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 และป พ.ศ. 2560 มีสถานประกอบการ
เขารวมโครงการทั้งสิ้น 47 โรงงาน สวนใหญเปนอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 19 ราย หรือรอยละ 40.40
รองลงมาคืออุตสาหกรรมฟอกยอม 16 ราย หรือคิดเปนรอยละ 34.00 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรมสิ่ ง ทอที่เ ข ารวมโครงการส ง เสริม การใชเ ทคโนโลยี ส ะอาดของสถาบั น
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเสนดาย ปนไหม
อุตสาหกรรมทอผา
อุตสาหกรรมฟอกยอม
อุตสาหกรรมเสื้อผา สําเร็จรูป
ที่มา: จากการวิเคราะห (2561)

จํานวน (ราย)
9
3
16
19

รอยละ
19.10
6.40
34.00
40.40

จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของผูประกอบการทั้งหมด 13 ราย เมื่อพิจารณาประเภท
อุตสาหกรรม พบวา สวนใหญเปนอุตสาหกรรมเสื้อผา สําเร็จรูป 7 ราย คิดเปนรอยละ 53.80 รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมฟอกยอม 4 ราย คิดเปนรอยละ 30.80 และอุตสาหกรรมทอผา 2 ราย คิดเปนรอยละ 15.40
ประสบการณในการประกอบธุรกิจ สวนใหญอยูในชวง 26-30 ป ถึง 8 ราย คิดเปนรอยละ 61.50 และเปน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 12 ราย คิดเปนรอยละ 92.30 โดยกลุมลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคา
ภายในประเทศ 10 ราย คิดเปนรอยละ 76.90 และเปนกลุมลูกคาตางประเทศ 3 ราย คิดเปนรอยละ 23.10 เมื่อ
พิจารณาการเขารวมโครงการของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาสิ่งทอ เกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สวนใหญ มีการเขารวมในป พ.ศ. 2560 จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 69.20 อีกทั้งยัง
มีการดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ถึง 9 ราย หรือ รอยละ 69.20 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของโรงงานกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการ
จํานวน (ราย)
รอยละ

รายการ
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทอผา
อุตสาหกรรมฟอกยอมพิมพตกแตงสําเร็จ
อุตสาหกรรมเสื้อผา สําเร็จรูป
ประสบการณในการประกอบธุรกิจ (ป)
21-25
26-30
31-35
36-40
ขนาดของอุตสาหกรรม
SMEs
Large
กลุมลูกคาของโรงงาน
ในประเทศ
ตางประเทศ
ปที่เขารวมอบรม
ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2560
การกําหนดราคาผลิตภัณฑหลังเขารวมโครงการ
ราคาสูงขึ้น
ราคาเทาเดิม
การใชเทคโนโลยีสะอาดในปจจุบัน
ดําเนินการตอ
ไมดําเนินการตอ
ที่มา :จากการสํารวจ (2561)

2
4
7

15.40
30.80
53.80

1
8
3
1

7.70
61.50
23.10
7.70

12
1

92.30
7.70

10
3

76.90
23.10

3
1
9

23.10
7.70
69.20

4
9

30.80
69.20

9
4

69.20
30.80

การประเมินผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเขารวมโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดสําหรับ
อุตสาหกรรมสิ่ง ทอ จากการสัม ภาษณเ ชิง ลึก ของผูป ระกอบการโรงงาน จํานวนตัวอยาง2 โรงงาน โดย
กรณีศึกษาที่ 1 คือ โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผา สําเร็จรูป ผลิตผาขนหนู ผาปูสําเร็จสําหรับกลุมลูกคาสถาน
ประกอบการโรงแรม และกรณีศึกษาที่ 2 คือ อุตสาหกรรมเสื้อผา สําเร็จรูป ผลิตเครื่องแตงกายชุดกีฬา โดย
สามารถแสดงผลการประเมินผลประโยชนที่เกิดขึ้นแลว ณ ปเริ่มเขารวมโครงการ ป พ.ศ. 2560 - ป พ.ศ.
2561 (Ex-post Evaluation) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การประเมินผลประโยชนจากการเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดแบบ Ex-post
Evaluation
เกณฑการประเมิน

กรณีศึกษาที่ 1
(พ.ศ. 2560-2561)

กรณีศึกษาที่ 2
(พ.ศ. 2560-2561)

-85,714
0.63
-33.00

-96,429
0.74
-32.00

มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (NPV) : บาท
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR): รอยละ
ที่มา: จากการวิเคราะห (2561)

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินผลประโยชนจากการเขารวมโครงการ ฯ ป พ.ศ. 2560 – 2561
กรณีศึกษาที่ 1 มีมูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (NPV) มีคาเปนลบเทากับ 85,714 บาท สวนกรณีศึกษา
ที่ 2 มีมูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (NPV) มีคาเปนลบเทากับ 96,429 บาท แสดงใหเห็นวา ยังไมเกิด
ความคุมคาในการลงทุนของโครงการ ฯ ณ ปจจุบัน และเมื่อพิจารณาการประเมินผลประโยชนในอนาคตระยะ
ยาว (Ex-ante Evaluation) ในชวงป พ.ศ. 2560 -2570 สําหรับกรณีศึกษาที่ 1 มีมูลคาผลประโยชนสุทธิ
(NPV) เทากับ 1,045,291 บาท มีอัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR)เทากับ 4.15 และมีอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR)เทากับรอยละ 65.00 สําหรับกรณีที่ 2 มีมูลคาผลประโยชนสุทธิ (NPV) เทากับ 1,172,825 บาท
มีอัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR)เทากับ 2.08 และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)เทากับรอยละ 68.00
ซึ่งแสดงใหเห็นวาโครงการนี้มีความสําเร็จและเกิดความคุมคาในอนาคตระยะยาว แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การประเมินผลประโยชนจากการเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดแบบ Ex-ante
Evaluation
เกณฑการประเมิน

กรณีศึกษาที่ 1
(พ.ศ. 2560-2570)

กรณีศึกษาที่ 2
(พ.ศ. 2560-2570)

1,045,291
4.15
65.00

1,172,825
2.08
68.00

มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (NPV) : บาท
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR): รอยละ
ที่มา: จากการวิเคราะห (2561)

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษานี้ประเมินการใชประโยชนจากการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม ของสถาบันพัฒนาอุตสหกรรมสิ่งทอ ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไดแก ฉลากเขียว (Green Label) และฉลากคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint) โดยการเขารวม
โครงการดังกลาวไดรับสนับสนุนดานการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ ที่มีความจําเพาะเจาะจงของแตล ะ
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โรงงาน พบวา ผลประโยชนที่เ กิดขึ้ น มีความคุมคาตอการลงทุน ก็ตอเมื่อมีการใชเ ทคโนโลยีส ะอาดอยาง
ตอเนื่องไปจนถึงในอนาคตระยะยาว
ขอเสนอแนะ
1. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ควรจัดโครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด
สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อยางตอเนื่องทั้งในสวนของการดําเนินการตอยอดสําหรับโรงงานรายเดิมที่เคยเขา
รวมโครงการแลว และโรงงานรายใหมที่ยังไมเคยเขารวมโครงการ
2. ภาครัฐควรสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันพัฒาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นักวิชาการที่
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน และผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอยางเขมขน
3. ภาครัฐควรสนับสนุน หรือกําหนดใหโรงงานมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อ
ดําเนินงานตอยอดผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
เอกสารอางอิง
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล สุวรรณา ประณีตวตกุล และ เอื้อ สิริจินดา. (2559). การวิเคราะหและประเมินผล
กระทบจากการนําผลงานวิ จัยฯจากโครงการวิ จัยไปใชป ระโยชนข องสํานั ก งานพัฒ นาการวิจั ย
การเกษตรปงบประมาณ 2558. กรุงเทพมหานคร
กัลยาวานิชยบัญชาและไพฑูรยไกรพรศักดิ.์ (2548). การวิเคราะหสถิติขั้นสูงดวย SPSS for Windows. (พิมพ
ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสารจํากัด.
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