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กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว นับเป็นกลยุทธ์ที่หลายภาคส่วนความสนใจ ซึ่งช่วยผลักดันผลักดันเศรษฐกิจ
ของโลกให้เติบโตไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่มีต่อตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภาพลักษณ์องค์กร และผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยมีปัจจัยแทรกคือ ความผันผวน
ของสภาพแวดล้อม และตรวจสอบปัจจัยสาเหตุ ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
งานวิจัยนี้ป็นแบบผสานวิธี โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ และวิจัยเชิง
คุณภาพโดยวิธปีรากฎการณ์วิทยา ใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้บริหาร
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จํานวน 185 ราย และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักคือ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมสีเขียวหรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้าน
รูปแบบการจัดการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ส่วนด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สี เขียวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน 2) คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการ
แข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กร และผลการดําเนินงานของธุรกิจ 3) ภาพลักษณ์องค์กรส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 4) ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไม่ส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 4) การมุ่งเน้นตลาด และแรงกดดัน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสง่ผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวท้ัง 3 ด้าน ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

งานวิจัยนีก้่อให้เกิดประโยชน์ในทางทฤษฎี ในการนําผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ 
และประโยชน์ในเชิงการจัดการ ซึ่งสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ข้อเสนอ
เชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจสําหรับภาคอุตสาหกรรม และข้อเสนอระดับบุคคล เพื่อสนับสนุนความสําเร็จของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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Green innovation strategy, a strategy that many sectors of interest, is a driving 
force to push the world economy to grow in the direction of environmentally friendly and 
sustainable building. This research had a purpose to investigate the impact of green 
innovation strategy based on dependent variables such as the customer relationship quality, 
competitive efficiency, corporate image and the business performance. The inserted factor 
was the environmental turbulence and determination of the causal factors, including the 
market oriented and the pressure of stakeholders. This research was a combination between 
quantitative research to test the causal relationships and results and qualitative research 
methods phenomenal science. The data collecting was done by using quantitative research 
through queries from 185 Executives industry of Thailand that has been certified ISO 14001 
Environmental together with the in-depth interviews with key informants that is the business 
industrial production in Thailand to receive ISO 14001 environmental certification and awards 
for innovation, green or environmental management. The statistics used to test hypotheses is 
multiple regression analysis. 

The results showed that; 1) green innovation strategy - environmental process 
development and environmental management from had a positive impact on the customer 
relationship quality and competitive efficiency whereas the invention of green product 
creativity did not have a positive impact on the customer relationship quality and business  
performance; 2) customer relationship quality and competitive efficiency had a positive impact 
on the corporate image and the business  performance; 3) corporate image had positive 
impact on the performance business; 4) the environmental turbulence did not have a negative 
impact on the relationship between corporate image and the performance business; 4) the 
market orientation and stakeholder pressures had a positive impact positively on all three 
sides of the green innovation strategy. In conclusion, this research was consistent with the 
findings of qualitative research. 

The contribution of this research is theoretical benefit by applying the research 
result to develop and pursue new knowledge, including the managerial advantage through the 
summary of policy recommendations for national governments, the proposal for a strategic 
business sector and offers personal level to support the success of the strategy to support 
green innovation effectively together with the benefit to society in terms of sustainable 
development. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา แสนสุข ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธีระวัฒน์ จันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และรองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 
ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณในความกรุณาของทุกท่าน
เป็นอย่างสูง 

 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยที่กรุณาตรวจสอบและให้
คําแนะนําเก่ียวกับเครื่องมือในการวิจัยเพื่อให้การทําวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 ขอขอบคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้ คําแนะนําและ
ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแกผู่้วิจัย ขอขอบคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม
ที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ 

 ขอขอบคุณผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ในประเทศไทยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยอันส่งผลให้
ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยสําเร็จไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สําหรับความอนุเคราะห์ให้ลาศึกษาต่อในเวลาราชการ
บางส่วนและสนับสนุนทุนการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้คําแนะนํา เรื่อง
การเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา 

 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนสร้างพ้ืนฐานการศึกษา อบรมสั่งสอน แนะนํา ให้การสนับสนุนและ
ให้กําลังใจเสมอมาจนการศึกษานี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทที่ 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากปัญหาการเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจัดเป็นปัญหาที่
ส าคัญในระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการด ารงคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการผลิตและ
การบริโภคเข้าสู่วิถีการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงข้อตกลงและกฎกติกาใหม่ ๆ ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เริ่มเข้ามามีบทบาทและกดดันทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เห็น
ได้จากการออกข้อก าหนด และกฎระเบียบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นผลให้ผู้ประกอบการไทยต้อง
เร่งปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
กลุ่มผู้บริโภคสีเขียว (green consumers) ที่นับวันจะมีบทบาทและความส าคัญต่อเศรษฐกิจการค้า
โลกมากขึ้น  

แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1990 เนื่องจากการเกิด
มลภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการได้รับ
ความสนใจในเรื่องของการควบคุมมลภาวะ ซึ่งในปี 1970 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบเรื่องมลภาวะด้านอากาศและน้ าเป็นครั้งแรกในชื่อ “U.S. Environmental Protection 
Agency” และในทศวรรษที่ 1990 ได้มีแนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) เกิดขึ้น 
ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ และน าไปสู่
ความยั่งยืน (Sustainability) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้ในเวลาต่อมา ส่งผลให้เกิดแนวคิด
อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น โดยการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประกอบกิจการต้องค านึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพ่ือใหสิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรม
สามารถอยูดวยกันไดอยางยั่งยืน (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2554) การจัดการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือการ
จัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเพ่ือให้มีทรัพยากรใช้ได้อย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผนด าเนินงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้ดีขึ้นโดยค านึงถึงการใช้อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์และ
ธรรมชาติให้มากที่สุด (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2540) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นกุญแจ
ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกิจการ (Zhu and Sarkis, 2006; Wang et al., 
2013) ที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการก าหนดทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเป็นการจัดการเกี่ยวกับค่านิยม การมุ่งให้ความส าคัญกับการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการก าหนดเป็นนโยบายและก าหนดวิธีการด าเนินงานที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีกรอบคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Tung, Baird, 
and Schoch, 2014: 187) และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่ผู้บริหารต้องรับรู้และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Chan et al., 2012: 623; Baker and Sinkula, 2005: 
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464) และการค านึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตลอดจนควรแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ (Lai and Wong, 2012: 
269; Gonzalez, Sarkis, and Adenso-Diaz, 2008: 1026)  

ปัจจุบันการแข่งขันบนเวทีการค้าระดับโลก เป็นยุคการแข่งขันที่มีนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การที่ธุรกิจมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนและการมีเกาะเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างและฉีกแนวไปจากตลาด โดยการใช้
นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม (Valued Creation) ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
นวัตกรรมนับเป็นกุญแจส าคัญส าหรับผู้ประกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Guidice, Heames, and 
Wang, 2009) การน าแนวคิดการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการจัดการ
นวัตกรรม เป็นทางเลือกใหม่ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน หลายธุรกิจต่างปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างหรือเปลี่ยนทิศทางการด าเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้แนวคิด
ของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ก าหนดกลยุทธ์องค์กรเพ่ือท าให้ธุรกิจอยู่ควบคู่ไปได้กับสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน มีก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจด้วยการให้ความส าคัญกับการไปสู่ 
“สีเขียว” ซึ่งส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นโอกาสเพ่ิมความสามารถ
ทางการแข่งขัน (Chou, David, and Chou, 2012: 448; Yang et al., 2013: 60) โดยการน า
แนวคิดของการสร้างความยั่งยืนด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ร่วมกับแนวคิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมผ่านกลยุทธ์ “นวัตกรรมสีเขียว”   

นวัตกรรมสีเขียวอาจมีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่แตกต่างกัน เช่น นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Innovation) นวัตกรรมเชิงนิเวศ (Ecological Innovation) ซึ่งหมายถึง การ
สร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน 
รวมถึงกระบวนการผลิต วิธีการท าการตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลง
วิธีการท างาน ซึ่งอาจเป็นเรื่องท่ีจงใจหรือไม่จงใจให้เกิดขึ้นก็ได้ ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
กว่าทางเลือกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (OECD, 2009: 19) เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด (Fussler and James, 1996) เป็นกระบวนการ
ใหม่หรือแก้ไขเทคนิคการปฏิบัติระบบและผลิตภัณฑ์เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  
(Beise and Rennings, 2005) เป็นผลรวมของผลิตภัณฑ์สีเขียว กระบวนการ และการบริหารจัดการ
นวัตกรรม มีผลกระทบต่อกิจกรรมและผลการด าเนินงานขององค์กร (Chen, 2008) เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี องค์กรทางสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เอ้ือต่อการลดลงของภาระด้านสิ่งแวดล้อม
จากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Rennings, 2000; Chen, Lai et al., 2006) รวมถึงนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน การป้องกัน มลภาวะ รีไซเคิล ขยะ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Chen, Lai et al., 2006: 534)  
นอกจากนี้ Kemp and Pearson (2007: 3) กลาวว่า นวัตกรรมเชิงนิเวศ เป็นการผลิตที่มีการย่อย
สลาย และการแสวงหาผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนการผลิต การบริการ และการจัดการหรือ
วิธีการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ในองค์กร (การพัฒนาหรือเปลี่ยนมาใช้) ซึ่งส่งผลต่อการความเสี่ยงด้าน
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สิ่งแวดล้อม มลพิษ และผลกระทบเชิงลบด้านทรัพยากร สอดคล้องกับแนวคิดของ Oltra and Saint 
Jean (2009 : 567) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมที่ประกอบด้วย กระบวนการใหม่ 
หรือแก้ไขการปฏิบัติ ระบบและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ือน าไปสู่การความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จากการประมวลและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรม 
สีเขียว  

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวนับเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วยผลักดันผลักดันเศรษฐกิจของโลกให้
เติบโตไปในทิศทางท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน เป็นกลยุทธ์ที่ท้าทายและมีความน่าสนใจที่ช่วย
ผลักดันให้ระดับความสามารถของธุรกิจสูงขึ้น ตลอดจนส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจาก
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ทีเ่ป็นผลมาจากการด าเนินงานด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
มีหลายประการ เช่น คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถของธุรกิจในการ
เข้าใจและสร้างคุณค่าที่สร้างความรู้สึกไว้วางใจให้กับลูกค้า และความสามารถในการบ ารุงรักษา
ความสัมพันธ์นั้นได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการก าหนดความส าเร็จของคุณภาพการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า คือ ความเชื่อใจจากลูกค้า (Trust) ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction) และ
ข้อตกลงที่องค์กรมีต่อลูกค้า (Commitment) ซึ่งน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจ ปัจจุบันผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ หันมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน และยังพบว่าจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทที่ดีมีผล
กับความสัมพันธ์อันดีของลูกค้า การบอกต่อและการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัท (Hua-
Hung Weng, Ja-Shen Chen, and Pei - Ching Chen, 2015) คุณภาพความส าคัญของลูกค้าเป็น
สิ่งที่ธุรกิจต้องการสร้างความรู้ที่มีต่อตัวลูกค้า ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการลูกค้าที่ไม่สร้าง
ผลประโยชน์ให้กับองค์กร และน าเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับตลาด โดยคาดหวังว่าเมื่อมี
การสร้างและการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีต่อลูกค้ าได้อย่างดีขึ้น แล้วน ามาซึ่งการพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีและความภักดีที่ลูกค้ามีต่อองค์กรได้ (Foss, Bryan, Merlin Stone, and Yuksel 
Ekinci)  

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการแข่งขัน (Competitive Efficiency) ก็เป็นประโยชน์อีก
ประการหนึ่งที่ได้จากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นความสามารถในการน าเสนอสินค้าและบริการที่
ใหม ่ๆ และใหค้วามส าคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน และความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
การผลิตสินค้าและการบริการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน องค์กรที่เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียว สามารถได้รับ
ประโยชน์จากการแข่งขัน และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถการสร้างตลาดใหม่ (Chen et al., 2006; Hart 1995, 
1997; Peattie, 1992; Porter and van der Linde, 1995) ผลิตภัณฑ์สีเขียวช่วยให้ธุรกิจสร้าง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ (Pujari et al., 2003; 
Dangelico and Pujari, 2010)   
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ทั้งนี้ ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของลูกค้า เช่น 
ความเชื่อมั่น ความประทับใจในด้านการจัดการองค์กร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ธุรกิจ
เสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ 
จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผ้บูริโภค โดย Nykamp 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าว่า สามารถสร้างภาพลักษณ์ ( Image 
Differentiation) การปลูกฝังให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงลักษณะเด่นขององค์กรและตราผลิตภัณฑ์ช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน เห็นได้ว่าประโยชน์จาการบริหาร
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า เพราะ
ลูกค้าจะบอกปากต่อปากถึงการบริการหรือสินค้าที่ดี และสร้างความภักดี ความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วม
ของพนักงานกับบริษัท เนื่องจากการบริหารคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีกับบริษัท (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2554)  

ตลอดจน ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของธุรกิจ ท าให้ทราบถึงสถานะการด าเนินงานของกิจการ โดยเน้นที่
ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ ซึ่งวัดจากผลการด าเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต ประกอบด้วย การเติบโตของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถ
ในการท าก าไรเพิ่มขึ้น และการมีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผลการด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นตัวแปรที่น าเสนอถึงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลขององค์กร ในการอธิบายความหมาย
โดยอัตโนมัติของผลการด าเนินงาน เป็นความหมายในเชิงนามธรรมและรูปธรรม ( im ne -  im ne  
and Cegarra-Navarro, 2007) ทั้งนี้พบว่า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่ผลประโยชน์ในด้านการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Kasim and Minai, 2009) นอกจากนี้ 
ประสิทธิภาพการแข่งขันย่อมมีที่มาจากกระบวนการด าเนินงานภายใน เป้าหมายการตลาดของธุรกิจ 
รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Phillips, 1999) มีงานวิจัยจ านวนมากที่มุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมเชิงรุกทางด้านสิ่งแวดล้อมและผลการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งมีผลลัพธ์ของงานวิจัยที่
แตกต่างกันออกไป บางงานวิจัยแสดงผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ในเชิงบวก (Judge and Douglas, 
1998; Melnyk et al., 2003) และให้ความเห็นว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธรุกิจ
มีความสามารถในการแข่งขัน (Stefan and Paul, 2008; Hart, 1995) ช่วยให้ธุรกิจสามารถลด
ต้นทุน ลดการใช้วัตถุดิบและการใช้พลังงาน (Hart, 1997) ท าให้ทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อมต่างได้รับ
ประโยชน์ (Porter, M. and Van der Linde, C., 1995) การจัดการสิ่งแวดล้อมยังมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Molina, 2008; Iwanowski and Weber, 1994) แต่ในทาง
กลับกันบางงานวิจัยไม่ระบุถึงผลกระทบในเชิงบวกของกิจกรรมเชิงรุกทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจ (Cordeiro and Sarkis, 1997; Gilley, Phillip et al., 2000; Link, S. 
and Naveh, E., 2006) แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อม
และผลการด าเนินงานของธุรกิจที่แตกต่างกันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด และ 

เมื่อกล่าวถึงธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตคือ ธุรกิจที่มีการน าเอาวัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมการสกัดจากธรรมชาติมาผลิตเป็นวัตถุส าเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น การผลิตกระดาษ 
การผลิตผ้า และปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะเป็นพิษในหลากหลายรูปแบบ ก๊าซเรือนกระจกในชั้น
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บรรยากาศเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ านวนจ ากัดมากขึ้น มีแนวโน้มที่ในอนาคตอันใกล้ หลาย
ประเทศท่ัวโลกประสบภาวะขาดแคลนอาหารและน้ า ตลอดจนพ้ืนที่ท ากินที่มีความอุดมสมบุรณ์ก็ลด
ขนาดลงตามไปด้วย ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดใน
ฐานะตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องในการสรรหาแนวคิด วิธีการ รวมทั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการกับความรุนแรงของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศก็จ าเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก แนวทางหนึ่งที่
ธุรกิจให้ความส าคัญและด าเนินการคือ การน าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 ไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กร  ISO 14000 คือมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ใช้เป็นแนวทางให้
องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพ่ือให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการด าเนินการ ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  และช่วยให้องค์กร
มั่นใจในการด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย เพ่ือลดความเสี่ยง ที่ต้องรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติผิดกฎหมาย นอกจากนี้ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ยังช่วยเปิดโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ ด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของภายในองค์กรให้ดีขึ้น 

จากความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากลเป็นผลให้ธุรกิจน าแนวคิดการ
จัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือเป็นกุญแจส าคัญใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยก าหนด
เป้าหมายทางธุรกิจด้วยการให้ความส าคัญกับการไปสู่ “สีเขียว” ผ่านกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นโอกาสเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน 
ตามท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมตามท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษา “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว: หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001” โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบสาเหตุ
และผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้จาก
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภาพลักษณ์องค์กร และผลการด าเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ก าหนดกรอบพิจารณานโยบายและทิศทางการส่งเสริมกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจให้บรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จทั้งในระดับผู้ประกอบการและระดับอุตสาหกรรม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์หลักการวิจัย เพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 

1. เพ่ือทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ประกอบด้วย การสร้างสรรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขันของ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2. เพ่ือทดสอบผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขันที่
มีต่อภาพลักษณ์องค์กร และผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

3. เพ่ือทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

4. เพ่ือทดสอบผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

5. เพ่ือทดสอบผลกระทบของการมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ด้านคือ การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนา
กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

6. เพ่ือสร้างข้อเสนอเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานให้แก่
ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จทั้งในระดับผู้ประกอบการและระดับ
อุตสาหกรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ภาครัฐในการก าหนดมาตรการในความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความตระหนัก และการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนมาตรการเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของภาคธุรกิจ 

 
ค าถามของงานวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และเป็นแนวทางในการหาค าตอบของการวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยไดก้ าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การ
พัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างไร 

2. คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร และผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างไร 
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3. ภาพลักษณ์องค์กร ส่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างไร 

4. ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กร และผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างไร 

5. การมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้าน
รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างไร 

6. ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายของภาครัฐ เป็นอย่างไร 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. สมมุติฐานที่ 1ก – 1ค 
1.1 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผลกระทบเชิงบวก

ต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

1.2 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

1.3 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2. สมมุติฐานที่ 2ก – 2ค 
2.1 สมมุติฐานที่ 2ก กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว

ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2.2 สมมุติฐานที่ 2ข กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อ
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2.3 สมมุติฐานที่ 2ค กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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3. สมมุติฐานที่ 3ก – 3ข 
3.1 สมมุติฐานที่ 3ก คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผล

ภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 

3.2 สมมุติฐานที่ 3ข ประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบ เชิงบวกต่อผล
ภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 

4. สมมุติฐานที่ 4ก – 4ค 
4.1 สมมุติฐานที่ 4ก คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 

4.2 สมมุติฐานที่ 4ข ประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 

5. สมมุติฐานที่ 5 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

6. สมมุติฐานที่ 6 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการด าเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

7. สมมุติฐานที่ 7ก – 7ค   
7.1 สมมุติฐานที่ 7ก การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสี

เขียวด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

7.2 สมมุติฐานที่ 7ข การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

7.3 สมมุติฐานที่ 7ค การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

8. สมมุติฐานที่ 8ก – 8ค 
8.1 สมมุติฐานที่ 8ก แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์

นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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8.2 สมมุติฐานที่ 8ข แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

8.3 สมมุติฐานที่ 8ค แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยใช้
เทคนิควิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlative Research) โดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) ซึ่งเป็นการผสานระดับกลยุทธ์แบบน า – แบบรอง (Dominant-less 
Dominant Design) คือใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลัก แล้วน าการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาเสริมเพ่ือช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Cresswell, 
2003) เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
 ผลกระทบเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซ่ึงตัวแปรสาเหตุ 

(Antecedent Variable) และตัวแปรผลลัพธ์ (Consequence Variable) สามารถอธิบายได้เป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 การทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการเที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ประกอบด้วย ด้านการสร้างสรรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 กลุ่มที่ 2 การทดสอบผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร และผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร และผลการด าเนินงานของธุรกิจของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 กลุ่มที่ 3 การทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 กลุ่มที่ 4 การทดสอบผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรแทรก ได้แก่ ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

 กลุ่มที่ 5 การทดสอบการมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  ด้านการพัฒนา
กระบวนการเพื่อสิ ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การมุ่งเน้นการตลาด แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวด้าน
การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 2. ขอบเขตด้านประชากร  

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ของการวิจัยครั้งนี้
เป็นระดับองค์การ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 730 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2557) โดยมีผู้ให้ข้อมูล
หลักคือ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย  

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากับพ้ืนที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตาม
ฐานข้อมูลของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

  การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึง 20 
มกราคม 2559 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation Strategy) หมายถึง วิธีการและ 

ความสามารถของธุรกิจในการริเริ่มสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ ที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการ
เพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product Creativity) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสั งคม และสิ่ งแวดล้อม โดยการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย รวมถึง
สามารถใช้ซ้ า หรือน าวัตถุดิบที่ผ่านการรีไซเคิลมาผลิตใหม่ได้ และการแปรสภาพของเสียให้กลายเป็น
วัตถุดิบได้ ซึ่งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนหรือส่งผลต่อผลการดพเนินงานที่ดีขององค์กร 

3. การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental Process Development) 
หมายถึง การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และ
การจัดการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกระบวนการที่ส่งผลกระทบด้านลบ กับ
สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด หรือไม่มีผลกระทบเลย และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ 

4. รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
From) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการในองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งให้
ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร 
และการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การจัดการโซ่อุปทานสี
เขียว การพัฒนาความคิดใหม่ทางการตลาดสีเขียว จนกระทั่งการน าเสนอผลิตภัณฑ์ นั่นคือ มีการ
บริหารจัดการสีเขียวทุกกระบวนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งผลให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีข้ึน 

5. คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship Quality) หมายถึง คุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นผลมาจากความสามารถของธุรกิจในการเข้าใจและสร้างคุณค่าที่สร้าง
ความรู้สึกไว้วางใจให้กับลูกค้า และความสามารถในการบ ารุงรักษาความสัมพันธ์นั้นได้ในระยะยาว 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการก าหนดความส าเร็จของคุณภาพการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า คือ ความเชื่อใจ
จากลูกค้า (Trust) ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction) และข้อตกลงที่องค์กรมีต่อลกูค้า 
(Commitment) ซึ่งน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ 

6. ประสิทธิภาพการแข่งขัน (Competitive Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการ
น าเสนอสินค้าและบริการที่ใหม ่ๆ ให้เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน และความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันในการผลิตสินค้า
และการบริการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน  
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7. ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของลูกค้า เช่น 
ความเชื่อมั่น ความประทับใจในด้านการจัดการองค์กร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ธุรกิจ
เสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ  
สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า จนเกิดความพึงพอใจและยอมรับจากลูกค้า 

8. ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานของธุรกิจ ท าให้ทราบถึงสถานะการด าเนินงานของกิจการ โดยเน้นที่ผลประโยชน์
ที่องค์กรได้รับ ซึ่งวัดจากผลการด าเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 
ประกอบด้วย การเติบโตของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการท า
ก าไรเพิ่มขึ้น และการมีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

9. ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environmental Turbulence) หมายถึง 
ความไม่แน่อนของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลในเชิงบวกหรือลบ
ต่อการด าเนินงานในปัจจุบัน และอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและระดับโลก สถานการณ์ทางการเมือง พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

10. การมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดในการสร้างพฤติกรรมของบุคลกรในองค์กรเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าตลอดจนผลการด าเนินงานที่นอกเหนือจากคู่แข่ง ซึ่งสามารถส่งอิทธิพลต่อ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรได้ สามารถสรุปองค์ประกอบของการมุ่งเน้นตลาดได้เป็น 
3 ด้านได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการประสานงานภายในองค์กร (Rhee and 
other, 2006)  

11. แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Pressures) หมายถึง แรงกดดันที่
เกิดจากบุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่ให้ความสนใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ ได้แก่ ตัวแทน
ทางการค้า ผู้ผลิตในขั้นต้นหรือผู้ผลิตวัตถุดิบ ตัวแทนภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อ
ธุรกิจโดยตรง   

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ 

1.1 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการในการก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
เพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 

1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน ภาพลักษณ์องค์กร และผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

1.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

1.4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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1.5 ได้ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานให้แก่
ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จทั้งในระดับผู้ประกอบการและระดับ
อุตสาหกรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ภาครัฐในการก าหนดมาตรการในความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความตระหนัก และการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนมาตรการเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของภาคธุรกิจ 

2. ประโยชน์เชิงทฤษฏี งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงทฤษฎี 2 ประการ 
2.1 ท าให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีพลวัตทางสังคม ทฤษฎีการการแลกเปลี่ยนทาง

สังคมและทฤษฎีตามสถานการณ์ แนวคิดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ประกอบด้วย การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีปัจจัยสาเหตุ ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้
พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว คือ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการ
แข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรและภาพลักษณ์องค์กร 

2.2 สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว เพ่ือน าเสนอรูปแบบ (Model) 
ของปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือเป็น
แนวทางให้ธุรกิจก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว หรือการด าเนินงานขององค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตและการเรียนรู้ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ทีน่ าไปสู่คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพการแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่าและน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 



14 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว: หลักฐาน
เชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14001  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางการทําวิจัยและ
นําไปสู่การกําหนดรูปแบบสมการโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 โดยเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 5 ตอน มีรายละเอียดดังนี้  

 1. ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย  
 2. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ประกอบด้วย 

  3.1 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม  
  3.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
  3.3 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียว   
  3.4 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

 4. แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย 
 

ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่สามารถใช้เป็นกรอบในการอธิบายความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีความสามารถเชิง
พลวัต (Dynamic Capability Theory) ที่มุ่งเน้นอธิบายความสามารถในการปรับตัว (Adaptation) 
พัฒนากลุ่มทรัพยากรและขยายขีดความสามารถใหม่ (Renew) ภายในองค์กร 2) ทฤษฎีการตัดสินใจ
ตามสถานการณ์ (Contingency theory) เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่ผู้บริหารปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ หรือเป็นแนวคิดซึ่งเป็นทางเลือกของผู้บริหารในการกําหนดโครงสร้างและระบบควบคุม
องค์การ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานขององค์การ และ 3) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) 
มุ่งเน้นอธิบายการให้ความสนใจเกี่ยวกับความความสัมพันธ์เชิง แลกเปลี่ยนด้วยการมีส่วนร่วมและเกิด
การเชื่อมโยงเป็นชุดเครือข่ายทางสังคมที่ถือปฏิบัติร่วมกัน จากทฤษฎีพื้นฐานทีใช้ในการวิจัยทั้ง 3 
ทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยนํามาเป็นกรอบในการสังเคราะห์และอธิบายผลการวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
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1. ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability Theory)  
เป็นการดําเนินกลยุทธ์ขององค์กรที่มุ่งเน้นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต

และการเรียนรู้ขององค์กร ซึ่งหากองค์กรมีการเรียนรู้ สามารถปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของ
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม นั่นย่อมหมายถึงการบรรลุเปูาหมายความสําเร็จ
และเป็นที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Winter, 2003) 

จากแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource-Based View of the Firm) 
เป็นทฤษฎีที่มองที่ปัจจัยภายในองค์กร ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่า
คู่แข่ง Barney (1991) และ Grant (1991) มีความเห็นว่าทั้งทรัพยากรและความสามารถขององค์กร
ถือเป็นปัจจัยที่ทําให้องค์กรเกิดความสามารถทางการแข่งขันและนําไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอันส่งผลต่อผลการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรมีทรัพยากรในองค์กรที่มีลักษณะมี
คุณค่า หายากและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ หรือทรัพยากรที่องค์กรอ่ืนมีนั้น มีความแตกต่างจากที่
องค์กรของเรามีอยู่ ย่อมทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นไม่สามารถมาแทนที่ทรัพยากรที่องค์กรเรามี จึงทําให้
องค์กรอื่นไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เทียบเท่าองค์กรเรา (Barney, 1991: 106-
107) ดังนั้น กิจการต้องกําหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรเพื่อปูองกันการแสวงหาทรัพยากรที่
คล้ายคลึงกันจากคู่แข่งขัน อันนําไปสู่การสร้างผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Guang Shi 
and others, 2012: 55) กล่าวได้ว่าทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้อธิบาย
เกี่ยวกับฐานทรัพยากรและการใช้ความสามารถขององค์กรอย่างชาญฉลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงภายนอก เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับกิจการ (West and 
Bamford, 2010) 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
ตลอดเวลา สงผลใหความสามารถขององคกรแบบดั้งเดิม (Capabilities) ที่มีอยูอาจไมเพียงพอ
สําหรับการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ความสามารถที่ตองขับเคลื่อนอยู ตลอดเวลาเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงถูกนํามาพิจารณามากขึ้น การสรางความรูใหม ๆ จึงนําไปสูบริบทของ
ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capabilities)  Winter (2003) มองว่าความสามารถขององค์กร
ที่ครอบครองอยู่และนํามาใช้เป็นประจําถือเป็นเพียงความสามารถระดับพ้ืนฐาน (Zero Level 
Capabilities) ดังนั้น การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในสภาวะเสถียร (Static view) ขาดการ
คํานึงถึงปัจจัยแวดล้อม ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงสินค้า กระบวนการผลิต หรือความสามารถใน
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ ความสามารถเชิงพลวัตภายใต้
องค์ประกอบด้านกระบวนการภายในองค์กร (Dynamic Capability Underlying Process) ที่
ประกอบด้วย การบูรณาการการเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน (Teece et al., 
1997) ทฤษฎีด้าน ความสามารถเชิงพลวัตให้ความสําคัญกับการปรับตัว (Adapation) และการ
เปลี่ยนแปลง (Change) ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่ผันแปร องค์การต้องสามารถปรับตัวและ
ดํารงอยู่ให้ได้ (Lewin and Volberda, 1999) ความสามารถเชิงพลวัต ประกอบด้วยกุญแจสําคัญ 2 
ส่วนคือ 1) พลวัต (Dynamic) หมายถึง ความสามารถทางร่างกายที่ก่อให้เกิดการสร้างความสามารถ
ใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองนวัตกรรมใหม่ที่ถึงเวลา
ต้องเข้าสู่ตลาด (2) ความสามารถ (Capability) หมายถึง บทบาทสําคัญในการจัดการด้านกลยุทธ์ให้
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เหมาะสมด้วยการรวมกลุ่มทรัพยากรใหม่  ( Integration) ความสามารถเชิงพลวัตจึงเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้องค์กรต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
ทรัพยากรและความสามารถขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Eisengardt and Martin, 2000; 
Wang and Ahmed, 2007) จุดเน้นของทฤษฎีนี้คือ เรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การและ
พิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน หรืออนาคตให้องค์การรู้เท่าทันหรือนําหน้าสภาพแวดล้อม  โดย
ผลลัพธ์ที่ได้ ทําให้องค์การสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจุบันหรือปรับเปลี่ยนล่วงหน้าเพ่ือ
อนาคต (Miles et al., 1978)  นอกจากนี้ Nielsen (2006) กล่าววา ความสามารถเชิงพลวัตเปนกระ
บวนการสรางพ้ืนฐานทรัพยากรอันมีความร ูเป็นสิ่งที่ไหลเขาสูองคการตลอดเวลา และองคการมีหนาที่
เก็บสะสมความรูไวในคลัง เมื่อองคการมีจุดมุงหมายในการพัฒนาหรือสรางสินคาใหม องคการก็หาผล
ประโยชนจากความรูที่สะสมไว สอดคล้องกับ Prieto and Revilla (2006) ระบุว่าไม ใชแค
ความสามารถในการเรียนร ูของธุรกิจเทานั้นแต ธุรกิจใดที่มีแหลงความร ู (Knowledge stock) และ
การไหลเวียนของการเรียนรู (Learning flow) ในระดับสูง ยอมสงผลตอผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ 
แนวคิดความสามารถเชิงพลวัตมีที่มาจากหลายสํานัก เช่น สํานักแนวคิดการค้นหาตําแหน่งทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Porter, 1980) ขณะที่สํานักแนวคิดตาม
สถานการณ์ มีข้อสมมติว่าองค์กรที่ประสบความสําเร็จต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สถานการณ์ที่แตกต่าง โดยให้ความสําคัญกับการยืดหยุ่นภายในองค์กร เพื่อตอบสนองกับ
สภาพแวดล้อมเป็นหลัก (Burns and Stalker, 1961; Lawrence and Lorsch, 1967) สํานัก
แนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร ซึ่งมีรากฐานจากทฤษฎีฐานทรัพยากรโดยใช้สินทรัพย์ทางความรู้ โดย
จุดเน้นของทฤษฎีนี้คือ เรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรและพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือ
อนาคตให้องค์กรรู้เท่าทันหรือนําหน้าสภาพแวดล้อม (Knowledge Assets) (Argyris and Schon, 
1978) และสํานักแนวคิดด้านนิเวศน์วิทยา ที่ระบุว่าองค์กรเป็นหน่วยหนึ่งในระบบนิเวศน์ ทําอย่างไร
ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของระบบเพ่ือความอยู่รอดได้ (Hannan and Freeman, 
1977) ทั้งนี้เชื่อว่าจากแนวคิดของสํานักที่หลากหลายนี้เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนแนวคิดความสามารถ
เชิงพลวัต (Teece, Pisano, and Shuen, 1997) ซึ่งเน้นความสามารถในการปรับเปลี่ยนทรัพยากร
อย่างมีเปูาหมาย (Helfat and other, 2007: 4) ด้วยการเชื่อมโยงความสามารถขององค์การ (Collis, 
1994; Winter, 2003) กับการเปลี่ยนแปลงภายนอก คือ การค้นหาโอกาส ผสมผสานทรัพยากรและ
ความรู้ เพ่ือปรับเปลียนขยายเป็นความสามารถใหม่ (ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2549) (Helfat and 
Peteraf, 2003) นักวิชาการหลายคน ชี้ว่าความสามารถเชิงพลวัตเป็นแหล่งของความได้เปรียบในการ
แข่งขันในระดับองค์กร (Wu, 2010; Pavlou and Elsawy, 2006) เป็นความสามารถใหม่เพ่ือให้
องค์กรอยู่รอดและเติบโตต่อเนื่อง ความสามารถขององค์การในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปร 
ดูเหมือนองค์การกับสภาพแวดล้อมขัดแย้งกันแต่ขีดความสามารถเชิงพลวัตมุ่งที่การปรับตัวของ
องค์การให้สอดคล้องเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน (Fit) ระหว่างองคก์ารกับสภาพแวดล้อมและ
สามารถก้าวไกลอย่างต่อเนื่อง 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การพัฒนาความสามารถเชิงพลวัต สามารถนํา
องค์กรไปสู่ผลการดําเนินงานที่ดีกว่า (Griffith et al., 2006) โดย Robert and Grover (2011) 
พบว่าความสามารถเชิงพลวัตช่วยให้ง่ายต่อการสร้างผลการดําเนินงานขององค์กร โดยความสามารถ
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เชิงพลวัตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chien and Tsai 
(2012) ที่พบว่าความสามารถเชิงพลวัตจากการใช้ทรัพยากรขององค์กร มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ดําเนินงาน ดังนั้นองค์กรต้องสร้างความสามารถเชิงพลวัต เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและ
ความสามารถขององค์กร ทั้งนี้ Eisenhardt and Martin (2000) ก็ได้แนะนําว่าความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขันขององค์กรขึน้อยูก่ับการใช้ความสามารถเชิงพลวัตในการสร้างสมรรถนะขององค์กรให๎
มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งนําองค์กรไปสู่ความได้เปรียบ นอกจากนี้ Helfat and Peteraf (2003) กล่าวว่า
ความสามารถเชิงพลวัตยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานขององค์กร โดยมีความสามารถ
เชิงปฏิบัติงานเป็นตัวส่งผ่าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zott (2003) ซึ่งยืนยันว่า
ความสามารถเชิงพลวัตมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับผลการดําเนินงาน ดังนั้นการสร้างความสามารถเชิง
พลวัตด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและการบูรณาการความรู้ (Teece et al., 1997) ภายใต้
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ผันแปร ส่งผลให้องค์การต้องสามารถปรับตัวและดํารงอยู่ให้ได้ (Lewin 
and Volberda, 1999) นอกจากนี้ การศึกษาของ Shang, Lin, and Wu (2009) ซึ่งอธิบายภายใต้
ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต กล่าวคือ ธุรกิจต้องเชื่อมโยงการจัดการความรู้ให้เป็นวงจรเดียวกัน 
ประกอบด้วยการบูรณาการ การประสานงาน การเรียนรู้ การทดลอง การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการดังกล่าวสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมบริการด้วยการจัด การความรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ฐานทรัพยากรขององค์กร ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนา
ความสามารถเฉพาะตัวขององค์กร อันกอใหเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขันเฉพาะธุรกิจที่อย ูใน
ตลาดแขงขันที่มีความแนนอน (Certainty Market) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีผลกระทบต่อองคกร 
แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบริบทที่รวดเร็ว เช่น การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจทั้งสิ้น ความสามารถที่มีอยูจากทรัพยากรของธุรกิจอาจไมเพียงพอ 
ธุรกิจจึงจําเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์การดําเนินงานรูปแบบใหม่ในการใช้ความสามารถเชิงพลวัต 
(Dynamic Capabilities) หรือความสามารถที่ เปลี่ยนแปลงสินค้า กระบวนการผลิตหรือ
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
เกี่ยวข้องกับการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความสามารถ
เชิงพลวัตเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและความสามารถขององค์กร (Robert and Grover, 
2011) และนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี (Robert and Grover, 2011; Griffith et al., 2006; Chien and 
Tsai, 2012) ในที่นี้คือ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภาพลักษณ์องค์กร 
และผลการดําเนินงานขององคก์ร  
 
2. ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์ (Contingency Theory) 

ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์ เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่ผู้บริหารปฏิบัติซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือเป็นแนวคิดซึ่งเป็นทางเลือกของผู้บริหารในการกําหนดโครงสร้างและ
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ระบบควบคุมองค์การ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ  

ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์ เป็นการรวบรวมแนวคิดที่เหมาะสมระหว่างกลยุทธ์
และพฤติกรรมองค์กรในการตัดสินใจเพ่ือนําไปสู่ผลการดําเนินงานขององค์กร (Chandler, 1962) ซึ่ง
พัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1960 โดย Pual Lawrence , Jay Lorsch , Jones, George and Hill  
(2000: 62) อธิบายการกําหนดแนวทางพัฒนาความสามารถการบริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จ
จะใช้วิธีที่แตกต่างกันไปเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานองค์การ หลักคิดทฤษฎีนี้คือ สถานการณ์เป็นตัวกําหนดการตัดสินใจและรูปแบบการ
บริหารที่เหมาะสม ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการบริหารจัดการ (Robbins and Coulter, 2009: 
52; Schermerhorn, Hunt, and Osborn, 2011: 6) เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่ผู้บริหารปฏิบัติ
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือเป็นแนวคิดที่ผู้บริหารใช้เป็นทางเลือกในการกําหนดโครงสร้าง และ
ควบคุมระบบขององค์กรโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะต่าง ๆ  ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร หรือเป็นวิธีการที่กล่าวถึงองค์กรที่มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่ง
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และต้องใช้วิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันด้วย  (Cert, 
2000) ซึ่ง Schoech (2006: 1) ให้ทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์ว่าเป็นการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดบนสถานการณ์ต่าง ๆ เรียกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับทฤษฎีและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน สอดคล้องกับ Auh 
and Menguc (200: 334- 335) กล่าวว่า สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าส่ง ผลกระทบต่อการดําเนินงาน มุมมองแนวคิดทฤษฎีการ
ตัดสินใจตามสถานการณ์สําหรับการพัฒนา องค์กร โดยการจัดการปัญหาจากการความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์ให้ความสําคัญในการเลือก
กําหนดความร่วมมือที่เหมาะสมเพ่ือปรับเปลี่ยนผลประโยชน์ของการเรียนรู้ในองค์กรให้สูงยิ่งขึ้ น 
(Mohr and Sengupta, 2002; Simonin, 2004) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์มาใช้อธิบายการวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เช่นงานวิจัยของ Guide 
Jr, Jayaramanb, and Linton (2003: 259) ใช้แนวคิดการบริหารตามสถานการณ์มาวางแผนและ
ควบคุมตามสถานการณ์ของการดําเนินงานโดยนําผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ Lai and 
others (2013: 74) อธิบายการออกแบบการปฏิบัติการขนส่งสีเขียวที่อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการ
ตัดสินใจตามสถานการณ์ซึ่งเกิดจากนโยบายของบริษัทซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติสีเขียวขององค์การที่มี
รูปแบบการดําเนินงานตามสถานการณ์ นั่นคือแนวคิดการตัดสินใจตามสถานการณ์มีผลกระทบต่อ
การกําหนดโครงสร้าง กลยุทธ์การดําเนินงาน โดยการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและสังคมกับผู้มีส่วน
เกีย่วข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม (Sousa and Voss, 2008: 700) ดังนั้น การกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวต้องคํานึงถึง 
การมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) ในเรื่องการมุ่งเน้นตลาดมีนักวิชาการหลายคน เช่น 
Kohli and Jaworski (1990); Narver and Slater (1990); Min, Mentzer and Ladd (2007); 
Pelham (2000) และ Chang et al. (1999) ให้ความสนใจศึกษาเรื่องนี้ โดยได้ให้ความเห็น
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สอดคล้องกันว่า การมุ่งเน้นตลาดเป็นการนําเอาปรัชญาทางการตลาดมาใช้สร้างวัฒนธรรมภายใน
องค์การที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงานขององค์การเป็นอย่างมาก เพราะ
องค์การที่มุ่งเน้นตลาดต้องแสวงหาข้อมูลจากภายนอกองค์การมา พัฒนาองค์การของตัวเอง 
นอกจากนี้ Heiens (2000) ยังยืนยันแนวความคิดนี้โดยย้ําว่าการเพ่ิมความสนใจไปยังลูกค้าและคู่แข่ง
นําไปสู่การมีส่วนแบ่งของกิจการที่เพิ่มขึ้น นักวิชาการต่างเห็นว่าการมุ่งเน้นตลาดเป็นปัจจัยที่ช่วย
ขยายผลการดําเนินงานทางธุรกิจในบริบทของการจัดการเชิงกลยุทธ์  เนื่องจากการมุ่งเน้นตลาดช่วย
ส่งเสริมให้กิจการจัดทํากลยุทธ์การจัดการองค์การด้วยการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและเพ่ิม
ความสามารถในการทํากําไร ผลลัพธ์ที่ตามมาคือการมุ่งเน้นตลาดส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจซึ่งมีหลักฐานการสนับสนุนยืนยันจากการวิจัยเชิงประจักษ์เป็นจํานวนมาก เช่น Cano, 
Carrillat, and Jaramilo (2004); Jaworski and Kohli (1993); Narver and Slater (1990); 
Kumar, Subramanian and Yauger (2002) เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์สามารถนํามาใช้อธิบายการวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ในการกําหนดโครงสร้าง
องค์กร กลยุทธ์การดําเนินงาน และกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจนั้น ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ
กับการวิ เคราะห์สถานการณ์ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ เป็นข้อมูลในการปรับ
แนวความคิด วิธีการดําเนินงานบนพื้นฐานของการมีศักยภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

 
3. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) 

เป็นทฤษฎีที่พิจารณาบนพ้ืนฐานของกระบวนการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือใช้
อธิบายพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคมอันซับซ้อน มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการ
แลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลสองฝุาย ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนของมนุษย์ที่เกิดจากการวิเคราะห์
ผลประโยชน์ส่วนตัวเปรียบเทียบกับทางเลือกการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ (Homans, 1961: 13; 
Tekleab, Takeuchi and Taylor, 2005: 149) อธิบายรายละเอียด ดังนี้ 

การแลกเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ (Lambe, 
Wittmann, and Spekman, 2001: 3) กล่าวคือ การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจคํานึงถึงผลตอบแทน
ที่ระบุเป็นสัญญาเกี่ยวกับการ จ่ายผลตอบแทนอย่างเท่าเทียม สําหรับการแลกเปลี่ยนทางสังคมไม่
สามารถระบุผลตอบแทนได้อย่าง ชัดเจนและไม่คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแต่คํานึงถึงความพึงพอใจที่
สามารถยอมรับได้ด้วยการอาศัย บรรทัดฐานทางสังคมของผลตอบแทนซึ่งกันและกันมากกว่าผลกําไร
สูงสุด โดยทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมถูกคิดค้นโดย George Homans นักสังคมวิทยา ในปี ค.ศ. 
1958 เขาได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนทางสังคมว่าเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนซึ่งกันและกัน (Homans, 1961:13) สิ่งสําคัญของการมีความสัมพันธ์กันในสังคมก็เพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือความพอใจด้านต่างๆ กัน การนําประสบการณ์นั้น ๆ มาใช้ในการ
ดําเนินการแลกเปลี่ยนทางสังคม ไม่ใช่แต่เพียงผลประโยชน์ด้านวัตถุ ยังรวมทางด้านจิตใจ เช่น การ
ถูกยอมรับ ยกย่องและผลกระทบทางจิตใจอ่ืนๆ ทุกคนเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทางสังคมตั้งแต่เยาว์วัย
และพัฒนาการแลกเปลี่ยนตามความคาดหวังของตนเองมากขึ้นและต้องการความยุติธรรมมากขึ้น
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ด้วย ทั้งนี้ Yukl (1989: 28) ได้พบว่า มีทฤษฎีการแลกเปลี ่ยนทางสังคมมากมาย ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมได้ถูก นํามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยระดับองค์การเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับความ
เข้าใจบทบาทขององค์การที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ 2 ประเภทคือ การแลกเปลี่ยนระหว่าง
องค์การกับพนักงาน และระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2553: 
68) นอกจากนี้ ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (2555:73) อธิบายว่าทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมใช้ศึกษาผลลัพธ์
ของพฤติกรรมของผู้กระทํา และผลกระทบของการกระทํานั้นต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปของ
ผู้กระทํา เป็นกระบวนการเรียนรู้ผลที่ตามมาของพฤติกรรมในอดีตท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมในปัจจุบันหรือ
อนาคต โดยผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนทางสังคมทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีสถานะการพ่ึงพาซึ่งกัน
และกันและมีความสัมพันธ์แบบเป็นชุดกระบวนการ (West and Turner, 2007: 188) 

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมาอธิบายปัจจัยสาเหตุของกล
ยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นแรงกดดันที่เกิดจากบุคคล ชุมชน 
หรือองค์กรที่ให้ความสนใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ได้แก่ ตัวแทนทางการค้า ผู้ผลิตในขั้นต้น
หรือผู้ผลิตวัตถุดิบ ตัวแทนภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อธุรกิจโดยตรง กล่าวคือ 
การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลหรือกลุ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดแบบแผนการแลกเปลี่ยนที่มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยน ทําให้เกิดการบูรณาการทางสังคมใน
กิจการระหว่างกิจการและกับผู้มีส่วนได้เสียส่งผลให้เกิดการรับรู้ การสร้างความไว้วางใจ และนําไปสู่
การสร้างสังคมใหม่อย่างสมดุลด้วยการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมที่มีค่านิยมร่วมกัน   

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมเป็นทฤษฎีที่นํามาใช้ศึกษามุมมองการ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ทําให้กิจการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายใน และ
ความสามารถขององค์กรเพ่ือสร้างความสําเร็จ (De Clercq, Dimov, and Thongpapanl, 2010: 
89) ซึ่งการแลกเปลี่ยนทางสังคมภายในกิจการทําให้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
กว้างขวางและทําให้ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสูงขึ้น (De Clercq and Sapienza, 2006: 329) 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีพ้ืนฐานทั้ง 3 ทฤษฎีสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
วิจัยนี้ โดยใช้ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตมาอธิบายกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงทรัพยากรและความสามารถขององค์กร (Robert and Grover, 2011) และนําไปสู่ผลลัพธ์ที่
ดี (Robert and Grover, 2011; Griffith et al., 2006; Chien and Tsai, 2012) ในที่นี้คือ คุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผลการดําเนินงานขององค์กรและภาพลักษณ์
องค์กร ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์มาอธิบายการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ในการกําหนดโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การดําเนินงาน 
และกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจ และใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมาอธิบายปัจจัยสาเหตุ
ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นแรงกดดันที่เกิดจากบุคคล 
ชุมชนหรือองค์กรที่ให้ความสนใจต่อการดําเนินงานขององค์การ ได้แก่ ตัวแทนทางการค้า ผู้ผลิตใน
ขั้นต้นหรือผู้ผลิตวัตถุดิบ ตัวแทนภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อธุรกิจโดยตรง  
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การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 จากการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานทั้ง 3 ทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยนํามาพัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัยที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์ของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่ง
พบว่า ตัวแปรอิสระกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ประกอบด้วย 1) การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 2) 
การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และ 3) รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผล
กระทบต่อตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภาพลักษณ์
องค์กร และผลการดําเนินงานของธุรกิจ และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผล
กระทบต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ การมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากนี้ยังพบตัวแปรแทรกคือ ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยกรอบแนวคิด
การวิจัยที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด และการเชื่อมโยงสู่สมมุติฐาน 
สามารถนําเสนอดังภาพที ่1 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

H4ก - H4ข 

H6ก-6ค 

H5 

H3ก - H3ข 

H1ก–H1ค 

H2ก–H2ค 

 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation 

Strategies) 
 

การมุ่งเน้นตลาด 
(Market Orientation) 

คุณภาพความสมัพันธ์
กับลูกค้า  

(Relationship 
Quality) 

ประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน 

(Competitive 
Efficiency) 

ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ (Business 

Performance) 
 

 

แรงกดดันของผู้มสี่วนได้   
ส่วนเสยี 

(Stakeholder Pressures) 

การสร้างสรรรคผ์ลติภณัฑ ์
สีเขียว  

(Green Products Creativiry) 

การพัฒนากระบวนการเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 

Process Development) 

รูปแบบการจดัการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

(Environmental 
Management From) 

ความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

(Environmental 
Turbulence) 

ตัวแปรควบคุม: ขนาดธุรกิจ (Size Capital), ระยะเวลาการดําเนินงาน (Firm Age) 

ภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) 

H7ก - 7ค 

H6 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกล
ยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว โดยแบ่งหัวข้อการอธิบายเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียว  การ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว และแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหตุของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) 

 นวัตกรรมมีความสําคัญมากสําหรับธุรกิจ Christopher freeman (1982) กล่าวว่า 
“ถ้าเราไม่มีการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้ว” หลาย ๆ องค์กรได้มีการนํา 
เทคโนโลยีมาใช้และพัฒนานวัตกรรมจนทําให้ประสบความสําเร็จ ในปัจจุบัน  มีนักวิชาการได้ให้คํา
จํากัดความของนวัตกรรมไว้หากหลาย โดย Freeman and Soete (1997) ได้ให้ความหมายของ
นวัตกรรม คือกิจกรรมทางเทคนิค การออกแบบการผลิต การจัดการการผลิต การจัดการและการค้าที่
เกี่ยวข้องกบตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการนําเอากระบวนการหรือเครื่องมือใหม่หรือได้รับการ
ปรับปรุงแล้วมาใช้ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรก นอกจากนี้ Rogers (1983) ได้ให้ความหมายนวัตกรรม คือ 
ความคิด การกระทํา หรือสิ่งใหม่ ซึ่งถูกรับรู้วาเป็นสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืน ๆ 
ของการยอมรับในสังคม ทั้งนี้ Alvin and Heidi (2006) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่าเป็นการ
ผสมผสานระหว่างเครื่องมือกล และเทคนิคต่าง ๆ 3 ลักษณะประกอบกัน คือ 1) ต้องเป็นการ
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (Creative) และเป็นความคิดที่สามารถปฏิบัติได้ (feasible idea) 2) ต้องสามารถ
นําไปใช้ได้ผลจริง (practical application) และ 3) มีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน (Distribution) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hughes (2003) ที่ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่าเป็นการนําวิธีการใหม่ ๆ 
มาปฏิบัติหลังจากได้ผานการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การ  
1) คิดค้น (invention)  2) การพัฒนา (development) หรือโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (pilot 
project) และ 3) นําไปปฏิบัติจริง (implement) นวัตกรรมเป็นความสําเร็จของการผสมเชื่อมโยงใน
เรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ และความคิด ให้เป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ (Smits, 2002) เป็น
ความสําเร็จจากการใช้ประโยชน์ของความคิดใหม (DTI, 2004) นอกจากนี้ สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (2551) ได้ให้ความหมายนวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการ
ใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมที่นํามาใช้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจหรือตลาด
ใหม่ หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ หรืออาจเป็นการเรียนรู้  การผลิตและการใช้
ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม (จรนิทร์ อาสาทรงธรรม, 
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2552) รวมถึงการกําเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ ผลลัพธ์ และกระบวนการ ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
แก้ปัญหาในการทํางาน (Mariano, 2004) หากพิจารณาในมุมมองของธุรกิจแล้ว นวัตกรรมนับเป็น
กุญแจสําคัญสําหรับผู้ประกอบการ ในการแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงโอกาส จากการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างธุรกิจและบริการ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Guidice, Heames, and Wang, 2009) 
เนื่องจากการแข่งขันนํามาซึ่ง คุณภาพและคุณภาพนํามาซึ่งมาตรฐาน ตัวแปรที่สําคัญที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม คือ ลูกค้า การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมจึงเป็นความสามารถที่
ถูกแสดงออกมา ในรูปแบบของการฝึกฝน ศักยภาพในการเรียนรู้ และนําไปปฏิบัติได้จริง (Graham 
and Christopher, 2002)  

Schumpeter (2011) ได้แบ่งประเภทนวัตกรรมจากผลกระทบที่มีต่อการแข่งขันของ
ธุรกิจ ออกเป็น 2 มิติคือ ผลกระทบของนวัตกรรมที่มีต่อองค์ประกอบหลัก และผลกระทบของการ
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเสริม ซึ่งจาก 2 มิติดังกล่าว สามารถจําแนก
นวัตกรรมออกได้ 4 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางต่อเนื่อง 2) นวัตกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบหลักแต่โครงสร้างโดยรวมยังคงเหมือนเดิม 3 ) นวัตกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบหลักและโครงสร้าง และ 4) นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง 
ซึ่งนําไปสู่การล้มล้างองค์ประกอบหลัก  ทั้งนี้ Jay and Leonard (2001) แบ่งนวัตกรรมออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ สินค้า
ตัวใหม่และบริการใหม่ รวมทั้งการรับเอาความคิดใหม่มาใช้เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ (Kimberly 
and Evanisko, 1981) และ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation ) คือส่วนประกอบใหม่ที่
ได้รับการนําเอามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือการ ให้บริการขององค์กร โดยนวัตกรรมด้าน
กระบวนการมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการนําเอาสินค้าและบริการมาใช้ (Damanpour, 1991) ซึ่ง
นวัตกรรมกระบวนการมีความคล้ายคลึงกับนวัตกรรมทางการจัดการ (Administrative Innovations) 
(Kimberly and Evanisko, 1981)นอกจากนี้ รักษ์ วรกิจโภคาทร (2547) ก็ได้กล่าวถึงประเภทของ
นวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับ พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (2547) และสมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553) 
ที่ระบุว่านวัตกรรมแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ คือ 
การจําแนกตามเปูาหมายของนวัตกรรม การจําแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง และการจําแนก
ตามขอบเขตของผลกระทบ ทั้งนี ้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2552) และดนัย เทียนพุฒ (2553) เสนอ
ตรงกันว่า นวัตกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)  

ทั้งนี้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมายถึงการพัฒนาและนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (รักษ์ วรกิจโภคาทร , 2547) โดยอาจอยูในรูปของตัวสินค้า 
(Goods) หรือการบริการ (Services) ก็ได้ (Smith, 2006 ; Schilling, 2008) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิต
ขึ้นในเชิงพาณิชย์ที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ เป็นสิ่งใหม่ในตลาด (ดนัย เทียนพุฒ, 2553) นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายคลึงกับนวัตกรรมด้านเทคนิค (Technical Innovations) นั่นคือ นวัตกรรม
เหล่านี้จัด เป็นส่วนประกอบของการปฏิบัตงาน (Operating Component) และมีผลกระทบต่อ
ระบบทางเทคนิคขององค์กร รวมทั้งการรับเอาความคิดใหม่มาใช้เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ (David, 
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Ross, and Terry, 2007 ; Kimberly and Evanisko, 1981) โดยตัวแปรหลักท่ีสําคัญของการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี 2 ตัวแปร คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้น
ได้ และ 2) ความต้องการของตลาด หมายถึงความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่และพร้อมที่จะซื้อ
หรือใช้ และส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม (Capon et al, 
1992; Ettlit and Reza, 1992 ; Gopalakrishnan and Damanpour, 1997) นวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง ส่วนประกอบใหม่ที่ได้นํามาใช้ในกระบวนการผลิตของ
องค์กรหรือการบริการ โดยนวัตกรรมกระบวนการไม่ไดผลิตสินค้าหรือการบริการโดยตรง แต่มี
อิทธิพลโดยอ้อมต่อการนําเอาสินค้าและบริการมาใช้  (Damanpour, 1991) การประยุกต์ใช้แนวคิด 
วิธีการหรือกระบวนการใหม่ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
(รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) การเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการผลิตสินค้าหรือการให้บริการในรูปแบบที่
แตกต่างออกไปจากเดิม (ดนัย เทียนพุฒ, 2553) นวัตกรรมกระบวนการเป็นเรื ่องของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ โดยมีเปูาหมายที่นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Schilling, 2008) 
นวัตกรรมกระบวนการ มีผลกระทบต่อสมาชิกขององค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์กร ได้แก่ กฎระเบียบ บทบาทหน้าที่  โครงสร้าง การสื่อสารการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก 
ภายในองค์กรและระหว่างสภาพแวดล้อมกับสมาชิกขององค์กร โดยนวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่
มุ่งเน้นไปในเรื่องการควบคุมคุณภาพ (Quality control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ
การผลิต คือ ปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) (Utterback  
and Abernath, 1975 ; Tushman and Nadler, 1986) นอกจากนี้ Damanpour et.al. (1999) 
นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) เป็นเรื่องของการคิดค้น และเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการองค์การใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการทํางาน การผลิต การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการขององค์การมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 
2547) ดนัย เทียนพุฒ (2553) ระบุว่า นวัตกรรมทางธุรกิจ เป็นนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน ของธุรกิจ 
การที่ธุรกิจประสบความสําเร็จและยั่งยืนได้ ธุรกิจต้องค้นหา "นวัตกรรมธุรกิจ" ออกสู่ตลาดอยาง
ต่อเนื่อง นวัตกรรมมิใช่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่  ๆ แต่ต้องเป็นความคิด ใหม่ ๆ ที่
สามารถขายได้หรือมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ซึ่งแหล่งการเกิดนวัตกรรมที่สําคัญที่สุดอยูที่ "ลูกค้าหรือตลาด
การแข่งขัน" การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาองค์การ การพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจในลักษณะ 
Open Business Models เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open 
Innovation) ก็จัดว่าเป็นลักษณะของนวัตกรรมทางการบริหาร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
(Tidd et al.,2001 ; Chesbrough, 2006) 

ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยี (Technology) และ
ความต้องการของผู้บริโภค (Market Demand) (Capon et al., 1992; Ettlit and Reza, 1992; 
Gopalakrishnan and Damanpour, 1997) ลักษณะของกระบวนการที่ทําให้เกิดนวัตกรรม 
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สามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ 1) การผลักดันด้วยเทคโนโลยี (Technology Push) คือ นวัตกรรม
เกิดจากความเข้มแข็งของการลงทุน และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 2) แรงดึงจาก
ความต้องการของผู้บริโภค (Demand Pull) นวัตกรรมเกิดจากการพิจารณาปัญหาและความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นหลัก และนํากลับมาสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค และ 3) การผสมผสานทั้งด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค (Coupling) เป็น
การสร้างนวัตกรรมโดยคํานึงถึงทั้งความต้องการของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่ มีอยู่เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคภายใต้การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปพร้อม ๆ กัน 
(Rothwell, 1994 ; Smith, 2006) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม พบว่ามีการให้คํานิยามหลากหลาย มี
มุมมองทีแ่ตกต่างกันออกไปตามพ้ืนฐานความรู้และวิชาชีพ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในหลักการแล้ว 
พบว่ามีประเด็นที่เป็นมิติสําคัญของนวัตกรรม คือ เป็นสิ่งใหม่ (Newness) คือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
เป็นการปรับปรุงจากของเดิม หรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้ (Utterback,1971, 1994, 2004; 
Tushman and Nadler,1986; Freeman and Soete ,1997; Betje,1998; Herkema ,2003; 
Schilling, 2008) ประเด็นต่อมาคือต้องมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) คือ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้น ๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจวัดได้เป็นตัวเงินได้
โดยตรงหรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้ (Utterback ,1971, 1994, 2004; Drucker, 1985, 1993; 
Damanpour,1987; Smits ,2002; DTI, 2004) และประเด็นสุดท้าย คือการใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ (Knowledge and Creativiry Idea) คือสิ่งที่ถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นต้องเกิดจากการใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดข้ึนใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการ ลอกเลียนแบบ 
การทําซ้ํา เป็นต้น (Evan,1966; Drucker,1985,1993; Rogers ,1995; Perez-Bustamante ,1999; 
Smits, 2002; Herkema, 2003; Lemon and Sahota,2003; DTI,2004; Schilling, 2008) กล่าว
โดยสรุปในทัศนะของผู้วิจัยได้ว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจาก การใช้ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ประกอบกับความสามารถเชิงพลวัต ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น 
การพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการผลิต และจัดการรูปแบบการบริหารหรือการจัดการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใช้ปฏิบัติจริง   ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร   
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในทศวรรษ 1990 เนื่องจากการเกิด 
มลภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการได้รับ 
ความสนใจในเรื่องของการควบคุมมลภาวะ ในปี 1970 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบเรื่องมลภาวะด้านอากาศและน้ําเป็นครั้งแรกในชื่อ “U.S. Environmental Protection 
Agency” และในทศวรรษที่ 1990 ได้มีแนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เกิดขึ้น 
ซึ่งได้กําหนดเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ และ
นําไปสู่ทความยั่งยืน (Sustainability) จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่าง ๆ จําเป็นต้องเรียนรู้ในเวลาต่อมา (Maco 
ver, 2552) จากปัญหาดังกล่าว ได้เกิดแนวคิดของอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น โดยการส่งเสริมให้ 
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ภาคอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมมากข้ึน เพ่ือใหสิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรมสามารถอยูดวยกันไดอยางยั่งยืน (วิฑูรย์ สิมะโชค
ดี, 2554) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (สอข.) (2554) ให้คํานิยามอุตสาหกรรมสี
เขียวว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการมุ่งเนนใน
เรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางต่อเนื่อง พร
อมกับการประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดโซ
อุปทาน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นการจัดการโรงงาน
หรืออุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้
ใหม่ (Waste Recovery) ในกระบวนการผลิต การปูองกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด 
(Clean Technology) รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product) มีการ
แลกเปลี่ยนของเสียที่เป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอื่นๆ (Industrial Symbiosis) โดยเน้นของเหลือใช้และ
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3R’s “Reuse Reduce Recycle”  ได้แก่ การลดของเสีย การใช้
ซ้ํา และการนําวัสดุเหลือใช้/ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ (กองบรรณาธิการอุตสาหกรรมสาร, 2554) 
อุตสาหกรรมสีเขียวยุคใหม่ยังต้องมีระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องระบบการจัดการของเสียและมลภาวะต่าง ๆ ระบบการจัดการพลังงาน กิจกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ทั้งนี้กระทรวง
อุตสาหกรรมได้กําหนดระดับของอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ 5 ระดับตามแนวคิด “โครงการอุตสาหกรรมสี
เขียว” ได้แก่ 1) ระดับระดับความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) เป็นระดับที่แสดงถึงความ
มุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือสิ่งแวดล้อม ถือเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุด ซึ่งเป็นระดับที่เริ่มเห็นได้ทั่วไปจากการที่
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคท้ังเล็กใหญ่เริ่มผลิตสินค้าท่ีใช้วัสดุรีไซเคิล ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม หรือลดการ
ใช้พลังงานมากขึ้น 2) ระดับปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) เป็นระดับที่โรงงานต้องแสดงให้เห็น
ว่าได้ทําการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งม่ันในระดับแรก คือผ่านขั้นตอนของการวางแผน
งานมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ผู้บริโภคจับต้องได้  3) ระดับระบบสีเขียว (GreenSystem) 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอย่างเป็นระบบ หรือการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
โรงงานที่ดําเนินมาถึงขั้นนี้ผู้บริโภคสามารถวางใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้มุ่งมั่นเพ่ือเป็น 
ผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างแท้จริง 4) ระดับวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หากโรงงานที่ผ่านระดับ 3 
มาแล้วเข้าสู่การเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปโดยปริยาย โดยพนักงานจนถึงระดับบริหารรับทราบและ
ปฎิบัติตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งถูกกําหนดอยู่ในนโยบายขององค์กรที่ชัดเจน และ 5) ระดับ
เครือข่ายสีเขียว (Green Network) เป็นระดับสุดท้ายและสูงสุดของโมเดลที่แสดงถึงการขยาย
เครือข่ายผ่านห่วงโซ่อุปทานสีเขียว  โดยสนับสนุนให้คู่ค้าของโรงงานหรือโรงงานด้วยกันเข้าสู่กระบวน
สีเขียว เป็นพันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน (กองบรรณาธิการ วารสารอุตสาหกรรมสาร, 2554) เห็น
ไดว้าหลักการของอุตสาหกรรมสีเขียวมุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไมไดถ้า
สังคมและชุมชนไมยอมรับ และจะยั่งยืนอยูไมไดถาไมมีกําไร เชนกัน โดยตัวชี้วัดทางธุรกิจแบบเดิมที่
สําคัญมีอยู 4 ตัวคือ ตนทุน คุณภาพ การบริการ และความรวดเร็ว ซึ่งไมมีธุรกิจไหนที่ไมคิดเรื่องการ
ลดตนทุนและเพ่ิมผลกําไร แตทั้งนี้ธุรกิจไมสามารถคงอยูไดอยางยั่งยืนถาขาดตัวชี้วัดอีก 2 ตัวที่สําคัญ 
คือ นวัตกรรมและการสรางสรรค (Innovation and Creativiry) และความรับผิดชอบตอสังคม 
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(Corporate Social Responsibility : CSR) เหตุผลที่นวัตกรรมสําคัญเพราะมีสินค้าใหม ๆ เกิด
ขึ้นอยูตลอดเวลาซึ่งทําใหตองพยายามพัฒนาเพ่ือใหแขงขันได สวนสาเหตุที่ความรับผิดชอบตอสังคม
เปนสิ่งจําเปนกับการทําธุรกิจสมัยนี้เพราะถาไมไดรับการยอมรับจากสังคม ธุรกิจก็ไมสามารถยั่งยืนอยู
ได (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2554) 

การจัดการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้น
การจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
เพ่ือให้มีทรัพยากรใช้ได้อย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อม คือกระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยการวางแผนดําเนินงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงการใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
มนุษย์และธรรมชาติให้มากที่สุด (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2540) เกษม จันทร์แก้ว (2554: 16) ให้
ความหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม ว่าคือการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อการใช้ทรัพยากร การ
ขจัดของเสีย มลพิษ แหล่งเสื่อมโทรมและควบคุมกิจกรรมทั้งในและนอกระบบการจัดการ  ทั้งนี้ การ
ควบคุมการเกิดของเสีย มลพิษและสิ่งแวดล้อมเป็นงานสําคัญที่อุตสาหกรรมต้องดําเนินอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการลดปริมาณของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม (เกษม จันทร์แก้ว, 2554: 7-10; Kahn, 
2005: 6-7) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ
และเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทําให้เกิดการปล่อยสารพิษ น้ําเสีย 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจํากัดเหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางธุรกิจและเป็นปัญหา
สําคัญที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงและให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการสร้างความ
แตกต่างของการดําเนินธุรกิจด้วยการวางกลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันนําไปสู่การสร้างกรอบ
การทํางานเพ่ือสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Fonseca and Jabbour, 2012: 125) ปัจจุบัน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นกุญแจสําคัญในการกําหนดเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกิจการ (Zhu and Sarkis, 2006; Wang and others, 2013) ผู้บริหารควรให้
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมภายใน ซึ่งเป็นการจัดการ
เกี่ยวกับค่านิยม การมุ่งให้ความสําคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการกําหนดเป็น
นโยบายและกําหนดวิธีการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มี
กรอบคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Tung, Baird, and Schoch, 2014: 187) และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยผู้บริหารต้องรับรู้และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(Chan and others, 2012: 623; Baker and Sinkula, 2005: 464) และคํานึงถึงมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเพ่ือรักษาระเบียบในมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และควรแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ (Lai and Wong, 2012: 
269; Gonzalez, Sarkis, and Adenso-Diaz, 2008: 1026) จากปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นแรงผลักดัน
สําคัญให้ธุรกิจน้อยใหญ่เกิดการขับเคลือ่นโดยมุง่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรสีเขียว โดยคําว่า สีเขียว (Green) หรือกระบวนการดําเนินงานสีเขียวได้กลายเป็นศัพท์
ที่ใช้กันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในกิจการที่มีกระบวนการผลิต (Dubey, Gunasekaran, and Ali, 
2015: 120) 
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จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่าการนําแนวคิดการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการจัดการนวัตกรรม เป็นกุญแจสําคัญในการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เกิดแรงกดดันมากมาย
จากสังคมโลก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกํากับดูแลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดขึ้น 
โดยการออกกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้กิจการถือปฏิบัติร่วมกัน ธุรกิจน้อยใหญ่
ต่างปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างหรือเปลี่ยนทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสู่
ความยั่งยืน โดยใช้แนวคิดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นโจทย์ใหญ่ เพ่ือ
ทําให้ธุรกิจอยู่ควบคู่ไปได้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ยาวนาน ดังนั้น ธุรกิจควรให้ความสําคัญ
กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต้องคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดย
กําหนดเปูาหมายทางธุรกิจด้วยการให้ความสําคัญกับการไปสู่  “สีเขียว” ซึ่งส่งผลให้เกิดผลการ
ดําเนินงานที่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นโอกาสเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน (Chou David 
and Chou, 2012: 448; Yang et al.,  2013: 60) นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม คือผลิตภัณฑ์ใหม่และ
กระบวนการต่าง ๆ ที ่ช ่วยสร้างมูลค่าเพิ ่ม ให้กับธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด Fussler and James (1996) นวัตกรรมเชิงนิเวศ เป็นการผลิต
ที่มีการย่อยสลาย และการแสวงหาผลประโยชน์จากขั้นตอนการผลิต การบริการ และการจัดการหรือ
วิธีการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ในองค์กร (การพัฒนาหรือเปลี่ยนมาใช้) ซึ่งส่งผลต่อการความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม มลพิษ และผลกระทบเชิงลบด้านทรัพยากร  (Kemp and Pearson, 2007: 3) 
นอกจากนี้ Oltra and Saint Jean (2009 : 567) ระบุว่า นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นนวัตกรรมที่
ประกอบด้วย กระบวนการใหม่ หรือแก้ไขการปฏิบัติ ระบบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ือนําไปสู่การความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 
3. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) 

 จากสภาพแวดล้อมที่ถูกทําลายมากขึ้นเป็นสิ่งที่คุกคามการดํารงอยู่ของมนุษย์ใน
ระยะยาว ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องรับผิดชอบต่อการทําลายธรรมชาติ รวมถึงต้องยอมรับการดําเนินการ
ตามมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีการปฏิบัติงานและโครงการต่าง ๆ ที่
ถูกนํามาใช้กับธุรกิจเพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (Benito and Benito, 2005) ประกอบกับ
การรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคจํานวนมากตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม (Auger, Burke, Devinney, and Louviere, 2003; Harrison, 
Newholm, and Shaw, 2005) จึงเกิดกระแสการปกปูองสิ่งแวดล้อมอย่างเด่นชัด หรือเรียกว่าเป็น 
“ยุคแห่งสีเขียว” หรือ “ยุคการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพราะผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
โดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลออกข้อบังคับกฎระเบียบ หรือพระราชบัญญัติ
ในการควบคุมภาคธุรกิจไม่ให้ทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดสํานึกถึงส่วนรวม (Zhang and 
others, 2014: 434; สันทนา อมรไชย, 2552: 29) เกิดนโยบายที่ลงโทษพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมและการดําเนินการขององค์กรเอกชน และเกิดกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสนใจการ
ดําเนินงานของธุรกิจที่ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Kapstein, 2001) ธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้
ความสําคัญกับการการควบคุมผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
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องค์กร  (Hockerts, 2007)  “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรกในปี 1980 โดยสหภาพ
นานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ในรายงานการอนุรักษ์โลก โดยระบุว่า
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการบูรณาการอนุรักษ์และการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ในการพัฒนาสิ่งใหม่
ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก (Church, Hecox et al., 2008: 3) นอกจากนี้ Shrivastava (1995) ที่
กลา่วว่า วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องและสามารถส่งเสริมกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามความ
เป็นผู้นําด้านต้นทุนและกลยุทธ์ตามความแตกต่าง โดยประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได่จากการดําเนินงานด่าน
สิ่งแวดล่อมของธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนดําเนินการโดยการใช้ความสามารถของระบบนิเวศน์ การ
ตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นจากการที่ผ้บูริโภคสนใจในสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงความสัมพันธ์
ระหว่างธุรกิจกับผู้ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ลูกคา้ คูค้่าที่ดีข้ึน การลดความเสี่ยงระยะยาว เช่น การเพ่ิมขึ้นของ
ต้นทุนพลังงาน หรือความสามารถที่มีมากขึ้นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจ
น้อยใหญ่ตา่งหันมาสร้างหรือเปลี่ยนทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้แนวคิดของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นโจทย์ใหญ่ เพื่อทําให้ธุรกิจอยู่ควบคู่ไปได้กับสังคม
และสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ยาวนาน และเกิดภาพลักษณ์หรือทัศนคติเชิงที่ดีจกับกิจการโดยได้นําแนวคิด
ของการสร้างความยั่งยืนด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ผ่านกลยุทธ์การสร้าง “นวัตกรรมสี
เขียว”  

  “นวัตกรรมสีเขียว” อาจมีชื ่อเรียกอย่างอื่นที่แตกต่างกัน เช่น นวัตกรรม เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Innovation) นวัตกรรมเชิงนิเวศ (Ecological Innovation) ซึ่ง
หมายถึง การสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น
อย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการผลิต วิธีการทําการตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทางธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่จงใจหรือไม่จงใจให้เกิดขึ้นก็ได้ ที่นําไปสู่การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนกว่าทางเลือกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (OECD, 2009: 19) นวัตกรรมสีเขียว เป็น
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด (Fussler and 
James, 1996) เป็นกระบวนการใหม่หรือแก้ไขเทคนิคการปฏิบัติระบบและผลิตภัณฑ์เพ่ือหลีกเลี่ยง
หรือลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Beise and Rennings, 2005) นวัตกรรมสีเขียว เป็นผลรวมของ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว กระบวนการ และการบริหารจัดการนวัตกรรม มีผลกระทบต่อกิจกรรมและผลการ
ดําเนินงานขององค์กร (Chen, 2008) เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี องค์กรทางสังคม หรือ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เอ้ือต่อการลดลงของภาระด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ (Rennings, 2000; Chen, Lai et al., 2006) รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงาน การปูองกัน มลภาวะ รีไซเคิล ขยะ การออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Chen, Lai et al., 2006: 534) นอกจากนี้ Kemp and Pearson 
(2007: 3) กลาวว่า นวัตกรรมเชิงนิเวศ เป็นการผลิตที่มีการย่อยสลาย และการแสวงหาผลประโยชน์
ผลิตภัณฑ์จากข้ันตอนการผลิต การบริการ และการจัดการหรือวิธีการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ในองค์กร 
(การพัฒนาหรือเปลี่ยนมาใช้) ซึ่งส่งผลต่อการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ และผลกระทบเชิงลบ
ด้านทรัพยากร สอดคล้องกับแนวคิดของ Oltra and Saint Jean (2009 : 567) ที่กล่าวว่า นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมที่ประกอบด้วย กระบวนการใหม่ หรือแก้ไขการปฏิบัติ ระบบและ
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ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ือนําไปสู่การความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
Andersen (2008: 5) ได้ระบุว่านวัตกรรมเชิงนิเวศ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถดึงดูดค่าเช่าในตลาด
สีเขียว พสุ เดชะรินทร์ (2551) ระบุว่า รูปแบบนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ เป็นแนวการคิดรูปแบบที่
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลตอบแทนในเชิงธุรกิจด้วย กล่าวคือ 
ธุรกิจสีเขียวทั่วไปนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ แต่ถ้าธุรกิจนวัตกรรม
สีเขียวแล้ว แหล่งที่มาของรายได้ของบริษัท ไม่ใช่แค่การขายสินค้าหรือบริการเป็นหลักแต่มาจาก
ระบบทั้งระบบ โดยเฉพาะสามารถประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน ซึ่งนําไปสู่ความยั่งยืน  ทั้งนี้ นวัตกรรม
สีเขียว ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมสีเขียวที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีชีวภาพ การตรวจสอบและอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย (Jumadi and Zailani, 2010) สอดคล้องกับ Driessen and Hillebrand (2002: 344) 
ได้ให้ความหมายในทางปฏิบัติที่ระบุว่า นวัตกรรมสีเขียวไม่เพียงแต่มีเปูาหมายของการลดภาระด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ด้านผลตอบแทนที่มากขึ้น นอกจากนี้ ตามรายงานนิตยสาร Entrepreneur 
กล่าวถึง กระแสธุรกิจสีเขียวเป็นแนวโน้มหลักของโลกธุรกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะนวัตกรรมสีเขียวที่
นอกจากสนับสนุนการเข้าถึงผู้บริโภคที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยขยายฐานลูกค้า
องค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Corporation) โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดการปล่อย
มลพิษ ครอบคลุมประเด็น 3Rs รวมถึงการนํามาผ่าน กระบวนการผลติใหม่(Remanufacturing) ที่
นําผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หรือชิ้นส่วนล้าสมัยมาถอดแยก (Disassembly) และเข้าสู่กระบวนการผลติ  
โดยผลิตผลหรือชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการถูกนํามาตบแต่งและประกอบใหม่ (Reassembly) ที่ยังคง
รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งแตกต่างกับการรีไซเคิล หรือการใชซ้ํา โดยไม่ลดคุณค่าชิ้นงานหลังผ่าน
กระบวนการผลติใหม (โกศีล ดีธรรม, 2558: 37) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม     
สีเขียว พบว่ามีการให้คํานิยามไว้หลากหลาย มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปตามพ้ืนฐานความรู้และ
วิชาชีพในประเด็นต่อไปนี้ 1) วัตถุประสงค์ของนวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ การให้บริการ และวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) คํานึงถึง
การมุ่งเน้นการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือสร้างความสมารถในการแข่งขัน 3) ลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม จนกนะทั้งผลกระทบด้านลบเป็นศูนย์ 4) นําหลักการนําของเหลือใช้และของ
เสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3R’s “Reuse Reduce Recycle” ได้แก่ การลดของเสีย การใช้ซ้ํา 
และการนํากลับมาใช้ใหม่ 5) ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักในการลดการใช้หรือการประหยัด
ทรัพยากร ระบบนิเวศอย่างจริงจัง 6) ตั้งเปูาหมายการระดับการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานแก่องค์กร  

 กล่าวโดยสรุปในทัศนะของผู้วิจัยว่า กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว เป็นกลยุทธ์การ
ดําเนินงานเพ่ือไปสู่ความยั่งยืน คือการออกแบบหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิม รวมถึงด้านกระบวนการผลิต และรูปแบบการจัดการโครงสร้างองค์กรหรือวิธีการทํางานทาง
ธุรกิจที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ  และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม   

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงแปรสาเหตุ
และผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การ
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พัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีปัจจัยสาเหตุที่ส่งผล
กระทบต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ การมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้วิจัยจึงได้สรุปวรรณกรรมและงานวจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 สรุปการให้คําจํากัดความนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) 

นักวิจัย ค าศัพท ์ จ ากัดความนวัตกรรมสีเขียว 
Del Rio et al. 
(2010) 

Eco - innovation เป็นนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของ
กิจกรรมการผลิตและการบริโภค 

Carrillo-Hermosilla 
et al. (2010) 

Eco - innovation นวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

OECD (2009) Eco - innovation เป็นการสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ หรือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น รวมถึง
ก ร ะบ ว นก า รผ ลิ ต  วิ ธี ก า ร ทํ า ก า ร ต ล า ด  ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางานทางธุรกิจที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น โดยนวัตกรรมสีเขียวส่งผลในการลดลงของเสีย  
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ส่ วนขอบเขตของ
นวัตกรรมสี เขียวขยายกว้างขึ้น โดยเป็นเป็นการ
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมทางสังคมท่ีกว้างขึ้น 

Oltra and Saint - 
Jean (2009) 

Environmental 
Innovation 

นวั ตกร รม เกี่ ย วกั บ กร ะบวนการ ใหม่ ห รื อกา ร
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ ระบบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และนําไปสู่ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม 

Horbach (2008) Environmental 
Innovation 

กระบวนการใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนเทคนิค ระบบ
และผลิ ตภัณฑ์ที่ ห ลี ก เ ลี่ ย ง คว าม เสี ยหายด้ า น
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุสถานการณ์  " win-win" 
การบูรณาการของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม. 
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ตารางที่ 1 สรุปการให้คําจํากัดความนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) (ต่อ) 
นักวิจัย ค าศัพท ์ จ ากัดความนวัตกรรมสีเขียว 

Kemp and Foxon 
(2007) 

Eco - innovation การผลิต การดูดซึมหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและบริการ วิธีการจัดการ 
หรือธุรกิจรูปแบบใหม่ภายในองค์กร และผลลัพธ์ การ
ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต ลด
ผลกระทบเชิงลบของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ  

Charter and Clark 
(2007) 

Eco - innovation กระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเงิน
อย่างยั่งยืน รวมถึงการบูรณาการ สร้างสรรค์ไอเดีย 
การวิจัยและพัฒนา การตลาด สินค้าบริการ เทคโนโลยี 
และ ธุรกิจและองค์กรรูปแบบใหม่ 

METI (2007) Eco - innovation นวัตกรรมใหมเพ่ือสังคมที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรน้อย 
ใช้ซ้ํา เพ่ือสภาพแวดล้อมและสังคม 

Europe INNOVA 
(2006) 

Eco - innovation การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ การ
ให้บริ การ  และวิ ธี การ  ด้ วยราคาที่ แข่ งขัน ได้ที่
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นด้วยการประหยัด ทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิต
และปล่อยของสารพิษน้อยที่สุด จนกระทั่งไม่มีของ
เสียเลย  

Bernauer et al. 
(2006) 

Environmental 
Innovation 

นวัตกรรมทั้งหมดคํานึงถึงผลประโยชน์มากกว่า 
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม
มีจุดประสงค์หลักเพ่ือลดมลภาวะสิ่งแวล้อม ปรกอบ
ด้วยนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ 
นวัตกรรมองค์กร 

Little (2005) Sustainability -
addressed 
innovation 

การสร้างพ้ืนที่ตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ
กระบวนการจัดการความกังวล ของสังคม โดยการใส่
ใจสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Rennings and 
Zwick (2003) 

Environmental 
Innovation 

เป็นกระบวนการใหม่หรือการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ เทคนิคและระบบการจัดการเพ่ือหลีกเลี่ยง
หรือลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม 

Rennings (2000) Eco - innovation มาตรการที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 
พฤติกรรม ผลิตภัณฑ์และ กระบวนการผลิต และ
นํา เสนอ ที่ นํ า ไปสู่  การลดลงของผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ตารางที่ 1 สรุปการให้คําจํากัดความนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) (ต่อ) 
นักวิจัย ค าศัพท ์ จ ากัดความนวัตกรรมสีเขียว 

VINNOVA (2001) Environmental 
Innovation 

นวัตกรรมที่ทําหน้าที่ในการปูองกันหรือลดผลกระทบ
ทางมานุษยวิทยามากกว่าสิ่งแวดล้อม ในการทําความ
สะอาด ความเสียหายที่มีอยู่หรือ การระบุและควบคุม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือกระบวนการ ปรับเปลี่ยน 
เทคนิค ระบบและผลิตภัณฑ์ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. 

Kemp and 
Arundel (1998) 

Environmental 
Innovation 

กระบวนการใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนเทคนิค ระบบ
และผลิตภัณฑ์ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

Hemmelskamp 
(1997) 

Environmental 
Innovation 

นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบที่เกิดจากวิธีการ
ผลิต (หรือกระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์) 

James (1997) Eco - innovation นวัตกรรมเชิงนิเวศเป็นขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ กระบวนการใหม่ หรือการบริการที่มีมูลค่าให้กับ
ลูกค้าและธุรกิจสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

พสุ เดชะรินทร์ 
(2554) 
 

Green 
innovation 

รูปแบบนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ เป็นแนวการคิด
รูปแบบที่ คํ านึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมเป็นสํ าคัญ แต่ ใน
ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลตอบแทนในเชิงธุรกิจด้วย 
กล่าวคือ ธุรกิจสีเขียวทั่วไปนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า
และบริการที่ เป็นมิตรต่อธรรมชาติ  แต่ถ้ าธุรกิจ
นวัตกรรมสีเขียวแล้ว แหล่งที่มาของรายได้ของบริษัท
ไม่ใช่แค่การขายสินค้าหรือบริการเป็นหลัก แต่มาจาก
ระบบทั้งระบบ โดยเฉพาะสามารถประหยัดพลังงาน 
ลดต้นทุน ซึ่งนําไปสู่ความยั่งยืน 
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ตารางที่ 2  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุและผลกระทบ ความสัมพันธ์หรือประเด็นที่เกี่ยว
ของกับนวัตกรรมสีเขียว  

นักวิจัย ชื่อเรื่อง ที่มา วิธีการวิจัย ข้อค้นพบจากการวิจัย 
Amanda X., 
Ricard N., 
Ameziane A.  
(2015) 
 

The Eco -
Innovation 
Concept 
Through a 
Strategy 
Perspective 

International 
Association 
for 
Management 
of 
Technology 
IAMOT 2015. 
Conference 
Proceedings 

วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ  
โดยการ
สังเคราะห์
วรรณกรรมที่
เก่ียวข้อง 

ศึ กษ าก า รจํ า แ นกป ระ เภ ท
อนุกรมวิธานของ “The Eco -
Innovation” จ า ก มุ ม ม อ ง ที่
แ ต ก ต่ า ง  วั ด จ า ก ศั ก ย ภ า พ
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งหา
คําตอบใน 2 ประเด็น คือ 1) 
ผลลัพธ์และแรงจูงใจ 2) การ
จําแนกประเภทพื้นฐาน และการ
ระบุอนุกรมวิธาน 

Schiederig, T, 
Tietze, F and 
Herstatt C 
(2012) 

Green 
innovation in 
technology 
and Green 
innovation in 
technology 
and innovation 
management - 
an exploratory 
literature 
review 

R&D 
Managemen
t, 42:180 -
192. 

วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ  
โดยการ
สังเคราะห์ 
วรรณกรรมที่
เก่ียวข้อง 

แนวคิดนวัตกรรมสีเขียวใน
ภาพรวมและเฉพาะด้าน พบว่า
นวัตกรรมสีเขียว มีชื่อเรียก
แตกต่างกัน เช่น นวัตกรรมเชิง
นิเวศ และนวัตกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสีเขียว
เป็นแนวความคิดของนวัตกรรม
ที่ยั่งยืน ขยายแนวคิด และ
รวมถึงมิติทางสงัคม และพบว่า
นักวิชาการที่ใช้งานมากที่สุดอยู่
ในยุโรป (เชน่ เนเธอร์แลนด์ 
อิตาลีและ เยอรมนี) ซึ่งพบได้
จาก 3 วารสารการจัดการ
นวัตกรรมชั้นนาํ 

Ching-Hsun 
Chang (2011) 

The Influence 
of Corporate 
Environmental 
Ethics on 
Competitive 
Advantage: The 
Mediation Role 
of Green 
Innovation 

Journal of 
Business 
Ethics 104,3: 
361-370 

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ  
โดยใช้
แบบสอบถาม
ในการเก็บ
ข้อมูลกับ
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ใน
ไต้หวัน 

ผลการทดสอบอิทธิพลของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานด้าน
นวัตกรรมสีเขียวขององค์กร ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
พบว่า การสนับสนุนจากองค์การ
นวัตกรรมคุณภาพของทุนมนุษย์ 
และการสะสมความรู้ขององค์กร
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ดําเนินการด้านนวัตกรรมสีเขียว
ขององค์กรอย่างมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุและผลกระทบ ความสัมพันธ์หรือประเด็นที่เกี่ยว
ของกับนวัตกรรมสีเขียว (ต่อ) 

นักวิจัย ชื่อเรื่อง ที่มา วิธีการวิจัย ข้อค้นพบจากการวิจัย 
Yu-Shan 
Chen (2010) 

The Drivers of 
Green Brand 
Equity: Green 
Brand Image, 
Green 
Satisfaction, 
and Green 
Trust 

Journal of 
Business 
Ethics 93, 2: 
307-319 

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ โดย
ใช้
แบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์
สี เขียว  ความพึงพอใจ และ
ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับตราสินค้าสี เขียว 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลั กษณ์สี เ ขี ยวและตรา
สินค้าสีเขียว เป็นตัวแปรที่มีผล
ต่อพึงพอใจและความไว้วางใจ 
ดังนั้นการลงทุนในทรัพยากร
เพื่ อ เพิ่ มภาพลั กษณ์ สี เ ขี ย ว 
ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความไว้วางใจ เป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างตราสินค้าสีเขียว 

Ru-Jen Lin 
(2010) 

Customer 
relationship 
management 
and innovation 
capability: an 
empirical study 

Industrial 
Managemen
t & Data 
Systems 
110, 1: 111 - 
133 

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ  
โดยใช้
แบบสอบถาม 
กับผู้บริโภคที่
มี
ประสบการณ์
การซื้อสินค้า
สินค้าสีเขียว 

ผลการศึกษาความความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์สี
เขียว ภาพลักษณ์ ความพึง
พอใจของลูกค้า และความภักดี
ของลูกค้า พบว่า (1) คุณภาพ
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย ว มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
พึงพอใจของลูกค้าและความ
ภักดขีองลูกค้า (2) ภาพลักษณ์สี
เขียว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความพึงพอใจ และความภักดี
ของลูกค้า และ (3) ความพึง
พอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความภักดีของลูกค้า 
นอกจากนี้ยังพบว่า คุณภาพ
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย ว ล ะ 
ภาพลักษณ์สีเขียวสามารถสร้าง
ความพึงพอใจและความภักดี
ของลูกค้า  
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุและผลกระทบ ความสัมพันธ์หรือประเด็นที่เกี่ยว
ของกับนวัตกรรมสีเขียว (ต่อ) 

นักวิจัย ชื่อเรื่อง ที่มา วิธีการวิจัย ข้อค้นพบจากการวิจัย 
Yu-Shan 
Chen (2007) 

The Positive 
Effect of Green 
Intellectual 
Capital on 
Competitive 
Advantages of 
Firms. 

Journal of 
Business 
Ethics 77, 
3: 271-286 

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ   
ใ ช้ แ บ บ ส อ บ 
ถามเก็บข้อมูล
กั บ บ ริ ษั ท
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในไต้หวัน 

บูรณาการระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
และการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียว ตามทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย
สํารวจอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีต่อนวัตกรรมกระบวนการสี
เขียว และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สี
เขียว ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าลูกค้าต่างประเทศมีบทบาท
สําคัญในการผลักดันให้บริษัทนํา
กลยุทธ์ นวัตกรรมกระบวนการสี
เขียว และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สี
เขียวมาใช้สําหรับผู้ประกอบการ
ต่างชาติ และยังแสดงให้เห็นว่าผู้
มีส่วนได้เสียในชุมชนและผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ต ามกฎระ เบี ยบ ไ ม่ มี
ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ยสํ า คัญ
เก่ียวกับกระบวนการสีเขียว และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวของ
องค์กร 

Thomas 
Bernauer, 
Stéphanie 
Engels, 
Daniel 
Kammerer, 
Jazmin 
Seijas 
(2006) 

Explaining 
Green 
Innovation: 
Ten Years after 
Porter’s Win-
Win 
Proposition: 
How to Study 
the Effects of 
Regulation on 
Corporate 
Environmental 
Innovation? 

Published 
by the 
Center for 
Comparativ
e and 
Internation
al Studies  

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ   

ศึกษาอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่
ส่งผลต่อนวัตกรรมกระบวนการสี
เขียวและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สี
เขียวพบว่า ลูกค้าต่างประเทศมี
บทบาทสําคัญในการผลักดัน
นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว
ขององค์กร แต่ผู้มีส่วนได้เสียใน
ชุมชนและผู้มีส่วนได้ เสียตาม
กฎระเบียบไม่มีผลกระทบต่อ
นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว 
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว
อย่างมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุและผลกระทบ ความสัมพันธ์หรือประเด็นที่เกี่ยว
ของกับนวัตกรรมสีเขียว (ต่อ) 

นักวิจัย ชื่อเรื่อง ที่มา วิธีการวิจัย ข้อค้นพบจากการวิจัย 
Yu-Shan Chen 
(2006)  

The Influence 
of Green 
Innovation 
Performance 
on Corporate 
Advantage in 

Journal of 
Business 
Ethics 67, 4: 
331-339 

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ โดย
ใช้
แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บ
ข้อมูล 

การศึกษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของนวัตกรรมสีเขียวที่
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ผล
การศึกษาพบว่า นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เขียวและนวัตกรรม
ก ร ะ บ ว น ก า ร สี เ ขี ย ว มี
ความสัมพันธ์  เชิ งบวกกับ
ความได้เปรียบ ในการแข่งขัน
ขององค์กร ดังนั้น ธุรกิจควร
ลงทุนในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สี
เ ขี ย ว  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการสี เขียวซึ่ง เป็น
ประโยชน์กับธุ รกิจในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน 

Foster, C. and 
Green, K. 
(2000) 

Greening the 
innovation 
process. 

Business 
Strategy and 
the 
Environment, 
9: 287–303 

วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดย
ใช้การ
สัมภาษณ์
ผู้บริหาร /จัด
วาระการ
ประชุมสีเขียว 

การวิจัยและพัฒนา (R&D) มี
ผลกระทบเชิ งบวกต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียว 
นอกจากนี้ กระบวนการของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
ส่ ง ผลกระทบ เชิ ง บวกต่ อ
ความสามารถในการส่งมอบ
นวัตกรรมที่สอดคล้องตาม
ความต้องการของลูกค้า 
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4. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของนวัตกรรมสีเขียว 
จากทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น ได้นํามาสังเคราะห์เพ่ือสรุป 

องค์ประกอบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 สรุปการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของนวัตกรรมสีเขียว  

ลําดับ
ที ่

 
องค์ประกอบนวัตกรรมสีเขียว 

 
 
 
นักวิจัย 
 

Technology 
Innovation 

Non‐technological  

Pr
od

uc
ts 

Pr
oc

es
s 

Ma
na

ge
m

en
t/ 
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na

ge
ria

l/O
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g 
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ut
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al 
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l 
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m
 

1. EIO (2013) √ √ √ √  √ √ 
2 Santamaria et al. (2012) √ √ √     
3. Tzu-Yun Chiou (2011) √ √ √     
4. Ching-Hsun Chang (2011) √ √      
5. Qi Guoyou et al.  (2010) √ √ √     
6. Del Rio et al. (2010) √ √ √ √    
7. Carril - Hermosilla et al. (2010) √ √     √ 
8. Oltra and Saint - Jean (2009) √ √      
9. Kemp and Pearson (2007) √ √ √    √ 
10. OECD (2009) √ √ √ √ √   
11. Chen et al. (2008) √ √ √     
12. Andersen (2008) √  √     
13. Hellstro m (2007) √ √ √ √    
14. Frondel, Horbach, and Rennings (2007) √ √ √     
15. Yu-Shan Chen (2007) √ √      
16. Kemp and Foxon (2007) √ √ √    √ 
17. Bernauer et al. (2006) √ √ √     
18. Europe INNOVA (2006) √ √     √ 
19. Beise and Rennings (2005) √ √      
20. Rennings (2000) √ √ √  √ √ √ 
21. Foster, C. and Green, K. (2000) √ √      
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ตารางที่ 3 สรุปการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของนวัตกรรมสีเขียว (ต่อ) 

ลําดับ
ที ่

 
องค์ประกอบนวัตกรรมสีเขียว 

 
 
 
นักวิจัย 
 

Technology 
Innovation 

Non‐technological  
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22. VINNOVA (2001)  √      
23. James (1997) √ √      
24. Hemmelskamp (1997)  √      
25. Fussler and James (1996) √ √      
26 Hohmeyer and Koschel (1995)  √ √      
 รวมความถี่ 24 25 15 5 2 2 6 

 
จากการประมวลและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของนวัตกรรมสี

เขียว ซ่ึงเป็นไปตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ตามท่ีนักวิจัยแต่ละท่านระบุ
ไว้ (ตารางที่ 3) พบว่าองค์ประกอบที่นักวิจัยเคยระบุไว้ มีจํานวน 7 องค์ประกอบ สําหรับการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้นําทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการท่ีกล่าวในข้างต้นมาสังเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากปัจจัยความถี่ระดับสูงและพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
แนวคิดนวัตกรรม ซึ่งประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยได้นํามาพัฒนาเป็นตัวแปรของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product 
Creativiry)  2) การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Process Development) 
และ 3) รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Management From) 
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

4.1 การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product Creativiry) 
  กระแสกระบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่เด่นชัดและรุนแรงที่เกิดขึ้น ทําให้ยุคนี้เป็น

ยุคแห่งสีเขียว กระแสความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
ทําให้องค์กรธุรกิจชั้นนําต่างตื่นตัวในการดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดการก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการกําหนดนโยบายหรือกําหนดกลยุทธ์สีเขียว คําว่า “สีเขียว” ถูกนํามาใช้กับผลิตภัณฑ์เรียกว่า 
“ผลิตภัณฑ์สีเขียว” (Green Product) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนในด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (สันทนา อมรไชย, 2552) แม้ว่ามีคําที่ใช่เรียกผลิตภัณฑ์สีเขียวไว้หลากหลาย (Baumann 
et al., 2002) ผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นการนําวัตถดิุบทีผ่่านกระบวนการรีไซเคลิกลับมาผลิตใหม่ เพ่ือลด
ปริมาณขยะ และอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต ซึ่ งมีการกําหนดนโยบายการกําจัดขยะหลาย
ขั้นตอน รวมถึงการนําขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหมด้วยการแปรสภาพให้เป็นวัตถุดิบ สอดคล้อง
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ตามแนวคิดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสําคัญตั้งแต่การออกแบบ แหล่งวัตถุดิบ การขนส่ง การ
ประกอบชิ้นส่วน การใช้งานและการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน เช่น การใช้วัสดุที่เป็น พิษหรือ
วัสดุที่ใช้พลังงานแปรรูปน้อยที่สุด การใช้วัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และไม่เป็นภัยต่อสิ่ง แวดล้อม 
(โกศีล ดีธรรม, 2558: 37) “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” ต้องประกอบด้วยหลักการ 4R คือ การลดของเสีย 
(Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํามาปรับใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง (Repair) (สันทนา 
อมรไชย, 2552 : 29-36) 

  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มี
ลักษณะสําคัญคือ นําวัตถุดิบอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลกลับมาผลิตใหม่ เพ่ือ
ประหยัดพลังงาน ลดปริมาณของเสียหรือมลภาวะ ให้ความสําคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน (Chen et al., 2006; Santamaria et. al., 2012; 
Brunnermeier and Cohen, 2003; Chiou et al., 2011; Huang and Wu, 2010; Conding et 
al., 2012) นอกจากนี้ Durif, Boivin, and Julien (2010) ได้สรุปนิยามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมว่า ในด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องคํานึงถึงหลักการ 3R ที่
ประกอบด้วย การลดการปล่อยของเสีย (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ไม่ใช้สัตว์ในการทดลอง รวมถึงส่วนประกอบของ
สินค้าต้องสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  สําหรับด้านผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้ในครัวเรือนต้องปราศจากมลพิษ ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ นอกจากนี้ จากคําจํากัดความ “อุตสาหกรรมเขียว” ของกระทรวง
อุตสาหกรรมว่า “เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นที่
ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดําเนินธุรกิจ” การผลิตสีเขียว จึงนิยามได้ว่า
เป็นการผลิตสินค้าและบริการที ่เป็นมิตรกับสังคมและสิ ่งแวดล้อม  ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความรับผิดชอบต่อโลก สิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น การประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตสีเขียว เป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดของเสียน้อย
ที่สุดหรือไม่มีเลย จึงเป็นการลดมลพิษท่ีแหล่งกําเนิด ทั้งนี้ รวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใช้น้อย การ
ใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการผลิตไปพร้อมกัน โดย
ครอบคลุมถึงการปูองกันมลพิษ (Pollution Prevention) การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) 
การลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด (Waste Minimization) หรือไม่เหลือเลย (Zero Waste) ไปจนถึง
การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คําจํากัดความนี้เน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
แหล่งกําเนิด โดยการคํานึงถึงมวลสารเข้าสู่กระบวนการผลิต ( Inputs) มากกว่ามวลสารออกจาก
กระบวนการผลิต (Outputs) เพ่ือหาวิธีที่เพ่ิมผลิตผลทโดยมีของเสียหรือมีการปล่อยมลพิษลดน้อย 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2014) 
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  ผลวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การประสบความสําเร็จของผลิตภัณฑ์สีเขียวนั้นเกิดขึ้นได้โดยยึด 
หลัก 3 Cs ได้แก่ consumer value positioning (ผู้บริโภคเป็นผู้กําหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์สีเขียว), 
calibration of consumer knowledge (การสอบเทียบโดยการเรียนรู้ของผู้บริโภค) และ  
Credibility of product claims (ความน่าเชื่อถือตามที่อวดอ้าง) (Ottman, J., Stafford, ER. and 
Hartman, CL.,2006) นอกจากนี้ การออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (eco-design) เป็นกระบวนการ
ที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (product life cycle) ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิต 
ช่วงการออกแบบ ช่วงการผลิต ช่วงการนําไปใช้ และช่วงการกําจัดหลังการใช้งานหรือการนํากลับมา
ใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมกัน โดยส่งผลดีต่อธุรกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(sustainable development) (Michelini, RC. and Razzoli, RP., 2004) โดยหลักการพ้ืนฐานของ
การออกแบบเชิงนิเวศน์ คือ การประยุกต์หลักการของ 4R ในทุกช่วงของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (reduce) การใช้ซ้ํา (reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) 
และการซ่อมบํารุง (repair) นอกจากนี้การศึกษา Utterback and Abernathy (1975) พบว่า การวัด
ระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว ประกอบด้วย (1) ธุรกิจเลือกวัสดุที่ใช้ในการดําเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีมลพิษจํานวนน้อยที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบ (2) ธุรกิจใช้วัสดุ
สําหรับการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบในปริมาณน้อยที่สุด และ (3) ธุรกิจ
รอบคอบในการในการดําเนินการ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนํามาใช้ซ้ํา
และการย่อยสลาย  

  กล่าวโดยสรุปในทัศนะของผู้วิจัยว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  เป็นการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย สามารถใช้ซ้ํา หรือนําวัตถุดิบที่ผ่านการรีไซเคิลมาผลิตใหม่ได้ และ
การแปรสภาพของเสียให้กลายเป็นวัตถุดิบได้ 

  จากการวิเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบนพ้ืนฐานทฤษฎีความสามารถ
เชิงพลวัตใช้อธิบายองค์ประกอบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นความสามารถขององค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและความสามารถขององค์กร ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (Robert and Grover, 2011) และนําไปสู่
ผลลัพธ์ที่ดี (Robert and Grover, 2011; Griffith et al., 2006 ; Chien and Tsai, 2012) 

4.2 การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Process Development) 
หมายถึง การประยุกต์ใช๎แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์หรือพัฒนาวิธีการหรือ
กระบวนการในการผลิตสินค้า รวมถึงกระบวนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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  จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการสีเขียวหรือ
กระบวนการนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
วิธีหรือกิจกรรมสนับสนุนสินค้าและบริการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการลดการใช้วัตถุดิบ การ
ปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียหรือสารพิษ การรีไซเคิลหรือการนําวัตถุดิบที่ใช้แล้ว
นํากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เพ่ือให้การปูองกันมลพิษ (Chent et al., 
2006; Santamaria et. al., 2012; Brunnermeier and Cohen, 2003; Chiou et al., 2011; 
Conding et al., 2012) กระบวนการนวัตกรรมสีเขียว ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ (Chent al., 2006) ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิต
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน มีกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและมีศักยภาพที่นําไปสู่ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Porter and Van der Linde, 
1995; Hart and Ahuja, 1996) โดยการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งออกโดยองค์กร
ระหว่างประเทศในปี 1996 ได้ถูกนํามาใช้เป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่ได้รับการยอม
รับมามากที่สุดในโลก (Nishitani, 2009) ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรการ
ที่ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Jiang and 
Bansal, 2003; King et al., 2005) และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ (Johnstone and Labonne, 2009; 
Nishitani, 2009)  นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว เป็นการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการของผลิตภัณฑ์ และการจัดการดําเนินงานที่ส่งผลกระทบด้านลบกับ
สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด หรือไม่ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมเลย (Chen, 2011) นวัตกรรม
กระบวนการสีเขียว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจากการ
ลดการปล่อยสารพิษหรือของเสีย 2) เป็นกระบวนการผลิตที่ลดการใช้น้ํา ไฟฟูา ถ่านหินและน้ํามัน 
และ 3) กระบวนการผลิตที่ลดการใช้วัตถุดิบ  (Utterback and Abernathy, 1975; Guoyou et al., 
2013) 
   กล่าวโดยสรุปในทัศนะของผู้วิจัยว่า การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็น
การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการจัดการ
ดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกระบวนการที่ส่งผลกระทบด้านลบกับสภาพแวดล้อมน้อย
ที่สุด หรือไม่มีผลกระทบเลย และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ 

  จากการวิเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบนพ้ืนฐานทฤษฎีความสามารถ
เชิงพลวัตใช้อธิบายองค์ประกอบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนให้เห็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสินค้าที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่ส่งผลกระทบเลย ซึ่งเป็นความสามารถขององค์กรเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงทรัพยากรและความสามารถขององค์กร ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป (Robert and Grover, 2011) และนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี (Robert and Grover, 2011; 
Griffith et al., 2006 ; Chien and Tsai, 2012) 
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4.3 รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 

From) 
  การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรภายใน โดยหัน

มาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตที่ลดมลพิษและของเสีย และการใช้
แผนการปรับปรุงวิธีการในการผลิตและการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (Khanna and 
Anton, 2002:539)  รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่
ตรวจสอบความคิดใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นการทําความเข้าใจสิ่งแวดล้อม (จากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร 
แรงกดดันทางกฎหมาย ชุมชน ฯลฯ) ความต้องการของลูกค้าที่หันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพฤติกรรมของคู่แข่งและปัจจัยอ่ืน ซึ่งต้องนํามาพิจารณาสร้างสรรค์
กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดใหม่ทางการตลาด การ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมสีเขียวในองค์กรเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Breno Nunes, David Bennett and Duncan Shaw, 2013) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทางธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่จงใจ
หรือไม่จงใจให้เกิดขึ้นก็ได้ ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าทางเลือกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
(OECD, 2009: 19) การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นมากกว่าความใส่ใจในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติในใจของเรา (Mindset) ที่ยึดเอา 
“สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง” ของการบริหารจัดการ เพราะมลภาวะจากการผลิตหรือดําเนินกิจการ
ไม่ได้เกิดจากฝุายผลิตเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเกิดได้ในทุกกระบวนงานและกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
องค์กร รวมทั้งคนอย่างพวกเราในองค์กรด้วยบริษัทที่มีการบริหารจัดการสีเขียวส่วนใหญ่ทราบดีว่ า
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ดูกันที่ปลายทางเท่านั้น แต่ต้องดูที่ปัจจัยต่างๆ ที่นํา เข้าสู่
กระบวนการและที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตด้วย ซึ่งเราต้องทําความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร เพ่ือที่ทําให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 
2554) การบริหารจัดการสีเขียวจึงต้องเป็นการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Total Management) 
เพราะมลภาวะจากการผลิต หรือดําเนินกิจการไม่ได้เกิดจากฝุายผลิตเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเกิด
ได้ในทุกกระบวนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรรวมทัง้คนอย่างพวกเราในองค์กรด้วย แนวคิดเรื่อง
องคก์รสีเขียว (Green Organization) เป็นกระบวนทัศน์หนึ่งที่มุ่งมั่นลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืนทั้งนี้องค์กรสีเขียว (Green Organization) ขอบเขตและความหมายขององค์กรสีเขียวที่ยั่งยืน 
(Sustainable Green Organization) หมายถึง องค์กรที่มการดําเนินการตามภาระ และกิจ กรรม
ต่าง ๆ ขององค์กร โดยมีนโยบายและปฏิบัติตามหลักการใช้ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตสํานึก ปฏิบัติ สื่อสารและถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในองค์กรและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่นที่องค์กรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  องค์กรสามารถรับใช้สังคมและมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวมผ่านภารกิจหน้าที่ที่มีอยู่ (ศิราณี ศรีใส, 2014) การค้นพบหลักฐานเบื้องต้น
ที่สําคัญ เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับเพ่ิมมากขึ้นในสหรัฐฯ 
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นอกจากนี้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด (Andrews et al., 2003) หลายธุรกิจได้ทดลองนํากลยุทธ์การจัดการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเวลาหลายปี เช่น บริษัท เช่น 3M และ IBM ซึ่งเริ่มดําเนินการในส่วนของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 25 ปี ซึ่งในอดีตก่อนปี 1996 ยังไม่มีแนวโน้มที่สําคัญต่อการ
ยอมรับกลยุทธ์นี้ อาจเป็นเพราะการขาดการได้รับการยอมรับหรือความเข้าใจในเหตุผลทางเศรษฐกิจ
ในระดับนานาชาติ (Darnall et al., 2006) อย่างไรก็ตามเมื่อมีมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือมาตรฐาน ISO 14001 ได้สร้างความสนใจแก่ธุรกิจและชุมชนอย่างมาก (Darnall et al., 2008) 
บทสรุปของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อ และผลการดําเนินงาน พบว่ามีการบูรณาการกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในระบบการจัดการอื่น ๆ มากขึ้น โดยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรสามารถ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ขยะ น้ําเสีย น้ําทิ้ง มลพิษทางอากาศ มลพิษและการปนเปื้อน นั้น
คือการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบน้อยลง (OCED, 2009) ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควร
ต้องเริ่มสร้างจาก DNA ของผู้บริหารและคนในองค์กร ตัวอย่างการสื่อสารแบบ Paperless ภายใน
องค์กรเป็นแนวดําเนินงานที่ดี การวางแผนจัดการออกแบบสถานประกอบการให้ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่าง การสร้างอาคารของ CRystal Design Center (CDC) มี
การออกแบบและใช้วัสดุพิเศษภายนอกอาคารเพ่ือดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพ่ือให้อุณหภูมิ
ภายในอาคารลดลงในระหว่างวันและเปล่งแสงเป็นสีต่างๆ อย่างสวยงามในเวลากลางคืนโดยลดการใช้
พลังงานไฟฟูา 

  กล่าวโดยสรุปในทัศนะของผู้วิจัยได้ว่า รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการในองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความสําคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการกําหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร และการ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว 
การพัฒนาความคิดใหม่ทางการตลาดสีเขียว จนกระทั่งการนําเสนอผลิตภัณฑ์ นั่นคือ มีการบริหาร
จัดการสีเขียวทุกกระบวนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งผลให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีข้ึน 

  จากการวิเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบนพ้ืนฐานทฤษฎีความสามารถ
เชิงพลวัตใช้อธิบายองค์ประกอบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนให้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการของธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การ
กําหนดโครงสร้าง นโยบายการดําเนินงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งให้ความสําคัญกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความสามารถขององค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากร
และความสามารถขององค์กร ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (Robert 
and Grover, 2011) และนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี (Robert and Grover, 2011; Griffith et al., 2006; 
Chien and Tsai, 2012)  
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จากการประมวลและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของนวัตกรรม      
สีเขียวข้างต้น สามารถสรุปกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวได้ว่ามีองค์ประกอบสําคัญ 3 ด้าน ได้แก่การ
สร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว และความสัมพันธ์ 

ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาเพื่อการก าหนดสมมติฐานของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสาเหตุและผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยผลกระทบของ
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
ภาพลักษณ์องค์กร และผลการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้สังเคราะห์และทบทวน 
วรรณกรรม เพ่ือนํามาใช้การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาแล้วนําไปสู่การกําหนด 
สมมุติฐานของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า  

ปัจจุบันธุรกิจมีการแสวงหากลยุทธ์หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการดําเนินธุรกิจ โดยการ
พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจมีความเชื่อว่าความจงรักภักดี
ของลูกค้าเป็นแหล่งสําคัญในการสร้างผลกําไรให้กับธุรกิจ (Day and Van den Bulte, 2002) 
ชื่อเสียงและความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ าดีเพ่ิมขึ้นได้ด้วยการ
สร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Battor and Battor, 2010) โดยการรักษา
ลูกค้าที่มีคณุค่าสูงขององค์กรไว้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ ซึ่งพบว่า การรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้เพ่ิมขึ้นเพียง
ร้อยละ 5 สามารถเพ่ิมมูลค่าปัจจุบันสทุธิ (NetPresent Value) ของลูกค้าได้ถึงร้อยละ 30 – 95 และ
ผลกําไรขององค์กรเพ่ิมขึ้น (Reichheld and Teal, 1996) นอกจากนี้ Day (2000) กล่าวว่า
ความสามารถของธุรกิจในการสร้างและบํารุงรักษาความสัมพันธ์เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า นับว่า
เป็นพื้นฐานของความยั่งยืน ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะการรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามและยากต่อการจัดการ ซึ่งไม่เหมือนกันทุกธุรกิจที่มีความ
เชี่ยวชาญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหเ้กิดข้ึน  

คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship Quality) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งสําหรับการ
สร้างและรักษาความสมัพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า (Riyad Eid, 2007) ใช้วัดความสามารถของธุรกิจ
ในการจัดการความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับลูกค้า (Battor and Battor, 2010) โดยการที่ธุรกิจที่มี
ความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพที่ดี เกิดจากการรวบรวมข้อมูลลูกค้า ซึ่งสามารถทําให้
ธุรกิจพยากรณ์พฤติกรรมลูกค้าเกี่ยวกับรสนิยมและการเปลี่ยนแปลงความต้องการลูกค้าได้ คุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นความสามารถในการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ 1) ความเข้าใจในลูกค้า 2) การวิเคราะห์กําไรที่ธุรกิจได้จากลูกค้าแต่ละราย 3) การแบ่งปันข้อมูล
ของลูกค้า และ 4) ความเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ซึ่งนําไปสู่การสร้าง
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ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นตัวชี้วัดหนึ่งสําหรับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว
กับลูกค้า (RiyadEid, 2007) ซึ่งตัวแปรที่ถูกใช้ในการกําหนดความสําเร็จของการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า คือความเชื่อใจจากลูกค้า (Trust) ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction) และข้อตกลงที่
องค์กรมีต่อลกูค้า (Commitment) (Matthias Meyer and Lutz M. Kolbe, 2005) การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องการสร้างความรู้ที่มีตอ่ตัวลูกค้าเพ่ือที่จัดแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับ
องค์กร กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการลูกค้าที่ไม่สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กร และนําเสนอ
สินค้าและบริการให้เหมาะสมกับตลาด โดยคาดหวังว่าเมื่อมีการสร้างและการใช้ประโยชน์จากความรู้
ที่มีตอ่ลูกค้าได้อย่างดีขึ้น ซ่ึงนํามาซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและความภักดีที่ลูกค้ามีต่อองค์กรได้ 
(Foss, Bryan, Merlin Stone, and Yuksel Ekinci, 2008) เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งช่วยให้องค์กรมีความรู้ความเข้าใจในตัวลูกค้าขององค์กรอันนําไปสู่การสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้า (Zikmund W. G., Mcleod R., and Gilbert F. W., 
2003) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นกระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม ๆ และออกแบบกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายเพ่ือสร้างข้อเสนอที่ดี (Offerings) และคุณค่าเพ่ิม (Value Added) 
เหนือคู่แข่งในลักษณะที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับประโยชน์จากกิจกรรม (Doublewin Strategy) (ชื่น
จิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2548: 122) นอกจากนี้ การศึกษาของ Aaker, Kumar and Day (2001) ระบุว่า 
การรับรู้คุณภาพโดยรวมต่อสินค้าทําให้เกิดความสําเร็จทางด้านการเงิน กลยุทธ์ของธุรกิจ รวมถึงด้าน
อ่ืนๆ ของตราสินคา้ด้วย ในการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของผู้บริโภคตอ้งทําความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่า 
“คุณค่า” ให้ถูกต้องก่อนและควรทราบถึงผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม (Segment) ในแต่ละวัฒนธรรมเป็น
อย่างไร จึงสร้างคุณภาพของสินค้าที่ดีได้และนําไปสู่ทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ Chang (2007) 
ได้ระบุตัวชี้วัดที่ใช้ในการกําหนดความสําเร็จของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าออกเป็น 3 หัวข้อ
หลัก ได้แก่ 1) ความเชื่อใจจากลูกค้า (Trust) หมายถึงการที่ลูกค้ารู้สึกได้ว่าพฤติกรรมและการปฏิบัติ
ขององค์กรเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถคาดเดาได้จึงเกิดความไว้วางใจ  2) ความพึงพอใจของลูกค้า 
(Satisfaction)  หมายถึงความพึงพอใจเป็นระดับขั้นของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการตอบสนองตอ่การ
ประเมินผลในเชิงบวกของการประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์ และ 3) ข้อตกลงที่องค์กรมีต่อลูกค้า 
(Commitment) เป็นความมุ่งหมายขององค์กรที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้าในระยะยาว 
โดยมีตวับ่งชี้ประกอบด้วย กระบวนการทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการ การให้บริการลูกค้า
ด้วยบริการที่ดีขึน้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ลูกค้าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหผู้ประกอบการตื่นตัว
และคว้าโอกาสที่ตอบสนองการบริโภคของลูกค้า (Chen, 2010) ซึ่งการมุ่งมั่นตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าถือเป็นกุญแจสําคัญของการดําเนินงานขององค์กร (Bowersosx, Closs, and 
Cooper, 2007: 24; ธนิต โสรัตน์, 2550: 68- 72) การศึกษาหลายแห่งได้กล่าวถึงผลกระทบของแรง
กดดันของลูกค้าในการตัดสินใจของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ความคาดหวังของ
ลูกค้า ได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อบริษัทปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ หันมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ประสบการณ์ของลูกค้าจากคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และการมีปฏิสัมพันธ์หรือการให้บริการของบริษัทที่ดี ส่งผลต่อการบอกต่อและการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัท (Hua-Hung (Robin) Weng, Ja-Shen Chen, and Pei-Ching 
Chen, 2015) นอกจากนี้ Dnagelico and Pujari (2010) ได้ทําการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ผลิตสินค้านวัตกรรมสีเขียว (Green Product Innovation) 
จํานวน 12 ราย ในประเทศอิตาลีและแคนาดา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเหล่านี้มี
แรงจูงใจให้ผลิตสินค้านวัตกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อมก็เนื่องมาจากแรงกดดันจากกฎระเบียบข้อบั งคับ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการรักษาธรรมชาติที่มีการกําหนดมากขึ้นทุกวัน แต่ข้อกําหนดหรือกฎระเบียบดังกล่าว 
ก็ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเช่นกัน คือ กฎระเบียบเหล่านั้นช่วยปกปูองพวกเขาต่อการเสีย
ภาพลักษณ์ เป็นคํามั่นของผู้ประกอบการที่ต้องคํานึงถึงสังคม แรงจูงใจประการหนึ่งคือคุณประโยชน์
จากการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียว ยังช่วยบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขัน ทําให้สินค้ามี
มูลค่าเพิ่ม (Value-added) และง่ายต่อการจดจําของลูกค้าเปูาหมาย ผู้ประกอบการเหล่านี้มี
ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว คือความหวังในอนาคตที่สามารถสร้างผลกําไรให้เพิ่มขึ้นได้ และ
แรงจูงใจสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการเหล่านี้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม และจาก
การศึกษาของ Chen (2010) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพพจน์ตราสินค้าสีเขียว ความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์สีเขียว และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สีเขียว กับคุณค่าความสัมพันธ์ของลูกค้ากลุ่มสีเขียว 
พบว่า ภาพพจน์ตราสินค้าสีเขียวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สีเขียว ความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์สีเขียว และคุณค่าของตราสินค้าสีเขียว โดยสินค้าที่มีภาพพจนว่าเป็นสินค้าที่คํานึงถึงสิ่ง 
แวดล้อมส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคด้านการอนุรักษ์ สร้างความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือ นั้นคือ
ทําให้ตราสินค้านั้น ๆ มีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค ดังนั้น คุณภาพความสําคัญของลูกค้าเป็นสิ่งที่ธุรกิจ
ต้องการสร้างความรู้ที่มีต่อตัวลูกค้า กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการลูกค้าที่ไม่สร้างผลประโยชน์
ให้กับองค์กร และนําเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับตลาด โดยคาดหวังว่าเมื่อมีการสร้างและ
การใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีต่อลูกค้าได้อย่างดีขึ้น แล้วนํามาซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและ
ความภักดีที่ลูกค้ามีต่อองค์กรได้ (Foss, Bryan, Merlin Stone, and Yuksel Ekinci) ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกบัลูกค้า  

กล่าวโดยสรุปในทัศนะของผู้วิจัยได้ว่า คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นผลมาจาก
ความสามารถของธุรกิจในการเข้าใจและสร้างคุณค่าที่สร้างความรู้สึกไว้วางใจให้กับลูกค้า และ
ความสามารถในการบํารุงรักษาความสัมพันธ์นั้นได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกําหนด
ความสําเร็จของคุณภาพการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า คือ ความเชื่อใจจากลูกค้า (Trust) ความพึง
พอใจของลูกค้า (Satisfaction) และข้อตกลงที่องค์กรมีต่อลกูค้า (Commitment) ซึ่งนําไปสู่การ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ 
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1.1 การศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่
ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  การรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภคจํานวน
มากตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม (Auger, Burke, Devinney, and Louviere, 2003; 
Harrison, Newholm, and Shaw, 2005) บริษัทผู้ผลิตต่างนําแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่พยายามตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ซ่ึงนําไปสู่การสร้าง
ความจงรักภักดีหรือความสัมพันธ์อันดีของลูกค้า (Chen et al., 2006; Hart, 1995; Peattie, 1992; 
Porter and van der Linde, 1995; Shrivastava, 1995; Chang and Fong, 2010) ผลิตภัณฑ์สี
เขียวมีคุณสมบัติพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สันทนา อมรไชย , 2552) 
องค์กรธุรกิจพยายามจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภค ซึ่งองค์กรธุรกิจนั้นได้รับ
ประโยชน์จากการวางตําแหน่งตราสินค้าในใจของผู้บริโภคได้ ซึ่งนํามาสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมผลกําไรและเป็นปัจจัยในการสร้างความภัคดีหรือความสัมพันธ์อันดี
ของผู้บริโภค (Lu, Bock, and Joseph, 2013) และความภักดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีในตราสินค้าสี
เขียวของลูกค้ามีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าสีเขียว (Kang and Hur, 2012) นอกจากนี้ Ru-Jen Lin, 
Rong-Huei Chen, and Kevin Kuan-Shun Chiu (2010) ได้ศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สีเขียว ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดีของลูกค้า พบว่า 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สีเขียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของ
ลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีหรือความสัมพันธ์อันดีของ
ลูกค้า นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์สีเขียวและภาพลักษณส์ีเขียวสามารถสร้างความพึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้าได้ และความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Trust) 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในยุคนี้ที่มีความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม (Chen, 2010; 
Chen and Chang, 2012) และในการศึกษามีการระบุถึงแนวความคิดของผู้บริโภคที่มีความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Purchase Intentions) หมายถึงการที่ผู้บริโภคมี
แนวโน้มซื้อสินค้าเฉพาะ (Particular Product) ที่เกิดจากความต้องการทางด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ (Netemeyer et al., 2005; Chen and Chang, 2012) 
  จากการสังเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้าน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า จึงนําไปสู่การทดสอบ
สมมุติฐานที่ 1ก ดังภาพที่ 2 
  สมมุติฐานที่ 1ก กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผล
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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ภาพที่ 2  แสดงผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ส่งผล

ต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 

1.2 การศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการสีเขียวที่
ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  นวัตกรรมกระบวนการสีเขียวถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงองค์กร ในการ
จัดการกระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Chen et al., 2006) ทั้งนี้ช่วยให้ภาคการผลิตของอุตสาหกรรม
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน มีกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและมีศักยภาพที่นําไปสู่ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Porter and Van der Linde, 
1995; Hart and Ahuja, 1996) และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ (Johnstone and Labonne, 2009; 
Nishitani, 2009)  หลายองค์กรพยายามพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เพ่ือ
ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งนําไปสู่
การสร้างความจงรักภักดีหรือความสัมพันธ์อันดีของลูกค้า (Chen et al., 2006; Hart, 1995; 
Peattie, 1992; Porter and van der Linde, 1995; Shrivastava, 1995; Chang and Fong, 
2010) นอกจากนี้ การบูรณาการกระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรมสีเขียว  ซึ่ง Yu-Shan Chen (2007) ได้ศึกษาอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามี
บทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดกลยุทธ์ของบริษัท โดยนํานวัตกรรมกระบวนการสีเขียวและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวมาใช้ ทั้งนี้ นวัตกรรมกระบวนการสีเขียวและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวก็
มีผลต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย 
  จากการสังเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้าน
การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า จึงนําไปสู่การ
ทดสอบสมมุติฐานที่ 1ข ดังภาพที่ 2 
 สมมุติฐานที่ 1ข กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการการพัฒนากระบวนการเพื่อ
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation Stategy) 

 

การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  
(Green Product Creativiry) 

 

คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Relationship Quality) 

H 1ก 
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ภาพที่ 3 แสดงผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม         

ที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 

1.3 การศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เป็นมากกว่าความใส่ใจในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติในใจของเรา (Mindset) ที่ยึดเอา 
“สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง” ของการบริหารจัดการ เพราะมลภาวะจากการผลิตหรือดําเนินกิจการ
ไม่ได้เกิดจากฝุายผลิตเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเกิดได้ในทุกกระบวนงานและกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
องค์กร รวมทั้งคนอย่างพวกเราในองค์กรด้วยบริษัทที่มีการบริหารจัดการสีเขียวส่วนใหญ่ทราบดีว่า
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ดูกันที่ปลายทางเท่านั้น แต่ต้องดูที่ปัจจัยต่างๆ ที่นํา เข้าสู่
กระบวนการและที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตด้วย ซึ่งเราต้องทําความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร เพ่ือที่ทําให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 
2554) มีการศึกษาเบื้องต้นที่สําคัญเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
ยอมรับเพ่ิมมากขึ้นในสหรัฐฯ โดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานการ
จัดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Andrews et al., 2003) รูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ถือเป็น
กลยุทธ์ความสามารถเชิงพลวัตที่สะท้อนความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสินค้า กระบวนการผลิต 
หรือความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและความสามารถขององค์กร (Robert and Grover, 2011) และ
นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี (Robert and Grover, 2011; Griffith et al., 2006; Chien and Tsai, 2012) 
ทั้งนี้ Foster, C. and Green, K., 2000) ได้ศึกษานวัตกรรมสีเขียว พบว่า ธุรกิจที่มีการจัดการสีเขียว
ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการสีเขียวได้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถในการส่งมอบนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
  จากการสังเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้าน
การรูปแบบการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า จึงนําไปสู่การ
ทดสอบสมมุติฐานที่ 1ค ดังภาพที่ 4 

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation Stategy) 

การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Process 

Development) 

 

คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Relationship Quality) 

H 1ข 
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  สมมุติฐานที่ 1ค กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 
2. ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่มีต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Competitive 
Efficiency) 

ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Competitive Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการ
นําเสนอบริการใหม่ ๆ ให้เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากศักยภาพและความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน Porter (1985) ได้ระบุว่า
ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ได้แก่ 1) เงื่อนไขทางด้านปัจจัยการผลิต 
(Factor Conditions) 2) เงื่อนไขทางด้านความต้องการหรืออุปสงค์ (Demand Condition) 3) 
อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Supporting and Related Industries) และ 4) กลยุทธ์ 
โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของผู้ผลิต (Firm Strategy, Structure and Rivalry)) นอกจากนี้ยัง
ขึ้นกับรัฐบาล (Government) และเหตุสุดวิสัยหรือโอกาส (Chance) โดยปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญใน
การสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันที่นําไปสู่ความได้เปรียบของธุรกิจก็คือ ความรู้ ซึ่งต้องมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ อันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป (จรินทร์ อาสาทรงธรรม, 
2554) หากธุรกิจต้องการมีประสิทธิภาพในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ธุรกิจต้องตื่นตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผนวกกับการแสวงหากลยุทธ์หรือวิธีการทํางานเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานขององค์กร (Schermerhorn, Hunt, and Osborn, 2005) โดยนําเสนอ
ขีดความสามารถหลักที่ชัดเจนแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการ
ดําเนินงาน ธุรกิจจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ตลอดจนการแสวงหากลยุทธ์นวัตกรรมใหม่ ๆ (รังสรรค์ ประเสรฐิศร,ี 2549) 

 

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation Stategy) 

รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 

Management From 

 

คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Relationship Quality) 

H 1ค 
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการศึกษาของนักวิจัยหลายท่านที่ระบุว่า นวัตกรรม
สีเขียวส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Porter and Van Der Linde, 1995; 
Klassen and Whybank, 1999; Rao, 2002; Rao and Holt, 2005; Chen et al., 2006; Chen, 
2008) โดยความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งวัดได้จากยอดขาย การเจริญเติบโตของส่วน
แบ่งการตลาด และผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดกับล้อมประสิทธิภาพในการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการคือ 1) กลยุทธ์
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดการใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีผลในการลดค่าใช้จ่าย
สําหรับวัตถุดิบและการกําจัดของ (Young, 1991) Porter and van der Linde (1995) ยืนยันว่า
องค์กรทีใ่ห้ความสําคัญนวัตกรรมกระบวนการผลิต และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มีความได้เปรียบในการ
แข่งขันเหนือคู่แข่ง โดยมีต้นทุนที่ต่ํากว่าหรือสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง (Cairncross, 
1993; Faucheux and Nicolai, 1998; Lampe et al., 1991; Porter and van der Linde, 
1995)  2) อาจนําไปสู่การแสวงหาวิธีการใหม่ในการเปลี่ยนแปลงหรือกําจัดของเสียส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ที่ให้รายได้เพ่ิมเติม (Porter and van der Linde, 1996) 3) มีศักยภาพในการจัดการด้านการปล่อย
มลพิษต่ํากว่าระดับการปฏิบัติขององค์กร (Hart, 1995) 4) เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้งานวิจัยของ Weerawardena (2003) ระบุว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของธุรกิจเป็นที่มาของ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยอาจเป็นทั้งนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและไม่ใช้เทคโนโลยีก็
สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ และเขาได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มี
บทบาทต่อกลยุทธ์การแข่งขัน ได้แก่ นวัตกรรมองค์กร ความสามารถในการเรียนรู้ด้านการตลาดและ
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน Chen (2008) ระบุว่าธุรกิจสามารถเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวโดย
การปรับปรุงการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การแข่งขันได้ นั่นคือ ความสามารถของธุรกิจในมุมมองฐานทรัพยากรขององค์กร มีความสัมพันธ์กับ
การความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแบบยั่งยืน (Dierickx and Cool, 1989: 1504–1511) ดังนั้น 
หากธุรกิจต้องการความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ธุรกิจต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ผนวกกับการแสวงหาวิธีเพื่อเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กร 
(Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2005) โดยนําเสนอขีดความสามารถหลักที่ชัดเจนแตกต่าง
และเหนือกว่าคู่แข่งขัน เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการดําเนินงานธุรกิจจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียน
การบริหารจัดการทกัษะ การจัดการเทคโนโลยี และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนการแสวงหากลยุทธ์นวัตกรรมใหม ่ๆ ให้แก่ธุรกิจ (รังสรรค์ ประเสรฐิศรี. 2549) พบว่า
การพัฒนากลยุทธ์องค์กรที่ใช้ในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วสามารถผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวนอกจาก
ส่งผลด้านคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีต่อลูค้าแล้ว ยังมีผลในด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลงซึ่งสามารถสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน  
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2.1 การศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
สีเขียวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

  องค์กรที่เป็นผู้นําในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียว สามารถได้รับประโยชน์จากการ
แข่งขันและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึงสามารถการสร้างตลาดใหม่ (Chen et al., 2006; Hart 1995, 1997; Peattie 1992; 
Porter and van der Linde,1995) ผลิตภัณฑ์สีเขียวช่วยให้ธุรกิจสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ (Pujari et al., 2003; Dangelico and Pujari, 
2010)  ทั้งนี้ Anas Y. Alhadid1 and As’ad, H. Abu-Rumman (2014) ได้ทําการศึกษาผลกระทบ
ของการปฏิบัตินวัตกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมในจอร์แดน เฉพาะกลุ่มบริษัท Nuqul เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีตัวแปรกลางคือพฤติกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย
พบว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวและนวัตกรรมกระบวนการสีเขียวส่งผลกระทบทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งเป็นสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้  ที่พบว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์      
สีเขียวที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น (Azorin et al, 2009) นอกจากนี้ นวัตกรรม
การสีเขียวช่วยปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือด้าน
การลดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ
องค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถกําหนดราคาสินค้าที่สูงและได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า (Chen, 2008) 
ดังนั้น องค์กรจึงสามารถได้รับประโยชน์จากการแข่งขันผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Chen et 
al., 2006)  
  จากการสังเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้าน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน จึงนําไปสู่การทดสอบ 
สมมุติฐานที่ 2ก ดังภาพที่ 5 
  สมมุติฐานที่ 2ก กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

 
 
ภาพที่ 5  แสดงผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ส่งผล

ต่อการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  
 

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation Stategy) 

 

การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  
(Green Product Creativiry) 

 

ประสิทธิภาพในการแข่งขัน
(Competitive Efficiency) 

H 2ก 
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2.2 การศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

  นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมกระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า  นวัตกรรมกระบวนการสีเขียวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้น ธุรกิจควรลงทุนในนวัตกรรม
กระบวนการสีเขียวเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันซึ่งเป็นประโยชน์กับธุรกิจ (Yu-Shan 
Chen, Shyh-Bao Lai, Chao-Tung Wen, 2006) นอกจากนี้ Vachon and Klassen (2008) 
พิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ในงานวิจัยของเขาซึ่งได้ทําการศึกษาธุรกิจในอเมริกาเหนือ ซึ่งตามที่ Porter (1980) แบ่ง
นวัตกรรมสีเขียวออกเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว และนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว ซึ่งมีผลต่อ
ความแตกต่างด้านต้นทุน และช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้ นวัตกรรมกระบวนการสี
เขียวช่วยปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือด้านการลดความกังวล
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ส่งผลให้
องค์กรสามารถกําหนดราคาสินค้าที่สูงและได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า (Chen, 2008) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Orsato (2006) และ Berrone (2009) ที่ระบุว่า กระบวนการนวัตกรรมสีเขียวไม่เพียงแต่
สามารถป้องกันมลพิษ แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากร และการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม 
ดังนั้น ธุรกิจสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (Chen et 
al., 2006) 
  จากการสังเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้าน
การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน จึงนําไปสู่การทดสอบ 
สมมุติฐานที่ 2ข ดังภาพที่ 6 
  สมมุติฐานที่ 2ข กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

 
 
ภาพที่ 6  แสดงผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation Stategy) 

การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Process 

Development) 
 

 

ประสิทธิภาพในการแข่งขัน
(Competitive Efficiency) 

H 2ข 
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2.3 การศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

  จากการวิเคราะห์วรรณกรรมบนพ้ืนฐานทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตซึ่งอธิบาย
องค์ประกอบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนให้เห็น
ความสามารถด้านการจัดการขององค์กรในการตอบสนองตอ่ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
และนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี (Robert and Grover, 2011; Griffith et al., 2006; Chien and Tsai, 
2012) โดยรูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการใน
องค์กรในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเริ่มจากการกําหนดนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลในองค์กรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร และการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการจนกระทั่งการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การศึกษาของ OECD (2009: 19) พบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทางธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่จงใจหรือไม่จงใจให้เกิดขึ้นก็ได้ ที่นําไปสู่การ
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า นอกจากนี้ มีการค้นพบหลักฐานที่สําคัญเก่ียวกับประโยชน์ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรซึ่งได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐฯ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
นอกจากช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ (Andrews et al., 
2003) หลายธุรกิจได้ทดลองนํากลยุทธ์การจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเวลาหลายปี เช่น บริษัท 
เช่น 3M และ IBM ซึ่งเริ่มดําเนินการในส่วนของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 25 ปี 
นอกจากนี้ Yu-Shan Chen (2006) ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพการจัดการนวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผลกระทบ
กับความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้น ธุรกิจควรลงทุนในนวัตกรรมสีเขียว แก่
องค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์กับธุรกิจในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน สอดคล้องกับ Benito 
and Benito (2005) กล่าวว่า โอกาสของการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พบว่าการจัดการเพ่ือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น “อาวุธ” ที่ช่วยให้
องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันของตนดีขึ้น เนื่องจากการที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องดําเนินการตลาดที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล 5 ประการ คือ 1) การปฏิบัติตามความกดดันเรื่องสิ่งแวดล้อม 2) 
ความได้เปรียบเรื่องการแข่งขัน 3) ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีขึ้น 4) การหาตลาดใหม่และการ
เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Chen, 2010) 
  จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบ
การจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการในองค์กรในด้าน
ต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจาก
การกําหนดนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนอกองค์กร และการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการจนกระทั่งการนําเสนอผลิตภัณฑ์ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งนําไปสู่การทดสอบสมมุติฐานที่ 2ค ดังภาพที่ 7 
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  สมมุติฐานที่ 2ค กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  ด้านรูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม     

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 
3. ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขันที่มีต่อภาพลักษณ์
องค์กร 
 ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) เป็นภาพที่เกิดข้ึนในใจของลูกค้าใน ที่มีต่อความ
เชื่อมั่น ความประทับใจในนวัตกรรมสีเขียว ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณธณ์สีเขียว การพัฒนา
กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีความเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น แปลกใหม่ และแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น ๆ  

จากการทบทวนวรรณกรรม ภาพลักษณ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเน้นที่ภาพรวมของ
องคก์ร นบัตัง้แต่ระบบการบริหารองค์กร สินค้าหรือบริการ ตราสินค้า ความมั่นคง การมีบุคลากรที่มี
คุณภาพ การผลิตที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Jefkins, 1977: 56) ภาพลักษณ์องค์กร 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) คุณสมบัติ คุณประโยชน์ และทัศนคติทีมีต่อสินค้า (Common 
Product Attributes, Benefits, or Attitudes) 2) พนักงานขององค์กรและการสร้างความสัมพันธ์ 
(People and Relationships) 3) คุณค่าและแผนการดําเนินงานขององค์กร (Values and 
Programs) และ 4) ความน่าเชือถือขององค์กร (Corporate CRedibility) (Kellers, 1998: 416 - 
428) ซ่ึงงานวิจัยมุ่งเน้นศึกษาด้านคุณค่าและแผนการดําเนินงานและด้านความน่าเชือถือขององคก์ร) 
นอกจากนี้ Jefkins (1997: 21-22) ได้อธิบายภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจ (CorporateImage) ว่า
หมายถึง ภาพขององค์การใดองค์การหนึ่ง ซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์การที่ประชาชน
รู้จัก เข้าใจ และได้มีประสบการณ์ ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การนั้น ส่วนหนึ่งกระทําได้โดย
อาศัยการนําเสนออัตลักษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย 
เช่น สัญลักษณ์ เครื่องแบบ ฯลฯ ภาพลักษณ์ (Image) จึงเปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ช่วยเอ้ือให้
องค์กรธุรกิจดําเนินงานก้าวหน้าและมั่นคง (Morley, 1998) หมายรวมไปถึงการบริหารการจัดการ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549) เมื่อการ

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation Stategy) 

รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management From) 

 

ประสิทธิภาพในการแข่งขัน
(Competitive Efficiency) 

 

H 2ค 
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แข่งขันเสนอสิ่งที่เหมือนกัน ลูกค้าเป็นผู้แยกความแตกต่างโดยพิจารณาจากตราสินค้า ด้วยเหตุนี้ธุรกิจ
ต้องเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ไว้ให้แตกต่างจากผู้อ่ืนและมีการดําเนินการต่อเนื่อง ในการสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการพัฒนาภาพลักษณ์ของธุรกิจให้แข็งแกร่งจึงต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 
(Finsterwalder and Tuzovic, 2010) นอกจากนี้ Gray and Smeltzer (1985) ระบุว่าภาพลักษณ์
เป็นความประทับใจแบบหนึ่งที่แตล่ะกลุมคนมีต่อองค์กรนั้น ๆ โดยภาพลักษณ์องค์กร เป็นผลมาจาก
ขบวนการประมวลผลที่ลูกค้าเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของลักษณะเด่นแตล่ะข้อของแต
ล่ะองค์กร (Nguyen and Leblanc,1996: 45) ทั้งนี้ DeChernatony (1999) แนะนําว่า เนื่องจากมี
การมองภาพลักษณ์แตกต่างกันไป ธุรกิจทั้งหลายจึงเริ่มพิจารณาให้ความสําคัญกับการประสานงาน 
การจดักิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน โดยมีจุดมุง่หมายในความพยายามให้เกิดการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้ Philip Kotler (2000: 296) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ในบริบทของ
การตลาดไว้ว่า ภาพลักษณ ์(Image) เป็นวิถีที่ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับองค์กร หรือผลิตภัณฑ์ขอองค์กร
และภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการภายใต้การควบคุมของธุรกิจ เมื่อพิจารณา 
ภาพลักษณ์ท่ีองค์การธุรกิจสามารถสร้างได้ อาจจํากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจน โดยจําแนกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ (Product or Service Image) 2) ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) และ 3) ภาพลักษณ์
ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) นอกจากนี้ Enneth E. Boulding (1975:91) ได้ระบุ
ว่า ภาพลักษณ ์อาจแยกองค์ประกอบได้เป็น 4 ส่วน แต่ในความเป็นจริงองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนั้นมี
ความเกี่ยงข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ คือ 1) องค์ประกอบเชิงการรับรู้  (Perceptual 
Component) เป็นสิ่งที่บุคคลไดจ้ากการสังเกตโดยตรง แล้วนําสิ่งนั้นไปสู่การรับรู้ สิ่งที่ถูกรับรู้นี้อาจ
เป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด หรือสิ่งของต่าง ๆ เราได้ภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้
โดยผ่านการรับรู้เป็นเบื้องต้น 2) องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ส่วนที่เป็น
ความรู้ เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตและรับรู้          
3) องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 
อาจเป็นความรู้สึกผูกพัน ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ และ 4) องค์ประกอบเชิงการกระทํา 
(Cognative Component) เป็นความมุ่งหมายหรือเจตนาที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตอบโต้สิ่งเร้า
นั้น โดยเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองคป์ระกอบเชิงความรู้และเชิงความรู้สึก ซ่ึงภาพลักษณ์
องค์กรเป็นสิ่งที่เลียนแบบได้ยากมากท่ีสุดสิ่งหนึ่ง เพราะเป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาภาพลักษณ์ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (Hall, 1993)  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร มีหลายประการ หากพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
เกิดและการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์เกิดขึ้นจาก 2 ส่วน คือ 1) ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal 
Environment) เป็นการกระทําหรือพฤติกรรมขององค์กร ถือว่าเป็นสภาพความเป็นจริงภายในที่บ่ง
บอกถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) และคุณภาพ (Quality) ขององค์ประกอบทางธุรกิจและ 2) ปัจจัย
แวดล้อมภายนอก (External Environment) ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือหรือข้อมูลใหม่ที่แพร่กระจายสู่กลุ่ม
ผู้บริโภคเปูาหมายและสาธารณชนในวงกว้าง (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540: 102) Carlos  lavi  , 
Miguel Guinal u and Eduardo Torres, 2005) ได้ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กรกับความ
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ไว้วางใจของผู้บริโภคโดยการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารแบบดงั้เดิมเปรียบเทียบกับบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ต พบว่าภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผ้บูริโภค โดย Nykamp 
ได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าว่า สามารถสร้างภาพลักษณ์ (image 
differentiation) การปลูกฝังให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงลักษณะเด่นขององค์กรและตราผลิตภัณฑ์ช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าประโยชน์จาการบริหาร
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า เพราะ
ลูกค้าจะบอกปากต่อปากถึงการบริการหรือสินค้าที่ดี และสร้างความภักดี ความเชื่อมั่น และมีส่วน
ร่วมของพนักงานกับบริษัท เนื่องจากการบริหารคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีกับบริษัท (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2554)  

นอกจากนี้ ในการดําเนินงานของธุรกิจภายใต้การแข่งขันด้านเศรษฐกิจและความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ พบว่าประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ เป็นอีกปัจจัย
สําคัญที่สนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางใด ดังนั้นกลยุทธ์การแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง
ย่อมสร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกจิ (Hao, 1993)  

จากการทบวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแข่งขันกับภาพลักษณ์องค์กร 
พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรมีความสําคัญทั้งต่อธุรกิจและลูกค้าเนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงความสําเร็จ
หรือประสิทธิภาพในการแข่งขันของกิจการได้และยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
มุมมองของลูกค้า ธุรกิจจึงจําเป็นต้องหากลยุทธ์ที่สามารถนํามาสู่ประสิทธิภาพในการแข่งขัน รวมถึง
การสร้างเอกลักษณ์และความมีชื่อเสียงของธุรกิจ (Keith, 2003) Porter (1985) ได้กล่าวถึง
ความสามารถในการแข่งขันซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นคุณค่าของธุรกิจที่สามารถสร้าง
ขึ้นสําหรับลูกค้าที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร งานวิจัย
ของ Souiden, Norizan, and Heung (2006) พบว่า การดําเนินงานของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็น
สิ่งสนับสนุนที่ชี้ว่าองค์กรหรือธุรกิจมีนัยสําคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กร ในขณะเดียวกันชื่อเสียงของ
องค์กรก็ยังมีนัยสําคัญกับความจงรักภักดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังพบว่า ชื่อเสียงขององค์กรเป็นตัว
แปรแทรกที่มผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับการประเมินคุณภาพสินค้าของลูกค้า
ด้วย นอกจากนี้ Morley (1998:8) กล่าวว่าภาพลักษณ์ถูกนํามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบประการ
หนึ่งในการบริหาร ช่วยเอ้ือให้องค์กรธุรกิจดําเนินไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงเกี่ยวพันกับกลุ ่มประชาชนจํานวนมากและยิ่งไปกว่านั้นในทางการ
บริหารธุรกจิยงัอาจตีความไดว้่า ภาพลักษณ์ของบริษัทเปรียบเสมอืนสินทรัพย์ (Asset) อันมีค่าซ่ึงยาก
จะประเมนิออกมาเป็นตัวเลขทางบญัชีได้  

จากการสัง เคราะห์วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กร ของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จึงนําไปสู่การทดสอบสมมุติฐานที่   
4ก - 4ข ดังภาพที่ 8 

สมมุติฐานที่ 3ก คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
องค์กรของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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สมมุติฐานที่ 3ข ประสิทธิภาพการแข่งขัน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กร
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

 
 
ภาพที่ 8  แสดงผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์องค์กร 

 
4. ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า  ประสิทธิภาพในการแข่งขันที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) เป็นการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภาพสะท้อนของมุมองผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจ ทําให้ทราบถึง
สถานะการดําเนินงานของกิจการ โดยเน้นที่ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ  ซึ่งวัดจากผลการดําเนินกล
ยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบด้วย การเติบโตของยอดขาย การ
เติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึ้น และการมีผลการดําเนินงานที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย  im ne -  im ne  and  egarra-Navarro (2007) ได้เสนอว่า
ผลการดําเนินงานขององค์กร เป็นตัวแปรที่นําเสนอถึงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลขององค์กร ทั้งนี้  
Nunta, Ooncharoen, and Jadesadalug (2012: 40) กล่าวว่า ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวเงิน ได้แก่ รายได้จากการดําเนินงาน ส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึ้น สําหรับ
ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นตัวเงินได้แก่ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของ
ธุรกิจและมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานเป็นตัวแปรที่สําคัญ ซึ่ง
นํามาใช้ในงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Robert and Carolyn, 2003) ผลการดําเนินงานของธุรกิจทําให้
ทราบถึงสถานะการดําเนินงานในปัจจุบันและมีความสําคัญต่อความความสามารถการแข่งขัน และ
ประกอบการตัดสินใจในอนาคตได้ด้วย (นภดล ร่มโพธิ์ , 2555: 4) ซึ่งกิจการต่าง ๆ กําหนดแนวทาง
การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานจากผลการดําเนินงานที่ต่างกัน บางกิจการเน้น วัดผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน บางกิจการมุ่งเน้นวัดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน และปัจจุบันการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้เกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (Jabboura and 
others, 2012) ทั้งนี ้Liao and Kuo (2014: 300) ได้กําหนดองค์ประกอบของผลการดําเนินงานว่ามี 

 

คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Relationship Quality) 

ภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) 

H 3ก – 3ข 

 

ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
(Competitive Efficiency) 
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3 มิติ ได้แก่ 1) ผลการดําเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) ที่วัดจากรายได้ และผล
กําไรจากการดําเนินงาน 2) ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) ที่วัดจากส่วน
แบ่งตลาดเพ่ิมขึ้น และ 3) ผลการดําเนินงานที่เกิดจากคุณค่าของลูกค้า (Customer Value) วัดจาก
ความพึงพอใจของลูกค้า และการมีลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของลูกค้า นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมของ Clark (1999) และ Haber and 
Reichel (2005) แนะนําว่า การรวมกันของการวัดในเชิงที่เป็นตัวเงิน (finance) และไม่เป็นตัวเงิน 
(non-financial) เป็นข้อเสนอที่ใช้ประเมินได้อย่างมีนัยสําคัญของผลการดําเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ 
กิจการสามารถวัดผลสําเร็จการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้จากผลการดําเนินงานของธุรกิจ  
ซึ่งปัจจุบันหลายกิจการมุ่งเน้นวัดผลการดําเนินงานทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่ตัวเงินควบคู่กันไป 
ตามการศึกษาของ Armesh, Wei, and Marthandan (2014: 40) ระบุว่า ผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพวัดได้จากการเติบโตของรายได้และทํากําไร ตลอดจนการเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้  Hyvo nen (2007) ได้ใช้ตัวประเมินค่าของผลการดําเนินแบบเป็นตัวเงิน
แบบร่วมสมัย เป็นตัวประเมินค่าของผลการดําเนินงานขององค์กรและ Murphy, Trailer, and Hill 
(1996) ไดจ้ําแนกประเภทองคป์ระกอบของผลการดําเนินงานขององคก์ร ออกเป็น 3 ประเภท โดยวัด
จากความมีประสิทธิภาพ (efficiency) การเติบโต (growth) และผลกําไร (profit) สนับสนุนเพ่ิมเติม
ด้วยงานของ Rui -mercade   ero o – Cerdan, and Sabater - S nc e  (2006) เสนอตัว
ประเมินค่าในการรับรู้ของผลการดําเนินงานขององค์กร  โดยใช้ระดับตัว วัดค่าจากการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างว่ายังมีการอภิปรายอีกมากสําหรับผลการดําเนินงานในระดับ Maco ของผล
การดําเนินงานขององค์กร (Weerawardena  O’cass, and Julian, 2006) 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของผลการดําเนินงานของธุรกิจ  ซึ่งเป็นผลการ
ดําเนินงานในด้านตัวเงินไว้ว่า หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของธุรกิจ ทําให้ทราบถึง
สถานะการดําเนินงานของกิจการ โดยเน้นที่ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ ซึ่งวัดจากผลการดําเนินกล
ยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบด้วย การเติบโตของยอดขาย การ
เติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึ้น และการมีผลการดําเนินงานที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กร พบว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ นําไปสู่ผลประโยชน์
ในด้านการปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Kasim and Minai, 2009) สอดคล้องกับการศึกษาของ Day 
and Van den Bulte (2002) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถการจัดการลูกคาที่มีประสิทธิภาพกับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถการจัดการ
ลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า กระบวนการของธุรกิจ และสารสนเทศ
เกี่ยวกับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ และงานวิจัยของ Battor and Battor 
(2010) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพกับผล
การดําเนินงานของธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธ์ภาพ มี
ความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากการจัดการคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
สามารถทําให้ธุรกิจเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า และวิธีการ ปฏิบัติที่ดีในการสร้างความพึงพอใจ
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ให้กับลูกค้า การรักษาลูกค้า และการสร้างผลกําไรด้วยการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
นอกจากนี้งานวิจัยของ Chang (2007) ซึ่งได้ศึกษาผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวคิดการจัดการลูกค้า
เชิงสัมพันธภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร (Interview Survey Methods) ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจตามแนวคิดดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 มุมมองเพ่ิมขึ้น  ดังนี้           
1) ผลการดําเนินงานด้านการเงินของธุรกิจสามารถบรรลุเปูาหมายในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
ความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึ้น และต้นทุนลดลง นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าผลการดําเนินงาน
ทางด้านการเงินมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 2) ผลการดําเนินงานด้านลูกค้า ธุรกิจสามารถ
จัดการกับการร้องเรียนของลูกค้า ทําให้การร้องเรียนของลูกค้าน้อยลง ระดับของความพึงพอใจมากขึ้น 
และลูกค้ากลับมาใช้บริการ เพิ่มขึ ้น 3) ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการภายใน ธุรกิจมี
กระบวนการดําเนินงานที่ดี โดยธุรกิจสามารถลดต้นทุนด้านพนักงานในการบริการ มุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการปรับปรุงเทคนิคการบริการลูกค้าและคุณภาพการบริการที่สม่ําเสมอ 
การปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสาร และ 4) ผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้ และการเจริญเติบโต 
หลังจากนั้น Chang and Ku. (2009) ได้ทําศึกษาเพ่ิมเติมด้วยแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ
สนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณสอดคล้องกัล
ผลการวิจัยของเชิงคุณภาพของ Chang (2007) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Islam and Yang (2009) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจที่เป็นผลมาจากกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 
พบว่า ธุรกิจสามารถบรรลุเปูาหมายในการส่งคุณค่าให้กับลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการจัดกระบวนการ
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการลดระยะเวลาในการบริการ 
การบริการที่มีคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของต้นทุน เพ่ือเปูาหมายของธุรกิจเกี่ยวกับการ
บริการและเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหกับลูกค้า และผลการดําเนินการดังกล่าวนําไปสู่การบรรลุ
เปูาหมายทางการเงิน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแข่งขันกับผลการดําเนินงาน
พบว่า ประสิทธิภาพการแข่งขันย่อมมีที่มาจากกระบวนการดําเนินงานภายใน เปูาหมายการตลาดของ
ธุรกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Phillips, 1999) นอกจากนี้ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธรและสุรชัย อุ
ตมอ่าง (2554) ได้ศึกษาการประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจกับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารประสิทธิภาพทางการแข่งขันกับความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน โดยการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 9 
จังหวัด จํานวน 400 ราย พบว่า การบริหารประสิทธิภาพทางการแข่งขันและความสําเร็จของการ
ดําเนินงานมีความสัมพันธ์กัน โดยความสัมพันธ์แต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ SMEs แต่ละพ้ืนที่จังหวัด ไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านปัญหาและอุปสรรคจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นําความคิด พบว่า การประกอบ
ธุรกิจ SMEs ไม่มีความแตกต่างกันด้านการตลาดและการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต ด้าน
การเงินไม่มีการจัดทําบัญชีการบริหารต้นทุน และไม่มีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งนี้พบการศึกษาของ
นักวิจัยหลายท่านระบุว่า นวัตกรรมสีเขียวมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
(Porter and Van Der Linde, 1995; Klassen and Whybank, 1999; Rao, 2002; Rao and 
Holt, 2005; Chen et al., 2006; Chen, 2008) โดย Chen (2008) ระบุว่าธุรกิจสามารถเพ่ิมผลิต
ภาพสีเขียวโดยการปรับปรุงการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากธุรกิจต้องการความได้เปรียบใน
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การแข่งขันท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ธุรกิจต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมผนวกกับการ
แสวงหาวิธีเพ่ือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานขององค์กร (Schermerhorn, Hunt, and Osborn, 
2005) นอกจากนี้มีงานวิจัยจํานวนมากที่มุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเชิงรุกทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งมีผลลัพธ์ของงานวิจัยที่แตกต่าง กันออกไป บาง
งานวิจัยแสดงผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ในเชิงบวก (Judge, W. and Douglas, T., 1998, Melnyk et 
al., 2003) และให้ความเห็นว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธรุกิจมีความสามารถใน
การแข่งขัน (Stefan and Paul, 2008; Hart, 1995) ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน ลดการใช้
วัตถุดิบ และการใช้พลังงาน (Hart, 1997) ทําให้ทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อมต่างได้รับประโยชน์ (Porter, 
M. and Van der Linde, C., 1995) นอกจากนี้การจัดการสิ่งแวดล้อมยังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Molina, 2008: Iwanowski and Rushmore, 1994) แต่ในทาง
กลับกันบางงานวิจัยไม่ระบุถึงผลกระทบในเชิงบวกของกิจกรรมเชิงรุก ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผล
การดําเนินงานของธุรกิจ (Cordeiro and Sarkis, 1997, Gilley, Phillip et al., 2000; Link, S. 
and Naveh, E., 2006) แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และผลการดําเนินงานของธุรกิจที่แตกต่างกัน ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด  
 จากการสังเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ จุงนําไปสู่การทดสอบสมมุติฐานที่ -
4ก - 4ข ดังภาพที่ 8 
 สมมุติฐานที่  4ก  คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลกระทบ เชิงบวกต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 1400 
 สมมุติฐานที่ 4ข ประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน 
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

 
 
ภาพที่ 9  แสดงผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อ

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 
 
 

 

คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Relationship Quality) 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
(Business Performance) 

H 4ก – 4ข 

 

ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
(Competitive Efficiency) 
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5. ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 ภาพลักษณ์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง เน้นที่ภาพรวมขององค์กร นับตั้งแต่ระบบการ
บริหารองค์กร สินค้าหรือบริการ ตราสินคา้ ความมัน่คง การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ การผลิตที่ทันสมัย 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Jefkins, 1977: 56) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นภาพ
ภาพลักษณ์ขององค์กรสามารถนําพาให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ด้วยผลการดําเนินงานด้านรายได้ที่เป็น
ตัวเงิน และด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของธุรกิจ สอดคล้องกับการศึกษาของ Brodie, James, and 
Brush (2009) ที่พบว่า การสื่อสารการตลาดช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ถึงตราบริการ (ServiceBrand) 
หรือภาพลักษณ์บริการของธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงดังกล่าวจึง
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายการค้าของธุรกิจนั่นเอง เช่นเดียวกับผลการจัยของ Tom and others 
(2006) ที่ระบุว่า ภาพลักษณ์ของธุรกิจมีที่มาจากการรับรู้ของลูกค้าที่สําคัญสองประการคือ         
1) ความสามารถของธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินค้าและการเสนอขายบริการที่มีคุณ 
ภาพและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ธุรกิจมี
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ ทั้งนี้กิจกรรมทั้งสองลักษณะสามารถสร้างความมีชื่อเสียงให้แก่
ธุรกิจ อีกทั้งยังมีผลดีต่อการเพ่ิมจํานวนลูกค้าที่ซือ้สินค้าและบริการมากขึ้น (Albert, 1997) ในขณะที่ 
Neville, Bell, and Menguc (2005) พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งทั้งต่อผล
การดําเนินงานด้านการเงินของธุรกิจ  
 จากการทบวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรมีความสําคัญทั้งต่อธุรกิจและลูกค้าเนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงความสําเร็จ
ของกิจการได้และยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับมุมมองของลูกค้า ธุรกิจจึงจําเป็น 
ต้องหากลยุทธ์ที่สามารถนํามาสู่ประสิทธิภาพในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์และความมี
ชื่อเสียงของธุรกิจ (Keith, 2003) นอกจากนี้ Porter (1985) ได้กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นคุณค่าของธุรกิจที่สามารถสร้างขึ้นสําหรับลูกค้าที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจกับลูกค้าและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร งานวิจัยของ Souiden, Norizan, 
and Heung (2006) พบว่า การดําเนินงานของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสนับสนุนที่ชี้ว่าองค์กร
หรือธุรกิจมีนัยสําคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กร ในขณะเดียวกันชื่อเสียงขององค์กรก็ยังมีนัยสําคัญกับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังพบว่า ชื่อเสียงขององค์กรเป็นตัวแปรแทรกที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับการประเมินคุณภาพสินค้าของลูกค้าด้วย นอกจากนี้ 
Morley (1998:8) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ถูกนํามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งในการบริหาร 
ช่วยเอ้ือให้องค์กรธุรกิจดําเนินไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจขนาด
ใหญ ่ซ่ึงเก่ียวพันกบักลุ่มประชาชนจํานวนมากและยิ่งไปกว่านั้นในทางการบริหารธุรกิจยังอาจตีความ
ได้ว่า ภาพลักษณ์ของบริษัทเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Asset) อันมีค่า ซ่ึงยากจะประเมินออกมาเป็น
ตัวเลขทางบญัชีได้  
 จากการสัง เคราะห์วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กร ของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จึงนําไปสู่การทดสอบสมมุติฐานที่ 5 
ดังภาพที่ 10 
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 สมมุติฐานที่ 5 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 1400 
 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ 
 
6. ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีมี่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์
องค์กรกับผลการด าเนินงานขององค์กร 
 การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันควรพิจารณาความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
(Environmental Turbulence) ซึ่งเป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลอย่างยิ่งที่อาจก่อให้เกิดผลในเชิงบวกหรือ
ลบต่อการดําเนินงานในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจสามารถก่อให้เกิดท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อองค์กรได้เช่นกัน (Lawrence and 
Weber, 2008) ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีระดับความซับซ้อนตั้งแต่ไม่มีความ
ซับซ้อนเลยไปจนกระทั่งมีความซับซ้อนมาก และมีระดับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานตั้งแต่ระดับเสถียรภาพ (Stable) ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
(Dynamic) ที่กิจการต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงและยากต่อการคาดการณ์ในอนาคต (Daft and 
Marcic, 2011: 55; Robbins and Coulter, 2009: 77) ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมี
การเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่
ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมมากข้ึน เช่น พัฒนาอุตสาหกรรม การค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนํามาใช้
อย่างไร้ขีดจํากัด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก (Li 
and Atuahene-Gima, 2002: 475; Labegalini, Gonc  alves-Dias, and Csillag, 2010: 24) 
สภาพแวดล้อมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการดําเนินงานขององค์กรได้  (ชน
งกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547) ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสามารถเป็นทั้งสถานการณ์ที่
เป็นโอกาส (Opportunities) เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค (Threats) และก่อให้เกิดจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดอ่อน (Weakness) ต่อการดําเนินงานได้ (Lawrence and Weber, 2008: 263-265) โดย
ความผันผวนด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ

H 5 
 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
(Business Performance) 

ภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) 
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และระดับโลก ทําให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการ
ปรับตัวสูงขึ้น อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นต้น (West and Bamford, 2010: 101; พงษ์ชัย 
อธิคมรัตนกุล, 2550: 39; สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553: 105) นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรส่ งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า ต่อการเจริญเติบโต
อุตสาหกรรมและการแข่งขันในตลาดโลกเช่นกัน (David, 2009: 77)  สําหรับสภาพแวดล้อม
ทางด้านการเมืองและกฎหมายมีบทบาทสําคัญต่อกิจการในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อม ใน
ประเด็นที่องค์การต้องมีการปรับตัวไปตามอิทธิพลทางการเมืองที่มี การเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็น
ปัจจัยที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคสําหรับกิจการได้ ดังนั้น กิจการระหว่าง ประเทศส่วนใหญ่จึงคํานึงถึง
กรอบเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมว่าต้องมีการกําหนดนโยบายและ ระเบียบข้อบังคับที่
เหมาะสมต่อ ดังนั้น สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (Spiess, 2008: 245; ปรีชา พันธุมสินชัย และพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล , 2551: 
253) ดังนั ้น  ปัจจัยความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของ กิจการอย่างมีนัยสําคัญและมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรให้ความสําคัญ
กับความผันผวน ของสภาพแวดล้อมด้วยการออกแบบการควบคุมการจัดการที่ดีซึ่ งส่งผลให้การ
ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงของกิจการดีขึ้น (DuBrin, 2010: 211; Gordon, Loeba, and Tseng, 
2009: 303-304) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องมีความรู้เท่าทัน ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้น เพ่ือนํามาใช้ในการประเมินสถานการณ์ว่าส่งผลกระทบอย่างไร จากการศึกษาของ 
Armesh, Wei, and Marthandan (2014: 46) พบว่า ปัจจัยความผันผวนของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจส่งผลกระทบต่อการ ดําเนินงานของกิจการและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับ
อิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมไม่สอดคล้องกับการ ดําเนินงานก็ถือเป็นอุปสรรค ในทางหนึ่ง สภาพแวดล้อมอาจมี
ส่วนส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการค้นหา และพัฒนาธุรกิจใหม่ การรับมือกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ ที่สุดในการกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลว
ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินกิจกรรม ในองค์การเกี่ยวข้องกับคู่แข่งขัน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ บทบาทการเมืองและกฎหมาย 
(Montgomery and Weinberg, 1998: 45; Schermerhorn, Hunt, and Osborn, 2011) ดังนั้น 
ผู้บริหารควรนําข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การดําเนินงานในกิจการให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมพูนศักยภาพ
กิจการ เช่น การลดต้นทุนสินค้า การพัฒนาสินค้า สร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและบริการ การควบคุม
คุณภาพสินค้า การส่งมอบ สินค้าตรงตามกําหนดเวลา รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รุธิร์ 
พนมยงค ์และคณะ, 2550: 42) 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
(Environmental Turbulence) ว่าหมายถึง ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลในเชิงบวกหรือลบต่อการดําเนินงานในปัจจุบัน และอนาคตอย่างมี
นัยสําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลก สถานการณ์ทางการเมือง 
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นปัจจัย
แทรกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขัน และผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่ง เป็นปัจจัยสําคัญที่ธุรกิจต้องติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต้องปรับตัวพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์จากการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ผนวกกับความสามารถขององค์กรจึงสามารถดําเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Sorescu, Chandy, and Prabhu , 2003) จึงนําไปสู่การ
ทดสอบผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ความสัมพันธ์ของลูกค้าผลการดําเนินงานของธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
แข่งขันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ จึงนําไปสู่การทดสอบสมมติฐานที ่6 ดังภาพที ่11 
 สมมุติฐานที่ 6 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

 
 
ภาพที่ 11  แสดงผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

 
7. ผลกระทบของการมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
 การมุ่งเน้นการตลาด (Market Pressures) เป็นแนวคิดที่มีแนวทางในการมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดยการสร้างพฤติกรรมของบุคลกรในองค์กร
เพ่ือนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้า ตลอดจนผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าคู่แข่งที่สามารถทํา
ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรและนําไปสู่การมี

H 6 

 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
(Business Performance) 

 

ภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) 

ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ 

(Environmental Turbulence) 
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น ภาวะกดดันที่เกี่ยวกับตลาดนี้ อาจเกิดขึ้นจากลูกค้า 
(Customer) และผู้บริโภค (Consumer) โดยเฉพาะกระแสสิ่งแวดล้อมนิยม (Environmentalismที่
กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 การมุ่งเน้นตลาด เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่องค์กรมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่า
สําหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หรือการมุ่งเน้นตลาดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวคับการ
ติดตามตลาด เพ่ือที่สามารถนําเสนอคุณค่าที่มากกว่าให้คับลูกค้าของบริษัท (Narver และ Slater, 
1990) ในขณะที่ Kohli and Jaworski (1990) ให้ความหมายของการมุ่งเน้นการตลาดว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามแนวคิดทางการตลาด ประกอบด้วย การมุ่งเน้นลูกค้าและการประสานงาน ซึ่งเสนอแนะว่า
การมุ่งเน้นตลาดนํามาสู่การที่แต่ละฝุายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาความเข้าใจในความ
ต้องการปัจจุบันและความต้องการในอนาคตของลูกค้า และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการ
ของลูกค้า มีการถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าไปยังฝุายต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่ง
มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สําหรับ Hunt และ 
Morgan (1995) กล่าวว่า การมุ่งเน้นตลาดเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของลูกค้าและคู่แข่งอย่าง
เป็นระบบ และทําการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตลาด และนํามา ใช้เป็นแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ์ สร้างความเข้าใจ ออกแบบ คัดเลือก และดัดแปลงเพ่ือให้ตอบสนองต่อลูกค้า
และคู่แข่งขัน  นอกจากนี้ ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ (2552)  กล่าวว่าการมุ่งเน้นตลาดมีความสัมพันธ์
ทางตรงและทางอ้อมกับผลการดําเนินงานผ่านกลยุทธ์นวัตกรรม และผ่านความตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปยังผลการดําเนินงาน การมุ่งเน้นตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
การดําเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sin et al., (2000); Leo et al., (2005) การมุ่งเน้น
ตลาดเป็นสิ่งสําคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง และนําไปสู่กลยุทธ์การ
แข่งขันของธุรกิจ (Atuahene-Gima and Li, 2002: 61-81)  
 การศึกษาของ Narver and Slater (1990); HuIt (2004); Rhee (2006) ได้สรุป
องค์ประกอบของปัจจัยการมุ ่งเน้นตลาดได้เป็น 3 ด้านได้แก่ การมุ ่งเน้นลูกค้า (Customer 
orientation) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor orientation) และการประสานงานภายในองค์กร 
(Inter functional coordination) ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวก่อให้เกิดกระบวนการสร้างกิจกรรม
ระหว่างหน่วยงานในองค์กรทั้งในเรื่องของข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของคู่แข่งขัน ตลอดจนการให้ความสําคัญต่อขั้นตอนของการ
ประสานความร่วมมือของพนักงานในองค์กร  ส่วนการศึกษาของ Kohli and Jaworski (1990); 
Kohli, Jaworski, and Kumar (1993); Lee and Tsai (2005) ระบุว่า ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาด (Market Intelligence 
Generation) การเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาด (Market Intelligence Dissemination) และการ
ตอบสนองต่อตลาด (Market Responsiveness) ในขIะที่การศึกษาของ Ruekert (1992) ใช้กรอบ
ทางด้านวัฒนธรรมของการตลาดและมุมมองเซิงกลยุทธ์ ได้จําแนกองค์ประกอบของการมุ่งเน้นตลาด
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ การได้รับและใช้ข้อมูลของลูกค้า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลดังกล่าว และการใช้แผนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การมุ่งเน้นการตลาดเป็นปัจจัยสําคัญในการบ่งชี้ถึง
ความสามารถในการทํากําไรขององค์กรและความสามารถทางนวัตกรรม (Hult et al., 2004; Lee 
and Tsai, 2005) การมุ่งเน้นการตลาดเป็นแหล่งของความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ 
(Morgan et al., 2009) และมีผลกระทบต่อการปรับปรุงผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ โดยการ
มุง่เน้นการตลาดเป็นแนวคิดที่มีแนวทางในการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกคา้ ซึ่งสามารถทําให้ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุดและนําไปสู่การมีผลการดําเนินงานของธุรกิจใน
ระดับที่สูงขึ้น (Jaworski and Kohli, 1993) ผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า การ
มุง่เน้นการตลาดสามารถช่วยทําใหอุตสาหกรรมการผลิตหรือธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ มีผลการดําเนินงาน
ที่ดี เช่น งานวิจัยของ Kohli and Jaworski, (1990); Jaworski and Kohli, (1993) Narver and 
Slater, (1990); Slater and Naver, (1994) และ Mahmoud, (2011) เป็นต้น  Sin et al. (2005) 
ที่พบว่า ระบบการมุง่เน้นการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตรา
ผลตอบแทนจากการขาย การเจริญเติบโตของยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด การรักษาลูกค้าเก่า 
ความพึงพอใจของลูกค้า และความน่าเชื่อถือ งานวิจัยของ Zheng-Zhou et al. (2009) ที่พบว่า 
ระบบการมุ่งเน้นการตลาดด้วยการมุ่งเน้นลูกค้ามีผลต่อการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมุ่งเน้นการตลาดด้วยการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับธุรกิจ ในการที่
สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านความแตกต่างของธุรกิจที่สามารถนําไปสู่การบรรลุถึงการมี
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ตลอดจนผลการดําเนินงานขององค์กร 
งานวิจัยของ Morgan et al. (2009) ที่พบว่า การมุ่งเน้นการตลาดมีผลกระทบต่อผลกําไรต่อ
สินทรัพย์ โดยระบบการมุ่งเน้นการตลาดเป็นแหล่งของความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากการที่
องค์กรสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและการพัฒนามากกว่าคู่แข่งขัน และงานวิจัยของ 
Mahmoud (2011) ที่พบว่า การมุ่งเน้นการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดําเนินงานทาง
การเงิน โดยการมุง่เน้นการตลาดนั้นทําให้องค์การสามารถบรรลุถึงผลการดําเนินงานที่ดีได้ จึงนําไปสู่
การทดสอบผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จึงนําไปสู่การทดสอบสมมติฐานที ่7ก – 7ค ดังภาพที ่12 
 สมมุติฐานที่ 7ก การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 สมมุติฐานที่ 7ข การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 สมมุติฐานที่ 7ค การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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ภาพที่ 12  แสดงผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดที่มีต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
 
8. ผลกระทบของแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
 แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Pressures) หมายถึง แรงกดดันที่เกิด
จากบุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่ให้ความสนใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ได้แก่ ผู้บริโภค 
ตัวแทนทางการค้า ผู้ผลิตในขั้นต้นหรือผู้ผลิตวัตถุดิบ ตัวแทนภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องต่อธุรกิจโดยตรง   
 พัฒนาการของทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียมีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิดของ Barnard (1938) 
ในหนังสือเรื่อง The Functions of the Executive ที่นําเสนอมุมมองด้านบวกของผู้จัดการในการ
สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต่อมา Freeman (1984) สนับสนุนว่าผู้บริหารต้องสร้างความ 
พอใจต่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของบริษัทซึ่งมีหลากหลายประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต องค์กรชุมชนในท้องถิ่น จึงกล่าวไดว้่า ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียคือ กลุ่มและบุคคล ผู้ซึ่งอาจมี
ผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากความสําเร็จของภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับ Post Lawrence 
and Weber (2002) ให้นิยามผู้มีส่วนได้เสียคือบุคคลหรือกลุ่ม ซึ่งมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินใจด้านนโยบายและการปฏิบัติขององค์กร จากการศึกษาของ Henriques and 
Sadorsky (1999) เขาได้ระบุประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 ประเภท คือ การกํากับดูแล
สิ่งแวดล้อม (เช่น รัฐบาล ) องค์กร (เช่น ลูกค้า) ชุมชน (เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)) และสื่อ 
บริษัทที่ยอมจํานนต่อแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ มีความเสี่ยง และมีความเป็นไปได้ที่
ล้มเหลวสูง ในทางตรงกันข้ามการจัดการ อย่างเป็นระบบของความสัมพันธ์ของธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถนําไปสู่การได้รับประโยชน์ในการปรับปรุงองค์กรที่ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน

H7ก – H7ค 

 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation Strategies) 

 

 

การมุ่งเน้นตลาด 
(Market Orientation) 

 

การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  
(Green Product Creativiry) 

การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Process 

Development) 

รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

(Environmental Management From) 



71 
 

 

การเงินของธุรกิจ (Darnall et al., 2008; Dangelico and Pujari, 2010; Harrison et al., 2010) 
ทั้งนี้ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อม  กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีอํานาจในการจัดการ  การรับรู้กับความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสําคัญ (Mitchell et al., 1997; Henriques 
and Sadorsky, 1999; Banerjee, 2001) นอกจากนี้ การศึกษาของ Zhang et al. (2008) แสดงให้
เห็นถึงแรงกดดันของชุมชน มีบทบาทในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ธุรกิจมีหน้าที่ ในการปรับปรุงการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน และด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีการพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันมากขึ้นระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดการด้านนวัตกรรมสีเขียว
เป็นสิ่งสําคัญที่ได้รับการปฏิบัตอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง (Christmann and Taylor, 2001; 
Perkins and Neumayer, 2009; Zeng et al., 2009) และเพ่ือรักษาความถูกต้องตามกฎหมายซึ่ง
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ บริษัทข้ามชาติอาจใช้มาตรการเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ (Jiang and Bansal, 2003) นอกจากนี้ Freeman and 
Soete (1999);  Porter (1991) และ Porter and van der Linde (1995) กล่าวว่า กฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาล มีผลต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ องค์กรจึงต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลอาจเอาชนะความเฉื่อยขององค์กรที่ยอมรับความคิดใหม่ ๆ 
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสิ่งอํานวยความสะดวกแจ้งเตือนไปยังความไร้ประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เป็นไปได้  นอกจากนี้ Ashford (1993), Jaffeet al (1995) และ Kemp’s 
(1997) ได้ระบุของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมหลายลักษณะที่มีที่สําคัญสําหรับการสร้างบริบทที่
ธุรกิจมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความยืดหยุ่น ระยะเวลาที่เพียงพอ
สําหรับความเชื่อมั่นในการดําเนินงาน  จากความกังวลของสังคมที่มีต่อผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้นําไปสู่ การ
เพ่ิมขึ้นของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว (Rugman and Verbeke, 1998) ชุมชนก็เป็น
อีกหนึ่งประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เป็นความกังวลของอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหล่านี้  (Gon  lez-Benito J.  
Gon  le - enito  ., 2010) ชุมชน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีต่อ
กลยุทธ์สีเขียวขององค์กร (Sharma and Henriques, 2005; Pavlovich and Akoorie, 2010) พวก
เขาสามารถปลุกระดมสาธารณชนให้เรียกร้องด้านการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
(Benn et al., 2009) หลายบริษัทที่ล้มเหลวจากการยอมจํานนต่อแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการประท้วงของชุมชน (Hoffman, 2000) ในทางตรงกันข้ามกัน ชุมชนก็เป็นผู้บริโภคที่เผยแพร่ 
สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของธุรกิจในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sarkis et al., 2010) 
ดังนั้นการตอบสนองความต้องการของชุมชนผู้มีส่วนได้เสียที่ดี ส่งผลต่อความสามารถปรับปรุงหรือ
รักษาความสัมพันธ์กับชุมชน (Raines, 2002; Delmas and Toffel, 2004; Zhang et al., 2008) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนวัตกรรม         
สีเขียวขององค์กรพบว่า ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและการพ่ึงพาทรัพยากรการเปลี่ยนแปลง 
โดยระดับความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขององค์กรนวัตกรรม
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สีเขียว ( Bansal 2005 ; Kassinis and Vafeas 2006) เป็นสิ่งสําคัญขององค์กรสีเขียว ที่ต้องระบุ
และประเมินแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษารูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร  (Hart , 1995; Murillo - Luna et al, 2008) และด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของลูกค้า ธุรกิจได้เริ่มผลักดันการปรับปรุงการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
(Christmann, 2004; Wagner, 2007; Darnall et al., 2008; Horbach, 2008; Delmas and 
Montiel, 2009; Massoud et al., 2010) แรงกดดันจากลูกค้าอาจเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทนํา      
กลยุทธ์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสีเขียว (Buysse and Verbeke, 2003; Sharma and Henriques, 
2005; Murillo-Luna et al., 2008; Sandhu et al., 2010; Sarkis et al., 2010) นอกจากนี้ ลูกค้า
ต้องการสัญญานที่เป็นบ่งชี้ของธุรกิจในการมุ่งมั่นในการปกปูองสิ่งแวดล้อม (King et al., 2005; 
Nishitani, 2009) กลยุทธ์เหล่านี้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ และได้รับประโยชน์
จากผลิตภัณฑ์ในด้านการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองหรือมี
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสําหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
(Zhu and Sarkis, 2004) ซึ่งต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่น่าเชื่อถือในการที่เข้า
สู่ตลาดโลก นอกจากนี้พบว่า แรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสียในนวัตกรรมสีเขียวกระตุ้นให้เกิดเครือข่าย
ของซัพพลายเออร์เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมสีเขียว ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสําหรับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เราไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจกับแรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสีย แต่การเลือกกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์
อันดีระหว่างแรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร (Rothenberg and Zyglidopoulos, 2007)   
 จากการสังเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้านการ
พัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม  และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
จึงนําไปสู่การทดสอบสมมุติฐานที่ 8ก – 8ค ดังต่อไปนี้ 
 สมมุติฐานที่ 8ก แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 สมมุติฐานที่ 8ข แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 สมมุติฐานที่ 8ค แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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ภาพที่ 13  แสดงผลกระทบของแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
 
9. ตัวแปรควบคุม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
ได้กําหนดตัวแปรควบคุม (Control Variables) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 2 ตัว ได้แก่ 1) ขนาดธุรกิจ 
(Firm Size) และ 2) และระยะเวลาการดําเนินกิจการ (Firm Age) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยคาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม จึงควบคุมไว้เพ่ือให้ผลของตัวแปรตามเกิดจากตัวแปรอิสระอย่างแท้จริง 
ทั้งนี ้สําหรับตัวแปรขนาดของธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม จากการศึกษาของนักวิจัยหลาย
ท่านที่ระบุว่า กิจการขนาดใหญ่มีเงินทุนมากมีแนวโน้มการลงทุนพัฒนาศักยภาพที่มีมาตรฐาน ในทาง
ตรงกันข้ามกิจการขนาดเล็กเมื่อมีเงินทุนน้อยไม่สามารถดําเนินงานได้เต็มศักยภาพและมีความเสี่ยง
การดําเนินงานค่อนข้างสูง (Hung Lau, 2011: 881; Lee, 2008: 195) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Gonzalez, Sarkis, and Adenso-Diaz (2008: 1026) ที่ระบุว่า ขนาดของกิจการมีบทบาทสําคัญต่อ
การใช้ทรัพยากรและความสามารถ โดยกิจการขนาดใหญ่มักจะมีทรัพยากรทางการเงินมากและมี
ความสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมดีกว่ากิจการขนาดเล็ก ในขณะเดียวกันกิจการขนาดใหญ่
ต้องเผชิญกับแรงกดดันมากกว่ากิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่ องจากสังคมคาดหวังว่ากิจการ
ขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมมากกว่า นอกจากนี้ ตัวแปร
ระยะเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจก็ เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัยคาดว่าส่งผลต่อตัวแปรตาม จาก
การศึกษาของ Lin and Chen (2007) ระบุว่า หากเปรียบเทียบความสามารถของธุรกิจในการ

H8ก – H8ค 

 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation Strategies) 

 

แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholder Pressures) 

 

การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  
(Green Product Creativiry) 

การพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 

Process Development) 

รูปแบบการจัดการทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 

Management From) 
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แนะนําหรือพัฒฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ขนาดของธุรกิจและระยะเวลาการดาเนินงานของธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานแตกต่างกัน ส่วนองค์กรที่มีระยะเวลาการดําเนินงาน
ของธุรกิจมากมแีนวโน้มที่จะมีความเฉื่อยเพราะระบบการดําเนินงานที่ซับซ้อนและไม่ ยืดหยุ่น 
(Majumdar, 1997) ดังนั้นผู้วิจัยจึงควบคุมตัวแปรดังกล่าวไว้ให้ผลของตัวแปรตามเกิดจากตัวแปร
อิสระอย่างแท้จริง โดยได้กําหนดขนาดของธุรกิจซึ่งพิจารณาจากทุนจดทะเบียน โดยแบ่งขนาดของ
ธุรกิจออกเป็น 3 ขนาด คือ ธุรกิจขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท) ธุรกิจขนาดกลาง 
(ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) และธุรกิจขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป) 
ส่วนระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ น้อยกว่า 5 ปี  5 - 10 ปี 11 - 15 ปี 
และมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุ” มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method Research) รูปแบบน า – แบบรอง (Dominant-less Dominant Design) คือใช้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลัก แล้วน าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มาเสริมเพ่ือขยายความ ตรวจสอบยืนยันและเพ่ิมความลึกของข้อมูล เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (DesCRiptive Research) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. วิธีวิทยาการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause – and Effect Relationships) เพ่ือสร้างรูปแบบ 
(Model) กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยเชิง
ประจักษ์ (Kerlinger, 1973: 379; Kumar, 2005: 60-61; สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 47 - 48) 

2. วิธีวิทยาการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้
ข้อมูล เชิงลึก เ พื่อมาสนับสนุนและช่วย อธิบายผลการวิจัย โดยใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยา  
(Phenomenological Research) เพ่ือศึกษาปรากฎการณ์กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่เกิดขึ้นด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (ชาย โพธิสิตา, 2554: 153; Patton, 1990: 
104) 
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ภาพที่ 14 แสดงแนวคิดการศึกษาวิจัย 

ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

1.การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีความสามารถ
เชิงพลวัต ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์ 
และทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 

กระบวนการ 

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลที่ได้ 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

ขั้นที่ 2 สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

2. สร้างแบบสอบถาม  
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ของธุรกิจในอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

1. ก าหนดนิยามศัพท์ 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. ตรวจสอบคณุภาพ ความเหมาะสมของ 
เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงโดย 
- ใช้ IOC ทดสอบเครื่องมือมผีู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
- น าไป Try out กับกลุ่มตัวอยา่ง 
- หาความเช่ือมั่นวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอน

แบบสอบถามที่มี
คุณภาพ เพื่อใช้
ในการศึกษาวิจัย 

ส่งแบบสอบถามไปยังประชากรที่เป็นผู้
บริหารธรุกิจในอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทยท่ีไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
จ านวน 730 ราย ทางไปรษณีย ์

3. เก็บรวบรวมข้อมลู ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตของไทย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001ฯ 

วิเคราะหห์าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(Causal Research) โดยใช้สถิติ 
Multiple Regression Analysis  

4. วิเคราะห์ข้อมลู ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยทีไ่ด้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ขั้นที่ 3 ด าเนินวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

วิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) 
ควบคู่ ไปกับการสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูล
หลัก 

5.การวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีปรากฏการณ์วิทยา  

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายข้อมูลกลยุทธ์
น วั ต ก ร ร ม สี เ ขี ย ว ข อ ง ธุ ร กิ จ ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยฯ 

สรุปผลการศึกษา
เชิงปริมาณและเชิง
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
อภิปรายผล 

6. สรุปผล
การศึกษาวิจัย 

รายงานผลการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว: หลักฐานเชิงประจักษ์ของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

จัดท า
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย 
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จากภาพที่ 14 แสดงแนวคิดการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบความสอดคล้องระหว่าง
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งผู้วิจัย
ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) เพ่ือให้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยและมีคุณภาพมากข้ึน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดและก าหนด
ตัวแปรส าหรับการวิจัย  

ขั้นที่ 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามโดยการสังเคราะห์และพัฒนาข้อค าถามจากการศึกษา
ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการที่มีนโยบายด้านการพัฒนานวัตกรรมสีเขียว 

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Research) โดยใช้สถิติสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001  

 ขั้นที่ 5 ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีปรากฏการณ์
วิทยา (Phenomenological Research) เพ่ือศึกษาปรากฎการณ์การก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ในการด าเนินธุรกิจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-EPDth Interview) ควบคู่กับการสังเกตการณ์แบบ 
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) กับกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยบันทึก
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือน าไปสู่คุณภาพความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผลการด าเนินงานขององค์กร และภาพลักษณ์องค์กร 

ขั้นที่ 6 คือ การสรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อภิปรายผลและจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และรายงานผลการศึกษากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

ทั้งนี้เพื่อให้การวิจัยมีระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการ
วิจัยประกอบด้วย แบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ในรูปแบบน า - 
แบบรอง (Dominant-less Dominant Design) คือใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นหลักและใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาเสริมเพ่ือขยายความ ตรวจสอบ
ยืนยัน และเพ่ิมความลึกของข้อมูล โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการวิจัยความสัมพันธ์แบบเชิงสาเหตุ 
(Causal Research) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause – and Effect 
Relationships) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีวิจ ัยปรากฏการณ์
วิทยา (Phenomenological Research) เพ่ือศึกษาปรากฎการณก์ารก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
ในรูปแบบมุ่งท าความเข้าใจความหมายของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูล (Hermeneutic 
Phenomenology) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (ชาย โพธิสิตา, 2554: 180) 

 
ประชากร 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ของการวิจัยครั้งนี้
เป็นระดับองค์การ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 730 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2557) 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มตัวอย่างแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) จาก   

ผู้ข้อมูล  ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม จ านวน 730 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2557) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวน
แน่นอน จึงใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.95 หรือมีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่ขนาดประชากร จ านวน 730 ราย 
 

 n=          (   )     (   )
             (   )

 
 

 ก าหนดให้  n  คือ จ านวนหรือขนาดของตัวอย่าง 
 N  คือ จ านวนหรือขนาดของประชากร (730 ราย) 
 e 2 คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ (0.05) 
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 P  คือ สัดส่วนของประชากร ก าหนดให้เป็น 0.50 ส าหรับขนาดของตัวอย่าง
มากที่สุด 
  X 2 คือ การแจกแจงของ Z เป็นค่าไคสแควร์ (Chi-square Value) ที่ 
1 Degree offreedom เปิดตารางได้ 3.841 

 
             n  =    3.841 
 

  =      3.841 x 182.5   
           1.8225+0.96  

   =     252 

 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 252 ราย อย่างไรก็ตามการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ มีข้อจ ากัดในเรื่องอัตราการตอบกลับจ านวนน้อย 
อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยทั่วไปถ้าไม่ทวงแบบสอบถาม ประมาณร้อยละ 20 
จึงถือว่ายอมรับได้ (Aaker, Kumar and Day, 2001) แต่เนื่องจากประชากรมีจ านวน 730 ราย 
เพ่ือให้เป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ (Panayides, 2007) ผู้วิจัยได้ใช้ประชากร
ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างการศึกษา โดยมีกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารฝ่าย
วางแผนกลยุทธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) 

2. กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลัก
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่สอดคล้องกับการวิจัยและสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key informants) 
ในระดับลึกได้ (Patton, 1987: 52; Dixon and others, 1987: 137; สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 127) 
กับกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมสีเขียว
หรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 

ผลกระทบเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งตัวแปรสาเหตุ 
(Antecedent Variable) และตัวแปรผลลัพธ์ (Consequence Variable) สามารถอธิบายได้เป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 การทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการเที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

     (730)(0.5) (1-0.5) 
0.052 (730-1) + 3.84(0.5) (1-0.5) 
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 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ประกอบด้วย  ด้านการสร้างสรรรค์
ผลิตภัณฑ์ สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขันของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 กลุ่มที่ 2 การทดสอบผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพใน
การแข่งขันท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน และภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงาน และภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 กลุ่มที่ 3 การทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรและผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 กลุ่มที่ 4 การทดสอบผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรแทรก ได้แก่ ความผันผวนของสภาพแวดล้อม 
 กลุ่มที่ 5 การทดสอบการมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนา
กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การมุ่งเน้นการตลาด แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวด้านการ
พัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียว: หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่มตามวิธีการวิจัย ได้แก่ 1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และ 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – 
Structured Interview) รายละเอียดดังนี้ 
 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามซึ่งได้สร้างตามความมุ่งหมายของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย
ทีก่ าหนดขึ้นและนิยามปฏิบัติการเพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการ โดยใช้มาตรวัด
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-
Ended Questionnaire) และเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือน  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่ว ไปของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะค าถามแบบปลายปิดและเป็นค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย ขนาดธุรกิจ/ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 
จ านวนพนักงาน ลักษณะสินค้าที่ผลิต ระยะเวลาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 และประสบการณ์
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
 ตอนที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่สร้างขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จ านวน 14 ข้อ ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การสร้างสรรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว จ านวน 4 ข้อ 2) การพัฒนากระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ข้อ  
และ 3) รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่ง
สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จ านวน 17 ข้อ ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย คุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า จ านวน 5 ข้อ ประสิทธิภาพในการแข่งขัน จ านวน 4 ข้อ ภาพลักษณ์องค์กร 
จ านวน 4 ข้อ และผลการด าเนินงานขององค์กร จ านวน 4 ข้อ  
 ตอนที่ 5 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จ านวน 4 ข้อ  
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 ตอนที่ 6 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่
สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จ านวน 7 ข้อ ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย  
การมุ่งเน้นตลาด จ านวน 3 ข้อ และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 4 ข้อ  
 ตอนที่ 7 ข้อค าถามปลายเปิด (Open - Ended Questionnaire) เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi–Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participate Observation) กับ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมสีเขียว 
คุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือรางวัลที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว จ านวน 5 แห่ง ซึ่งแบ่งตาม
ขนาดของธุรกิจหรือทุนจดทะเบียน ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนมากกว่า  200 ล้านบาท
ขึ้นไป) จ านวน 2 แห่ง ธุรกิจขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) จ านวน 1 แห่ง และ
ธุรกิจขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 1 แห่ง โดยธุรกิจขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย 1) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง ประกอบด้วย 1) บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด และธุรกิจขนาดเล็ก 
ได้แก่ 1) บริษัท ภูมิวิศภ์เอ็นจิเนียริ่ง 
 ซึ่งข้อมูลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเป็นกรณีศึกษาที่เป็น
ตัวแทนแสดงข้อมูลสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

 ผู้วิจัยได้สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและ 
ผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ดังนี ้

 
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 

 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามซึ่งได้สร้างตามความมุ่งหมายของการวิจัย  
1.1 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลก าหนด

นิยามปฏิบัติการของตัวแปร ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบข้อค าถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นก าหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดขึ้นและนิยาม
ปฏิบัติการเพ่ือน ามาเป็นกรอบการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

1.2 จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณตามกรอบ 
แนวคิดการวิจัยและคลอบคลุมนิยามศัพท์ของตัวแปรที่ได้พัฒนาขึ้นมา ด้วยการสร้างตั วชี้วัดเกี่ยวกับ 
ตัวแปรที่ศึกษาจ านวน 10 ตัวแปร ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัยและนิยาม
ศัพท์เฉพาะ ประกอบด้วย ประกอบด้วย ตัวชี้วัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
2 ตัวแปร ตัวชี้วัดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 3 ตัวแปร ตัวชี้วัดความผันผวนของสภาพแวดล้อม 1 ตัวแปร 
และตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 4 ตัวแปร เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
ต่อไป 

1.3 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เกี่ยวกับการด าเนินงาน และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ธุรกิจ โดยน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อค าถามที่สอดคล้องกับบริบท
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มากที่สุด 

1.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยและจากการสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
การใช้ภาษาและความครอบคลุมเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ค าแนะน า 
และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1.5.1 รองศาสตราจารย์จรูญ สุขเกษม อาจารย์ประจ าคณะอนุรักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

1.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณทัติ บุญรัตนกิตติภูมิ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

1.5.3 ดร.นรา พงษ์พานิชย์ อาจารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1.6 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง 
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1.7 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมือที่ส าคัญและแนวค าถาม
ในการวิจัยที่ได้พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi –
Structured Interview) ก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) 
เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก ปากกา โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
 
2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทดสอบความความตรง ความเท่ียง ค่าอ านาจจ าแนก ดังนี้ 
2.1 ทดสอบความตรงด้วยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) และน าไปปรับปรุงข้อค าถาม จากนั้นหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์วิจัย โดยใช้ สูตร IOC (Index 
of Item Object Congruence) = ∑ R /N ผลการประมวลความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่ได้รับ
การพิจารณาแบบสอบถามเป็นรายข้อพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่า 0.868 - 
0.918 ซึ่งค่าดัชนีตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและ
สามารถน ามาใช้ในการสอบถามได้ (Rovinelli and Hambleton, 1976)  

2.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 185 
ราย เพ่ือหาความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer- Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งผลการทดสอบ
ค่า KMO พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.569 – 0.837 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และมีค่าเข้าใกล้ 1 (ตารางที่ 
30 ภาคผนวก ค) ส าหรับผลการทดสอบค่า Bartlett’s Test of Sphericity พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.000 
ทุกตัวแปร ดังนั้นผลการทดสอบค่าสถิติ 2 ด้าน สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2550) ส าหรับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
เครื่องมือด้วยการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือ
ยืนยันว่าแต่ละข้อค าถามว่าเป็นตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ จากการทดสอบพบว่า
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.682 – 0.956 ซึ่งสอดคล้องกับ (Hair et 
al., 2006) ระบุว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบควรมีตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (ตารางท่ี 31 ภาคผนวก ค) 

2.3 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของแบบสอบถาม 
ที่สร้างขึ้นเพื่อน าไปใช้แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และน าไปทดลองใช้ (Try out) โดยสุ่มแบบเป็น 
ระบบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.719 – 0.898 
ซึ่งต้องมีค่า  มากกว่า 0.70 ขึ้นไป จึงยอมรับได้ (Hair et al., 2006: 102) โดยการ
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สร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.719 การพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.840 รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.859 คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ 0.758 ประสิทธิภาพในการแข่งขัน มีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาเท่ากับ 0.747 ภาพลักษณ์
องค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.850 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ 0.852 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.898 การมุ่งเน้น
ตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.795 และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.928 (ตารางท่ี 29 ภาคผนวก ค) 

2.4 การหาอ านาจจ าแนก (Power of Discrimination) เพ่ือพิจารณาข้อค าถามที่ใช้ใน 
การวิจัยว่าสามารถจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้หรือไม่ ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ
ค าถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Item-total Correlation) ต้องมีค่าอ านาจจ าแนก 
ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (Johnson - Conley, 2009: 49) ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกของตัวแปรทั้งหมดอยู่
ระหว่าง 0.67 - 1.00 (ตารางท่ี 3 และตารางที่ 31 ภาคผนวก ค) 
 
ตารางที่ 4 สรุปค่าอ านาจจ าแนก ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ตัวแปร 

ค่าความ 
เชื่อม่ัน 

(Cronbach 
Alpha) 

ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

(Discriminant 
Power) 

ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

(Factor 
Loading) 

1. การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว (GPC) 0.719 0.835 0.682 - 0.842 
2. พัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (DGP) 0.840 0.868 0.767 - 0.821 
3. รูปแบบการจัดการที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม (EMF) 0.859 0.934 0.790 - 0.863 
4. คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้า (RQ) 0.758 0.868 0.810 - 0.889 
5. ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE) 0.917 0.747 0.812 - 0.880 
6. ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (BP) 0.918 0.852 0.672 - 0.926 
7. ภาพลักษณ์องค์กร (CI) 0.918 0.850 0.790 - 0.883 
8. ความผันผวนของสภาพแวดล้อม (ET) 0.918 0.898 0.795 - 0.924 
9. การมุ่งเน้นตลาด (MO) 0.89 0.795 0.859 - 0.948 
10. แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SP) 0.918 0.928 0.830 - 0.956 

 
2.5 ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple 

Regression) ตามเงื่อนไข 5 ข้อ ดังนี้ 
2.5.1 ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear Relationship) ระหว่าง

ตัวแปรโดยพิจารณาค่า Significant จากค่า ANOVA ที่มีนัยส าคัญ จากการตรวจสอบพบว่า ทุกการ
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ทดสอบมีค่า Significant เท่ากับ 0.000 เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น คือตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงทุกสมการในทิศทางเดียวกัน และผลการสรา้งกราฟ Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (ภาคผนวก จ) 

2.5.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 
10 ตัว โดยสร้างแผนภาพกระจาย ซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง นั่นคือ
ทุกตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ โดยข้อมูลมีการกระจายรอบเส้นตรง (ภาคผนวก จ) 

2.5.3 การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุ (Multicollinearity) คือ
การ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในการ
วิจัย จากการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง 0.257 - 0.758 ซ่ึง
มีค่าน้อยกว่า 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) แสดงว่าตัวแปรอิสระต่าง ๆ ไม่เกิดปัญหา
สหสัมพันธ์ (ภาคผนวก จ) 

2.5.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) โดย 
พิจารณาจากค่า Residual ทุกสมการและแผนภาพการกระจาย Scatter Plot พบว่า ค่า Residual 
ในทุกสมการกระจายเหนือและใต้ระดับศูนย์ ถือว่าการกระจายของตัวแปรตามในแต่ละค่าของตัวแปร
อิสระมีความแปรปรวนในลักษณะคงท่ี (ภาคผนวก จ) 
 

การรวบรวมข้อมูล 
 

  ส าหรับวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
และ วิธีการดังนี้ 
 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

1.1 การใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์กับประชากรที่ใช้ศึกษา
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม จ านวน 730 ราย 

1.2 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ หรือผู้บริหารฝ่ายการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 730 ชุด โดยเริ่ม
ส่งแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตามรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมแนบ
ซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกัน ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาในช่วงแรก จ านวน 106 ฉบับ มี
แบบสอบถามส่งคืนมาเนื่องจากยกเลิกกิจการไม่ทราบที่อยู่ใหม่ จ านวน 32 ฉบับ และมีแบบสอบถาม
ส่งกลับมาในช่วงหลัง หรือเมื่อครบก าหนดวันที่ 20 มกราคม 2559 จ านวน 79 ฉบับ ผู้วิจัยตรวจสอบ



87 

ข้อมูลแบบสอบถาม พบว่ามีจ านวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 185 ฉบับ รวมระยะเวลาเก็บ
รวบรวมข้อมูล 60 วัน 

1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามทั้ง 1 85 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.50 ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยสอดคล้องกับเกณฑ์ จ านวนการตอบ
กลับ แบบสอบถามทางไปรษณีย์ที่ยอมรับได้มีอัตราการตอบกลับไม่ต่ ากว่าร้อยละ20 (Aaker, 
Kumar and Day, 2001) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จ านวน 
จ านวนแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ 730 
จ านวนแบบสอบถามที่คืนกลับมาเนื่องจากย้ายกิจการไม่ทราบที่อยู่ใหม่ 32 
จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 185 
จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับในช่วงแรก 106 
จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับในช่วงหลัง 79 
สรุป อัตราร้อยละการตอบกลับของแบบสอบถาม 185/ (730-32) x 100 26.50 

 
1.5 ผู้วิจัยได้ทดสอบความล าเอียงของการไม่ตอบแบบสอบถาม (Non - Response Bias) 

เพ่ือคาดคะเนแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตอบกลับมาโดยเปรียบเทียบชุดข้อมูลของ 
แบบสอบถามที่ได้มาสองกลุ่มตามช่วงระยะเวลา ซึ่งในช่วงแรก คือ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 
20 ธันวาคม 2558 มีแบบสอบถามตอบกลับมาจ านวน 106 ฉบับ และช่วงหลัง คือ ระหว่างวันที่ 21 
ธันวาคม 2558 - 20 มกราคม 2559 มีแบบสอบถามตอบกลับมาอีกจ านวน 79 ฉบับ และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้านขนาดของธุรกิจ/ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ด้วยการใช้สถิติ Independent Sample t- test (ตารางที่ 32 ภาคผนวก ง) ผลการวิจัยพบว่า 
ประชากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(Armstrong and Overton, 1997) แสดง ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ สามารถแสดงขั้นตอนการตรวจสอบความล าเอียง
ในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 ขั้นตอนการตรวจสอบความล าเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
2.1 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักตามวิธีปรากฎการณ์วิทยากับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมสีเขียว 
คุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือรางวัลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 แห่ง ซึ่งแบ่งตามขนาดของ
ธุรกิจหรือทุนจดทะเบียน ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป) 
จ านวน 2 แห่ง ธุรกิจขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) จ านวน 2 แห่ง และธุรกิจ
ขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 1 แห่ง โดยธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
1) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ธุรกิจขนาดกลาง ประกอบด้วย 1) บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด  และธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่       
1) บริษัท ภูมิวิศภ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ระดับสูง หรือผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งการเก็บข้อมูลจากอุตสาหกรรมหลายขนาดท าให้เกิด
ความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูล (Patton, 1990: 464 – 465; สุภางค์ จันทวานิช, 2553: 32) 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-EPDt 
Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participate Observation) 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมือที่ส าคัญใน
การด าเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่นัดผู้ประกอบการเพ่ือสัมภาษณ์ โดยติดต่อทางโทรศัพท์และท า
หนังสือขอเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้การสัมภาณ์เริ่มจากการแนะน าตนเองพร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการ 
วิจัยอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นตามประเด็นค าถามของแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และควบคุมไม่ใหก้ารสัมภาษณ์ออกนอกประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลร่วมด้วย เพ่ือ
ดูปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและด าเนินไปตามกระบวนการอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมหรือ
ดัดแปลง (ชาย โพธิสิตา, 2554: 308) เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานที่แสดงออกมาตามธรรมชาติ 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 
จ านวน 730 ราย 

แบบสอบถามที่ตอบกลับทั้งหมด 
จ านวน 267 ฉบับ 

จ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับภายใน 
ช่วงแรก จ านวน 106 ฉบับ 

จ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับภาย
ในช่วงหลัง จ านวน 79 ฉบับ 
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โดยการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการเขียน ใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งซึ่งเป็นเอกสารเชิงพรรณาใน
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเก็บเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และรายได้สุทธิต่อเดือน และการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 ในแบบสอบถามตอนที่ 2 ประกอบด้วย ระยะเวลาในการประกอบกิจการ ขนาดของธุรกิจ/
ทุนจดทะเบียน จ านวนพนักงาน ระยะเวลาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 และประสบการณ์
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการประมวลผล
ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
ซึ่งประกอบด้วย การหาค่าความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในแบบสอบถามตอนที่ 3 – 6 เกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียว ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สี เขียว การสพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ ภาพลักษณ์องค์กร ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด และแรงกดดัน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา และน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์
หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผลการด าเนินการวิจัย  และได้
ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103; สิน พันธุ์พินิจ, 
2553: 127) 
   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  ก าหนดให้  5 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นมาก   ก าหนดให้   4 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ก าหนดให้  3 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน้อย   ก าหนดให้   2 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  ก าหนดให้  1 คะแนน 
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   จากนั้นวิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของ ค่าเฉลี่ย ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
   ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
   ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1.3 การทดสอบผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 1400 โดยวิธีการประมวลผลทางสถิติ
เชิงอนุมานและน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  ประกอบด้วย การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือยืนยันข้อค าถามว่าเป็นตัวชี้วัดที่จัดอยู่
ในองค์ประกอบเดียวกันได้ โดยพิจารณา จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 
0.40 ขึ้นไป และน าคะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) มาใช้ค านวณหาค่าของตัวแปร โดยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
   สมการที่ 1 คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 

   RQ = ß01 + ß1GPC + ß2 EPD +ß3 EMF + ß4 FS + ß5 FA +ε 
 

   การทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์
สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 1400 ด้วยสมมุติฐานที่ 1ก – 1ค   
   สมการที่ 2 ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

   CE = ß02 + ß6GPC + ß7 EPD +ß8 EMF + ß9 FS + ß10 FA +ε 

 

  การทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์ 
สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ที่มีต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 1400 ด้วยสมมุติฐานที่ 2ก – 2ค 
  สมการที่ 3 ภาพลักษณ์องค์กร 

  CI = ß03 + ß11 RQ + ß12 CE + ß13 FS + ß14 FA +ε 
 

  การทดสอบผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพการ
แข่งขัน ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ด้วยสมมุติฐานที ่3ก - 3ข  
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  สมการที่ 4 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

  BP = ß04 + ß15 RQ + ß16 CE + ß17 FS + ß18 FA +ε 
 

  การทดสอบผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพการ
แข่งขัน ที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ด้วยสมมตฐานที่ 4ก - 4ข 
  สมการที่ 5 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

  BP = ß05 + ß19 RQ + ß20 FS + ß21 FA +ε 
 

  การทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ด้วยสมมตฐานที่ 5 
   สมการที่ 6 ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

  BP = ß06+ ß22 RQ + ß23 ET + ß23 (ET*RQ) + ß24 FS + ß25 FA +ε 

  การทดสอบผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพการแข่งขันกับผลด าเนินงานของธุรกิจ 
ด้วยสมมติฐานที่ 6 
  สมการที่ 7 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 

  GPC = ß07 +ß26 MO + ß27 SP + ß28 FS + ß29 FA +ε 

  สมการที่ 8 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  EPD = ß08 +ß30 MO + ß31 SP + ß32 FS + ß33 FA +ε 

  สมการที่ 9 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  EMF = ß09 +ß34 MO + ß35 SP + ß36 FS + ß37 FA +ε 
 

  การทดสอบผลกระทบของการมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการ
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ด้วยสมมุติฐานที่ 7ก – 7ค  
และสมมุติฐานที่ 8ก – 8ค  
 เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนด 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 GPC แทน  กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green 

Product Creativiry) 
 EPD แทน   กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Process Development) 
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 EMF แทน  กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management From) 

RQ แทน  คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship Quality) 
CE แทน  ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Competitive Efficiency) 
BP  แทน  ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) 
CI  แทน  ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) 
ET แทน  ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) 
MO  แทน  การมุ่งเน้นตลาด (Market Orientation)  
SP แทน  แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder pressures) 
FS  แทน  ขนาดของธุรกิจ (Firm Size) 
FA แทน  ระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกิจ (Firm Age) 
ß  แทน  ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ 

              ε  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
2. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การจัดกระท าข้อมูลด้วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูล ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนดคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความพร้อมส าหรับการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลทั้งวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และน าข้อมูลที่ไดมาตีความ เปรียบเทียบและสังเคราะห์ข้อมูล แล้วจึง
น ามาสร้างข้อสรุปเพ่ืออธิบายปรากฎการณ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รายละเอียดดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ (CRedibility) ของข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบด้วยเทคนิควิธีสามเส้าของ Patton คือ (Patton, 
1990: 464 – 466; สุภางค์ จันทวานิช, 2553: 32) 

2.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of Sources) คือเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันภายใต้วิธีการและเรื่องเดียวกันด้วยการสัมภาษณ์กับธุรกิจ จ านวน 5 
แห่ง ซึ่งแบ่งตามขนาดของธุรกิจหรือทุนจดทะเบียน ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนมากกว่า 
200 ล้านบาทขึ้นไป) จ านวน 2 แห่ง ธุรกิจขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) จ านวน 
2 แห่ง และธุรกิจขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท) จ านวน 1 แห่ง โดยสัมภาษณ์กับ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 
ซึ่งท าให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงสถานที่และบุคคล (Patton, 1990: 464 – 465; 
สุภางค์ จันทวานิช, 2553: 32) 

2.1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods Triangulation) ด้วย
การใช้วิธีการเก็บรวบรวมที่หลากหลายได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participate 
Observation) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2.2.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและ

สะดวกในการน ามาใช้งานโดยการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวค าถามในแบบสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง หลังจากนั้นด าเนินการแบ่งข้อมูลโดยการก าหนดรหัสให้กับข้อมูลหลัก 4 กลุ่ม คือ 
กลยุทธ์นวัตกรรม สีเขียว ปัจจัยเชิงสาเหตุกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรม     
สีเขียว ปัญหาและแนวทาง การพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ  

2.2.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) โดยเขียนในรูปแบบเชิงพรรณาความที่มา 
จากการเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือบรรยายถึงเรื่องราวอย่างมี 
ความหมาย และตรงประเด็นกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ด้วยการน าข้อมูลที่ได้มาถอดเทปสนทนาค าต่อค า 
(Verbatim) และน าข้อมูลมาจัดกลุ่ม โดยใช้หัวข้อย่อยในแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางส าหรับ
การจัด กลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลในเรื ่องเดียวกันที ่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันเพ่ือแสดง
สาระส าคัญของ กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ การ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2.2.3 การสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย 
(Conclusion, Interpretation and Verification) โดยวิธีการวิเคราะห์ตีความเปรียบเทียบ
ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลและน ามาสร้างข้อสรุปเพ่ืออธิบายให้เห็นถึงผลลัพธ์กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
และปัจจัยสาเหตุที่ส่ งผลกระทบและไม่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสี เขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเพ่ือทดสอบทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 

1. สถิติพื้นฐาน 
1.1 ร้อยละ (Percentage) 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
2. สถิติที่ใช้ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

2.1 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธขีองครอนบาค (Cronbach) 

2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค Item 
Total Correlation 

2.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)   
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3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
3.1 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) ระหว่าง

ตัวแปรด้วยการดูค่า Significant จากค่า ANOVA ที่มีนัยส าคัญหรือการสร้างแผนภาพ Normal P-P 
Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง 

3.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 10 ตัว 
โดยสร้างแผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรง 

3.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดต้องไม่มีความสัมพันธ์กันด้วยการพิจารณาค่า Variance Inflation 
Factor (VIF) (Lee et al., 2000) 

 
4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) เพ่ือหา
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัวตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

4.2 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่มีผลกระทบต่อความผันแปรของตัวแปรตาม น ามาสร้างเป็น
สมการพยากรณ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์จึง
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.01 (1%) หรือ 0.05 (5%) (Polit and Hungler, 1978: 
400) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุ” ผู้วิจัย
ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้ 

1. ลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
ลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม ISO 14001  
2. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
3. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
4. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรม

การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
5. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
6. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์

ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี้ 
1. กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
2. ข้อมูลผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 
3. ข้อมูลปัจจัยสาเหตุของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
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4. ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ความสัมพันธืกับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับผลการดําเนินงานขององค์กร 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร 
และค่าสถิติ รวมถึงกําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรและค่าสถิติ เพ่ือให้การนําเสนอ
ผลการวิเคราะหข้์อมูลมีความเขา้ใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถ
แสดงได ้ดังนี้ 

n  แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 ̅   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
t    แทน คาทดสอบของนัยสําคัญของคาเฉลี่ย 2 กลุม (คาสถิติ t) 
r   แทน  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product   
                             Moment Correlation Coefficient) 
p   แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
R  แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) 
R2   แทน    ค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 

 Adjusted R2 แทน ค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์ที่มีการปรับแก้ให้เหมาะสม 
 SE  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 
 B   แทน  ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย (Regression Coefficients) 
 ß  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ความถดถอยของตัวพยากรณ์ ในรูปคะแนน

มาตรฐาน (Standard Regression Coefficients)  
 VIF   แทน  ค่าทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกบัตัวแปรอิสระ 

ε  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 
KMO  แทน  ค่าท่ีใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะนํามาวิเคราะห์

โดยเทคนิค Factor Analysis (Kaiser-Meyer - Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) 

sig (2- tailed) แทน  คาความนาจะเปนที่คํานวณไดจากตัวสถิติท่ีใชทดสอบ 
   แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ประกอบด้วย ขนาดธุรกิจ/ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 
จํานวนพนักงาน ลักษณะสินค้าที่ผลิต ระยะเวลาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 และประสบการณ์
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
จํานวน ร้อยละ 

1. ขนาดธุรกิจ/ทุนจดทะเบียน   
1.1  ธุรกิจขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท) 10 5.41 
1.2  ธุรกิจขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) 73 39.45 
1.3  ธุรกิจขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนมากกว่า  200 ล้านบาทข้ึน

ไป) 
102 55.14 

รวม 185 100.00 
2. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ   

2.1  น้อยกว่า 5 ปี 3 1.62 
2.2  5 - 10 ปี 13 7.02 
2.3  11 - 15 ปี 39 21.08 
2.4  มากกว่า 15 ปี 130 70.28 

รวม 185 100.00 
3. จํานวนพนักงาน   

3.1  น้อยกว่า 50 คน 10 5.41 
3.2  50 - 200 คน 74 40.00 
3.3  201 –1,000 คน 71 38.37 
3.4  มากกว่า 1,000 คน 30 16.22 

รวม 185 100.0 
4. ลักษณะสินค้าท่ีผลิต   

4.1 สินค้าปฐมภูมิ/สินค้าขั้นแรก 38 20.44 
4.2 สินค้าทุติยภูมิ/สินค้าข้ันที่สอง 147 79.56 

รวม 185 100.0 
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ตารางที่ 6  ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

จํานวน ร้อยละ 

5. ระยะเวลาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001   
5.1  น้อยกว่า 5 ปี  25 13.52 
5.2  6 - 10 ปี  76 41.08 
5.3  11 - 15 ปี 68 36.76 
5.4  มากกว่า 15 ปี 16 8.64 

รวม 185 100.00 
6. ประสบการณ์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

  

6.1  ไม่เคยได้รับ 99 53.51 
6.2  เคยได้รับ 86 46.49 

รวม 185 100.00 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป) 
(ร้อยละ 55.14) รองลงมาเป็นธุรกิจขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียน 50-200 ล้านบาท) (ร้อยละ 39.46) 
และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการประกอบกิจการมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 70.27) รองลงมาคือ 11 - 15 ปี 
(ร้อยละ 21.08) โดยมีจํานวนพนักงาน 201 –1,000 คน (ร้อยละ 38.37) รองลงมาคือ 50–200 คน 
(ร้อยละ 40.00) มีลักษณะสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าทุติยภูมิ/สินค้าขั้นที่สอง (ร้อยละ 79.56) รองลงมา
เป็นสินค้าปฐมภูมิ/สินค้าขั้นแรก (ร้อยละ 20.54) มีระยะเวลาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 มาแล้ว
ระหว่าง 6 - 10 ปี (ร้อยละ 41.08) รองลงมาคือ 11 - 15 ปี (ร้อยละ 36.76) และส่วนใหญ่ไม่เคย
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 53.51) และ
เคยได้รับ (ร้อยละ 46.49) โดยรางวัลที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นรางวัลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว Green 
Industry มาตฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานสีขาว เป็นต้น 
 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การ
พัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังตารางที่ 7 - 10 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
ในภาพรวมและรายด้าน 

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 4.09 0.511 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม 4.20 0.559 มาก 
3. รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.08 0.574 มาก 

ในภาพรวม 4.12 0.477 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅  = 4.12) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว ( ̅ = 4.09) การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ( ̅ = 4.20) และรูปแบบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( ̅ = 4.08) 
 
ตารางที่ 8  ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์

นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ธุรกิจมุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่
คํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

63 
(34.10) 

92 
(49.70) 

29 
(15.70) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.17 0.701 มาก 

2. ธุรกิจใหความสําคัญกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ใช้ทรัพยากร และ
พลังงานที่มปีระสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

84 
(45.40) 

80 
(43.20) 

21 
(11.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 0.674 มาก 

3. ธุรกิจคํานึงถึงการลด
ผลกระทบหรือเพื่ม
คุณประโยชน์ทาง
สิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์
เสมอ 

73 
(39.50) 

85 
(45.90) 

26 
(14.10) 

0 
(0.00) 

1 
(0.50) 

4.24 0.728 มาก 
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ตารางที่ 8  ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ต่อ) 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

4. ธุรกิจมุ่งเน้นออกแบบ
ผลิตภัณฑโ์ดยใช้หลัก 4R  
คือ การลดการใช้
ทรัพยากรและพลงังาน 
การใช้ซ้ํา การนาํกลับมา
ใช้ใหม่ และการซ่อม
บํารุง   

59 
(31.90) 

106 
(57.30) 

19 
(10.30) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.21 0.635 มาก 

ภาพรวม 4.09 0.511 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ธุรกิจให ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 4.34) รองลงมาคือ ธุรกิจ
คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
( ̅ = 4.24) ธุรกิจมุ่งเน้นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลัก 4R คือ การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
การใช้ซ้ํา การนํากลับมาใช้ใหม่ และการซ่อมบํารุง ( ̅ = 4.20) และธุรกิจมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้
พอดีกับความต้องการของผู้บริโภค ( ̅ = 4.20) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 9 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์

นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจในอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

การพัฒนา
กระบวนการเพื่อ

สิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
Mea

n 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ธุรกิจใหความสําคัญ
กับการออกแบบ
กระบวนการผลิตที่
ช่วยลดการมลพิษ
รูปแบบใหม ่ๆ อยู่เสมอ 

60 
(32.40) 

96 
(51.90) 

27 
(14.60) 

2 
(1.10) 

0 
(0.00) 

4.16 0.701 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจในอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ต่อ) 

การพัฒนา
กระบวนการเพื่อ

สิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
Mea

n 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2. ธุรกิจปรับปรุงเทคนิค
การผลิตและ
กระบวน การทํางาน
ที่ใส่ใจผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ลดของเสีย การใช้ซ้ํา 
การนํามาปรับใช้ใหม่ 
และการซ่อมบํารุงอยู่
เสมอ 

70 
(37.80) 

 
 

93 
(50.30) 

22 
(11.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.26 0.658 มาก 

3. ธุรกิจมุงเนนการใช
เทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด หรือใช้
วัตถุดิบ พลังงาน 
และทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีของ
เสียน้อยที่สุดหรือไม่
มีเลย 

53 
(28.60) 

 

94 
(50.80) 

 

34 
(18.40) 

 

4 
(2.20) 

 

0 
(0.00) 

4.06 0.746 มาก 

4. ธุรกิจมีกระบวนการ
ดําเนินงานที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง และมี
แนวโน้มพัฒนาให้ดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

87 
(47.00) 

83 
(44.90) 

 

15 
(8.10) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.39 0.634 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจในอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ต่อ) 

การพัฒนา
กระบวนการเพื่อ

สิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5. ธุรกิจมุ่งม่ันใน
นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นจาก
กระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใส่ใจ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมออกสู่
ตลาด 

63 
(34.10) 

86 
(46.50) 

 

35 
(18.90) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

4.14 0.731 มาก 

ภาพรวม 4.20 0.559 มาก 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการ
พัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ธุรกิจมีกระบวนการดําเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 
4.39) รองลงมาคือ ธุรกิจปรับปรุงเทคนิคการผลิตและกระบวนการทํางานที่ใส่ใจผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดของเสีย การใช้ซ้ํา การนํามาปรับใช้ใหม่และการซ่อมบํารุงอยู่เสมอ ( ̅ = 
4.26) ธุรกิจใหความสําคัญกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการมลพิษรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ ( ̅ = 4.16) 
ธุรกิจมุ่งมั่นในนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาด ( ̅ = 4.14) และธุรกิจมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้พอดีกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ( ̅ = 4.20) ตามลําดับ ( ̅ = 4.06) 
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ตารางที ่10 ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

รูปแบบการจัดการเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ธุรกิจใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการ
สีเขียวทั่วทั้งองค์กร 

65 
(35.10) 

93 
(50.30) 

 

27 
(14.60) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.676 มาก 

2. ธุรกิจให้ความสําคัญ
กับวัฒนธรรมองค์กรสี
เขียว หรือส่งเสริมให้
บุคลากรตระหนักรู้ถึง
ความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อม 

60 
(32.40) 

104 
(56.20) 

 

20 
(10.80) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

4.21 0.644 มาก 

3. ธุรกิจมุ่งม่ันในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด  

50 
(27.00) 

94 
(50.80) 

 

38 
(20.50) 

 

3 
(1.60) 

 

0 
(0.00) 

4.03 0.736 มาก 

4. ธุรกิจมุ่งม่ันในการ
จัดการโลจิสติกส์สี
เขียว หรือมีการขนส่ง 
เคลื่อนย้ายที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

34 
(18.40) 

103 
(55.70) 

 

44 
(23.80) 

 

1 
(0.50) 

 

3 
(1.60) 

 

3.89 0.761 มาก 

5. ธุรกิจใหความสําคัญ
กับการปรับตัวของ
รูปแบบการจัดการ
องค์กรที่ตอบสนองกับ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

47 
(25.40) 

108 
(58.40) 

 

29 
(15.70) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

4.09 0.654 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.574 มาก 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบ
การจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ธุรกิจใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสีเขียวทั่วทั้งองค์กร และธุรกิจให้
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ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว หรือส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อม มีค่าแฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน ( ̅ = 4.21) รองลงมาคือ ธุรกิจใหความสําคัญกับการปรับตัว
ของรูปแบบการจัดการองค์กรที่ตอบสนองกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( ̅ = 4.09) ธุรกิจมุ่งมั่นในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ( ̅ = 4.03) และธุรกิจมุ่งมั่นในการจัดการ        
โลจิสติกส์สีเขียวหรือมีการขนส่ง เคลื่อนย้ายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ( ̅ = 3.89) ตามลําดับ  
 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ประกอบด้วย คุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผลการดําเนินงานขององค์กรและภาพลักษณ์
องค์กร รายละเอียดดังตารางที่ 11 - 14 
 
ตารางที ่11 ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

คุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ลูกค้าให้ความไว้เนื้อ
เชื่อใจกับการ
ดําเนินงานขององค์กร
เป็นอย่างดี  

53 
(28.60) 

115 
(62.20) 

 

17 
(9.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 0.585 มาก 

2. ลูกค้ามีความพึงพอใจ
ต่อความสามารถของ
กิจการในการ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้
เป็นอย่างดี 

53 
(28.60) 

123 
(66.50) 

 

9 
(4.90) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 0.529 มาก 

3. ลูกค้ารับรู้คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร 

51 
(27.60) 

107 
(57.80) 

 

23 
(12.40) 

 

3 
(1.60) 

 

1 
(0.50) 

 

4.10 0.711 มาก 
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ตารางที ่11 ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ต่อ) 

คุณภาพความสัมพันธ์

กับลูกค้า 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 
มาก

ที่สุด 

 

มาก 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

4. ลูกค้าชื่นชมและ

ประทับใจในการ

ดําเนินธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

47 

(25.40) 

110 

(59.50) 

 

27 

(14.60) 

 

1 

(0.50) 

 

0 

(0.00) 

4.10 0.644 มาก 

5. ธุรกิจสามารถรักษา

ฐานลูกค้าเก่าและ

เข้าถึงลูกค้าใหม่ 

54 

(29.20) 

105 

(56.80) 

 

25 

(13.50) 

 

1 

(0.50) 

 

0 

(0.00) 

4.15 0.655 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.541 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ลูกค้ามี
ความพึงพอใจต่อความสามารถของกิจการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มี
ค่าแฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 4.24) รองลงมาคือ ลูกค้าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับการดําเนินงานขององค์กร
เป็นอย่างดี ( ̅ = 4.19) ธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและเข้าถึงลูกค้าใหม่ ( ̅ = 4.15) ลูกค้า
รับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร และลูกค้าชื่นชมและ
ประทับใจในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ( ̅ = 3.89) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 12 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการมีความสามารถ
ในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ต่างจาก
คู่แข่ง ซึ่งให้ความสําคัญ
กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ตลาด 

39 
(21.10) 

102 
(55.10) 

 

43 
(23.20) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

3.97 0.683 มาก 

2. กิจการมีความสามารถ
ในการตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

48 
(25.90) 

95 
(51.40) 

 

40 
(21.60) 

 

2 
(1.10) 

 

0 
(0.00) 

4.02 0.722 มาก 

3. กิจการมีการใช้วัตถุดิบ
หรือทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผล
ในการลดค่าใช้จ่าย 
หรือมีต้นทุนที่ต่ํากว่า
คู่แข่ง 

49 
(26.50) 

103 
(55.70) 

 

33 
(17.80) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 0.662 มาก 

4. กิจการมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ อันนําไปสู่
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

48 
(25.90) 

98 
(53.00) 

 

39 
(21.10) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.05 0.686 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.592 มาก 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการมีการใช้
วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลในการลดค่าใช้จ่าย หรือมีต้นทุนที่ต่ํากว่าคู่แข่ง  มี
ค่าแฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 4.09) รองลงมาคือ กิจการมีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ อัน
นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ( ̅ = 4.05) กิจการมีความสามารถในการตอบสนอง
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ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ( ̅ = 4.02) และกิจการมีความสามารถในการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากคู่แข่ง ซึ่งให้ความสําคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาด  ( ̅ = 3.97) 
ตามลําดับ  
 
ตารางที ่13 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ผลการดําเนินงาน 
(ด้านตัวเงิน) 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. กิจการมีรายได้จากการ
ดําเนินงานเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ
อดีตที่ผ่านมา 

31 
(16.80) 

97 
(52.40) 

 

55 
(29.70) 

 

2 
(1.10) 

 

0 
(0.00) 

3.85 0.698 มาก 

2. กิจการมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

27 
(14.60) 

83 
(44.90) 

 

71 
(38.40) 

 

4 
(2.20) 

 

0 
(0.00) 

3.72 0.735 มาก 

3. กิจการมีความสามารถ
ในการทํากําไรเพ่ิมขึ้น 

24 
(13.00) 

84 
(45.40) 

73 
(39.50) 

4 
(2.20) 

0 
(0.00) 

3.69 0.720 มาก 

4. กิจการมีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

35 
(18.90) 

98 
(53.00) 

 

51 
(27.60) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

3.90 0.693 มาก 

ภาพรวม 3.73 0.648 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการมีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีค่าแฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 3.90) รองลงมาคือ กิจการมี
รายได้จากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ( ̅ = 3.85) กิจการมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ( ̅ = 3.72) และกิจการมีความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมมากขึ้น 
( ̅ = 3.69) ตามลําดับ  
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ตารางที ่14 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการเป็นผู้นําด้าน
ความสามารถใน
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม  

42 
(22.27) 

86 
(46.50) 

 

47 
(25.40) 

 

10 
(5.40) 

 

0 
(0.00) 

3.86 0.824 มาก 

2. กิจการมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับใน
การดําเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

41 
(22.20) 

101 
(54.60) 

 

39 
(21.10) 

 

4 
(2.20) 

 

0 
(0.00) 

3.97 0.722 มาก 

3. กิจการได้รับ
ความเชื่อมั่นจาก
สังคม 

49 
(26.50) 

106 
(57.30) 

29 
(15.70) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.10 0.660 มาก 

4. กิจการมีการ
ดําเนินธุรกิจที่
สร้างความเป็น
เอกลักษณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของธุรกิจให้
แข็งแกร่งอย่าง
ต่อเนื่อง 

59 
(31.90) 

96 
(51.90) 

 

29 
(15.70) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

4.15 0.691 มาก 

ภาพรวม 4.02 0.608 มาก 
 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการมีการดําเนินธุรกิจที่
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง มีค่าแฉลี่ยมากที่สุด 
( ̅ = 4.15) รองลงมาคือ กิจการได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าอยู่เสมอ ( ̅ = 4.10) 
กิจการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( ̅ = 3.97) และกิจการ
เป็นผู้นําด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ( ̅ = 3.86) ตามลําดับ  
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รายละเอียดดังตารางที่ 14 

 
ตารางที ่15 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความผันผวนของสภาพแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้
ธุรกิจต้องมีการพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ       
มากยิ่งขึ้น 

43 
(23.20) 

82 
(44.30) 

 

56 
(30.30) 

 

4 
(2.20) 

 

0 
(0.00) 

3.89 0.782 มาก 

2. พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงตาม
พลวัต ส่งผลให้ธุรกิจ 
ต้องมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

43 
(23.20) 

82 
(44.30) 

 

56 
(30.30) 

 

4 
(2.20) 

 

0 
(0.00) 

3.89 0.782 มาก 

3. ลูกค้ามีความต้องการ
ที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน ส่งผลให้
กิจการต่าง ๆ  ต้อง
ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสินค้าอย่าง
สม่ําเสมอเพ่ือให้ตรง
ตามความต้องการ
ของลูกค้า 

46 
(24.90) 

99 
(53.50) 

 

39 
(21.10) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

4.03 0.695 
 

มาก 
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ตารางที่ 15 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผันผวนของสภาพแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ต่อ) 

ความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. การแข่งขันมีสูงทําให้
ธุรกิจต้องมีการพัฒนา
กลยุทธ์ใหม่ ๆ และ
วิธีการที่ดีท่ีสุดเพื่อ
นํามาใช้ในการ
ดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

57 
(30.80) 

91 
(49.20) 

 

36 
(19.50) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

4.10 0.719 มาก 

5. คู่แข่งขันรายใหม่ใน
อุตสาหกรรมเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ธุรกิจต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในของ
องค์กร เพื่อนํามาใช้
ในการดําเนินงาน  

56 
(30.30) 

84 
(45.40) 

 

43 
(23.20) 

 

1 
(0.50) 

 

1 
(0.50) 

 

4.04 0.779 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.654 มาก 
 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมต่อ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 41.0) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การแข่งขัน
มีสูงทําให้ธุรกิจต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าแฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 4.10) รองลงมาคือ คู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในขององค์กร เพื่อนํามาใช้ในการ
ดําเนินงาน ( ̅ = 4.04) ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกัน ส่งผลให้กิจการต่าง ๆ 
ต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ  ( ̅ = 4.03) และ
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตามพลวัต ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องมีการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ( ̅ = 3.89) ตามลําดับ  
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5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ประกอบด้วย การมุ่งเน้นตลาดและ
แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดดังตารางที่ 16 – 17 
 
ตารางที่ 16 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

มุ่งเน้นตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

การมุ่งเน้นตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการมุ่งเน้นในการ
พัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาด ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าอยู่
เสมอ 

63 
(34.10) 

82 
(44.30) 

 

40 
(21.60) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.12 0.738 มาก 

2. กิจการให้ความสําคัญ
กับการสร้างสรรค์
รูปแบบกิจกรรมทาง
การตลาด เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

55 
(29.70) 

97 
(52.40) 

 

32 
(17.30) 

 

1 
(0.50) 

 

0 
(0.00) 

4.11 0.694 มาก 
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ตารางที่ 16 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มุ่งเน้นตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ต่อ) 

การมุ่งเน้นตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. กิจการมุ่งมั่นในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานทาง
การตลาดให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตาม
พลวัต 

52 
(28.10) 

102 
(55.10) 

 

29 
(15.70) 

 

2 
(1.10) 

 

0 
(0.00) 

4.10 0.688 มาก 

ภาพรวม 4.11 0.640 มาก 
 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการมุ่งเน้นใน
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ มีค่าแฉลี่ยมากที่สุด 
( ̅ = 4.12) รองลงมาคือ กิจการให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมทางการตลาด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ( ̅ = 4.11) และกิจการมุ่งมั่นในการปรับปรุง
การดําเนินงานทางการตลาดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
พลวัต ( ̅ = 3.89) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 17 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรง
กดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

แรงกดดันของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กิจการให้
ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 

75 
(40.50) 

87 
(47.00) 

 

23 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 0.673 มาก 

2. กิจการมุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุล
ด้วยการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน
ขององค์กร โดยให้
ความสําคัญกับ
คุณภาพ กําไร และ
ใส่ใจผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

81 
(43.80) 

81 
(43.80) 

 

23 
(12.40) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.31 0.683 มาก 

3. กิจการให้
ความสําคัญกับการ
สร้างความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และผลประโยชน์
ร่วมกันของผู้มีส่วน
ได้เสีย   

68 
(36.80) 

97 
(52.40) 

 

20 
(10.80) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.26 0.641 มาก 

4. กิจการมุ่งเน้นการ
สร้างความ
รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

65 
(35.10) 

90 
(48.60) 

 

30 
(16.20) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 0.693 มาก 

ภาพรวม 4.26 0.599 มาก 
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 จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
กิจการมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลด้วยการกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค์กร โดยให้
ความสําคัญกับคุณภาพ กําไร และใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 4.31) 
รองลงมาคือ กิจการให้ความสําคัญกับการดําเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน ( ̅ = 4.28) กิจการให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการมี
ผลประโยชน์ระหว่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( ̅ = 4.26) และกิจการมุ่งเน้นการดําเนินการที่มี
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ( ̅ = 419) 
ตามลําดับ  
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6. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

6.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 

ตารางที่ 18 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาท้ังหมด 

ตัวแปร MO SP GPC EPD EMF RQ CE CI BP ET FS FA 
Mean 4.11 4.26 4.09 4.20 4.08 4.15 4.03 4.02 3.72 4.01 2.42 3.60 
S.D. 0.639 0.599 0.510 0.558 0.573 0.540 0.592 0.607 0.647 0.654 0.711 0.693 
MO             
SP 0.671**            

GPC 0.416** 0.458**           
EPD 0.543** 0.629** 0.676**          
EMF 0.512** 0.585** 0.525** 0.705**         
RQ 0.500** 0.644** 0.483** 0.620** 0.559**        
CE 0.548** 0.562** 0.499** 0.613** 0.552** 0.693**       
CI 0.461** 0.571** 0.557** 0.585** 0.550** 0.726** 0.758**      
BP 0.325** 0.391** 0.257** 0.278** 0.295** 0.484** 0.498** 0.464**     
ET 0.637** 0.568** 0.403** 0.519** 0.476** 0.553** 0.614** 0.512** 0.508**    
FS -0.066 -0.106 0.185* 0.037 -0.097 0.049 0.030 0.120 0.178* -0.037   
FA .066 0.099 0.020 -0.094 0.046 -0.004 0.064 0.105 0.124 0.112 0.145*  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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  จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธแบบพหุคูณเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.257 – 
0.758 ซึ่งค่าไม่เกิน 0.80 (Cooper and Schindle, 2006) แสดงวาตัวแปรตาง ๆ ไมมีความสัมพันธ
กันเอง นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาร่วมกับค่า Variance Inflation Factor (VIF) เพ่ือทดสอบ 
Multicollinearity พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง 1.949 – 2.691 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
ดังนั้น ตัวแปรอิสระจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน (Lee et al., 2000)  

6.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรต่าง ๆ 
 

ตารางที่ 19 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ตัวแปร GPC EPD EMF RQ FS FA 
Mean 4.09 4.20 4.08 4.15 2.42 3.60 
S.D. 0.510 0.558 0.573 0.540 0.711 0.693 
GPC       
EPD 0.676**      
EMF 0.525** 0.705**     
RQ 0.483** 0.620** 0.559**    
FS 0.185* 0.037 -0.097 0.049   
FA 0.020 -0.094 0.046 -0.004 0.145***  

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

  จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว (GPC) การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (EPD) และรูปแบบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EMF) กับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า (RQ) อยู่ระหว่าง 0.483 – 
0.705 (r= 0.483, p<0.01, r= 0.525, p<0.01, r= 0.559, p<0.01, r= 0.620 p<0.01, r= 0.676, 
p<0.01, r=  0.705, p<0.01) 
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

RQ 
GPC 0.096 

(0.085) 
EPD 0.385** 

(0.090) 
EMF 0.237** 

(0.078) 
FS 0.052 

(0.046) 
FA 0.015 

(0.046) 
Adjusted R2 0.408 

Maximum VIF 2.691 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
  จากตารางที ่20 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ประกอบด้วย ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว (GPC) ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (EPD) และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (EMF) กับคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (RQ)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1ก – 1ค 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ß = 0.096, p>0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1ก  ส่วนการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.385, p<0.01) จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1ข  และรูปแบบการจัดการทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ß = 0.237, p<0.05) จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1ค  
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว 
ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมกับประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ตัวแปร GPC EPD EMF CE FS FA 
Mean 4.09 4.20 4.08 4.03 2.42 1.79 
S.D. 0.510 0.558 0.573 0.592 0.711 0.405 
GPC       
EPD 0.676**      
EMF 0.525** 0.705**     
CE 0.499** 0.620** 0.559**    
FS 0.185* 0.037 -0.097 0.030   
FA 0.020 -0.094 0.046 0.064 0.145*  

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
  จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว (GPC) การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (EPD) และรูปแบบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EMF) กับประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE) อยู่ระหว่าง 0.499 – 
0.705 (r= 0.499, p<0.01, r= 0.525, p<0.01, r= 0.559, p<0.01, r= 0.620 p<0.01, r= 0.676, 
p<0.01, r= 0.705, p<0.01) 
 
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

CE 
GPC 0.126 

(0.094) 
EPD 0.365** 

(0.099) 
EMF 0.232** 

(0.086) 
FS 0.011 

(0.051) 
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประสิทธิภาพในการแข่งขัน (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

CE 
FA 0.089 

(0.050) 
Adjusted R2 0.399 

Maximum VIF 2.691 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
 

  จากตารางที ่22 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว (GPC) ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (EPD) และ
ด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EMF) กับประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE)  เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2ก–2ค 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่
สีเขียวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ß = 0.126 , 
p>0.05) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2ก  ส่วนด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมส่งผล
กระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (ß = 0.365, 
p<0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2ข และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่ง
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (ß = 0.232, 
p<0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2ค 
 
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน

กับภาพลักษณ์องค์กร 
ตัวแปร RQ CE CI FS FA 
Mean 4.15 4.03 4.02 2.42 3.60 
S.D. 0.540 0.592 0.607 0.711 0.693 
RQ      
CE 0.693**     
CI 0.726** 0.758**    
FS 0.049 0.030 0.120   
FA -0.004 0.064 0.105 0.145*  

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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  จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (RQ) ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE) กับภาพลักษณ์องค์กร (CI) อยู่ระหว่าง 
0.693 – 0.758 (r= 0.693, p<0.01, r= 0.726, p<0.01, r= 0.758, p<0.01) 
 
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพ

ในการแข่งขันกับภาพลักษณ์องค์กร 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

CI 
RQ 0.389** 

(0.068) 
CE 0.486** 

(0.062) 
FS 0.077 

(0.038) 
FA 0.064 

(0.038) 
Adjusted R2 0.654 

Maximum VIF 1.949 
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

  จากตารางที่ 24 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของคุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า (RQ) ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE) กับภาพลักษณ์องค์กร (CI) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 
4ก - 4ข 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลกระทบเชิงบวกกับ
ภาพลักษณ์องค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (ß = 0.389, p<0.01) ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 3ก และประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์องค์กร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.00 (ß = 0.317, p<0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3ข  
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน
กับผลการดําเนินงาน 

ตัวแปร RQ CE BP FS FA 
Mean 4.15 4.03 3.72 2.42 3.60 
S.D. 0.540 0.592 0.647 0.711 0.693 
RQ      
CE 0.693**     
BP 0.484** 0.498**    
FS 0.049 0.030 0.178*   
FA -0.004 0.064 0.124 0.145*  

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (RQ) ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE) กับผลการดําเนินงาน (BP) อยู่ระหว่าง 
0.484 – 0.693 (r= 0.484, p<0.00, r= 0.498, p<0.00, r= 0.693, p<0.00) 
 
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพ

ในการแข่งขันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

BP 
RQ 0.254** 

(0.104) 
CE 0.317** 

(0.094) 
FS 0.162* 

(0.058) 
FA 0.085 

(0.057) 
Adjusted R2 0.295 

Maximum VIF 1.949 
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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  จากตารางที่ 26 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของคุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า (RQ) ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานที่ 4ก - 4ข 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลกระทบเชิงบวกกับผล
การดําเนินงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (ß = 0.254, p<0.01) ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4ก และประสิทธิภาพในการแข่งขัน ส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (ß = 0.317, p<0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4ข  
 
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

ตัวแปร CI BP FS FA 
Mean 4.01 3.72 2.42 3.60 
S.D. 0.607 0.647 0.711 0.693 
CI     
BP 0.464**    
FS 0.120 0.178*   
FA 0.105 0.124 0.145*  

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
  จากตารางที ่27 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กร (CI) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) เท่ากับ 0.464 (r= 0.484, p < 0.01)  
 
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจ 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

BP 
CI 0.473** 

(0.070) 
FS 0.105 

(0.060) 
FA 0.057 

(0.062) 
Adjusted R2 0.211 

Maximum VIF 1.000 
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  



123 
 

 

  จากตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาพลักษณ์องค์กร (CI) 
กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 5 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (ß = 0.473, p < 0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5  
 
ตารางที่ 29 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อความสัมพันธ์

ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
ตัวแปร CI BP ET FS FA 
Mean 4.01 3.72 4.01 2.42 3.60 
S.D. 0.607 0.647 0.654 0.711 0.693 
CI      
BP 0.464**     
ET 0.512** 0.508**    
FS 0.120 0.178* -0.037   
FA 0.105 0.124* 0.112 0.145*  

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
  จากตารางที ่29 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กร (CI) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) เท่ากับ 0.484 (p < 0.01) สําหรับค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์
องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอยู่ระหว่าง 0.464 - 0.512 (r = 0.464, p<0.01, r = 0.512, p 
< 0.01) 
 
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มี

ต่อภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

BP BP 
CI 0.473** 

(0.070) 
-0.142 
(0.395) 

ET  -0.031 
(0.394) 

CI*ET  0.702 
(0.059) 
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ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มี
ต่อภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

BP BP 
FS 0.105 

(0.060) 
0.165* 
(0.055) 

FA 0.057 
(0.062) 

0.025 
(0.056) 

Adjusted R2 0.211 0.327 
Maximum VIF 1.949 3.090 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

  จากตารางที่ 30 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของความผันผวนของสภาพแวดล้อม 
(ET) ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กร (CI) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ 6 

  ผลวิเคราะห์พบว่า ความผันผวนของสภาพแวดล้อมไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ß = 0.702, p>0.05) 
ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6   
 
ตารางที่ 31 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว ด้านการพัฒนา
กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวแปร MO SP GPC EPD EMF FS FA 
ค่าเฉลี่ย 4.11 4.26 4.09 4.20 4.08 2.42 3.60 

S.D. 0.639 0.599 0.510 0.558 0.573 0.711 0.693 
MO        
SP 0.671**       

GPC 0.416** 0.458**      
EPD 0.543** 0.629** 0.676**     
EMF 0.512** 0.585** 0.525** 0.705**    
FS -0.066 -0.106 0.185* 0.037 -0.097   
FA 0.066 0.099 0.020 -0.094 0.046 0.145*  

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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  จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการ
มุ่งเน้นตลาด (MO) แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SP) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว (GPC) 
การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (EPD) และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(EMF) อยู่ระหว่าง 0.416 - 0.705 (r=0.416, p<0.01, r=0.458, p<0.01, r=0.512, p<0.01, 
r=0.525, p<0.01, r=0.543, p<0.01, r=0.585, p<0.01, r=0.629, p<0.01, r=0.671, p<0.01, 
r=0.676, p<0.01, r=0.705, p<0.01) 
 
ตารางที่ 32 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการมุ่งเน้นการตลาด และแรงกดดันของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว ด้าน
การพัฒนากระบวนการเพื่อ และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

GPC EPD EMF 
MO 0.197* 

(0.067) 
0.218** 
(0.066) 

0.217** 
(0.072) 

SP 0.356** 
(0.072) 

0.494** 
(0.071) 

0.433** 
(0.077) 

FS 0.210** 
(0.046) 

0.106* 
(0.045) 

-0.027 
(0.049) 

FA -0.064 
(0.047) 

-0.179 
(0.045) 

-0.006 
(0.050) 

Adjusted R2 0.282 0.421 0.357 
Maximum VIF 1.835 1.835 1.835 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 32 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการมุ่งเน้นการตลาด (M0) 
แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SP) กับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่     
สีเขียว (GPC) ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (EPD) และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (EMF) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 7ก – 7ค  และสมมติฐานที่ 8ก – 8ค  

  ผลการวิเคราะห์พบว่า การมุ่งเน้นตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรม   
สีเขียวทั้ง 3 ด้าน โดยส่งผลต่อด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  (ß = 0.197, p<0.05) ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.218, p<0.01, ß = 0.217, 
p<0.01 ตามลําดับ) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7ก – 7ค   
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  ผลวิเคราะห์แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (ß = 0.356, p<0.01, ß = 0.494, p<0.01, ß = 0.433, p<0.01 ตามลําดับ) ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 8ก –8ค   

  ทั้งนี้ข้อค้นพบเพิ่มเติม พบว่า ตัวแปรควบคุมขนาดของธุรกิจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว และด้านการพัฒนากระบวนการ เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.210, p<0.01, ß = 0.106, p<0.01 
ตามลําดับ)แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ(ß = -0.027, p>0.05)  

  ส่วนตัวแปรควบคุมระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ß = -0.064, p> 0.05, ß = -0.179, p>0.05, 
ß = -0.006, p>0.05 ตามลําดับ)   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
 การวิจัยเรื่องกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้นําการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มาใช้เสริมเพ่ือขยายความ ตรวจสอบยืนยันเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือมา
สนับสนุนและช่วยอธิบายผลการวิจัย โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) กับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับ
รางวัลด้านนวัตกรรมสีเขียว คุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือรางวัลที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 แห่ง ซึ่ง
แบ่งตามขนาดของธุรกิจหรือทุนจดทะเบียน ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนมากกว่า  200 
ล้านบาทขึ้นไป) จํานวน 2 แห่ง ธุรกิจขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) จํานวน 1 
แห่ง และธุรกิจขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท) จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ 
 ธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย  

1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
2. บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 ธุรกิจขนาดกลาง ประกอบด้วย 
1. บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จํากัด 
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 ธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
1. บริษัท ภูมิวิศภ์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

ซึ่งทําให้ผู้วิจัยค้นพบข้อมูลตามวัตถุประสงค์การทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของของกล
ยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  ความสําคัญของนวัตกรรมสีเขียวกับการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 
 การนําแนวคิดการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการ
จัดการนวัตกรรม นับเป็นกุญแจสําคัญในการดําเนินงานของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบที่
เกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งส่งผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดเกิดแรงกดดันมากมายจาก
สังคมโลก ธุรกิจต่างปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างหรือเปลี่ยนทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว แนวคิดนวัตกรรมสีเขียวไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนา
ศักยภาพให้องค์กรเท่านั้น แต่ยังคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวจะ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจต้องดําเนินกิจการด้วยความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ไปยังผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 
 เรามุ่งมั่นให้ความสําคัญกับการเป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมสีเขียว เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
 เราให้ความสําคัญกับนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม เราเป็นบริษัทผลิตของเล่นรายเดียวใน
โลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกระบบ โดยเฉพาะมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและฉลากเขียว 
(ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการดําเนิน
ธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร 
ด้วยการนํากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวมาใช้ 
 
2. กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย  
 นวัตกรรมสีเขียวเป็นการนําแนวคิดการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับแนวคิด
การจัดการนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เป็นกลยุทธ์การดําเนินงานเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการ
สร้างสรรค์หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ด้านกระบวนการผลิตที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการ โครงสร้างองค์กร
หรือวิธีการทํางานของธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยัง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้  โดยองค์ประกอบของ
นวัตกรรมสีเขียว ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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2.1 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ซึ่งให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัตถุดิบ  พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย รวมถึงสามารถใช้ซ้ํา หรือนําวัตถุดิบที่ผ่านการรี
ไซเคิลมาผลิตใหม่ได้ และการแปรสภาพของเสียให้กลายเป็นวัตถุดิบได้ จากคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 
  ผลิตภัณฑ์สรเขียว (Green Product) เราให้จุดหมายปลายทางอยู่ 2 เรื่อง คือ       
1) การลด คาร์บอน (Carbon Reductio) 2) การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Envirenmental 
Friendly) โดยพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดของเสียให้น้อยที่สุด (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
  เรานําหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Design) มาใช้เป็นหลัก โดย
เราออกแบบเพ่ือให้มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าหรือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นเวลา
ออกแบบดีไซเนอร์ต้องมอง 360 องศาว่ากระทบกับเรื่องอะไรบ้าง (ธนภัทร [นามสมมติ], 2559) 
  ปริ๊นเซส ฟูดส์ ตระหนักและให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
  นอกจากนี้ พบว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยส่วนใหญ่มีลักษณะการผลิต
สินค้าตามคําสั่งซื้อของลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าได้ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ 
มาแล้ว ธุรกิจมีหน้าที่เพียงผลิตสินค้าตามรายละเอียดคําสั่งซื้อที่ลูกค้าระบุไว้แล้วเท่านั้น จึงไม่ได้เป็น
การสร้างสรรค ์หรือออกผลิตภัณฑ์สีเขียว ซ่ึงส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการกระบวนการผลิต รูปแบบ
การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ดังนี้ 
  เราผลิตสินค้าตามรายละเอียด มาตรฐานตามที่ลูกค้ากําหนด คือเราผลิตตามคําสั่ง
ซื้อ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมสารต้องห้ามทั้งหมด ซึ่งลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นยุโรป 
อเมริกา (ธัญญา [นามสมมติ], 2559) 
  บริษัทผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าหลักคือ บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 
ซ่ึงระบุมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาแล้ว เรามีหน้าทีต่้องทําตาม (ธนากร [นามสมมต]ิ, 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว ซึ่งเป็นองค์ความรู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัตถุดิบ พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ซึ่งการให้
ความสําคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวนี้ นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยัง
ช่วยเพ่ิมคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภาพลักษณ์องค์กร และผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยส่วนหนึ่งมีลักษณะการผลิตสินค้าตาม
คําสั่งซื้อของลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าได้ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมาแล้ว ธุรกิจ
มีหน้าที่เพียงผลิตสินค้าตามรายละเอียดคําสั่งซื้อที่เท่านั้น จึงไม่ได้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง  
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2.2 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม 
  การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียว โดยการมีกระบวนการดําเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มี
การปรับปรุงเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตที่ลดการปล่อยมลพิษ ครอบคลุมประเดน็ 4Rs ด้วยการลดของเสีย การใช้ซ้ํา การนํามากลับมาใช้
ใหม่ และการซ่อมบํารุงอยู่เสมอ ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 
  กระบวนการสีเขียว (Green Process) ที่เราส่งเสริมกันจริงจัง คือ เราตั้งเป้าในเรื่อง
ประสิทธิภาพด้านพลังงานไว้ว่า เป็นองค์กรที่ดีท่ีสุดในโลก ในปี 2020 (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
  บริษัทของเรามีศักยภาพการผลิตสูงมาก เรามีขั้นตอนการตรวจสอบที่รัดกุมและมี
คุณภาพ ซึ่งเราใช้หลัก 4 R ในการผลิต (Reuse Reduce Recycle and Repair) เรามีความแม่นยํา
ในการผลิตโดยใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพ Sig Sixma, TQM นอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย มีสายการผลิตที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ธัญญา [นามสมมติ], 
2559) 
  ธุรกิจเรายิ่งโตยิ่งเขียว ซึ่งกระบวนการผลิตเริ่มจากการใช้วัตถุดิบไม้ยางพาราที่
หมดอายุการให้น้ํายางซึ่งปลอดสารเคมี และในกระบวนการผลิต เราได้พัฒนากรรมวิธีในการผลิตให้
ปราศจากการใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2542 เราสามารถเลิกใช้สารเคมีแล้วเปลี่ยนมาใช้
กรรมวํธีทางธรรมชาติ (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
  เรามีการใช้อินวอเตอร์มาควบคุมตัวเครื่องจักร ซึ่งสามารถทําให้ทีการปรับตั้งการใช้
งานเครื่องจักรที่เหมาะสม ไม่มีการสูญเสียไปโดยป่าวประโยชน์ (ธนากร [นามสมมต]ิ, 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนา
กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับปรุงในขั้นตอนการผลิต เทคนิคการผลิตและกระบวนการ
ทํางานที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ การลดของเสีย สามารถใช้ซ้ํา หรือนํามา
กลับมาใช้ใหม่ และมีการซ่อมบํารุงอยู่เสมอ เพ่ือไปสู่ความยั่งยืน 

2.3 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวซึ่งมีความสําคัญอีกตัว โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสีเขียวทั่วทั้งองค์กร มี
วัฒนธรรมองค์กรสีเขียวที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม การมีรูปแบบ
การจัดการองค์กรที่ตอบสนองกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ซึ่งตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่
สอดคล้องดังนี ้
  การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของการมุ่งสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับแนวคิดรักษ์โลก (Green Public Awareness) โดยครอบคลุมตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้ค้า 
คู่ค้า และสาธารณชนทั่วไป เราดําเนินการโดยเน้นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชน นอกจากนี้ เรายังมี
การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราตั้งเป้าไว้ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเพียง 1 ครั้งต่อ 20 ล้าน
กิโลเมตร แต่จริง ๆ เราอยากให้มันเป็นศูนย์ (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
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  เรามีการปลูกฝังให้พนักงานเน้นหลักประหยัด มีการรนณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
การคัดแยกขยะ การใช้นําใช้ไฟอย่างประหยัด เรามีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว ซึ่งเรามีสโลแกน
ประจําว่า สําหรับแคลคอมป์ทุกวันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 
  เราได้ขยายความเป็นนวัตกรรมสีเขียวในทุกอณูเพ่ือให้แปลนทอยส์กลายเป็นของ
เล่นสีเขียวมากที่สุดเท่าที่ทําได้ การที่เราก้าวสู่ความยั่งยืนได้ (Sustainable) ได้ต้องคิดว่าทําอย่างไร
ให้องค์กรเรามีวัฒนธรรม ค่านิยม การทํางานเป็นทีม ที่สําคัญที่สุดคือผลิตผลิตถัณฑ์ที่ดี ขณะเดียวกัน
ก็ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและสังคม (ธนภัทร [นามสมมติ], 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความสําคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกําหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั่นคือ มีการบริหารจัดการ 
สีเขียวทุกกระบวนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
3. ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 

3.1 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  เนื่องจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจต้องดําเนินการด้วยความรับผิดชอบเพ่ือผลิตสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการดําเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยเพ่ิม
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน   

3.1.1 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์        
สีเขียวที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า  
   การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหมห่รือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัตถุดิบ 
พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
รวมถึงสามารถใช้ซ้ํา หรือนําวัตถุดิบที่ผ่านการรีไซเคิลมาผลิตใหม่  นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยเพ่ิมคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า นั่นคือ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลูกค้ามีให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับการดําเนินงานขององค์กรเป็นอย่างดี ธุรกิจ
สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและเข้าถึงลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็น
ที่สอดคล้องดังนี ้ 
   เราหวังว่าลูกค้าเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑ์สีเขียว เราจึงพยายามรณรงค์ 
ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑ์สีเขียว แต่ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงความสําคัญในเรื่องนี้ จึง
มองปจัจัยด้านราคาเป็นสิ่งสําคัญมากกว่า (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
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   เราไม่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เอง เราผลิตสินค้าตามรายละเอียดที่ลูกค้า
กําหนด แต่เราเน้นที่กระบวนการผลิตและการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า (ธัญญา  
[นามสมมติ], 2559) 
   ลูกค้าหลักเราคือ บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม เราผลิตสินค้าตามคําสั่งซื้อ
ซ่ึงได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการมาแล้วจึงไม่ได้มีการสร้างสรรค์หรืออกแบบใหม่ ซ่ึงเขา
ค่อนข้างพอใจกับสินค้าและการดําเนิงานของบริษัท (ธนากร [นามสมมติ], 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว
ของธุรกิจจะส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อต่อการดําเนินงานขององค์กรได้นั้น สิ่งสําคัญคือ การให้ความรู้ การสร้างความ
ตระหนักแก่ผู้บริโภค ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างจริงจัง อีกประการหนึ่งพบว่า 
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยส่วนหนึ่งเป็นการผลิตสินค้าตามรายละเอียดที่ลูกค้าได้กําหนดมาให้แล้ว 
ซึ่งไม่ได้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นเอง จากประเด็นดังกล่าว การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวจึง
ไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 

3.1.2 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า  

   การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่
นําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกระบวนการที่ส่งผลกระทบด้ าน
ลบกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า นั่นคือ 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความไว้วางใจกับการดําเนินงานของ
องค์กรเป็นอย่างดี ธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและเข้าถึงลูกค้าใหม่  ทั้งนี้ ตามคําสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   เรามีคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีทังกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่
อุทาน เนื่องจากเราให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่ป็นมิตรดับสิ่งแวดล้อม  (ธนา, 2559) 
   เรามีกระบวนการผลิตที่มี มาตรฐานและการพยายามลดของเสียใน
กระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ซึ่งลูกค้าพอใจและให้ความไว้วางใจเรามาก เราได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้าโดยมียอดการสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายฐานลูกค้ําได้ (ธัญญา  
[นามสมมต]ิ, 2559) 
   เราใส่ใจทุกระบวนการ เราทําด้วยหัวใจ ธุรกิจเราใช้แนวคิดการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มาตลอด 34 ปี ซึ่งมันกลายเป็นจุดขาย ลูกค้ายอมรับเรา โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติซึ่งเค้าค่อนข้างให้
ความสําคัญเรื่องนี้ (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการ
พัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ
และความไว้วางใจของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่  
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3.1.3 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
   รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เป็นมากกว่าความใส่ใจในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ียึดเอาสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางของการ
บริหารจัดการ   เป็นการจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจ
กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกําหนดนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั่นคือ มีการบริหารจัดการสีเขียวทั่วทั้ง
องค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจ
ของลูกค้า ทั้งนี้ ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   การมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิดรักษ์โลก (Green Public Awareness) 
โดยเน้นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เราได้รับความร่วมมือที่ดี
จากลูค้าและชุมชน ตลอดจนความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อันดีจากลูกค้าและประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
   จากรูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจเราได้รับความไว้วางใจจากทั้งจากลูกค้า 
เราได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายฐาลูกค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเรามีพนักงานมากกว่า 14000 คน เพ่ือรองรับการผลิตที่เพ่ิมขึ้น (ธัญญา 
[นามสมมต]ิ, 2559) 
   ผลจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว ค่านิยมของการอยู่ร่วมกัน การ
ทํางานเป็นทีมเพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพโดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้เราได้รับการ
ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 

   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจกับผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการกําหนดนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์สีเขียว การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการบริหาร
จัดการสีเขียวในทุกกระบวนงานการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า ช่วยสร้างสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่ใส่ใจผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

3.2 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแข่งขัน 
  ประสิทธิภาพในการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลในการลดค่าใช้จ่าย หรือมีต้นทุนที่ต่ํากว่าคู่แข่ง การมีความสามารถในการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์ อันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  การมีความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และการมีความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ต่างจากคู่แข่งโดยเน้นความสําคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียว ดังนี้ 
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3.2.1 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์       
สีเขียวทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการแข่งขัน  
   การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นการใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ 
ออกแบบและนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย รวมถึงสามารถใช้ซ้ํา หรือนําวัตถุดิบที่ผ่านการรีไซเคิลมา
ผลิตใหม่ได้ และการแปรสภาพของเสียให้กลายเป็นวัตถุดิบได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและยังลดสามารถลดต้นทุน สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจ ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง 
ดังนี้ 
   ผลิตภัณ์สีเขียวสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันได้หากลูกค้าตระหนัก เข้าใจ 
และให้ความสําคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
   เราไม่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เอง เราผลิตสินค้าตามรายละเอียดที่ลูกค้า
กําหนด แต่เราเน้นที่กระบวนการผลิตและการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า  (ธัญญา, 
2559) 
   สินค้าเรามีความแตกต่างจากคู่แข่ง อันเนื่องมาจากจุดแข็งด้านการออกแบบสี
เขียว (Eco Design) ซึ่งนอกจากจะเน้นการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก เรายังสอดแทรกเรื่องความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นจุดขายสําคัญของบริษัทเรา (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์
สีเขียวเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน เนื่องจากธุรกิจสามารถในการนําเสนอ
สินค้าและบริการที่ให้ความสําคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่
ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ทั้งนี้กลยุทธ์การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวจะประสบความสําเร็จ และ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันได้นั้น ต้องมีการส่งเสริมความรู้ การสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่มีการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.2 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อ 
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพการแข่งขัน 
   การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาขั้นตอนการผลิตและ
กระบวนการทํางานที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยมลพิษ
ด้วยการลดของเสีย การใช้ซ้ํา การนํามากลับมาใช้ใหม่ และการซ่อมบํารุงอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเป็นสัญลักษณ์เชิงบวกแก่สายตาลูกค้า การพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมยังช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงาน ซึ่งถือเป็นประสิทธิภาพในการแข่งขันที่เหนือกว่าของ
ธุรกิจ ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้  
   กระบวนการสีเขียว เราทําทั้งกระบวนการ และแน่นอนมันส่งผลต่อการลด
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการดําเนินงาน และเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน (ธนา [นามสมมติ], 
2559) 
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   การผลิตของเรามีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ําในขบวนการผลิต เรามีขั้นตอนการ
ตรวจสอบที่รัดกุมและมีคุณภาพ น่าเชื่อถือในทุกขั้นตอน โดยใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพ Sig 
Sixma, TQM เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการสูญเสีย และเพื่อสินค้ามีคุณภาพที่ดีกว่า ซึ่งนําไปสู่ความ
ประสิทธิภาพการแข่งขันขององค์กร (ธัญญา [นามสมมติ], 2559) 
   การพัฒนากระบวนการสีเขียว ทําให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันซึ่งเป็นผลมา
จากต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าคู่แข่ง สามารถทําให้เรากําหนดราคาสินค้าที่ต่ํากว่าคูแข่งแถบยุโรปมาก 
นอกจากการประหยัดต้นทุนแล้ว ไม้แปลนวูดยังช่วยให้แปลนทอยส์สามารถผลิตสินค้าที่มีรูปร่าง
หน้าตาแตกต่างจากคู่แข่งได้ (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการพัฒนาการผลิตและกระบวนการทํางานที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่กระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยมลพิษด้วยการลดของเสีย การใช้ซ้ํา การนํามากลับมาใช้ใหม่ 
และการซ่อมบํารุงอยู่เสมอซึ่งส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ นั่นคือ การ
พัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมนอกจากช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเป็นสัญลักษณ์เชิงบวก
แก่สายตาลูกค้าแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงาน และสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับสินค้า 
โดยเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หัน
มาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

3.2.3 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพการแข่งขัน  
   รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เป็นมากกว่าความใส่ใจในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติในใจของเราที่ยึดเอาสิ่งแวดล้อมเป็น
ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ เพราะมลภาวะจากการผลิตหรือดําเนินกิจการไม่ได้เกิดจากฝ่ายผลิต
เพียงอย่างเดียว แต่สามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์
สําคัญในการสร้างประสิทธิภาพการแข่งขันของธุรกิจ ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็น
ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   จากตัวอย่าง ที่เราใช้การประชุมสีเขียว (Green Meeting) มันช่วยลด
ค่าใช้จ่ายเรื่องกระดาษ  สํานักงานสีเขียว (Green Office) ทําให้เราไม่ต้องสร้างตึกเพ่ิม หรือการให้
ความสําคัญกับการขนส่งอย่างปลอดภัยและกําหนดเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ ส่งผลให้เราสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มากมายทีเดียว เหล่านี้ส่งผลให้ต้นทุนการดําเนินงานเรา
ลดลง และเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขัน (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
   เรามีสโลแกนประจําว่า สําหรับแคลคอมป์ ทุกวันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่ง
มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราปฏิบัติทุกวัน นอกจากนี้ เรามีการตรวจสอบการทํางานที่สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้ถูกจุด ซึ่งเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการโรงงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการสูญเสีย ลดระยะเวลาในการทํางาน (ธัญญา [นามสมมติ], 
2559) 
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   องค์กรที่มีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกอณู ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ 
ทีเ่ราได้รับมันเป็นเครื่องการันตีความสําเร็จและประสิทธิภาพในการแข่งขันของเรา (ธนภัทร [นามสมมติ], 
2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนที่ต่ํากว่าคู่แข่ง และสร้างมูลค่าและ
ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมี
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ 
 
4. ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขันที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กรและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 

4.1 ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขันที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจ 

4.1.1 ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร
ของธุรกิจ 
   คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นผลมาจากความสามารถของธุรกิจในการ
เข้าใจและสร้างคุณค่าที่สร้างความรู้สึกไว้วางใจให้กับลูกค้า และความสามารถในการบํารุงรักษา
ความสัมพันธ์นั้นได้ในระยะยาว ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกําหนดความสําเร็จของคุณภาพการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า คือ ความเชื่อใจจากลูกค้า (Trust) ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction) และ
ข้อตกลงที่องค์กรมีต่อลกูค้า (Commitment) ซึ่งหากธุรกิจมีคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีย่อม
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร หรือการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการเป็นผู้นําด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม ตามคํา
สัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   การพัฒนาให้องค์กรเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมทํา
ให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ ที่เราได้รับเป็น
เครื่องการันตรีถึงภาพลักษณ์องค์กรได้ในระดับหนึ่ง (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
   ภาพลักษณ์ของเราในสายตาลูกค้าดีมาก เนื่องจากเราสามารถจัดการ
มาตรฐานต่าง ๆ ได้เกินกว่ามาตรฐานที่ลูกค้ากําหนด ลูกค้าไว้วางใจเรา ส่วนภาพลักษณ์ในสายตาของ
สังคมทุกอย่างอยู่ที่การสื่อสาร การสร้างการรับรู้ให้ประจักษ์แก่สังคม (ธัญญา [นามสมมติ], 2559) 
   การที่ลูกค้าไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะเราพยามยาม
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมถึงรางวัลที่เราได้รับในด้านต่างๆ มันเป็นตัวการันตรี
ภาพลักษณ์องค์กร และเป็นตัวผลักดันว่าเราต้องไม่หยุดการสร้างสรรค์ (ธนภัทร [นามสมมติ], 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่
องค์กรนํามาใช้ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ลูกค้ามีความพึงพอใจ และไว้วางใจการ
ดําเนินงานของธรุกิจ  ธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าลูกค้าใหม ่สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผล
ต่อภาพลักษณ์องค์กร หรือชื่อเสียงองค์กรทีเ่ป็นที่ยอมรับในการดําเนินธรุกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4.1.2 ผลกระทบของประสิทธิภาพการแข่งขันที่ส่งผลต่อต่อภาพลักษณ์องค์กร
ของธุรกิจ 
   ประสิทธิภาพการแข่งขันที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว เกิดจากความสามารถ
ในการนําเสนอสินค้าและบริการที่ใหม่ ๆ ที่ให้ความสําคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาด
การแข่งขัน และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากศักยภาพ
และความได้เปรียบทางการแข่งขันในการผลิตสินค้าและการบริการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   นวัตกรรมสีเขียวช่วยให้การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการผลิต
สินค้าคุณภาพด้วยการใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการ ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการแข่งขันและภาพลักษณ์องค์กร (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
   ประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้การรับรองมาตรฐานและรางวัลที่เรา
ได้รับย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เราไม่เคยมีข้อขัดแย้งกับชุมชน สังคม แม้กระทั่งภาครัฐก็ให้
ความเชื่อมั่นกับองค์กรเรา (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 
   เนื่องจากความทันสมัยในด้านการออกแบบสีเขียว และการสอดแทรกความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงไม่น่าแปลกใจที่เรากวาดรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศ และ
สามารถสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การดําเนินกลยุทธ์นวัตกรรม 
สีเขียวส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพการแข่งขันที่ดีกว่า การสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าด้านการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงาน ตลอดจน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องคก์รที่ดดี้านการเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.2 ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขันที่ส่งผล
ต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

4.2.1 ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ  
   ผลการดําเนินงานของธุรกิจ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ทําให้
ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของกิจการ โดยเน้นที่ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ ซึ่งวัดจากการเติบโต
ของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึ้น และการมีผล
การดําเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งผลการดําเนินงานที่ดีจะเป็นผลมาจากคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือความสามารถของธุรกิจในการเข้าใจและสร้างคุณค่าที่สร้างความรู้สึก
ไว้วางใจให้กับลูกค้า และความสามารถในการบํารุงรักษาความสัมพันธ์นั้นได้ในระยะยาว ตามคํา
สัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   ผลการดําเนินงานของเราสําเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับ
ความไว้วางใจว่าเราเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลกําไรดังกล่าวก็คือภาษีที่กลับมาตอบ
แทนลูกค้าหรือประชาชนคนไทย (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
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   จากความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ เราสามารถขยายฐานการผลิตไปทั่วโลก 
และยอดการสั่งซื้อหรือยอดขายที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ธญัญา [นามสมมติ], 2559) 
   เราได้การยอมรับจากลูกค้า ทําให้หลังจากปี 2557 ยอดขายเราเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 20 – 40 เปอร์เซ็น (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  คุณภาพความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าหรือความสามารถของธุรกิจในการเข้าใจและสร้างคุณค่าที่สร้างความรู้สึกไว้วางใจให้กับลูกค้า 
และความสามารถในการบํารุงรักษาความสัมพันธ์นั้นได้ในระยะยาว ส่งผลต่อเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงาน ทําให้ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของกิจการ โดยเน้นที่ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ 
ซึ่งวัดจากการเติบโตของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการทํากําไร
เพ่ิมข้ึน และการมีผลการดําเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

4.2.2 ผลกระทบของประสิทธิภาพการแข่งขันที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
   ผลการดําเนินงานของธุรกิจ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ทําให้
ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของกิจการ โดยเน้นที่ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ ซึ่งวัดจากการเติบโต
ของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึ้น และการมีผล
การดําเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งผลการดําเนินงานที่ดีจะเป็นผลมาจากประสิทธิภาพ
การแข่งขันที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว เกิดจากความสามารถในการนําเสนอสินค้าและบริการ
ที่ใหม่ ๆ ที่ให้ความสําคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน และความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในการผลิตสินค้าและการบริการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตามคําสัมภาษณ์
ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   จากกระบวนการสีเขียว นอกจากส่งผลต่อการลดต้นทุนการดําเนินงานของ
องค์กร ยังส่งผลต่อคุณภาพที่เหนือกว่า แลความสามารถในการทํากําไร แต่ทั้งนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่
การสร้างการรับรู้และตระหนักให้เกิดข้ึนในสังคม (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
   สินค้าท่ีผลิตจากกระบวนการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพที่ดี ส่งผลต่อยอดขายที่
เพ่ิมข้ึน (ธัญญา [นามสมมติ], 2559) 
   ความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
เราได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง (ธนภัทร [นามสมมติ], 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิภาพการแข่งขันซึ่ง
เป็นผลจากความสามารถในการนําเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อมซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสามารถจากกระบวนการผลิต
และการดําเนินงานที่ช่วยลดของเสียและลดต้นทุน นั่นย่อมส่งผลต่อผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ 

4.3 ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
  ภาพลักษณ์องค์กร เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของลูกค้า เช่น ความเชื่อมั่น ความ
ประทับใจในด้านการจัดการองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ธุรกิจเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งมี
ความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ  สอดคล้องกับความ
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คาดหวังของลูกค้าจนเกิดความพึงพอใจและยอมรับจากลูกค้า ซึ่งภาพลักษณ์องค์กรที่ดีย่อมส่งผลต่อ
ผลการด าเนิน ที่วัดได้จากการเติบโตของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถใน
การทํากําไรเพ่ิมขึ้น และการมีผลการดําเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามคําสัมภาษณ์
ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
  เราพยายามนําองค์กรไปสู่ความยั่งยืนด้วยการดําเนินธุรกิจที่มุ่งลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในทุกระบวนการ ซึ่งผลการดําเนินงานที่ได้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (ธนา [นามสมมติ], 
2559) 
  ภาพลักษณ์องค์กรเราคือเป็นธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซี่งส่งผลต่อการเติบโตของ
ธุรกิจ หรือการมีผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ (ธัญญา [นามสมมติ], 2559) 
  ภาพลักษณ์แปลนทอยส์ในสายตาลูกค้าและสังคมถือว่าดีมาก เนื่องจากเรามุ่งมั่น
ทุ่มเทกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีตลอด
มาสําหรับลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี คือเป็น
ธุรกิจที่เป็ฯมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความประทับใจต่อองค์กร ต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ธุรกิจเสนอให้แก่ลูกค้าจนเกิดความพึงพอใจและยอมรับจากลูกค้า ซึ่งภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
ย่อมส่งผลต่อผลการด าเนิน ทีว่ัดไดจ้ากการเติบโตของยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามารถ
ในการทํากําไร และการมีผลการดําเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
5. ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีมี่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์
องค์กรกับผลการดําเนินงานขององค์กร 
 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลก สถานการณ์ทางการเมือง  
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลในเชิงบวกหรือลบต่อการดําเนินงานในปัจจุบันและอนาคต 
ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน แต่การ
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเราก็ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
 ภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 
 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลการดําเนินงาน แต่
อย่างไรก็ตามการดําเนินธุรกิจที่ใส่ใจผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่สําคัญที่ธุรกิจต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยด้านความผันผวนสภาพแวดล้อม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือพฤติกรรมของลูกค้าอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกิจการ 
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แต่หลายๆ กิจการมีกลยุทธ์ที่สามารถรับมือได้ ด้วยการดําเนินงานด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาลูกค้าและสังคม  
 
6. ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 

6.1 การมุ่งเน้นตลาดที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
  การมุ่งเน้นตลาด เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดใน

การสร้างพฤติกรรมของบุคลกรในองค์กรเพ่ือนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าตลอดจนผลการ
ดําเนินงานที่นอกเหนือจากคู่แข่ง เป็นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าอยู่เสมอ โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการมุ่งมั่นในการปรับปรุงการดําเนินงานทาง
การตลาดให้มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของพลวัต ซึ่งส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียว ซึ่งเป็นวิธีการและความสามารถของธุรกิจในการริเริ่มสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ ที่รองรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
คําสัมภาษณข์องผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
  ปตท. ในฐานะตัวแทนประเทศในการนําเข้าพลังงานต้องมีความน่าเชื่อถือจากนานา
ประเทศ ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากล เราต้องศึกษาและทําตามกติกาสากล กลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวเป็นเรื่องของกติกาสากลซึ่งเราต้องนํามาใช้ (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
  การมุ่งเน้นตลาดของเราคือ เราผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 100% เพ่ือ
ส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานสินค้าที่ลูกค้าระบุไว้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุก
กระบวนการ (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559)  
  ลูกค้าหลักเราคือ บริษัทโตโยต้าซึ่งเค้าคลังเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องให้
ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานในด้านนี้ด้วย ซึ่งทั้งสินค้าและกระบวนการผลิตต้องเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (ธนากร [นามสมมต]ิ, 2559) 
  ธุรกิจเราใช้แนวคิดการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาตลอด 34 ปี โดยไม่ได้เปิดตําราเล่มใหน 
แต่เราทําด้วยหัวใจ เราใส่ใจทุกระบวนการ ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว จนเกิดเป็นนวัตกรรมสีเขียวมากมาย ซึ่ง
ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันกระแสสีเขียวได้รับความสนใจไปทั่วโลก โดยเฉพาะกับลูกค้าของเรา ซึ่งมัน
กลายมาเป็นจุดขายที่สําคัญอย่างหนึ่งของเรานอกเหนือจากจุดขายในเรื่องการออกแบบ (ธนภัทร 
[นามสมมต]ิ, 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การมุ่งเน้นตลาดเป็นการพัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยให้ความสําคัญกับการ
สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
การมุ่งมั่นในการปรับปรุงการดําเนินงานทางการตลาดให้มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของ
พลวัต ซึ่งนับเป็นปัจจัยสาเหตุของการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ ที่รองรับการเติบโต
อย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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6.2 แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
  แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นแรงกดดันที่เกิดจากบุคคล ชุมชน หรือองค์กร

ที่ให้ความสนใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ได้แก่ ตัวแทนทางการค้า ผู้ผลิตในขั้นต้นหรือผู้ผลิต
วัตถุดิบ ตัวแทนภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อธุรกิจโดยตรง นับเป็นปัจจัยสาเหตุ
ของการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
  เราคํานึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดําเนินงาน เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร มี 3 ทิศทาง คือ การเสริมสร้างความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในการ
ดําเนินงาน การพัฒนาให้องค์กรมีความเป็นเลิศในการดําเนินงานและการสร้างนวัตกรรมที่ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
  เราอยากทําธุรกิจที่เราอยู่ได้และชุมชนมีความสุข สิ่งสําคัญคือชุมชน เราทําอย่างไร
ให้เค้า มีความสุขอยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้ และในส่วนของกฎหมายกฏหมายของไทยเราสามารถปฏิบัติ
ตามได้ง่ายและผลที่ปฏิบัติออกมาก็ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากเราให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การดําเนินงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 
  ตั้งแต่คิดที่จะเริ่มธุรกิจ เรามีปณิธานที่จะนํารายได้ส่วนหนึ่งจากการทํางานไปช่วยเหลือ
สังคมในมิติต่าง  ๆตลอดจนให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน (ธนภัทร [นามสมมติ], 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
เกิดจากบุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่ให้ความสนใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ได้แก่ ตัวแทน
ทางการค้า ผู้ผลิตในขั้นต้นหรือผู้ผลิตวัตถุดิบ ตัวแทนภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อ
ธุรกิจโดยตรง นับเป็นปัจจัยสาเหตุของการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบ และเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่หัน
มาใส่ใจสื่งแวดล้อมมากข้ึน 

6.3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านความตระหนักและเห็นคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
สาเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ดังนี้ 
  ปตท. มีความตระหนักถึงความสําคัญ เรานึกถึงประชาชน การขุดแก๊ส ขุดน้ํามันมา
ใช้เราต้องคํานึงถึงอนาคต รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งนี่คือบ้านเรา เราต้องทําและเรามีศักยภาพที่จะทํา ซึ่ง
เป็นการตอบแทนประชาชนอย่างหนึ่ง (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
  เราทําทุกอย่างด้วยหัวใจ เราใส่ใจทุกระบวนการ ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ทําก่อนเกิด
กระแสสีเขียว (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยด้านความตระหนักและเห็น
คุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
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7. ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 
  การดําเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ยังพบปัญหาหรืออุปสรรคในด้านต่างที่ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงประเด็นปัญหาที่พบ มีดังนี้ 

7.1 ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดําเนินงานตามกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทย 

7.1.1 การขาดความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวกับธุรกิจ ตลอดจนการขาดความรู้ หรือการรับรู้ถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญและจะส่งผลในระยะยาวของผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์สีเขียว 

   พบว่า หลายองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว หรือไม่มีความรู้เพียงพอในรูปแบบ ขั้นตอน
การดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญและจะส่งผลในระยะยาว จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร  
ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   มีอุปสรรคในการดําเนินงานมาก ผู้บริโภคยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้มากเพียงพอ 
มองเป็นเรื่องไกลตัวมาก ก็เลยเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เราบอกว่าคุณช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ที่
เป็นกรีนแต่จ่ายแพงกว่าเท่านึงก็ไม่เอา แปลว่า ต้องสร้างการรับรู้ให้สาธารณะชนเห็นผลกระทบจริง 
ถ้าคุณทําลายวันนี้คุณจะจ่ายแพงมาก ๆ ในอนาคต แต่ถ้าคุณจ่ายอย่างสมเหตุสมผลในวันนี้ดีกว่านี้ 
(ธนา [นามสมมต]ิ, 2559)  
   เรายังอาจไม่เข้าใจหรือไม่มีเงินลงทุนอย่างเพียงพอในการดําเนินการตรงส่วน
นี้ ภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือทั้งการให้ความรู้และสนับสนุนการลงทุน (ธนากร [นามสมมติ], 2559) 

7.1.2 ขาดการส่งเสริมด้านความตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่ท้ังภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม  
   พบว่า ในหลายหน่วยธุรกิจ ตลอดจนประชนชนในสังคมไทยยังขาดความ
ตระหนักและให้ความสําคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินกิจการ อันเนื่องมาจากมี
การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มากเท่าที่ควร ตามคําสัมภาษณ์
ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
   อุปสรรคสําคัญ คือการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนเทราบถึง
ผลกระทบ เนื่องจากมันเป็นเรื่องไกลตัวมาก เราต้องสร้างการรับรู้อย่างมาก เราต้องช่วยกันสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องที่เป็นจริง ในส่วนของ ปตท. ให้ความสําคัญกับคู่ค้าทางธุรกิจ คู่ค้าทุกรายต้อง
ยอมรับกติกาต้องดําเนินงานภายในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเหมือนเรา (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
   เรายังขาดการส่งเสริมความตระหนักถึงผลกระทบของการดําเนินธุรกิจที่ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ (ธนภัทร [นามสมมติ], 2559) 
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7.1.3 ขาดแรงจูงใจ หรือมาตรการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมดําเนินธุรกิจโดยใช้
แนวคิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   พบว่า ธุรกิจหลายๆ หน่วยงานไม่มีแรงจูงใจ หรือมาตรการ ข้อเสนอ ระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เป็นตัวผลักดันหรือสนับสนุนให้ธุรกิจดําเนินธุรกิจโดยใช้แนวคิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หรือกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทย 

  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญการการสร้างเสริมความ
ตระหนักด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม ตามคําสัมภาษณ์ของ 
ผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้ 
  เป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้
ประชาชนทราบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
  ทุกอย่างต้องเกิดจากข้างใน ควรปลูกฝังความความตระหนักในเรื่องนี้ตั้งแต่เด็ก 
ผลิตภัณฑ์ของเราส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ด้วยการสอดแทรกเรื่องความเป็นมิตกับธรรมชาติ เพราะเรา
ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดําเนินกลยุทธนวัตกรรมสีเขียว และการขาดการส่งเสริมด้านความ
ตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ทั้งหน่วยธุรกิจและประชาชนในสังคม 
จัดเป็นปัญหาของการดําเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ดังนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรเร่งการสร้าง
ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ทั้งภาคธุรกิจและภาค
ประชาชน เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งให้ความสําคัญอย่าง
เร่งด่วน 
 
8. สรุปความความเชื่อมโยงของสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
 ผลการศึกษากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุ ทั้งในส่วน
ของการศึกษาเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสามารถสรุปความเชื่อมโยงของปัจจัย
สาเหตุ และผลลัพธ์ที่ได้จากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวดังแสดงในภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 แสดงความความเชื่อมโยงของสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว

การมุ่งเน้นตลาด 
 กลยุทธก์ารตลาดที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้า  
 สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด 
 ปรับปรุงการดําเนินงานใหท้ันสมัย 

แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ระเบียบ ขอ้บังคับ กฏหมาย 
 มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลต่อทุกฝ่าย 
 สร้างความร่วมมือระหว่างกันของ Stakeholder   
 ความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกจิตลอดห่วงโซ ่

ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
ของธุรกิจ 

 เข้าใจและตระหนกัถึงปัญหา 
 คิดและทําเพื่อสังคม/ตอบแทน

สังคม 
 คํานึงถึงผลระยะยาว 
 

กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากร พลังงานมีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
 คํานึงถึงการลดผลกระทบหรือเพิ่มคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

จากผลิตภัณฑ์เสมอ 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นใช้หลัก 4R 

การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 การออกแบบกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการมลพิษ 
 ปรับปรุงเทคนิคการผลิตและกระบวนการทํางานที่ใส่ใจผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้ ใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้ไหม่ 
 ใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 มุ่งมั่นในนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี Green Process 

รูปแบบการจัดการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การบริหารจัดการสีเขียวทั่วทั้งองค์กร 
 วัฒนธรรมองค์กรสีเขียว 
 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การปรับตัวของรูปแบบการจัดการองค์กรที่ตอบสนองกับการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 การจัดการเพื่อปรับตัวสู่องค์กรสีเขียว 
 

คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 การรับรู้คุณค่า   ไว้เนือ้เชือ่ใจ  ความพึงพอใจ/ประทับใจ 
 รักษาฐานลกูค้าเก่า และเข้าถึงลกูค้าใหม่ 

ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 คุณภาพที่แตกต่าง  ลดต้นทนุ/ต้นทุนต่ํา  
 ตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลาย  สร้างสรรค์นวตักรรม 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (ด้านตัวเงิน) 
 รายได้ ส่วนแบ่งการตลาด ความสามารถในการทํากําไรเพิม่ขึ้น  

ผลการดําเนนิงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค ์

ภาพลักษณ์องค์กร 
 ความเป็นผูน้ํา  ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  
 ความเชือ่มัน่จากสังคม  ความเป็นเอกลักษณ ์

ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงาน 
 ลูกค้า 

- ขาดความรู้ด้านปัญหา
สิ่งแวดล้อม  

- ขาดความตระหนักถึงปัญหา  
 ธุรกิจ 

- ไม่มีแนวทางการดําเนินงาน 
- ขากจิตสํานึก 

ไม่มีมาตรการหรือข้อเสนอจูงใจ 

ข้อเสนอแนะ 
 การสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจัง 
 ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

ที่จะเกิดในระยะยาว 
 ภาครัฐส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในการ

ทําดําเนินกิจการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 จากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคุณ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตาราง 
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 33 แสดงการสรุปสมมุติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานที่ คําอธิบาย ผลการทดสอบ 

1ก กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1ข กลยุทธ์นวัตกรรมสี เขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

1ค กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

2ก กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2ข กลยุทธ์นวัตกรรมสี เขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

2ค กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 33 แสดงการสรุปสมมุติฐานของการวิจัย (ต่อ) 
สมมติฐานที่ คําอธิบาย ผลการทดสอบ 

3ก คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่ งผลกระทบเชิ งบวกต่อผล
ภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

3ข ประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

4ก คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

4ข ประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

5 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

6 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

7ก การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

7ข การมุ่งเน้นการตลาด ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 33 แสดงการสรุปสมมุติฐานของการวิจัย (ต่อ) 
สมมติฐานที่ คําอธิบาย ผลการทดสอบ 

7ค การมุ่งเน้นการตลาด ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียว ด้านรูปแบบการ6ข จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

8ก แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

8ข แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 

8ค แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ภาพที่ 17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

H5 + (S) 

 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
(Green Innovation 

Strategies) 
 

การมุ่งเน้นตลาด 
(Market Orientation) 

คุณภาพความสมัพันธ์
กับลูกค้า  

(Relationship 
Quality) 

ประสิทธภิาพในการ
แข่งขัน 

(Competitive 
Efficiency) 

ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ (Business 

Performance) 
 

 

แรงกดดันของผู้มสี่วนได้   
ส่วนเสยี 

(Stakeholder Pressures) 

การสร้างสรรรคผ์ลติภณัฑ ์
สีเขียว  

(Green Products Creativiry) 

การพัฒนากระบวนการเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 

Process Development) 

รูปแบบการจดัการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

(Environmental 
Management From) 

ความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

(Environmental 
Turbulence) 

ตัวแปรควบคุม: ขนาดธุรกิจ (Size Capital), ระยะเวลาการดําเนินงาน (Firm Age) 

ภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) 

H4ก+ (S)  
H4ข+ (S) 

H6ก+ (S) 
H6ข+ (S) 
H6ค+ (S) 

H6- (NS) 

H3ก+ (S) 
H3ข+ (S) 

H1ก+ (NS) 
H1ข+ (S) 
H1ค+ (S) 

H7ก+ (S) 
H7ข+ (S) 
H7ค+ (S) 

H2ก+ (NS) 
H2ข+ (S) 
H2ค+ (S) 

S   = ยอมรับสมมตฐิาน  
NS = ปฏิเสธสมมตฐิาน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุ” มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 
1) เพื่อทดสอบผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้านการ
พัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ 2) เพ่ือทดสอบผลกระทบ
ของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขันที่มีต่อผลการด าเนินงาน ของธุรกิจ 
3) เพ่ือทดสอบผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กรกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ 4) เพ่ือทดสอบผลกระทบของการมุ่งเน้นการตลาด
และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว และ 5) เพ่ือสร้างข้อเสนอ
เชิงกลยุทธ์แก่ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในระดับผู้ประกอบการและระดับอุตสาหกรรม 
และข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ภาครัฐในการก าหนดมาตรการในให้ความรู้ การเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนมาตรการเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของภาคธุรกิจ โดยใช้
เทคนิควิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) รูปแบบน า – แบบรอง (Dominant-less 
Dominant Design) ซึ่งการศึกษาในแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ และการศึกษาเชิงคุณภาพกับกลุ่ม
ตัวอย่างกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ
ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิจัย 
 2. อภิปรายผลการวิจัย 
 3. ประโยชน์ของการวิจัย 
 4. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป) มีระยะเวลา
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ในการประกอบกิจการมากกว่า 15 ปี ซึ่งลักษณะสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าทุติยภูมิ/สินค้าขั้นที่สอง 
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

2. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ธุรกิจใหความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่
มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  ธุรกิจมุ่งเน้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ใช้หลัก 4R คือ การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่และการซ่อม
บ ารุง และธุรกิจมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภค ตามล าดับ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ธุรกิจมี
กระบวนการด าเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมี
แนวโน้มจะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ธุรกิจปรับปรุงเทคนิคการผลิตและกระบวนการท างานที่ใส่ใจ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดของเสีย การใช้ซ้ า การน ามาปรับใช้ใหม่และการซ่อมบ ารุงอยู่
เสมอ ธุรกิจใหความส าคัญกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการมลพิษรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ ธุรกิจมุ่งมั่นใน
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่
ตลาด และธุรกิจมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภค ตามล าดับ ด้านรูปแบบ
การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ธุรกิจให
ความส าคัญกับการบริหารจัดการสีเขียวทั่วทั้งองค์กร ธุรกิจให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว
หรือส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ธุรกิจใหความส าคัญกับการปรับตัว
ของรูปแบบการจัดการองค์กรที่ตอบสนองกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธุรกิจมุ่งมั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และธุรกิจมุ่งมั่นในการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวหรือมีการขนส่ง 
เคลื่อนย้ายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ  

3. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อความสามารถ
ของกิจการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลูกค้าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับการ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างดี ธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและเข้าถึงลูกค้าใหม่ ลูกค้ารับรู้
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร และลูกค้าชื่นชมและ
ประทับใจในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามล าดับ  

4. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการมีการใช้วัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีผลในการลดค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่ง กิจการมี
ความสามารถในการเรียนรู้และสร้างสรรค์อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง กิจการ
มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  และกิจการมี
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ความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากคู่แข่ง ซึ่งให้ความส าคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
ตลาด ตามล าดับ  

5. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการเป็นผู้น าด้านความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม กิจการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม กิจการมีการด าเนินธุรกิจที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจให้
แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และกิจการได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม ตามล าดับ  

6. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการมีผลการด าเนินงานที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ กิจการมีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา 
กิจการมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกิจการมีความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมมากขึ้น 
ตามล าดับ  

7. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมต่อธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การแข่งขันมีสูงท าให้ธุรกิจต้องมีการ
พัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในของ
องค์กร เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันส่งผลให้
กิจการต่าง ๆ ต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ  และ
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตามพลวัต ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามล าดับ  

8. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการมุ่งเน้นในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ กิจการให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมทาง
การตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และกิจการมุ่งมั่นในการปรับปรุง
การด าเนินงานทางการตลาดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
พลวัต ตามล าดับ  

9. ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กิจการมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลด้วยการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพ ก าไร และใส่ใจผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน กิจการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อมและชุมชน กิจการให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการมี



151 

ผลประโยชน์ระหว่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกิจการมุ่งเน้นการด าเนินการที่มีความรับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตามล าดับ  

10. การวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
10.1 ผลการศึกษากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว 

ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า พบว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียวไม่ได้ส่งผลกระทบ
เชิงบวกกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่วนการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบ
การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า  

10.2 ผลการศึกษากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว 
ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน พบว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพในการแข่งขัน ส่วนการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการแข่งขัน  

10.3 ผลการศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขันที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับภาพลักษณ์องค์กร 

10.4 ผลการศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขันที่
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการ
แข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

10.5 ผลการศึกษาภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า 
ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ 

10.6 ผลการศึกษาความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กรกับผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า ความผันผวนของสภาพแวดล้อม      
ไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ  

10.7 ผลการศึกษาการมุ่งเน้นการตลาด แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว ด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า การมุ่งเน้นตลาด และแรง
กดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ด้าน คือ การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  ทั้งนี้ข้อค้นพบเพิ่มเติมพบว่า ตัวแปรควบคุมขนาดของธุรกิจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว และด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อ
สิ่งแวดล้อม  แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ส่วนตัวแปรควบคุมระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 ด้าน คือ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม และรปูแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจที่ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ด้วยการน า
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวมาใช้ 

2. กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 
2.1 ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สี

เขียว คือการใช้ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ พบว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตยังมีลักษณะ
การผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าได้ระบุรายละเ อียดผลิตภัณฑ์ในด้าน
ต่าง ๆ มาแล้ว ธุรกิจมีหน้าที่เพียงผลิตสินค้าตามรายละเอียดค าสั่งซื้อที่ลูกค้าระบุไว้แล้วเท่านั้น จึง
ไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์ หรือออกผลิตภัณฑ์สีเขียว ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการกระบวนการ
ผลิต รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า 

2.2 ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการปรับปรุงขั้นตอน เทคนิคการผลิตและกระบวนการท างานที่ เป็นมิตรผลกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ การลดของเสีย สามารถใช้ซ้ า หรือน ามากลับมาใช้ใหม่ และมีการ
ซ่อมบ ารุงอยู่เสมอเพ่ือไปสู่ความยั่งยืน 

2.3 ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญกับการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจ
กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการบริหารจัดการสีเขียวทุก
กระบวนงาน 

3. ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 

3.1 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวของธุรกิจจะส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขันได้นั้น สิ่งส าคัญคือ การให้ความรู้ การสร้างความตระหนักแก่
ผู้บริโภคถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้บริโภคในสังคมไทยยังขาด
การับรู้และความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกประการหนึ่งพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตของไทย
ส่วนหนึ่งเป็นการผลิตสินค้าตามรายละเอียดที่ลูกค้าได้ก าหนดมาให้แล้ว ซึ่งไม่ได้เกิดการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นเอง จากประเด็นดังกล่าว การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

3.2 การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับปรุงเทคนิคและกระบวนการ
ผลิตที่ใส่ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ลดของเสีย นอกจาก
จะเป็นสัญลักษณ์เชิงบวกแก่สายตาลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้าแล้ว ยัง
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ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงาน และสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับสินค้า โดยเป็นสินค้าที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.3 การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารจัดการองค์กรที ่มุ่งให้
ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการก าหนดนโยบาย
ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์สีเขียว การ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการบริหารจัดการสี เขียวในทุกกระบวนงานการเพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุน
ที่ต่ ากว่าคู่แข่ง และสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็น
อย่างดี ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ 

4. ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขันที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรและผลการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 

4.1 ความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อองค์กรเป็นผลจากการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ และผลการด าเนินงานที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

4.2 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพการแข่งขันที่ดีกว่า การ
สร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงาน ตลอดจนส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรที่ดีด้านการเป็นธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5. ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดีจากการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่น ความประทับใจต่อองค์กร ต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ธุรกิจเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งภาพลักษณ์
องคก์รที่ดีย่อมส่งผลต่อผลการด าเนินที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

6. ความผันผวนสภาพแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือพฤติกรรมของลูกค้าอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการ แต่หลาย ๆ กิจการมีกลยุทธ์ที่สามารถรับมือได้ ด้วย
การด าเนินงานด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาลูกค้าและสังคม  

7. ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 
7.1 การมุ่งเน้นตลาดเป็นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสาเหตุของการก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ 
ที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ  

7.2 แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเกิดจากบุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่ให้ความ
สนใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ ได้แก่ ตัวแทนทางการค้า ผู้ผลิตในขั้นต้นหรือผู้ผลิตวัตถุดิบ 
ตัวแทนภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อธุรกิจโดยตรง นับเป็นปัจจัยสาเหตุของการ
ก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ และเพ่ือรองรับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน  
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7.3 ปัจจัยด้านความตระหนักและเห็นคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

8. ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 

8.1 การขาดความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวกับธุรกิจ ตลอดจนการขาดความรู้ หรือการรับรู้ถึง ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญและจะส่งผลในระยะยาวของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์สีเขียว 

8.2 ขาดการส่งเสริมด้านความตระหนักถึงความส าคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
แก่ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม  

8.3  ขาดแรงจูงใจ หรือมาตรการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมด าเนินธุรกิจโดยใช้
แนวคิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

อภิปรายผล 
 

 จากวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
 ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึง
จัดเป็นปัญหาที่ส าคัญในระดับโลก ส่งผลกระทบต่อสภาพการด ารงคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม สอดคล้องกับการศึกษาของ Hockerts (2007) ที่ระบุว่าธุรกิจต่าง ๆ หันมาให้ความส าคัญ
กับการการควบคุมผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร โดย  
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียว การพัฒนา
กระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว พบว่า ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยการใหความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการด าเนินงานที่ได้รับการรับรอง
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มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป การปรับปรุงเทคนิค
การผลิตและกระบวนการท างานที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดของเสีย การใช้ซ้ า 
การน ามาปรับใช้ใหม่และการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ การมุ่งมั่นในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจาก
กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 รูปแบบการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับรูปแบบการ
จัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยให ความส าคัญกับการบริหารจัดการสีเขียวทั่วทั้ง องค์กร การให้
ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรสีเขียวหรือส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม การใหความส าคัญกับการปรับตัวของรูปแบบการจัดการองค์กรที่ตอบสนองกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมุ่งมั่นในการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจน
การจดัการโลจิสติกส์สีเขียวหรือมีการขนส่ง เคลื่อนย้ายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 
2. ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่ส่งต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน  
 ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์  
สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 

2.1 ผลกระทบของการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

2.1.1 ผลกระทบของการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า พบว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยหลายคน เช่น Cordeiro and Sarkis (1997), Gilley, 
Phillip et al. (2000) และ Link and Naveh (2006) ที่พบว่า ผลกระทบของกิจกรรมเชิงรุกทางด้าน
สิ่งแวดล้อมไม่ได้ส่งผลต่อความจงรักภัคดีของลูกค้าและผลการด าเนินงานของธุรกิจ แสดงให้เห็นว่า 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจในบริบทพ้ืนทีท่ี่แตกต่างกันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด  
   อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการ
หลายคน เช่น Chen et al. (2006); Peattie (1992); Hart, Porter, and van der Linde, (1995); 
Shrivastava (1995) และ Chang and Fong (2010) ทีพ่บว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่พยายามตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค น าไปสู่การสร้างความ
จงรักภักดีหรือความสัมพันธ์อันดีของลูกค้า ตลอดจนการศึกษาของ Ru-Jen Lin, Rong-Huei Chen, 
and  Kevin Kuan-Shun Chiu (2010) ทีไ่ด้ศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สีเขียว ภาพลักษณ์ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดีของลูกค้า พบว่า  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
สีเขียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้า และความพึงพอใจ
ของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีหรือความสัมพันธ์อันดีของลูกค้า 
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   ทั้งนี้เนื่องอาจมาจากบริบทของสังคมไทยที่พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
เท่าที่ควร โดยการบริโภคการที่ผู้บริโภคจะเลือกเข้ามาสู่การใช้สินค้าสีเขียวได้นั้น ต้องอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่าย จากการต้องไปซื้อสินค้าสีเขียวที่มีราคาแพงกว่าสินค้า
ทั่วไปจากลักษณะของการมีประโยชน์ที่แตกต่าง มีคุณค่ามากกว่าไปบริโภค การผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ต้องอาศัยการปลูกฝังในระยะยาว โดยอาจบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการ
สอน (กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, 2556)  นอกจากนี้ กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ (2556) ยังได้ระบุว่า 
ในบริบทต่างประเทศไทย ถ้าเราต้องการผลักดันธุรกิจสีเขียวเราก็ต้องมาดูผลกระทบของสินค้าสีเขียว 
ก็ต้องไปท ากิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีราคาที่สูงขึ้นโดยน าภาษีคาร์บอนหรือภาษี
สิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้ แต่ส าหรับประเทศไทยภาษีคาร์บอนก็ยังไม่มีออกมาบังคับใช้ นอกจากนี้ 
ส าหรับประเทศไทยในบริบทสีเขียว: สถานการณ์และภาพอนาคต พบว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการสนับสนุนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนต่าง ๆ  แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การน าประเทศ
ไทยไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวต้องอาศัย “Package of Change” หรือ  “Paradigm Shift” ความร่วมมือ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้บริโภค ผู้ผลิต ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ฯลฯ ที่ส าคัญคือ
นโยบายและเครื่องมือต่าง ๆ  (กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, 2556) สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารที่ระบุว่า  
   เราหวังว่าลูกค้าเห็นความส าคัญของผลิตภัณฑ์สีเขียว เราจึงพยายามรณรงค์ 
ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของผลิตภัณฑ์สีเขียว แต่ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงมอง
ปัจจัยด้านราคาเป็นสิ่งส าคัญมากกว่า (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
   ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการคือ การให้ความรู้ และเสริมสร้างความ
ตระหนักด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภคอย่างจริงจัง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ต้องผ่านปัจจัยด้านการรับรู้ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ณัฐพล อัสสะรัตน์ (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม: บทบาทของความตระหนักในสิ่งแวดล้อมและคุณลักษณะของสินค้า พบว่า ความตระหนัก
ด้านสื่งแวดล้อมไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความตั้งใจซื้อสินค้า แต่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าผ่านการรับรู้คุณลักษณะของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรับรู้คุณลักษณะของ
สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
   นอกจากนี้ ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยส่วนหนึ่ง เป็นการผลิตสินค้า
ตามค าสั่งซื้อของลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ มาแล้ว จึง
ไม่ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ซึ่งธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยส่วนใหญ่ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารทีร่ะบุว่า  
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   เราไม่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เอง เราผลิตสินค้าตามรายละเอียดที่ลูกค้า
ก าหนด แต่เราเน้นที่กระบวนการผลิตและการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า (ธัญญา 
[นามสมมติ], 2559) 

2.1.2 ผลกระทบของการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน พบว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยหลายคน เช่น Cordeiro and Sarkis (1997); Gilley, 
Phillip et al. (2000) และ Link and Naveh (2006) ซึ่งผลการศึกษาของพวกเขาไม่ระบุถึง
ผลกระทบในเชิงบวกของกิจกรรมเชิงรุกทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันที่
น าไปสู่ผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
   อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการ
หลายคน เช่น  Hart (1995, 1997), Peattie (1992) และ Porter and van der Linde (1995) ที่
พบว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวช่วยให้ธุรกิจสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการศึกษาของ Alhadid and Rumman (2014) และ 
Azorin et al. (2009) ทีพ่บว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผลกระทบทางบวกต่อประสิทธิภาพของ
องค์กรหรือประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Chen 
(2008) ที่พบว่า นวัตกรรมการสีเขียวช่วยปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพ สามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือด้านการลดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความ
แตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถก าหนดราคาสินค้าที่สูงแ ละได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีกว่า และการศึกษาของ Dnagelico and Pujari (2010) ที่พบว่า ประโยชน์จากการ
สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวช่วยบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขัน ท าให้สินค้ามีมูลค่าเพ่ิม 
(Value-added) และงา่ยต่อการจดจ าของลูกค้าเป้าหมาย  
   ทั้งนี้ สามารถอธิบายเหตุผลได้เช่นเดียวกันกับประเด็นข้างต้น คือ บริบทของ
สังคมไทยที่พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเท่าที่ควร โดยการบริโภคการที่ผู้บริโภคจะเลือกเข้ามาสู่การ
ใช้สินค้าสีเขียวได้นั้นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ ส าหรับประเทศไทยในบริบทสีเขียว : 
สถานการณ์และภาพอนาคต พบว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคัญของการสนับสนุนการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนต่าง ๆ  
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การน าประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวต้องอาศัย 
“Package of Change” หรือ  “Paradigm Shift” ความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
อาทิ ผู้บริโภค ผู้ผลิต ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ฯลฯ  ที่ส าคัญคือนโยบายและเครื่องมือต่าง ๆ  
(กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, 2556) สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า  
   ผลิตภัณ์สีเขียวจะสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันได้หากลูกค้ามีการรับรู้
ปัญหา ตระหนัก และให้ความส าคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
   นอกจากนี้ ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยส่วนหนึ่ง ยังเป็นการผลิต
สินค้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ 
มาแล้ว ธุรกิจของไทยจึงไม่ได้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์สีเขียว 
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จึงท าให้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สีเขียวไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของธุรกิจ แต่ธุรกิจให้ความส าคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวกล้อมมากกว่า สอดคล้องกับข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า  
   เราไม่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เอง เราผลิตสินค้าตามรายละเอียดที่ลูกค้า
ก าหนด แต่เราเน้นที่กระบวนการผลิตและการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า  (ธัญญา 
[นามสมมต]ิ, 2559) 
   ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการคือ การให้ความรู้ และเสริมสร้างความ
ตระหนักด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภคอย่างจริงจัง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ต้องผ่านปัจจัยด้านการรับรู้ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค 
 

2.2 ผลกระทบของการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

2.2.1 ผลกระทบของการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า พบว่า การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า เนื่องจากการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การที่
ธุรกิจมีกระบวนการด าเนินงานที่ให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ตลอดจนการปรับปรุงเทคนิคการผลิตและกระบวนการท างานที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย
การลดของเสีย การใช้ซ้ า การน ามาปรับใช้ใหม่และการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ และมุ่งมั่นน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาด ซึ่ง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรที่ดีและความรู้สึกไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ คือ การเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
มุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ไปยังผู้บริโภค (Johnstone and Labonne, 
2009; Nishitani, 2009) ซึ่งในปัจจุบันการรับรู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น 
ผู้บริโภคจ านวนมากตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม (Auger, Burke, Devinney, and 
Louviere, 2003; Harrison, Newholm, and Shaw, 2005) เป็นเหตุให้หลายองค์กรพยายาม
พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เพ่ือผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การสร้างความจงรักภักดีหรือ
ความสัมพันธ์อันดีของลูกค้า  

   ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา
ของนักวิชาการหลายท่าน  หลายท่าน เช่น Chen et al. (2006); Hart (1995); Peattie (1992); 
Porter and van der Linde (1995); Shrivastava (1995) และ Chang and Fong (2010) ที่
พบว่า ธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เ พื่อผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การสร้างความจงรักภักดี
หรือความสัมพันธ์อันดีของลูกค้า นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Yu-Shan Chen (2007) 
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ซ่ึงได้ศึกษาอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าลูกค้ามีบทบาทส าคัญในการผลักดันการก าหนดกลยุทธ์ของบริษัท โดยน านวัตกรรมกระบวนการสี
เขียวมาใช้ ใช้ ทั้งนี้นวัตกรรมกระบวนการสีเขียวก็มีผลต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า 

   เรามีคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีทังกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่
อุทาน เนื่องจากเราให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตที่ป็นมิตรดับสิ่งแวดล้อม  (ธนา [นามสมมติ], 
2559) 
   เรามีกระบวนการผลิตที่มี มาตรฐานและการพยายามลดของเสียใน
กระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ซึ่งลูกค้าพอใจและให้ความไว้วางใจเรามาก เราได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้าโดยมียอดการสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายฐานลูกค้ าได้ (ธัญญา 
[นามสมมต]ิ, 2559) 

   เราใส่ใจทุกระบวนการ เราท าด้วยหัวใจ ธุรกิจเราใช้แนวคิดการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมา
ตลอด 34 ปี ซึ่งมันกลายเป็นจุดขาย ลูกค้ายอมรับเรา โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติซึ่งเค้าค่อนข้างให้
ความส าคัญเรื่องนี้ (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 

2.2.2 ผลกระทบของการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน พบว่า การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน  เนื่องจากการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้เป็นการผลิตที ่สะอาด เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย รวมถึงการ
เปลี่ยนวัตถุดิบ การใช้น้อย การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดของเสีย
ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนลดลงได้ กระบวนการดังกล่าวนอกจากสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้านต้นทุนแล้ว ยังเป็นการสร้างความแตกแตกต่างที่เหนือกว่า หรือการเพิ่มคุณค่าของสินค้าใน
สายตาผู้บริโภคด้านการใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า 

   ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา
ของ Yu-Shan Chen, Shyh-Bao Lai, and Chao-Tung Wen (2006) ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมกระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า 
นวัตกรรมกระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความได้เปรียบในการแข่งขันของ
องค์กร นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Vachon and Klassen (2008) ที่พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ชิงบวกระหว่างกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความได้เปรียบในการแช่งขัน 
และสอดคล้องกับ Porter (1980) ที่ระบุว่า นวัตกรรมกระบวนการสีเขียวมีผลต่อความแตกต่างด้าน
ต้นทุนและช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการศึกษาของ Chen (2008) ที่พบว่า 
นวัตกรรมกระบวนการสีเขียวช่วยปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างความ
น่าเชื่อถือด้านการลดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความแตกต่างให้แก่
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถก าหนดราคาสินค้าที่สูงและได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Orsato (2006) และ Berrone (2009) ที่ระบุว่า 
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กระบวนการนวัตกรรมสีเขียวไม่เพียงแต่สามารถป้องกันมลพิษแต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้
ทรัพยากร และการลดต้นทุนโดยรวม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Alhadid and Abu-
Rumman (2014) ที่ได้ท าการศึกษาผลกระทบของการปฏิบัตินวัตกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมใน
จอร์แดน เฉพาะกลุ่มบริษัท Nuqul เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีตัวแปรกลางคือพฤติกรรม 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวและนวัตกรรมกระบวนการสี
เขียวส่งผลกระทบทางบวกต่อประสิทธิภาพขององค์กร เป็นต้นดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการในการแข่งขันได้ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า 
   กระบวนการสีเขียว เราท าทั้งกระบวนการ และแน่นอนมันส่งผลต่อการลด
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการด าเนินงาน และเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน (ธนา [นามสมมติ], 
2559) 
   การผลิตของเรามีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าในขบวนการผลิต เรามีขั้นตอนการ
ตรวจสอบที่รัดกุมและมีคุณภาพ น่าเชื่อถือในทุกขั้นตอน โดยใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพ Sig 
Sixma, TQM เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการสูญเสีย และเพ่ือสินค้ามีคุณภาพที่ดีกว่า ซึ่งน าไปสู่ความ
ประสิทธิภาพการแข่งขันขององค์กร (ธัญญา [นามสมมติ], 2559) 
   การพัฒนากระบวนการสีเขียว ท าให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันซึ่งเป็นผลมา
จากต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าคู่แข่ง สามารถท าให้เราก าหนดราคาสินค้าที่ต่ ากว่าคูแข่งแถบยุโรปมาก 
นอกจากการประหยัดต้นทุนแล้ว ไม้แปลนวูดยังช่วยให้แปลนทอยส์สามารถผลิตสินค้าที่มีรูปร่าง
หน้าตาแตกต่างจากคู่แข่งได้ (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 

 

2.3 ผลกระทบของรูปแบบการจัดการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

2.3.1 ผลกระทบของรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า พบว่า รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า  เนื่องจากรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเป็นมากกว่าความ
ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติในใจของบุคลากรในองค์กร การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่
ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ที่เริ่มจากการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร และการด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการจัดการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว การพัฒนาความคิด
ใหม่ทางการตลาดสีเขียว จนกระทั่งการน าเสนอผลิตภัณฑ์ นั่นคือ มีการบริหารจัดการสีเขียวทุก
กระบวนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยการลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและส่งผลให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้
ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นองค์กรใดท่ีมีรูปแบบการบริหารองค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ย้อมได้รับความไว้วางใจ หรือได้รับการยอทรับจากลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งหรือใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม นั้นย่อมแสดงถึงคุณภาพความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
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   ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา
ของนักวิชาการหลายท่าน  หลายท่าน เช่น Shrivastava (1995); Benito and Benito (2005); 
Razalli et al. (2010) ซึ่งพบว่า ประโยชน์จากการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมท าให้ธุรกิจมี
ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการที่เพ่ิมขึ้นจากการกลุ่มลูกค้าที่สนใจใน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการปรับปรุงความสัมพันธ์ ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้ดีขึ้น 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Razalli et al. (2010) ที่กล่าวว่า โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถ
ท าให้ธุรกิจโรงแรมมีความสามารถในการประสานงานเพ่ิมขึ้น เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
และลูกค้าเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Millar & Baloglu (2008) ที่พบว่า การจัดการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ลูกค้าใช้ในการพิจารณาเลือกพักโรงแรม รวมถึงมีความส าคัญต่อการ
ดึงดูดลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าที่มีมูลค่าสูงในตลาดเฉพาะส่วน เช่นเดียวกับ การด าเนินงานตามแนวคิด
องคก์ารสีเขียว สามารถท าให้ธุรกิจสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการภายในธุรกิจได้เป็น
อย่างดี ซึ่งท าให้การบริการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น (Green Leaflet, 2007; โยธิน อยู่จงดี, 2555) 
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ Porte (2554) ที่กล่าวว่า องค์การสีเขียวและแนวคิดการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกคา้เป็นแนวคิดท่ีมีเปา้หมายทีท่ าให้ลูกคา้พึงพอใจ เช่นเดียวกับ Lo (2013) ที่กล่าว
ว่า ความคาดหวังจากจากลูกค้าเป็นแรงผลักดันที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวตั้งแต่ต้นน้ า กลางน ้า และปลายน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า 
   การมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิดรักษ์โลก (Green Public 
Awareness) โดยเน้นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เราได้รับ
ความร่วมมือที่ดีจากลูค้าและชุมชน ตลอดจนความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อันดีจากลูกค้าและ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
   จากรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจเราได้รับความไว้วางใจจากทั้งจากลูกค้า 
เราได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายฐาลูกค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเรามีพนักงานมากกว่า 14000 คน เพ่ือรองรับการผลิตที่เพ่ิมขึ้น (ธัญญา 
[นามสมมต]ิ, 2559) 
   ผลจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว ค่านิยมของการอยู่ร่วมกัน การ
ท างานเป็นทีมเพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพโดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้เราได้รับการ
ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 

2.3.2 ผลกระทบของรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน พบว่า รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน เนื่องจากรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือใส่ใจกับผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  เริ่มจากการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่บุคคลใน
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร และการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการ เช่น การ
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จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว ตลอดจนการท าการตลาดสีเขียว นั่นคือมีการบริหาร
จัดการสีเขียวทุกกระบวนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากช่วยการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถลดต้นทุน โดยการลดการใช้พลังงาน ลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน  

   ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา
ของนักวิชาการหลายคน เช่น Porter and Linde (1995); Benito and Benito (2005); Chen et al. 
(2006) และ Chang and Fong (2010) ที่พบว่า องคก์ารสีเขียวหรือการจัดการเพ่ือความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมท าให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ Robert 
and Grover (2011); Griffith et al. (2006) และ Chien and Tsai (2012) ที่พบว่า รูปแบบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะท้อนความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือความสามารถของ
องค์กรในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ทรัพยากรและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและน าไปสู่ผลลัพธ์ในการด าเนินงานที่ดี 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Foster, C. and Green, K. (2000) ที่พบว่า ธุรกิจที่มีการ
จัดการสีเขียวในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการสีเขียวได้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อความสามารถในการส่งมอบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และการศึกษา
ของ Stefan and Paul  (2008) และ Hart, (1995) ที่ระบุว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ธรุกิจมีความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้ธุรกิจสามารถลด ต้นทุน ลดการใช้วัตถุดิบและการ
ใช้พลังงาน ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขันที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขันส่ง 
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ที่ระบุว่า 
   เรามีสโลแกนประจ าว่า ส าหรับแคลคอมป์ ทุกวันเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่ง
มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราปฏิบัติทุกวัน นอกจากนี้ เรามีการตรวจสอบการท างานที่สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถูกจุด ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการโรงงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการสูญเสีย ลดระยะเวลาในการท างาน (ธัญญา [นามสมมติ], 
2559) 
   องค์กรที่มีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกอณู ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ ที่
เราได้รับมันเป็นเครื่องการันตีความส าเร็จและประสิทธิภาพในการแข่งขันของเรา (ธนภัทร [นามสมมติ], 
2559) 
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3. ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กรของธุรกิจ 

3.1 ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของ
ธุรกิจ 
  ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจ
พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจ เนื่องจาก
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นผลมาจากความสามารถของธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ การสร้างคุณค่าในความรู้สึกของลูกค้าด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อความพึงพอใจและความไว้ใจและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ในระยะยาว ช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าและเข้าถึงลูกค้าใหม่ 
ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิหรือการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการด าเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเป็นผู้น าด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 
(2554) ที่พบว่า การปลูกฝังให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงลักษณะเด่นขององค์กรและตราผลิตภัณฑ์ ช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน เห็นได้ว่าประโยชน์จาการบริหาร
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า เพราะ
ลูกค้าจะบอกปากต่อปากถึงการบริการหรือสินค้าที่ดี และสร้างความภักดี ความเชื่อมั่น และมีส่วน
ร่วมของพนักงานกับบริษัท เนื่องจากการบริหารคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีกับบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างภาลักษณ์ที่ดี
ให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ DeChernatony (1999) ที่ระบุว่า การมองภาพลักษณ์
แตกต่างกันไป ธุรกิจทั้งหลายจึงเริ่มพิจารณาให้ความส าคัญกับการประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
มากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในความพยายามให้เกิดการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า  
  การพัฒนาให้องค์กรเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท าให้เรา
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ ที่เราได้รับเป็นเครื่องการัน
ตรีถึงภาพลักษณ์องค์กรได้ในระดับหนึ่ง (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
  ภาพลักษณ์ของเราในสายตาลูกค้าดีมาก เนื่องจากเราสามารถจัดการมาตรฐานต่าง ๆ 
ได้เกินกว่ามาตรฐานที่ลูกค้าก าหนด ลูกค้าไว้วางใจเรา ส่วนภาพลักษณ์ในสายตาของสังคมทุก
อย่างอยู่ที่การสื่อสาร การสร้างการรับรู้ให้ประจักษ์แก่สังคม (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 
  การทีลู่กค้าไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะเราพยามยาม
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมถึงรางวัลที่เราได้รับในด้านต่างๆ มันเป็นตัวการันตรี
ภาพลักษณ์องค์กร และเป็นตัวผลักดันว่าเราต้องไม่หยุดการสร้างสรรค์ (ธนภัทร [นามสมมติ], 2559) 
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3.2 ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจ 
ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจ 

พบว่า ประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กร เนื่องจากประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันเกิดจากการที่ธุรกิจมีความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากคู่แข่งซึ่งให้
ความส าคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาด โดยใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนความสามารถในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การลดของเสีย ส่งผลต่อต้นทุนของ
ธุรกิจที่ต่ ากว่าคู่แข่ง ซึ่งมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่แตกต่างในด้านการเป็นผู้น าด้านการ
ด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Keith (2003) ที่ระบุ
ว่าภาพลักษณ์องค์กรมีความส าคัญทั้งต่อธุรกิจและลูกค้าเนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงความส าเร็จหรือ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันของกิจการได้และยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
มุมมองของลูกค้า ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ที่สามารถน ามาสู่ประสิทธิภาพในการแข่งขัน รวมถึง
การสร้างเอกลักษณ์และความมีชื่อเสียงของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter 
(1985) ที่ได้ระบุว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นคุณค่าของธุรกิจที่สามารสร้างขึ้นแก่ลูกค้าเพ่ือ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจแกลูกค้าและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
Souiden, Norizan, and Heung (2006) ที่พบว่า การด าเนินงานของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่ง
สนับสนุนที่ชี้ว่าองค์กรหรือธุรกิจมีนัยส าคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กร ในขณะเดียวกันชื่อเสีย งของ
องค์กรก็ยังมีนัยส าคัญกับความจงรักภักดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า  
  นวัตกรรมสีเขียวช่วยให้การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการผลิตสินค้า
คุณภาพด้วยการใส่ใจผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมที ่เ ก ิดขึ ้น ในทุกกระบวนการ ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการแข่งขันและภาพลักษณ์องค์กร (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
  ประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้การรับรองมาตรฐานและรางวัลที่เราได้รับ
ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เราไม่เคยมีข้อขัดแย้งกับชุมชน สังคม แม้กระทั่งภาครัฐก็ให้ความ
เชื่อมั่นกับองค์กรเรา (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 
  เนื่องจากความทันสมัยในด้านการออกแบบสีเขียว และการสอดแทรกความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จึงไม่น่าแปลกใจที่เรากวาดรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศ และสามารถ
สร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (ธนภัทร [นามสมมติ], 2559) 

 
4. ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 

4.1 ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 
  ผลกระทบของคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ เนื่องจาก
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นผลมาจากความสามารถของธุรกิจในการเข้าใจและสร้างคุณค่าที่
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สร้างความรู้สึกไว้วางใจให้กับลูกค้าและความสามารถในการบ ารุงรักษาความสัมพันธ์นั้นได้ในระยะยาว 
ซึ่งน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจและผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น 
เมื่อธุรกิจมีความสามารถการจัดการคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับสูง ส่งผลให้ลูกค้าให้
ความไว้เนื้อเชื่อใจกับการด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างดี  ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อความสามารถ
ของกิจการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลูกค้ารับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร ลูกค้าชื่นชมและประทับใจในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและเข้าถึงลูกค้าใหม่ ซึ่ง
ส่งผลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทั้งด้านตัวเงินและด้านไม่ใช่ตัวเงินของธุรกิจ  
  ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาของ
นักวิชาการหลายท่าน เช่น Kasim and Minai (2009) ที่พบว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพน าไปสู่ผลประโยชน์ในด้านการปรับปรุงผลการด าเนินงาน เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Day and Van den Bulte (2002) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถการจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถการจัดการ
ลูกคา้ด้านการมุง่เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า กระบวนการของธุรกิจ และสารสนเทศเกี่ยวกับ
ลูกคา้ มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Battor 
and Battor (2010) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการจัดการลูกค้าเชิง
สัมพันธภาพกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถการจัดการลูกค้าเชิง
สัมพันธ์ภาพมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากการจัดการคุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้า สามารถท าให้ธุรกิจเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า การรักษาลูกคา้ และการสร้างผลก าไรด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ Chang (2007) ซึ่งได้ศึกษาผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวคิดการจัดการ
ลูกค้าเชิงสัมพันธภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร (Interview Survey Methods) ผลการศึกษา
พบว่า ผลการด าเนินงานของธุรกิจตามแนวคิดดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 มุมมองเพ่ิมขึ้น 
ดังนี้ 1) ผลการด าเนินงานด้านการเงินของธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลง นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าผลการ
ด าเนินงานทางด้านการเงินมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 2) ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
ธุรกิจสามารถจัดการกับการร้องเรียนของลูกค้า ท าให้การร้องเรียนของลูกค้าน้อยลง ระดับของความ
พึงพอใจมากขึ้น และลูกค้ากลับมาใช้บริการ เพ่ิมขึ้น 3) ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน 
ธุรกิจมีกระบวนการด าเนินงานที่ดี โดยธุรกิจสามารถลดต้นทุนด้านพนักงานในการบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการปรับปรุงเทคนิคการบริการลูกค้าและคุณภาพการบริการที่
สม่ าเสมอ การปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสาร และ 4) ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้ และการ
เจริญเติบโต ทั้งนี้ Chang and Ku. (2009) ได้ท าศึกษาเพ่ิมเติมด้วยแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ
สนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเชิงคุณภาพของ Chang (2007) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Islam and Yang 
(2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจที่เป็นผลมาจากกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์
ลูกค้า พบว่า ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายในการส่งคุณค่าให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจัด
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กระบวนการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการลดระยะเวลาใน
การบริการ การบริการที่มีคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของต้นทุน เพื่อเป้าหมายของธุรกิจ
เกี่ยวกับการบริการและเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหกับลูกค้า และผลการด าเนินการดังกล่าวน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายทางการเงิน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า  
  ผลการด าเนินงานของเราส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับความ
ไว้วางใจว่าเราเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลก าไรดังกล่าวก็คือภาษีที่กลับมาตอบแทน
ลูกค้าหรือประชาชนคนไทย (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 

  จากความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ เราสามารถขยายฐานการผลิตไปทั่วโลก และยอด
การสั่งซื้อหรือยอดขายทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 

  เราได้การยอมรับจากลูกค้า ท าให้หลังจากปี 2557 ยอดขายเราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
20 – 40 เปอร์เซ็น (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 

4.2 ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ผลกระทบของประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ

พบว่า ประสิทธิภาพในการแข่งขันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน เนื่องจากประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันเกิดจากการที่ธุรกิจมีความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากคู่แข่งซึ่งให้
ความส าคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาด โดยใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนความสามารถในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การลดของเสีย ส่งผลต่อต้นทุนของ
ธุรกิจที่ต่ ากว่าคู่แข่ง ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ดีข้ึน 
  ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Phillips (1999) ที่
พบว่าประสิทธิภาพการแข่งขันย่อมมีที่มาจากกระบวนการด าเนินงานภายใน เป้าหมายการตลาดของ
ธุรกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่นเดียวกับการศึกษาของ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุ
ตมอ่าง (2554) ที่ได้ศึกษาการประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจกับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารประสิทธิภาพทางการแข่งขันกับความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน และผลกระทบของการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน  โดยการสอบถาม
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 9 จังหวัด จ านวน 400 ราย 
พบว่า การบริหารประสิทธิภาพทางการแข่งขันและความส าเร็จในการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กัน 
โดยความสัมพันธ์แต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ SMEs แต่ละพ้ืนที่จังหวัดไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านปัญหา
และอุปสรรคจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าความคิด พบว่า การประกอบธุรกิจ SMEs ไม่มีความแตกต่างกัน
ด้านการตลาดและการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต ด้านการเงินไม่มีการจัดท าบัญชีการบริหาร
ต้นทุน และไม่มีเครือข่ายความร่วมมือ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Chen (2008); Schermerhorn, 
Hunt, and Osborn (2005) ที่ระบุว่า ธุรกิจสามารถเพิ่มผลิตภาพสีเขียวโดยการปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หากธุรกิจต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ธุรกิจ
ต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมผนวกกับการแสวงหาวิธีเพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินงานขององค์กร  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า 
 



167 

  จากกระบวนการสีเขียว นอกจากส่งผลต่อการลดต้นทุนการด าเนินงานขององค์กร 
ยังส่งผลต่อคุณภาพที่เหนือกว่า แลความสามารถในการท าก าไร แต่ทั้งนี้ประเด็นส าคัญอยู่ที่การสร้าง
การรับรู้และตระหนักให้เกิดข้ึนในสังคม (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
  สินค้าท่ีผลิตจากกระบวนการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพที่ดี ส่งผลต่อยอดขายที่
เพ่ิมข้ึน (ธัญญา [นามสมมติ], 2559) 
  ความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เราได้รับ
การตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
 
5. ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรที ่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า 
ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากภาพลักษณ์ของ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง นับตัง้แต่ระบบการบริหารองค์กร สินค้าหรือบริการ ตราสินค้า ความมั่นคง การ
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ การผลิตที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Jefkins, 1977: 56) ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นภาพภาพลักษณ์ขององค์กรสามารถน าพาให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายด้วย
ผลการด าเนินงานด้านรายได้ที่เป็นตัวเงิน และดา้นภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของธุรกิจ 
 ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ Albert (1997) ระบุว่า 
ภาพลักษณ์สามารถสร้างความมีชื่อเสียงให้แก่ธุรกิจ อีกท้ังยังมีผลดีต่อการเพ่ิมจ านวนลูกค้าที่ซื้อสินค้า
และบริการมากขึ้น นอกจากนี้ Neville, Bell, and Menguc (2005) พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ความสัมพันธ์อย่างยิ่งทั้งต่อผลการด าเนินงานด้านการเงินของธุรกิจ นอกจากนี้ Porter (1985) ได้
กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นคุณค่าของธุรกิจที่
สามารถสร้างขึ้นส าหรับลูกค้าที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร  งานวิจัยของ Souiden, Norizan, and Heung (2006) พบว่า การด าเนินงานของธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสนับสนุนที่ชี้ว่าองค์กรหรือธุรกิจมีนัยส าคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กร ใน
ขณะเดียวกันชื่อเสียงขององค์กรก็ยังมีนัยส าคัญกับความจงรักภักดีต่อองค์กร  นอกจากนี้ยังพบว่า 
ชื่อเสียงขององค์กรเป็นตัวแปรแทรกท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับการประเมิน
คุณภาพสินค้าของลูกค้าด้วย นอกจากนี้ Morley (1998:8) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ถูกน ามาพิจารณา
เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งในการบริหาร ช่วยเอ้ือให้องค์กรธุรกิจด าเนินไปได้อย่างก้าวหน้าและ
มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงเกี่ยวพันกับกลุ่มประชาชนจ านวนมากและยิ่งไป
กว่านั้นในทางการบริหารธุรกิจยังอาจตีความได้ว่า ภาพลักษณ์ของบริษัทเปรียบเสมือนสินทรัพย์ 
(Asset) อัน มีค่าซ่ึงยากจะประเมินออกมาเป็นตัวเลขทางบัญชีได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า 
 เราพยายามน าองค์กรไปสู่ความยั่งยืนด้วยการด าเนินธุรกิจที่มุ่งลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในทุกระบวนการ ซึ่งผลการด าเนินงานที่ได้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (ธนา [นามสมมติ], 
2559) 
 ภาพลักษณ์องค์กรเราคือเป็นธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซี่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ 
หรือการมีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 



168 

 ภาพลักษณ์แปลนทอยส์ในสายตาลูกค้าและสังคมถือว่าดีมาก เนื่องจากเรามุ่งมั่นทุ่มเท
กับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา
ส าหรับลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
 
6. ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์
องค์กรกับผลการด าเนินงานขององค์กร 
 ผลการศึกษาความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กรและผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า ความผันผวนของสภาพแวดล้อมไม่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรและผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ความผันผวน
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นปัจจัยที่คาดว่ามีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ท าให้
ความสามารถทางการแข่งขันกิจการลดลง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย ตลอดจน
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กล่าวได้ว่า ความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นได้ท้ังโอกาสและอุปสรรคส าหรับธุรกิจ 
 ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ Gavronski and others 
(2011: 874) ที่พบว่า กิจการมุ่งเน้นให้ความส าคัญด้านความแตกต่างของทรัพยากรและใช้
ความสามารถอย่างชาญฉลาด โดยพยายามรักษาความแข็งแกร่งของการจัดการทรัพยากรช่วยให้
กิจการใช้จุดแข็งจากภายในกิจการ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและน าไปสู่ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน และการศึกษาของ Lawrence and Weber (2008: 263-265) ที่
พบว่า ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สามารถเป็นทั้งสถานการณ์ที่ เป็นโอกาส 
(Opportunities) เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค (Threats) และก่อให้เกิดจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weakness) ต่อผลการด าเนินงานได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ที่ระบุว่า 
 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน แต่
การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเราก็ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
 ภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความส าคัญอย่างสม่ าเสมอไม่ว่าสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 
 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลการด าเนินงาน แต่
อย่างไรก็ตามการด าเนินธุรกิจที่ใส่ใจผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่ธุรกิจต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ธนภัทร [นามสมมต]ิ, 2559) 
 ทั้งนี้พบว่าข้อค้นพบดังกล่าว ขัดแย้งกบผลการศึกษาของ West and Bamford (2010: 
101), พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (2550: 39) และสิทธิชัย ฝรั่งทอง (2553: 105) ที่พบว่า ความผันผวน
ของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลกที่ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น 
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม  เช่นเดียวกับการศึกษาของ Daft and Marcic 
(2011: 55) ; Robbins and Coulter (2009: 77) ที่พบว่าความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
มีระดับความซับซ้อน ตั้งแต่ไม่มีความซับซ้อนเลยไปจนกระทั่งมีความซับซ้อนมาก และการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจตั้งแต่ระดับ
เสถียรภาพ (Stable) ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนสูงและยากต่อการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ Pang, Hu, and Li (2011) พบว่า ความ
ผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุผลส าเร็จ และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
7. ผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดและแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 

7.1 ผลกระทบของการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ผลกระทบของการมุ่ ง เน้นการตลาดที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสี เขียว ซึ่ง

ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 
ด้าน ทั้งนี้เนื่องจากการมุ่งเน้นตลาด คือการที่ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม
ทางการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีปรับปรุงการด าเนินงาน
ทางการตลาดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงตามพลวัต การมุ่งเน้น
ตลาดเป็นสิ่งส าคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการตลาดที่ เฉพาะเจาะจงและน าไปสู่กลยุทธ์การ
แข่งขันของธุรกิจ (Atuahene-Gima and Li, 2002: 61-81) ดังนั้น การมุ่งเน้นการตลาดส่งผลต่อ     
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว เนื่องจากสาเหตุที่ธุรกิจมีการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า  
โดยการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  
  ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาของ 
Hult et al. (2004); Lee and Tsai( 2005) ทีพ่บว่า การมุ่งเน้นการตลาดเป็นปจัจัยส าคัญในการบ่งชี้
ถึงความสามารถทางนวัตกรรมและความสามารถในการท าก าไรขององค์กร โดยการมุ่งเน้นการตลาด
น ามาซึ่งกลยุทธ์การด าเนินงานที่เป็นส่งผลต่อของความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ (Morgan 
et al., 2009) โดยการมุ่งเน้นการตลาดเป็นแนวคิดที่มีแนวทางในการมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสามารถท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดและน าไปสู่การมีผล
การด าเนินงานของธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น (Jaworski and Kohli, 1993) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
Zheng-Zhou et al, (2009) ที่พบว่า ระบบการมุ่งเน้นการตลาดด้วยการมุ่งเน้นลูกค้ามีผลต่อการ
ไดม้าซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น การมุง่เน้นการตลาดด้วยการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นทางเลือก
ที่ดีส าหรับธุรกิจ ในการที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านความแตกต่างของธุรกิจที่สามารถ
น าไปสู่การบรรลุถึงการมีคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ตลอดจนผล
การด าเนินงานขององค์กร งานวิจัยของ Morgan et al. (2009) ที่พบว่า การมุ่งเน้นการตลาดส่ง
ผลกระทบต่อผลก าไรต่อสินทรัพย์ โดยระบบการมุ่งเน้นการตลาดเป็นแหล่งของความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน จากการที่องค์กรสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและการพัฒนามากกว่าคู่
แข่งขัน และงานวิจัยของ Mahmoud (2011) ที่พบว่า การมุ่งเน้นการตลาดนั้นท าให้องค์การสามารถ
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บรรลุถึงผลการด าเนินงานที่ดีได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่
ระบุว่า  
  ปตท. ในฐานะตัวแทนประเทศในการน าเข้าพลังงานต้องมีความน่าเชื่อถือจาก
นานาประเทศ ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากล  เราต้องศึกษาและท าตามกติกาสากล กล
ยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวเป็นเรื่องของกติกาสากลซึ่งเราต้องน ามาใช้ (ธนา [นามสมมต]ิ, 2559) 
  การมุ่งเน้นตลาดของเราคือ เราผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 100% เพ่ือ
ส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานสินค้าที่ลูกค้าระบุไว้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุก
กระบวนการ (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 

7.2 ผลกระทบของแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
  ผลกระทบของแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่ง
ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และรูปแบการ
จัดการที่เป็นมิตรกับ พบว่า แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวทั้ง 3 
ด้าน เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคคลหรือกลุ่มซึ่งส่งผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจด้านนโยบายและการปฏิบัติขององค์กร ซึ่ง Henriques and Sadorsky (1999) ได้ระบุ
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 ประเภท คือ การก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม (เช่น รัฐบาล) 
องค์กร (เช่น ลูกค้า) ชุมชน (เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)) และสื่อ ซึ่งแรงกดดันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเหล่านี้มีความส าคัญที่ท าให้ธุรกิจต้องค านึงถึง ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันด้านกฏ ระเบียบจาก
ภาครัฐในการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม มีผลให้ธุรกิจต้องด าเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ แรงกดดัน
จากคนในชุมชน หรือลูกค้า เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลด้วยการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานที่ดีและใส่ใจผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ธุรพิจยังให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
และการมีผลประโยชน์ระหว่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นเห็นได้ว่าแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ 
ในที่นี้คือกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  ด้านการพัฒนากระบวนการ
เพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 
  ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาของ
Mitchell et al. (1997), Henriques and Sadorsky (1999) และ Banerjee (2001) ที่พบว่าการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นเดียวกับ Freeman and Soete (1999), Porter (1991) และ Porter 
and van der Linde (1995) ที่กล่าวว่า กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล มีผลต่อการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ องค์กรจึงต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของ
รัฐบาลอาจเอาชนะความเฉื่อยขององค์กรที่จะยอมรับความคิดใหม่ ๆ กระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และสิ่งอ านวยความสะดวกแจ้งเตือนไปยังความไร้ประสิทธิภาพของทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่เป็นไปได้  นอกจากนี้ Ashford (1993), Jaffeet et al. (1995) และ Kemp’s (1997) 
ไดร้ะบุของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมหลายลักษณะที่มีที่ ส าคัญส าหรับการสร้างบริบทที่ธุรกิจมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความยืดหยุ่น ระยะเวลาที่เพียงพอ
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ส าหรับความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน  จากความกังวลของสังคมที่มีต่อผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้น าไปสู่ การเพ่ิมขึ้นของ
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว (Rugman and Verbeke, 1998) นอกจากนี้ ชุมชนก็เป็น
อีกหนึ่งประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร โดย Sharma and Henriques 
(2005) และ Pavlovich and Akoorie (2010) พบว่า ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพล
โดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีต่อกลยุทธ์สีเขียวขององค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang et al. 
(2008) ที่แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันของชุมชน มีบทบาทในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน และด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีการพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันมากขึ้นระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศ พบว่ามีหลายบริษัทที่ล้มเหลวจาก
การยอมจ านนต่อแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการประท้วงของชุมชน (Hoffman, 2000) โดย
ชุมชนสามารถปลุกระดมสาธารณชนให้เรียกร้องด้านการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
(Benn et al., 2009) ในทางตรงกันข้ามกัน ชุมชนก็เป็นผู้บริโภคที่เผยแพร่ สนับสนุนและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sarkis et al., 2010) นอกจากนี้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนวัตกรรมสีเขียวขององค์กรพบว่า 
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียและการพึ่งพาทรัพยากรการ เปลี่ยนแปลง โดยระดับ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขององค์กรนวัตกรรมสีเขียว  
(Bansal, 2005; Kassinis and Vafeas, 2006) เป็นสิ่งส าคัญขององค์กรสีเขียว ที่ต้องระบุและ
ประเมินแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษารูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
(Hart , 1995; Murillo - Luna et al, 2008) และด้วยความกังวลที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติของลูกค้า ธุรกิจได้เริ่มผลักดันการปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Christmann, 
2004; Wagner, 2007; Darnall et al., 2008; Horbach, 2008; Delmas and Montiel, 2009; 
Massoud et al., 2010) แรงกดดันจากลูกค้าอาจเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทน ากลยุทธ์เชิงรุกด้าน
นวัตกรรมสีเขียว (Buysse and Verbeke, 2003; Sharma and Henriques, 2005; Murillo-Luna 
et al., 2008; Sandhu et al., 2010; Sarkis et al., 2010) นอกจากนี้ ลูกค้าต้องการสัญญานที่เป็น
บ่งชี้ของธุรกิจในการมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม (King et al., 2005; Nishitani, 2009) กลยุทธ์
เหล่านี้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ และได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในด้านการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองหรือมีระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือส าหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Zhu and 
Sarkis, 2004) ซึ่งต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่น่าเชื่อถือในการที่เข้าสู่ตลาดโลก 
นอกจากนี้พบว่า แรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสียในนวัตกรรมสีเขียวกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายของซัพพลาย
เออร์เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการปฏิบัตินวัตกรรมสีเขียว ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เราไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับ
แรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสีย แต่การเลือกกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างแรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร (Rothenberg and Zyglidopoulos, 2007) 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ระบุว่า  



172 

  เราค านึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการด าเนินงาน เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร มี 3 ทิศทาง คือ การเสริมสร้างความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในการ
ด าเนินงาน การพัฒนาให้องค์กรมีความเป็นเลิศ ในการด าเนินงานและการสร้างนวัตกรรมที่ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ธนา [นามสมมติ], 2559) 
  เราอยากท าธุรกิจที่เราอยู่ได้และชุมชนมีความสุข สิ่งส าคัญคือชุมชน เราท าอย่างไร
ให้เค้า มีความสุขอยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้ และในส่วนของกฎหมายกฏหมายของไทยเราสามารถปฏิบัติ
ตามได้ง่ายและผลที่ปฏิบัติออกมาก็ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากเราให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การด าเนินงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ธัญญา [นามสมมต]ิ, 2559) 

 
ประโยชน์ของการวิจัย 

 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางทฤษฎี (Theoretical Contributions) ใน

การน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ประโยชน์ในเชิงการจัดการ (Managerial 
Contributions) ซึ่งสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ข้อเสนอ
เชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจส าหรับภาคอุตสาหกรรม และข้อเสนอระดับบุคคล เพ่ือสนับสนุนความส า เร็จ
ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
1. ประโยชน์ในเชิงการจัดการ  

1.1 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการในการด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
เพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงาน โดยธุรกิจควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนา
กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 

1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน ภาพลักษณ์และผลการด าเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกกรรมต่าง ๆ ซึ่งป็นผลมาจากการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

1.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการด าเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งการด าเนินกิจการของธุรกิจอุตสาหกรรม
ในยุคปัจจุบัน จ าเป็นต้องค านึงถึงกระบวนการปรับปรุงในเชิงธุรกิจและการบริหาร จัดการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือน าไปสู่ผลก าไรสูงสุด ในขณะที่ต้องตระหนักถึงปัจจัย
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยลสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของบุคลากรภายในสถานประกอบการ 

1.4 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับมุ่งเน้นตลาด โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 
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1.5 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ 
บุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจด้านนโยบายและการปฏิบัติของ
องค์กร เช่น การก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม (เช่น รัฐบาล) องค์กร (เช่น ลูกค้า) ชุมชน (เช่น องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGO)) และสื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร 

 
2. ประโยชน์เชิงทฤษฏี  

2.1 จากการบูรณาการวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้กรอบแนวคิด
ของ กระบวนการวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการทางทฤษฎีพลวัตทางสังคม ทฤษฎีการการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมและทฤษฎีตามสถานการณ์ แนวคิดนวัตกรรมสีเขียว ปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ที่ได้จาก
นวัตกรรมสีเขียว เกิดเป็นรูปแบบ (Model) แสดงความของปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ฐานทรัพยากรขององค์กร ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการ
พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวขององค์กร อันกอใหเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขันเฉพาะธุรกิจ
ที่อย ูในตลาดแขงขันที่มีความแนนอนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีผลกระทบต่อองคกร แต่เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทที่รวดเร็ว เช่น การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความ
ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจทั้งสิ้น ความสามารถที่มีอยูจากทรัพยากรของธุรกิจอาจไมเพียงพอ ธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์การด าเนินงานรูปแบบใหม่ในการใช้ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic 
Capabilities) หรือความสามารถเปลี่ยนแปลงสินค้า กระบวนการผลิตหรือความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ด้าน
การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการเพื่อสิ ่งแวดล้อม จัดเป็น
ความสามารถเชิงพลวัตเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและความสามารถขององค์กรและน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ดี  ในที่นี้ คือ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผลการด าเนินงาน
ขององค์กรและภาพลักษณ์องค์กร ส่วนทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์สามารถน ามาใช้อธิบาย
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ในการ
ก าหนดโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การด าเนินงาน และกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ นั้น ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับแนวความคิด วิธีการด าเนินงานบนพื้นฐานของการมีศักยภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมน ามาใช้อธิบายปัจจัยสาเหตุของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ด้านแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นแรงกดดันที่เกิดจากบุคคล ชุมชน หรือ
องค์กรที่ให้ความสนใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ ได้แก่ ตัวแทนทางการค้า ผู้ผลิตในขั้นต้นหรือ
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ตัวแทนภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อธุรกิจโดยตรง ค่านิยมร่วมกัน   

2.2 สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะงานที่เฉพาะแตกต่างกับ อุตสาหกรรมบริการ เพราะ
อุตสาหกรรมการผลิตใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิตปริมาณมากเมื่อเทียบบกับ
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่ง ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สูง ซึ่งการศึกษาภายใต้
บริบทของอุตสาหกรรมการผลิต พบว่า องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผลต่อ
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ผลลัพธฺด้านคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพในการแข่งขัน คือ การพัฒนา
กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ส าหรับกลยุทธ์นวัตกรรม
สีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว จะประสบความส าเร็จและส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์
อันดีกับประสิทธิภาพในการแข่งขันได้นั้น ปัจจัยส าคัญท่ีต้องด าเนินการควบคู่กันคือ การให้ความรู้ นั่น
คือ ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการให้ความรู้ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและทั่วถึง 
ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง นั่นคือ การที่ผู้บริโภคเลือกเข้ามาสู่การใช้สินค้าสีเขียวได้นั ้นต้องอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ต้องอาศัยการปลูกฝังในระยะยาว 
ซึ่งต้องมีความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้บริโภค ผู้ผลิต ภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ฯลฯ    

2.3 สามารถน ากรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปศึกษากับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
เช่น อุตสาหกรรมบริการ หรือศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจแบบเฉพาะเจาะจง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 
 
3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 ประโยชน์ในเชิงการจัดการที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน ามาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายเพ่ือสนับสนุนความส าเร็จของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ ระดับธุรกิจ และระดับบุคคล ดังนี้ 

3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ  
3.1.1 การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการเติบโตของธุรกิจสีเขียวให้ดีขึ้น ภาครัฐ

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งส่งเสริมกลยุทธ์เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยความสมดุลและ
ยั่งยืน โดยการขจัดช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจและประสิทธิภาพเชิงนิเวศให้หมดไป 
การเปลี่ยนแปลงระบบเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (องค์การสหประชาชาติ, 
2012) 

3.1.2 เสริมสร้างมาตรการ ข้อเสนอเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมแก่ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน   

3.1.3 การปฏิรูปภาษีเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax Reform: ETR) และ
การปฏิรูปการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental Fiscal Reform: EFR) ที่ได้รับการออกแบบ
อย่างเหมาะสมจะท าให้แนวทางนี้บรรลุผลส าเร็จได้ (องค์การสหประชาชาติ, 2012) 

3.1.4 เร่งสร้างและและสนับสนุนการน ากลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคาร์บอนต่ าไปปฏิบัต  
3.1.5 ส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  

ผลประโยชน์ท่ได้รับจากการด าเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ตลอดจนข้อเสนอพิเศษที่ได้รับ ให้แก่ภาค
ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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3.1.6 การสร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาสากล เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ทุกคนให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) เพื่อให้กลุ่มประเทศหรือภูมิภาคต้อง
ร่วมกันจัดการความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนพลเมืองหรือพลโลกร่วมกัน 

3.1.7 การตรากฎหมายที่ใช้บังคับได้จริง เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติและด าเนินการ
ต่าง ๆ ของคนในสังคม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและบทลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนจ าเป็นต้องใช้ได้จริงเป็นรูปธรรมอย่างยุติธรรมไม่ล าเอียง 

3.1.8 ส่งเสริมการท าวิจัยชุมชน กระบวนการวิจัยชุมชนเป็นกระบวนการสร้าง
ความรู้ ความตระหนัก เจตคติ และพฤติกรรมที่ดีให้แก่คนในชุมชนได้ดี เพราะชุมชนได้ร่วมวิเคราะห์
สภาพปัญหา ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหา  การประเมินผลการ
แก้ปัญหา และการสรุปผลการแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ท าให้ชุมชนรู้และเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนร่วมกัน 

3.2 ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
  เนื่องจากกระแสธุรกิจสีเขียวเป็นแนวโน้มหลักของโลกธุรกิจยุคใหม่ การด าเนินกล
ยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วยังช่วยเพิ่มคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภาพลักษณ์องค์กร และผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้น เนื่องจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจด าเนินต้องด าเนินการด้วยความรับผิดชอบ และเผยแพร่ไปยัง
ผู้บริโภค โดยธุรกิจควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม และด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

3.2.1 การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและ
การด าเนินงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม โดยการ 

1. การออกแบบกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการมลพิษ 
2. ปรับปรุงเทคนิคการผลิตและกระบวนการท างานที่ใส่ใจผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก 4R ด้วยการลดของเสีย การใช้ซ้ า การน ามากลับมาใช้ใหม่ และการซ่อมบ ารุง
อยู่เสมอ  

3. ใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
4. การด าเนินงานตามมาตฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. มุ่งม่ันในน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Process) 
3.2.2 พัฒนารูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ 

1. ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่
บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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3. การบริหารจัดการสีเขียวทุกกระบวนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. จัดซื้อและการบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ส่งมอบท าให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อนตามแนวทางพัฒนา
ที่ยั่งยืน สามารถลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้ าในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  และประเมินผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle As- sessment: LCA) 
เพ่ือประเมินการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

3.2.3 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหรับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว จะประสบความส าเร็จได้นั้น ปัจจัยส าคัญที่ต้องด าเนินการควบคู่กันคือ
ปัจจัยด้านความรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการให้ความรู้ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
และทั่วถึง ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องเร่ง
ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นั่นคือ การที่ผู้บริโภคจะเลือกเข้ามาสู่การใช้สินค้าสีเขียวได้นั้น
ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ต้องอาศัยการ
ปลูกฝังในระยะยาว ต้องมีความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้บริโภค ผู้ผลิต 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ฯลฯ  ที่ส าคัญคือนโยบายและเครื่องมือต่าง ๆ   

3.2.4 ธุรกิจควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระยะยาวแก่ผู้บริโภค โดยการสร้างการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์สีเขียว ด้วย
การเชื่อมโยงทางความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า เช่น โลโก้ สัญลักษณ์ คุณลักษณะ สโลแกน บรรจุ ภัณฑ์ 
และ สื่อสารผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ 

3.3 ข้อเสนอระดับบุคคล 
3.3.1 ส่งเสริมความรู้ การให้ความรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผ่านสื่อที่หลากหลาย ให้ทุกคนได้ซึมซับและรับรู้ถึงสภาพปัญหาปัจจุบันและในอนาคต พร้อมเสนอ
แนวทางป้องกันแก้ไขท่ีทุกคนสามารถท าได้ ซึ่งช่วยให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างยั่งยืน 

3.3.2 เสริมสร้างกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกัน 
จึงต้องร่วมกันในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  

3.3.3 การใช้จารีตประเพณีและความเชื่อเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมไทยเป็น
สังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่มีความผูกพันกับธรรมชาติ  หน่วยงานราชการควรส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจารีตประเพณีและความเชื่อเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป  

3.3.4 การใช้กิจกรรมวันส าคัญในการรณรงค์เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมี
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ านวยการให้เกิดกิจกรรม เช่น การปลูกป่าเฉลิม   
พระเกียรติ การปลูกต้นไม้ในวันเกิด เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 

1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ดังนั้น ควร
ศึกษาปัจจัยสาเหตุด้านอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวเพ่ิมเติม เช่น ด้านความ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ ด้านการแรงผลักดันทางสังคม การปรับตัว
ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทรัพยากรและปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งระดับกลุ่มและระดับบุคคล 
โดยปัจจัยระดับกลุ่ม เช่น ศักยภาพของกลุ่มบุคลากร วัฒนธรรมของกลุ่ม การติดต่อสื่อสารสื่อสาร 
ทรัพยากรด้านทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยระดับบุคคล เช่น การรับรู้ถึงการ สร้างคุณค่ าทางสังคม 
เพ่ือท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวอย่างครอบคลุม ตลอดจนแรง
กดดันจากสภาพแวดล้อม ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ
ผลประโยชน์ทางการค้าที่ล่อใจให้ผู้ประกอบการเห็นคุณค่าของตลาดที่แตกต่าง เป็นต้น  

2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตของไทย ดังนั้นการศึกษครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถศึกษาจากประชากรที่ต่างกัน 
เช่น ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ หรือศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจแบบเฉพาะเจาะจง เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ หรืออาจศึกษาในอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย แต่ศึกษษเฉพาะธุรกิจที่มีขนาดเดียวกัน เช่น กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือ
ศึกษาในเชิงลึกให้ได้ประเด็นที่ต้องการเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีการก าหนด
นโยบาย วัฒนธรรมองค์การที่ต่างกัน  

3. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาหน่วยประชากรในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
ซึ่งจัดเป็นกลุ่มผู้ผลิต เพ่ือให้ผลการศึกษาครอบคลุมทั้งด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค ควรมีการศึกษาความ
คิดเห็นในแง่ของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียว 
หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

4. การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาสาเหตุ (Causal Research) ซึ่งการศึกษา 
ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 
ดังนั้น การวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยควรศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์
แบบจ าลองโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของการมุ่งเน้นตลาด แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์นวัตกรรม    
สีเขียว คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธฺภาพในการแข่งขัน ผลการด าเนินงานของธุรกิจและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

5. การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา เนื่องจาก 
ต้องการศึกษาปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยการวิเคราะห์การรับรู้ ความหมายและ
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ประสบการณ์ที่ได้ด าเนินงานมาของผู้บริหารที่อธิบายรายละเอียด เพื่อให้เกิดความหมาย และ
แนวทางการด าเนินงานที่เข้าใจร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยอาจเลือกใช้วิธีวิทยาเฉพาะกรณีศึกษา (Case 
study) ซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงอย่างลุ่มลึกที่เกิดขึ้นภายในบริบทหรือระบบที่มีขอบเขต 
เฉพาะเจาะจงที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรรณา (Descriptive Case 
Study) กับอุตสาหกรรมต้นแบบที่ด าเนินงานด้านนวัตกรรมสีเขียวที่มีชื่อเสียงและมีผลการด าเนินงาน
เป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะใช้กลุ่มตัวอย่าง พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบหรือชุมชน
โดยรอบของธุรกิจมาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง 
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 กับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์ 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว: หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรม    
การผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

2. แบบสอบถามมีจ านวน 6 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงานของธุรกิจ 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

  ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว  
  ตอนที่ 7 ความคดิเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3. โปรดตอบค าถามที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง หรือตามที่ปฏิบัติจริง เพราะข้อมูลที่ได้
จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย ข้อมูลที่รวบรวมได้จะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอใน
ภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและจะไม่น าไปเผยแพร่แต่ประการใด 
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามข้าพเจ้า นางสาว
ชัญญาภัค หล้าแหล่ง สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 09-0981-0667, 
email: aj.pu@hotmail.com 
 
 
         นางสาวชัญญาภัค  หล้าแหล่ง  
           นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ 
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 1. เพศ   
  [    ]  ชาย    [    ]  หญิง 
 
 2. อายุ (กรณีเกิน 6 เดือน ให้นับ 1 ปี) 
  [    ]   น้อยกว่า 30 ปี   [    ]   30 – 40 ปี  
  [    ]   40 – 50 ป ี   [    ]   มากกว่า 50 ปี 
 
 3. ระดับการศึกษา 
  [    ]   ต่ ากว่าปริญญาตรี   [    ]   ปริญญาตรี 
  [    ]   ปริญญาโท    [    ]   ปริญญาเอก 
 
 4. ประสบการณ์ท างาน (กรณีเกิน 6 เดือน ให้นับ 1 ปี) 
  [    ]   น้อยกว่า 5 ปี    [    ]   5 – 10 ปี  
  [    ]   11 – 15 ปี    [    ]   มากกว่า 15 ปี 
 
 5. รายสุทธิได้ต่อเดือน 

  [    ]   ต่ ากว่า 50,000 บาท  [    ]   50,001 – 100,000 บาท 
  [    ]   100,001 – 150,000 บาท  [    ]   150,001 บาทข้ึนไป 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ 
 
 1. ขนาดธุรกิจ/ทุนจดทะเบียน 

  [    ]   ธุรกิจขนาดเล็ก  (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท)    
  [    ]   ธุรกิจขนาดกลาง  (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) 
  [    ]   ธุรกิจขนาดใหญ่  (ทุนจดทะเบียนมากกว่า  200 ล้านบาทข้ึนไป) 
 

 2. ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
  [    ]   น้อยกว่า 5 ปี   [    ]   5 - 10 ปี   
  [    ]   11 - 15 ปี    [    ]   มากกว่า 15 ปี  
 

 3. จ านวนพนักงาน 
  [    ]   น้อยกว่า 50 คน   [    ]   50 - 200 คน 
  [    ]   201 –1,000 คน   [    ]   มากกว่า 1,000 คน 
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 4. ลักษณะสินค้าท่ีผลิต 
  [    ]   สินค้าปฐมภูมิ/สินค้าขั้นต้น  [    ]   สินค้าทุติยภูมิ 
 

 6. ระยะเวลาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001  
  [    ]   น้อยกว่า 5 ปี   [    ]   6 - 10 ปี   
  [    ]   11 - 15 ปี    [    ]   มากกว่า 15 ปี 
 

 7. ประสบการณ์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวหรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
  [    ]   ไม่เคยได้รับ    [    ]   เคยได้รับ โปรดระบ.ุ.................. 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... .................................................................  
 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวขององค์กร 
 

คําชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย [ √ ] ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด โดยพิจารณาดังนี้  
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย 1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product Creativity) 
1. ธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
     

2. ธุรกิจใหความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้ทรัพยากร 
และพลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

     

3. ธุรกิจค านึงถึงการลดผลกระทบหรือเพื่มคุณประโยชน์ทาง
สิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์เสมอ 

     

4. ธุรกิจมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้หลัก 4R คือ การ
ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (reduce)การใช้ซ้ า (reuse) 
การน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) และการซ่อมบ ารุง (repair) 

     

การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Process Development) 
1. ธุรกิจใหความส าคัญกับการออกแบบกระบวนการผลิตที่ช่วย

ลดการมลพิษรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
     

2. ธุรกิจปรับปรุงเทคนิคการผลิตและกระบวนการท างานที่ใส่ใจ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดของเสีย การใช้ซ้ า การ
น ามาปรับใช้ใหม่ และการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ 

     

3. ธุรกิจมงุเนนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด หรือใช้
วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีของเสียน้อยที่สดุหรือไม่มีเลย 
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ข้อที่ กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย 

ที่สุด 

4. ธุรกิจมีกระบวนการด าเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะ

พัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

     

5. ธุรกิจมุ่งมั่นในน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการ

และเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาด 

     

รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Environmental Management From) 

1. ธุรกิจใหความส าคัญกับการบริหารจัดการสีเขียวทั่วทั้งองค์กร      

2. ธุรกิจให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว หรือส่งเสริม

ให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

     

3. ธุรกิจมุ่งมั่นในการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุด  

     

4. ธุรกิจมุ่งมั่นในการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว หรือมีการขนส่ง 

เคลื่อนย้ายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

     

5. ธุรกิจใหความส าคัญกับการจัดการเพื่อปรับตัวสู่องค์กรสีเขียว      

 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวขององค์กร  
 

คําชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย [ √ ] ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด โดยพิจารณาดังนี้  
 

ข้อที่ ผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ที่สุด 

คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship Quality) 
1. ลูกค้าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับการด าเนินงานขององค์กรเป็น

อย่างดี  
     

2. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อความสามารถของธุรกิจในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เปน็อย่างดี 

     

3. ลูกค้ารับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการด าเนนิงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
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ข้อที่ ผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

4. ลูกค้าชื่นชมและประทบัใจในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

     

5. ธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่า และเข้าถึงลูกค้าใหม่      
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Competitive Efficiency) 
1. ธุรกิจมีความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตา่งจากคู่แข่ง 

ซึ่งให้ความส าคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาด 
     

2. ธุรกิจมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่หลากหลายได้เป็นอยา่งด ี

     

3. ธุรกิจมีการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ ซึง่มี
ผลในการลดคา่ใช้จา่ย หรือมีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่ง 

     

4. ธุรกิจมีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ อันจะ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

     

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) 
1. ธุรกิจมีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อ

เทียบกับอดีตที่ผา่นมา 
     

2. ธุรกิจมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง      
3. ธุรกิจมีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มมากข้ึน      
4. ธุรกิจมีผลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้      

ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) 
1. ธุรกิจเป็นผู้น าด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อสิ่งแวดล้อม  
     

2. ธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการด าเนินธุรกิจที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

     

3. ธุรกิจได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม      
4. ธุรกิจมกีารด าเนินธุรกิจที่สรา้งความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 

คําชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย [ √ ] ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด โดยพิจารณาดังนี้  
5 = ส่งผลกระทบมากท่ีสุด   4 = ส่งผลกระทบมาก   3 = ส่งผลกระทบปานกลาง   
2 = ส่งผลกระทบน้อย   1 = ส่งผลกระทบน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ระดับความคิดเห็นการส่งผลกระทบ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1. ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการเสมอตาม
พลวัต ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     

2. ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายและแตกตา่งกัน สง่ผลให้
ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับปรุงพฒันาคุณภาพสนิค้าอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

     

3. การแข่งขันมีสงูท าใหธุ้รกิจต่าง ๆ ต้องมกีารพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ 
และวิธีการที่ดีทีสุ่ด เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

4. คู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรม เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องวิเคราะห์ศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็งของ
องค์กร เพื่อน ามาใช้ในการด าเนนิงาน ซึ่งท าให้ธุรกิจอยู่รอด 
มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน 

     

 
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวขององค์กร  
 

คําชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย [ √ ] ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด โดยพิจารณาดังนี้  
5 = เหน็ด้วยมากที่สุด 4 = เหน็ด้วยมาก 3 = เห็นดว้ยปานกลาง 2 = เห็นดว้ยน้อย 1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย 
ที่สุด 

การมุ่งเน้นตลาด (Marketing Orientation) 
1. ธุรกิจมุ่งเน้นในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 
     

2. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
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ข้อที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย 
ที่สุด 

3. ธุรกิจมุ่งมั่นในการปรับปรุงการด าเนินงานทางการตลาดให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมซึ่งเปลีย่นแปลงตาม
พลวัต 

     

แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Pressures) 
1. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบงัคับ

ด้านสิง่แวดล้อมและสังคม 
     

2. ธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างความสมดลุด้วยการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กร โดยให้ความส าคัญกบัคุณภาพ ก าไร 
และใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชุมชน 

     

3. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
และการมีผลประโยชน์ระหว่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

     

4. ธุรกิจมุ่งเน้นการด าเนนิการที่มีความรับผิดชอบดา้นสิง่แวดล้อม
ร่วมกันระหว่างพันธมติรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

     

 
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ขององค์กร 
 

คําชี้แจง: โปรดกรอกข้อความตามความคิดเห็นของตัวท่านเองเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ......................................................................... .................. 
 
 

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

เรื่อง 
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

สิ่งแวดล้อม ISO 14001  
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการวิจัย 
เรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว:การทดสอบเชิงประจักษ์ของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2. แบบสัมภาษณ์มีจ านวน 5 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รบั

การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรม

การผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
  ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรม

การผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
  ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรม

สีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ 
 
 สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวชัญญาภัค  หล้าแหล่ง  ก าลังด าเนินการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียวของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001” 
วันนี้ ผู้วิจัยมีความต้องการรับฟังความคิดเห็นจากท่าน และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งการสนทนาในครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ 
 

ชื่อผู้จดบันทึกการสนทนา..................................................วันที่.......................... 
บริษัทผู้ให้ข้อมูล..................................................................... 

 
 
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปกิจการ 
 
1. ชื่อ...................................................... ..............................................เพศ..................อายุ……………… 
 ระดับการศึกษา.................................................................................................................................  
2. ต าแหน่งงานปัจจุบัน.............................................................................................. ............................ 
3. ขนาดธุรกิจ/ทุนจดทะเบียน 

[    ]   ธุรกิจขนาดเล็ก  (ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 50 ล้านบาท)     
[    ]   ธุรกิจขนาดกลาง  (ทุนจดทะเบียน 50 - 200 ล้านบาท) 
[    ]   ธุรกิจขนาดใหญ่  (ทุนจดทะเบียนมากกว่า  200 ล้านบาทข้ึนไป) 

 จ านวนทุนการด าเนินงาน.......................................................................บาท 
4. จ านวนพนักงาน............................................................คน 
5. ระยะเวลาการด าเนินงานของธุรกิจ..................................................ปี 
6. ระยะเวลาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001..................................................ปี 
6. กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ (ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ หรือลูกค้ากลุ่มเอเชียหรือกลุ่มอเมริกา 
หรือลูกค้ากลุ่มยุโรป)........................................................................................................ .................  
7. บริษัทท่านเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียว หรือคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจ 
2.1 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว/ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  

 
2.2 การสร้างสรรค์กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร  
(กระบวนการผลิตใหมๆ ที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม/การปรับปรุงเทคนิคการผลิตและ
กระบวนการท างานที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างไร เช่น การลดของเสีย การใช้ซ้ า การน ามาปรับใช้ใหม่ 
และการซ่อมบ ารุง, กระบวนการด าเนินงานได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
อย่างไร) 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2.3 รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร 
(รูปแบบการบริหารจัดการสีเขียวทั่วทั้งองค์กร, การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร, การจัดซื้อจัดจ้าง
สีเขียว, การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว การปรับตัวการขององค์กรที่ตอบสนองกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม)  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียวขององค์กร 
3.1 การมุ่งเน้นตลาดส่งผลการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวขององค์กรอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
3.2 แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวขององค์กรอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3.3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวขององค์กร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวขององค์กร 
4.1 คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 4.1.1 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผลต่อคุณภาพของความสัมพันธ์
กับลูกค้าขององค์กรอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
 
 4.1.2 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพของ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 4.1.3 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพ
ของความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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4.2 ประสิทธิภาพในการแข่งขันขององค์กรเป็นอย่างไร 
(ความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากคู่แข่ง, ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า, ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย หรือมีต้นทุนต่ ากว่าคู่แข่ง, 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
 

 4.2.1 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
แข่งขันอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 4.2.2 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านการพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
 

 4.2.3 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวด้านรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
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4.3 ผลการดําเนินงานของธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
................................................................................................................................................................ 
 

 4.3.1 คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจขององค์กร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................ 
 

 4.3.2 ประสิทธิภาพการแข่งขันส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจขององค์กรอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
 
4.4 ภาพลักษณ์องค์กรขององค์กรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
 
 4.4.1 คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งผลต่อผลภาพลักษณ์องค์กรอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 4.4.2 ประสิทธิภาพการแข่งขันส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 5 ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมททางธุรกิจ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ ................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียวของธุรกิจ 
6.1 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวขององค์กรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจขอองค์กร และมีข้อเสนอแนะ
อ่ืน ๆ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูล 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คุณภาพของเครื่องมือ 
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ตารางที่ 34 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ข้อ ค่าอํานาจ

จําแนก 
ความเชื่อม่ัน 

1. กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
1.1 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 

1 
2 
3 
4 

 
 

1.00 
1.00 
1.00 
0.67 

 

รวม 0.835 0.719 
1.2 การพัฒนากระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 
2 
3 
4 
5 

 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 

 

รวม 0.868 0.840 
1.3 รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 
2 
3 
4 
5 

 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 

 

รวม 0.934 0.859 
2. ผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

2.1 คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 

1.00 
1.00 
0.67 
0.67 
1.00 

 

รวม 0.868 0.758 
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ตารางที่ 34 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อ ค่าอํานาจ

จําแนก 
ความเชื่อม่ัน 

2.2 ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
1 
2 
3 
4 

 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 

 

รวม 0.917 0.747 
2.3 ภาพลักษณ์องค์กร 

1 
2 
3 
4 

 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 

 

รวม 0.918 0.850 
2.4 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

1 
2 
3 
4 

0.67 
1.00 
1.00 
1.00 

 

 

รวม 0.918 0.852 
3. ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

1 
2 
3 
4 

 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 

 

รวม 0.918 0.898 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

4.1 การมุ่งเน้นตลาด 
1 
2 
3 

 
 

1.00 
0.67 
1.00 

 

รวม 0.89 0.795 
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ตารางที่ 34 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อ ค่าอํานาจจําแนก ความเชื่อม่ัน 

4.2 แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1 
2 
3 
4 

 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 

 

รวม 0.918 0.928 
รวมทุกด้าน 0.924 

 
ตารางที่ 35 การวัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่าง (Kaiser-Meyer - Olkin Measure of Sampling 

Adequacy: KMO) 
ตัวแปร ค่า KMO 

การมุ่งเน้นตลาด (MO) 0.736 
การรับรู้แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SP) 0.802 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GPC) 0.690 
การพัฒนากระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EPD) 0.817 
รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EMF) 0.760 
คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า (RQ) 0.828 
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE) 0.837 
ภาพลักษณ์องค์กร (CI) 0.817 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) 0.569 
ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (ET) 0.756 
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ตารางที่ 36 ค่าน ําหนักองค์ประกอบ 

ข้อ 
ค่าน ําหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
1. กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 

1.1 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 
2 
3 
4 

 
 

0.682 
0.840 
0.842 
0.790 

1.2 การสร้างสรรค์กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 
2 
3 
4 
5 

 
0.811 
0.796 
0.825 
0.767 
0.821 

1.3 รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 
2 
3 
4 
5 

 
0.830 
0.790 
0.863 
0.817 
0.828 

2. ผลลัพธ์ที่เกิดจากกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
2.1 คุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้า 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

0.883 
0.862 
0.810 
0.889 
0.884 
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ตารางที่ 36 ค่าน ําหนักองค์ประกอบ (ต่อ) 
ข้อ ค่าน ําหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
2.2 ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

1 
2 
3 
4 

 
0.812 
0.879 
0.869 
0.880 

2.2 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
1 
2 
3 
4 

 
0.819 
0.926 
0.892 
0.672 

2.4 ภาพลักษณ์องค์กร 
1 
2 
3 
4 

 
0.824 
0.883 
0.865 
0.790 

3. ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
1 
2 
3 
4 

 
0.795 
0.917 
0.924 
0.889 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
4.1 การมุ่งเน้นตลาด 

1 
2 
3 

 
 

0.859 
0.948 
0.911 

4.2 แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1 
2 
3 
4 

 
0.830 
0.896 
0.956 
0.886 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การทดสอบค่าความลําเอียงของข้อมูล 
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ตารางที่ 37 ค่าทดสอบความลําเอียงของข้อมูล       

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของธุรกิจ N Mean S.D. 

t-test for Equality 
of Means 

t 
sig (2- 
tailed) 

1. ขนาดธุรกิจ/ทุนจดทะเบียน 106 
79 

2.40 
2.46 

0.713 
0.712 

0.315 0.575 

2. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 106 
79 

3.65 
3.53 

0.618 
0.782 

1.343 0.248 

3. จํานวนพนักงาน 106 
79 

2.70 
2.59 

0.771 
0.870 

0.726 0.395 

4. ลักษณะสินค้าท่ีผลิต 106 
79 

1.77 
1.82 

0.420 
0.384 

0.666 0.415 

5. ระยะเวลาที่ได้รับมาตรฐาน ISO 
14001 

106 
79 

2.40 
2.42 

0.813 
0.856 

0.030 0.862 

6. ประสบการณ์ได้รับรางวัลฯ 106 
79 

1.50 
1.42 

0.502 
0.496 

1.227 0.270 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 
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ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 
 
1. การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) 

ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรด้วยการใช้ Curve Estimation 
และผลการสร้างกราฟ Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน พบว่า มีแนวโน้มเป็น
เส้นตรงแสดงว่าเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
  1.1 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 1 RQ = ß01 + ß1GPC + ß2 EPD 

+ß3 EMF + ß4 FS + ß5 FA +ε ดังภาพที่ 18 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 1 
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 1.2 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 2 CE = ß02 + ß6GPC + ß7 EPD +ß8 

EMF + ß9 FS + ß10 FA +εดังภาพที่ 19 

 
ภาพที ่19 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 2 
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 1.3 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 3 CI = ß03 + ß11 RQ + ß12 CE + 
ß13 FS + ß14 FA +ε ดังภาพที ่20 

 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 3 
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 1.4 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 4  BP = ß04 + ß15 RQ + ß16 CE + ß17 

FS + ß18 FA +εดังภาพที่ 21 

 
 

 

ภาพที่ 21 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 4 
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 1.5 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 5 BP = ß05 + ß19 RQ + ß20 FS + ß21 

FA +ε ดังภาพที่ 22 
 

 
 

 

ภาพที่ 22 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 5 
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 1.6 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 6 BP = ß06+ ß22 RQ + ß23 ET + 
ß23 (ET*RQ) + ß24 FS + ß25 FA +ε ดังภาพที ่23 
 

 
 

ภาพที่ 23 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 6 
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 1.7 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 7 GPC = ß07 +ß26 MO + ß27 SP + ß28 

FS + ß29 FA +ε ดังภาพที่ 24 

 

 
ภาพที่ 24 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 7 
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 1.8 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 8 EPD = ß08 +ß30 MO + ß31 SP + ß32 

FS + ß33 FA +εดังภาพที่ 25 

 
 

 

ภาพที่ 25 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 8 
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 1.9 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 9 EMF = ß09 +ß34 MO + ß35 SP + ß36 

FS + ß37 FA +εดังภาพที่ 26 

 
 

 

ภาพที่ 26 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 9 
 

2. การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) 
 ทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 10 ตัว โดย

สร้าง แผนภาพกระจาย ซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง พบว่าตัวแปรทุกมี
การแจกแจกแบบปกติโดยข้อมูลมีการกระจายรอบเส้นตรง  

2.1 ตัวแปรกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียส (GPD) การ
สร้างสรรค์กระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม (EPD) และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(EMF) ดังภาพที ่27 
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ภาพที่ 27 แสดงการแจกแจกแบบปกติของตัวแปรกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
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2.2 ตัวแปรผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(RQ) ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (CE) ภาพลักษณ์องค์กร (CI) และผลการดําเนินงานของธุรกิจ(BP) 
ตัวแปรแทรกได้แก่ ความผันผวนของสภาพแวดล้อม (ET) ดังภาพที ่28 
 

  

 

 
 

 
ภาพที่ 28 แสดงการแจกแจกแบบปกติของตัวแปรผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
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2.3 ตัวแปรสาเหตุของของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด (MO) และ
แรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SP) ดังภาพที่ 29 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 29 แสดงการแจกแจกแบบปกติของตัวแปรสาเหตุของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 
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3. การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
การทดสอบ Multicollinearity พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

ทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน (Cooper and Schindler, 
2006) ดังตารางที่ 38 
 
ตารางที่ 38 การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
 

ตัว

แปร 

MO SP GPC EPD EMF RQ CE CI BP ET 

MO           

SP 0.671**          

GPC 0.416** 0.458**         

EPD 0.543** 0.629** 0.676**        

EMF 0.512** 0.585** 0.525** 0.705**       

RQ 0.500** 0.644** 0.483** 0.620** 0.559**      

CE 0.548** 0.562** 0.499** 0.613** 0.552** 0.693**     

CI 0.461** 0.571** 0.557** 0.585** 0.550** 0.726** 0.758**    

BP 0.325** 0.391** 0.257** 0.278** 0.295** 0.484** 0.498** 0.464**   

ET 0.637** 0.568** 0.403** 0.519** 0.476** 0.553** 0.614** 0.512** 0.508**  
 
4. การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) 

การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) โดยพิจารณาจาก 
แผนภาพการกระจาย Scatter Plot และค่า Residual ในทุกสมการที่ใช้ทดสอบพบว่า ค่าความ
แปรปรวนของความเคลื่อนไม่มีลักษณะอยู่ด้านบวกหรือลบตลอดผลการทดสอบ ถือว่าการกระจาย
ของตัวแปรตามในแต่ละค่าของตัวแปรอิสระมีความแปรปรวนในลักษณะคงที่  
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4.1 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม คุณภาพความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง 0.046 – 0.085 และแผนภาพการกระจาย Scatter Plot ดัง
ภาพที่ 30 

 

 
 

ภาพที่ 30 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 
4.2 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการแข่งขัน 

โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง 0.050 – 0.099 และแผนภาพการกระจาย Scatter Plot ดังภาพที่ 31 
 

 

 
ภาพที่ 31 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการแข่งขัน 
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4.3 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง 0.057 – 0.104 และแผนภาพการกระจาย Scatter Plot ดังภาพที่ 32 

 

 

 
ภาพที่ 32 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 

4.3 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามภาพลักษณ์องค์กร โดยค่า 
Residual อยู่ระหว่าง 0.038 - 0.068 และแผนภาพการกระจาย Scatter Plot ดังภาพที่ 33 

 

 
 

ภาพที่ 33 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามภาพลักษณ์องค์กร 
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4.4 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
สีเขียว โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง 0.046 – 0.072 และแผนภาพการกระจาย Scatter Plot 
ดังภาพที่ 34 
 

 
 ภาพที่ 34 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว 

 
4.5 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตามการพัฒนากระบวนการเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง 0.045 – 0.071 และแผนภาพการกระจาย Scatter Plot 
ดังภาพที ่35 

 

 
ภาพที่ 35 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การพัฒนากระบวนการเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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4.6 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม รูปแบบการจัดการทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง 0.049 – 0.077 และแผนภาพการกระจาย Scatter 
Plot ดังภาพที่ 36 

 
 

ภาพที่ 36 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม รูปแบบการจัดการทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที ่39 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
1.1  ชาย   101 54.6 
1.2  หญิง   84 45.4 

รวม 185 100.0 
2. อายุ   

2.1  น้อยกว่า 30 ปี  33 17.8 
2.2  30 – 40 ปี  77 41.6 
2.3  41 – 50 ปี 48 25.9 
2.4  มากกว่า 50 ปี 27 14.7 

รวม 185 100.0 
3. ระดับการศึกษา   

3.1  ต่่ากว่าปริญญาตรี  20 10.8 
3.2  ปริญญาตรี  111 60.0 
3.3  ปริญญาโท  54 29.2 
3.4  ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 185 100.0 
4. ประสบการณ์ท่างาน   

6.1  น้อยกว่า 5 ปี 3 1.6 
6.2  6 - 15 ปี 13 7.0 
6.3  11 - 15 ปี 39 21.1 
6.4  มากกว่า 15 ปี 130 70.3 

รวม 185 100.0 
5. รายสุทธิได้ต่อเดือน   

5.1  ต่่ากว่า 50,000 บาท 107 57.8 
5.2  50,000 – 100,000 บาท 38 20.5 
5.3  100,001 – 150,000 บาท 15 8.2 
5.4  150,001 บาทข้ึนไป 25 13.5 

รวม 185 100.0 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล   นางสาวชัญญาภัค  หล้าแหล่ง 
ที่อยู่    88/3 ถนนกิตติคุณ ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 
ที่ท างาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
86170 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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