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 ปญหาสภาวะโลกรอนในปจจุบันเกิดข้ึนท่ัวโลก แนวทางสําคัญสําหรับการจัดการเพื่อให

เกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม คือการจัดการในการนําทรัพยากรมาใชอยางมีประสิทธิภาพตอบ 

สนองความตองการของลูกคา และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ พัฒนาตัว

แบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) และการวิจัยเชิงปริมาณดวยเทคนิค

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดยการวิจัยดวยเทคนิค EDFR ใชการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ ผูบริหารองคการจํานวน 12 คน ลูกคาคอนโดมิเนียมจํานวน 4 คน และนักวิชาการ

จํานวน 3 คน และการวิจัยดวยเทคนิค CFA ใชการเก็บแบบสอบถาม โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

กับพนักงานปฏิบัติงานในองคกรท่ีประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมท่ีผานการ

รับรองผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จํานวน 800 คน 

 ผลการวิจัยดวยเทคนิควิจัย EDFR และเทคนิควิจัย CFA พบวา การจัดการคุณภาพมุงสู

สีเขียว ประกอบดวย องคประกอบหลักทางดานการจัดการ 3 ดานดวยกัน ดานท่ี1  คือ ดานการ

จัดการระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก  ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การจัดการ

ความรู ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว สวนดานท่ี 2 คือ ดานการจัดการจัดการ

บริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การอํานวยการ การส่ือสารและ

ประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน สวนดานสุดทาย คือ ดานการจัดการ

เครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และ

การจัดการ 3 ส โดยผลการวิเคราะหมิมิค โมเดล ดานการจัดการคุณภาพมุงสูสีเขียว พบวา ดานระบบ

ความคิด มีคา β เทากับ 0.85 ดานการบริหารงาน มีคา β เทากับ 0.81 และดานเครื่องมือมีคา β 

เทากับ 0.73 มีคา p-value เทากับ 0.76  คาดัชนีวัดความสอดคลองของขอมูล CFI GFI และ AGFI มี

คาเขาใกล 1.0 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 
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 Currently, global warming is happening around the world. The important 

method could manage to be eco-friendly that was to use resources efficiently and 

responded customer requirement. This paper aimed to develop a model of green concept 

quality management for condominium. This research used both qualitative research 

method with Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) which need to interviewed 12 

specialist executives 4 condominium’s customer and 3 academician, and quantitative 

research method with Confirmatory Factor Analysis (CFA) which used questionnaire by 

purpose sampling with real estate business of 800 condominium category’s staff that was 

certificated the environmental impact assessment  

 The result from EDFR and CFA revealed that green quality management 

consists of three principal. First, management qualitative thinking system, that was 

leadership, talent management, learning organization, knowledge management, Corporate 

Social Responsibility and green management. second, management the qualitative 

administration, that consists of planning, organizing, staffing, communication and coordination, 

reporting, capital management and return. Finally, management the qualitative tools, that 

include logistics management, lean management, quality control and 3s management. For 

three aspects of green quality management was analyzed by Mimic model found that 

thinking system β was equal 0.85, management β was equal 0.81, tools β  was equal 

0.73, P-value is equal 0.76. The model goodness-of-fit index is consistent with the 

empirical data on all specified criteria of CFI GFI and AGFI were approach 1.0 which had 

passed the evaluation 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันองคการตางๆ ตองเผชิญกับความทาทายอยางมากในการตอบโจทยท้ังผูบริโภค 

และหนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงภาคตางประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรป และอเมริกา เนื่องจากผูบริโภค 

ไดเล็งเห็นความสําคัญ และหันมาใสใจส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน (Alkaff, 2016) อีกท้ังภาครัฐและ ประเทศ

ตางๆ ไดผลักดันและมีมาตรการในการใหภาคอุตสาหกรรมไดหันมาผลิต สินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

อยางยิ่งข้ึน โดยใชมาตรการสงเสริมตางๆ (Heijden, 2016)  ไมวาจะเปนการลดภาษี หรือการเก็บ

ภาษีท่ีนับตามจํานวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยถาปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากเกิน

ท่ีกําหนดจะถูกเก็บภาษีเพิ่มข้ึน หรือการใชมาตรการอุดหนุนแกอุตสาหกรรมท่ีมีความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม (Ferreira et al., 2014) เชนใหเงินอุดหนุน หรือการหาแนวทางในการรับประกันตรา

รับประกันวาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพและมิตรตอส่ิงแวดลอมเปนตน เนื่องจากเกิดปญหาสภาวะโลกรอน  

โดยปญหาส่ิงแวดลอมนี้เปนปญหาใหญท่ีสําคัญมาก ในหลายองคการ ไดพยายามสรางความยั่งยืน ใช

ทรัพยากรอยางคุมคา ในขณะเดียวกันหนวยงานท้ังภาครัฐ และองคการอิสระ ไดพยายามหาแนวทางใน

การจัดการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน (Alwan et al., 2016) 

 โดยในปจจุบันท่ัวโลกพยายามหาแนวทางในการจัดการเพื่อใหเกิด ความยั่งยืนแกสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม (Alkaff, 2016) หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงหลักการนิเวศนอุตสาหกรรม 

ท่ีกลายเปนเรื่องท่ีสนใจในแวดวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา 

และญี่ปุน รวมถึงประเทศท่ีพัฒนาแลวอื่นๆ ตลอดจนกรณีประเทศไทยองคการท้ังภาครัฐและหนวยงาน

อิสระไดพยายามรณรงค สงเสริม หรือออกระเบียบขอบังคับ (Directive) ใหภาคอุตสาหกรรมดําเนินธุรกิจ 

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ (Heijden, 2016) ไมวาจะเปนดานการจัดซื้อวัตถุดิบ

และการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาด การเคล่ือนยาย 

จัดเก็บและจัดสงท่ีประหยัดพลังงาน ตลอดจนการนําสินคาท่ีท้ิงแลวกลับมาใชใหมหรือฝงกลบ แนวคิด

ดังกลาวเกิดจากขอกังวลดานสภาวะท่ีรับผลกระทบมาจากสภาวะโลกรอน (Global Warming) ท่ีสงผล

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ (กระจายไปท่ัวโลก ในการพัฒนาท่ียั่งยืนในปจจุบัน การผลิต การ

ดําเนินงาน ในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจมักใหความสําคัญกับแนวคิดของการจัดการส่ิงแวดลอม และ

การจัดการอุตสาหกรรมมากข้ึน ไปพรอม ๆ กับการเติบโตทางธุรกิจ (Velden, 2014)  ไมใชเสียสละ

ทรัพยากรบางสวนในธุรกิจเพื่อไดมาซึ่งความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แตจะตองหาวิธีการท่ีธุรกิจไดนํา

1 
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ศักยภาพเชิงเศรษฐนิเวศ หรือนําเรื่องส่ิงแวดลอมมาเปนยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดการ

เติบโตไปพรอมกับการบริหารกิจการทามกลางการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ไมวาจะเปนการบริหาร

จัดการวัสดุท่ีกอใหเกิดการประหยัด และข้ันตอนกระบวนการผลิต ท้ังนําเขาปจจัยการผลิต การผลิต ถึง

กระบวนการสงมอบผลิตภัณฑ สูผูบริโภค ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงการสรางมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงการอนุรักษ และการลดใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ทําให

เกิดประโยชนสังคมท่ีไดบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจในการ

ใชทรัพยากรการผลิตอยางคุมคา เกิดประโยชนตอส่ิงแวดลอมในการลดการทําลายส่ิงแวดลอม  อัน

เปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน (Onat et al., 2014) 

 การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น หนวยงานภาครัฐไดพยายามหาแนวทาง

เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เราจะเห็นไดวาการจัดการอยางมีคุณภาพและเปนระบบท้ัง

ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เปนส่ิงสําคัญโดยการจัดการผลิตภัณฑสีเขียวถือเปนส่ิง

สําคัญเพื่อใหเกิดความยั่งยืน (Afsar et al., 2016) โดยการจัดการสีเขียวนี้ เนนการพัฒนาส่ิงแวดลอม 

ท้ังในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลและเรื่องการจัดการระบบ ท้ังกระบวนการนําเขา และ

กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการสงออก (Haas and Yorio, 2016) ตองดําเนินการท่ีเนนความ

เปนมิตรกับ ส่ิงแวดลอม และคํานึงถึงทิศทางความตองการของผูบริโภค โดยการจัดการอยางยั่งยืน 

เปนกรอบใหญสุดของการพัฒนาท่ียั่งยืน สวนความรับผิดชอบตอสังคม เปรียบเสมือนกลไกในการ

ดําเนินกิจกรรมขององคการอยางยั่งยืน (Calabrese et al., 2015) 

 ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมพยายามหาทางแกไขปญหาเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ

ชุมชน ลดขอรองเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเส่ียงในการรับผิดชอบใน

อนาคต  เกิดภาพลักษณ และทัศนคติท่ีดีตออุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผลใหเกิดความ

เขาใจท่ีดีและการยอมรับระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยูโดยรอบ เกิดการสรางงานและการจางงาน

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน  (Chen and Hou, 2016) คนงาน มีความปลอดภัยและมีความสุขกับการ

ทํางานในสภาพแวดลอมท่ีดี ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดตนทุนสรางโอกาสในการแขงขัน 

สรางโอกาสทางการตลาดโดยเนนผลิตภัณฑสีเขียว ของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต (Jackson, 2016) 

โดยหาแนวทางมาตรการตางๆท่ีจะพยายามใหเกิดองคการท่ีเปนองคการสีเขียวเกิดข้ึน แตวาปญหาการ

จัดการในปจจุบัน หลายบริษัทพยายามใชหลักการทางดานการตลาดในการนําเสนอใหเห็นภาพวาตัว

องคการเปนองคการท่ีใสใจส่ิงแวดลอม โดยหลายบริษัทยังคงใชวิธีการบอกเลาตอสาธารณะถึงสํานึกท่ีดี

ตอส่ิงแวดลอมผานมีกิจกรรมตางๆ อยางเชน ปลูกปาปละครั้ง รักษาน้ําเสีย ซึ่งจริงอยูวากิจกรรมเหลานั้น 

เปนกิจกรรมท่ีดีและเปนประโยชนตอสังคม และส่ิงแวดลอม แตในขณะเดียวกันท้ังกระบวนการผลิต

สินคา หรือตัวสินคาเองกลับมีผลตอการทําลายส่ิงแวดลอมมากกวาจะเรียกคืนมาไดจากกิจกรรมทาง

การตลาดท่ีองคการไดพยายามสรางข้ึน การจะทําใหภาคธุรกิจเกิดความยั้งยืน มีการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
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ส่ิงแวดลอมไดนั้นตองเปนการดําเนินธุรกิจสีเขียว (Zhu et al., 2013) เริ่มจากการออกแบบการดําเนิน

กิจกรรมในธุรกิจเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยเริ่มปรับเปล่ียนทีละสวนเพื่อสรางรากฐาน

ของธุรกิจท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผานการสรางนวัตกรรมท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อ

ขับเคล่ือนและพัฒนาองคการอยางยั่งยืน  

 การสรางนวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนแนวคิดท่ีท้ังทางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม

ตางๆ และผูประกอบการหันมาใหความสนใจกันมากข้ึน แมนวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น มี

การกลาวถึงกันอยางแพรหลาย แตหลายคนยังคิดถึงนวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในขอบขาย

ของนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ และตองเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีข้ันสูงเสียเปนสวนใหญ แทจริงแลว

ความหมายของนวัตกรรมสีเขียวคือ การสรรสรางคนหาและใชประโยชนจากแนวความคิดใหมท่ีเปน

ประโยชนตอส่ิงแวดลอม คุณภาพชีวิตของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงคูคา พนักงาน ผูใชผลิตภัณฑและ

บริการขององคการ รวมไปถึงคนในสังคมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อนําสูการแกปญหาส่ิงแวดลอม

ท่ีดีข้ึน (Afsar et al., 2016) โดยเกิดผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคยิ่งข้ึน สงผลใหเกิดการใชทรัพยากรลดลง จากผูผลิตใชปจจัยการผลิตลดลง เพื่อสรางสรรค

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Mohd.Salleh et al., 2012) 

 การสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ และ

สงผลใหเกิดประสิทธิผลไดนั้น ตองมีวิธีการจัดการอยางมีคุณภาพเพื่อนําผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและ

เกิดความคุมคาในการบริโภคตอลูกคา เพื่อใหองคการสามารถสรางผลิตภัณฑท่ีตอบความพอใจของ

ผูบริโภคไดอยางแทจริง (Wang et al., 2005)  อีกท้ังหนวยงานพยายามหาแนวทางใหองคการมีการ

จัดการท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดการแกไขของหนวยงานรัฐในปจจุบัน ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2559-2564 ท่ีใหความสําคัญท้ังในเรื่องการผลักดัน

แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) การสงเสริมและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)  การสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน รวมท้ังการเสริมสรางขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการสรางความสมดุลระหวาง

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมไทยพัฒนาและกาวหนาไปบนพื้นฐาน

ของความยั่งยืนอยางแทจริง นอกจากนี้ แนวทางฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารแลวจะมีการนําไป

เผยแพรในส่ือตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปนประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของและผูท่ีสนใจ ซึ่งเปนการ

ตอบสนองแนวทางการจัดการองคความรู เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันท้ังภายในและ

ภายนอกองคการตอไป (Nonaka et al., 2014) 

 การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนนั้น แนวทางการ

จัดการคุณภาพถือเปนแนวทางท่ีชวยใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพทําใหเกิด

การลดตนทุนการผลิต ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ไดจากการขจัดความสูญเปลา และการควบคุมคุณภาพ 
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ทําใหสรางความคุมคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภคได (Nielsen et al., 2016) โดยการลดตนทุนการผลิตนี้

เปนสวนหนึ่งของการจัดการคุณภาพ และเปนสวนสําคัญประการหนึ่งในการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและตอบความตองการของผูบริโภค ทําใหไมเกิดความสูญ

เปลาจากการใชทรัพยากรจากการท่ีผูบริโภคบริโภคสินคาอยางคุมคา รวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพ

เพื่อพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนอีกตอไป การท่ีจะมีการจัดการคุณภาพไดตองมีความเขาใจเรื่อง

ของการจัดการดานการเรียนรู และการจัดการความรู เพื่อนําความรูมาใชในการสรางนวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพ (Ferrera et al., 2012) และดําเนินการผลิตไดนั้นตองอาศัยทรัพยากรมนุษยในการ

ดําเนินการผลิต องคการตองมีความเขาใจถึงกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงจะเกิดการ

ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ โดยในการจัดการท่ีจะกอใหเกิดคุณภาพไดนั้นตองอาศัยแนวคิดทฤษฏีระบบรวม

ดวยเพื่อใหเกิดการจัดการท่ีมีคุณภาพอยางเปนระบบสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ รวมถึงทํา

ใหเกิดการจัดการท่ีมีคุณภาพท่ัวท้ังองคการได (Juran and Gryna, 1993) โดยจะมีคุณภาพท้ัง

ทรัพยากรมนุษย และกระบวนการจัดการ รวมไปถึงตัวองคการท่ีมีคุณภาพ อยางเปนระบบเปนข้ันเปน

ตอนเช่ือมโยงในการทํางาน และสามารถจัดการแกไข พัฒนาสินคาไดอยางท่ีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลไปสูผูบริโภค สงผลใหองคการเกิดเปนภาพลักษณท่ีดีในสายตาผูบริโภค 

 การจัดการคุณภาพในภาคธุรกิจท่ีจะสงผลใหเกิดความยั่งยืน ตอเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

ในวงกวางนั้น ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางนั้น ถือเปนธุรกิจตองใหความสําคัญ

โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยในกลุมการกอสรางเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง ซึ่งท้ัง

ผูประกอบการท่ีมีการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิตท่ีอยูอาศัยเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน

ผูบริโภคก็มีการใชทรัพยากรเพื่อการบริโภคอยางมาก (วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก, 2559) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจคอนโดมิเนียม เปนผลิตภัณฑท่ีมีการบริโภคในจํานวนสูง เนื่องจากเปนท่ีอยู

อาศัยท่ีมีประชากรหนาแนนสูง  จึงทําใหเกิดการใชทรัพยากรมากข้ึนตามไปดวย และการท่ีมี

ประชากรมาก ทําใหเกิดการบริโภคมากตามไปดวย อันสงผลดีตอผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมเนื่องจากทําใหเกิดความประหยัดตอขนาดเกิดข้ึน โดยใน

ปจจุบันท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมถือเปนท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับความนิยมจากสังคมเมือง โดยจาก

ตัวเลขขอมูลทางสถิติ พบวาท่ีภาพรวมตลาดท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอยูในสถานะคอนขางดี 

และมีความเติบโตตอเนื่อง จากปพ.ศ. 2557 พบวาอัตราการเติบโตของท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

มีอัตราเติบโตรอยละ 56.30 และปพ.ศ. 2556 มีอัตราเติบโตรอยละ 54 สวนท่ีอยูอาศัยประเภทบานในป

พ.ศ. 2557 พบวามีอัตราเติบโตรอยละ 23.78  และในป พ.ศ. 2557 พบวามีอัตราเติบโตรอยละ 25.75 

(ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2558) โดยจะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของท่ีอยู

อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมใน เขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการเติบโตคอนขางสูง เนื่องจากท่ีราคาท่ีดิน

ปรับตัวสูงข้ึน การจราจรแออัด ผูอยูอาศัยตองการความสะดวกสบาย อีกท้ังในปจจุบันคนนิยมซื้อ
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คอนโดมิเนียมเพื่อตองการไวพักผอนหรืออยูอาศัยเปนหลังท่ี 2 ซื้อเพื่อลงทุนใหเชา หรือเก็งกําไร 

(ณัฐชัญ สาสกุล และกองกูณฑ โตชัยวัฒน, 2557) ทําใหคนหันมานิยมซื้อคอนโดมิเนียมกันมากข้ึน โดย

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น ผูบริโภคไดใหความสนใจมากข้ึน เนื่องจากท่ีอยูอาศัยท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน จากบรรยากาศนาอยู และสุขภาพดี จากงานวิจัยพบวา 

ผูบริโภคถึงจํานวนรอยละ 75 ยอมจายแพงข้ึน 10 เปอรเซ็นต ถาท่ีอยูอาศัยท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น

ทําใหคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยดีข้ึน (Li et al., 2014)  

 แนวทางการพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียมเปนคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจะชวย

ใหเกิดการลดการใชทรัพยากรลง และผูอยูอาศัยมีสุขภาวะดีข้ึน ในปจจุบันคอนโดมิเนียมไดมีการพยายาม

พัฒนาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของผูประกอบการ โดยการใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน 

หรือมีการใชผลิตภัณฑท่ีเปนวัสดุท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม โดยในอุตสาหกรรมการกอสราง ไดพยายาม

พัฒนากระบวนการผลิต ท่ีมีประสิทธิภาพลดการใชทรัพยากรยิ่งข้ึน แตในขณะเดียวกันอุตสาหกรรม

บางสวนยังไมมีความใสใจในส่ิงแวดลอมมากเทาท่ีควร ในกระบวนการกอสรางจะเห็นวายังมีปญหาการ

กอสรางมากมาย ไมวาจะเปน จากการขนสง วัตถุดิบท่ีใชในการกอสราง ไมวาจะเปน หิน ดิน ทราย อีก

ท้ังยังทําใหเกิดตนทุนการผลิตสูญเปลา จากเศษ หิน ดิน ทราย ท่ีตกหลน ระหวางขนสง และกอมลภาวะ

แวดลอมท่ีเปนพิษ หรือการออกแบบกอสรางไมดี ทําใหเกิดการกอสรางท่ีไมไดมาตรฐาน สงผลเกิดตนทุน

ในการกอสรางเพิ่มยิ่งข้ึน (Mohd.Salleh et al., 2012)  

 กิจกรรมการกอสรางนั้น จะเห็นไดวาผูประกอบการใหความสําคัญในเรื่องการลดการใช

ทรัพยากรลงเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคายิ่งข้ึน ถือเปนวิธีการหนึ่งท่ีนํามาซึ่งความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม โดยการจัดการท่ีมีคุณภาพกอใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไมเพียงแตการลดใช

ทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในการผลิต

เทานั้น แตตองทําใหผูบริโภคหันมาใสใจในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และสรางจิตสํานึกท่ีดี

ในการบริโภคทรัพยากร เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ภาครัฐถือวามีสวนสําคัญ 

ในการผลักดันท้ังผูประกอบการ และผูบริโภคหันมาใสใจในการบริโภคสินคาอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดยผูบริโภคพยายามลดการบริโภคท่ีไมจําเปนลง รวมถึงหันมาบริโภคสินคาในองคการท่ีเปนองคการ

ท่ีผลิตสินคาอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการสรางองคการใหเปนองคการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

นั้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับแนวทางการจัดการท่ีมีคุณภาพเพื่อใหเกิดคุณภาพท้ังตอ

องคการ และตอตัวลูกคา (วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก, 2559) ดวยการสงมอบผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณภาพ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ใหกับลูกคา รวมถึงทําใหผูบริโภคหันมาใสใจบริโภคสินคา

อยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดวยตัวแบบการจัดการคุณภาพ เปนตัวแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพในทุก

สวนขององคการ โดยมุงเนนใหทรัพยากรมนุษย ไดทํางานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

องคประกอบในการจัดการประกอบดวย 3 ดานดวยกัน ไดแก 1) การจัดการดานระบบการความคิด 
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ในทางดานการจัดการระบบความคิดท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคการ

แหงการเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม การจัดการสีเขียว 2) การจัดการดาน

เครื่องมือ ในการจัดการดานเครื่องมือท่ีมีคุณภาพประกอบดวย การจัดการโลจิสติกส ลดการสูญเปลา 

การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ 5 ส และ 3) การจัดการดานหนาท่ีการบริหารงานเพื่อใหเกิดการ

ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในองคการ และการจัดการดานการบริหารงานมีคุณภาพ โดยนําหลัก POSCoRB 

ซึ่งเปนหลักการบริหารจัดการ 7 ประการ (Gulick and Urwick, 1973) ประกอบดวย การวางแผน 

(Planning) คือหนาท่ีหรือบทบาท ในการกําหนดการทํางานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  การจัดองคการ 

(Organizing) คือการจัดโครงสรางองคการท่ีเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดภารกิจหนาท่ี การบริหารงาน

บุคคล (Staffing) คือหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การส่ังการ (Directing) การท่ี

ผูบังคับบัญชาส่ังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน การประสานงาน (Coordinating) คือหนาท่ีในการ

ประสานกับหนวยยอยตางๆ การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือการรายงาน เพื่อนํามา

พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาองคการตอไป 7)  การบริหารงบประมาณ (Budgeting) เพื่อใหเกิดการ

จัดสรรทรัพยากรภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการท้ัง 3 ดานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

ตองนําแนวคิดการจัดการคุณภาพ แนวคิดเชิงระบบ และแนวคิดการจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

มาใช เพื่อใหเกิดการจัดการแบบองครวม และมีการจัดการท้ัง 3 ดานอยางเปนระบบ เปนข้ันตอน

เช่ือมโยงท่ัวท้ังองคการนําไปสูผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการลูกคา เกิดความยั่งยืนตอ

องคการ และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว

ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อใหเกิดการจัดการท่ีมีคุณภาพท่ัวท้ังองคการ

อยางเปนระบบ เพื่อผลิตคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตอบโจทยของผูบริโภคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยนําแนวคิดจัดการคุณภาพและนําทฤษฎีเชิงระบบ รวมถึงนําแนวคิดการจัดการความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมมาใช โดยผูวิจัยไดศึกษาถึงองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการท่ีมีคุณภาพระบบ

ของอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมสีเขียว ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวผูวิจัยไดกําหนด

กรอบแนวคิดการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกเปนการพัฒนาแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบ

อาคารสีเขียวประเภทคอนโดมิเนียม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากนั้นนําแนวโนมตัว

แบบจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ไปสัมภาษณเชิงลึกโดยใชเทคนิควิจัยแบบอนาคต 

(Ethnographic Delphi Futures Research : EDFR) และนําแบบสอบถามท่ีไดจากการสัมภาษณนําไป

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่อ

นํามาสังเคราะหดวยวิธีการ Mimic Model เพื่อพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียวประเภทคอนโดมิเนียมท่ีเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาประเด็นของแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสี

เขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร 

  2. เพื่อพัฒนาองคประกอบทางการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุม

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ อนาคต  

  3. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการจัดการคุณภาพเชิงระบบท่ีสงผลตอ

จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม  

 4. เพื่อพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุม

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ดวยวิธีการวิเคราะหโมเดลมิมิค  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบของอาคารสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพย

ประเภทคอนโดมิเนียมผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

   1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

  ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรม ท่ีนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ

คุณภาพเชิงระบบของอาคารสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งเปนการศึกษา

เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดท่ีสงผลตอตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบของอาคารสีเขียวในกลุม

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยวิเคราะหและสังเคราะหแยกประเด็นตามบทบาทหนาท่ี

การจัดการ และกระบวนการจัดการเชิงระบบ เพื่อใหเกิดการศึกษาตัวแบบอยางเปนระบบข้ันตอน 

   2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลักในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก  

  ผูวิจัยกําหนดผูใชขอมูลหลักจํานวน จํานวนท้ังส้ิน 19 คน แบงออกเปน 5 กลุม โดยกลุม

ท่ี 1) กลุมผูบริหารระดับสูง จํานวน 4 คน กลุมท่ี 2) กลุมผูบริหารระดับกลาง กลุมท่ี 3) กลุมผูบริหาร

ระดับปฏิบัติการ จํานวน 4 คน กลุมท่ี 4) กลุมลูกคาท่ีมีประสบการณซื้อคอนโดมิเนียม จํานวน 3 คน 

และกลุมท่ี 5) กลุมนักวิชาการจํานนวน 3 คน 

  3. ขอบเขตดานประชากรในสวนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

    ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือพนักงานปฏิบัติการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม ท่ีไดรับมาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (EIA) 

  4. ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

  ชวงระยะเวลาท่ีใชดําเนินการวิจัย เริ่มต้ังแต เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 



8 
  

 

 

 

 

 

 

R1: การวิจัยเอกสาร 

     การทบทวน

เอกสาร และงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

 

ประเด็นของแนวโนมตัวแบบ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2: การวิจัยอนาคต  

(EDFR) 

 
 

 

 

 รอบท่ี 2 แบบสอบถาม 

 

องคประกอบตัวแบบ 
 
 

 

R3: การวิเคราะห 

องคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

 

 

 

D3: พัฒนาเปนตัวแบบ 
      การจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุม
อุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

ข้ึนรูปเปนตัวแบบ 

แนวโนมตัวแบบ 
การจัดการดานความคิดแหง

คุณภาพไปสูระบบบริหารงาน

สีเขียว 

การจัดการดานเครื่องมือแหง

คุณภาพไปสูระบบบริหารงาน

สีเขียว 

การจัดการดานการ

บริหารงานแหงคุณภาพไปสู

ระบบบริหารงานสีเขียว 

 

      การจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุม
อุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

      การจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุม
อุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบของอาคารสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพย

ประเภทคอนโดมิเนียมผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development: R&D) โดยกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

 

 

D2: ลักษณะองคประกอบ  

สังเคราะห 

ลาํดบัที่1 

สังเคราะห 

ขึ้นรูปองคประกอบ 

ลาํดบัที่2 

 

MIMIC Model 

ข้ันตอนที่ 1 

องคประกอบยอย 

  

 

 รอบท่ี 1 แนวสัมภาษณ 

 

 

 

 

องคประกอบหลัก  

 

ข้ันตอนที ่2 

   

 

ข้ันตอนที ่3 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

 1. ประโยชนสําหรับงานวิจัย ทราบถึงตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน  

สีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมท่ีเหมาะสม อสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม ท่ีไดจากการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต และการ

วิจัยเชิงปริมาณดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และมิมิคโมเดล โดยผลลัพธท่ีได เปน

ตัวแบบการจัดการคุณภาพมุงสูสีเขียว ประกอบดวย องคประกอบหลักทางดานการจัดการ 3 ดาน ใน

ดานแรกคือ ดานการจัดการระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก  ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคการแหง

การเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว สวนดานท่ีสอง คือ 

ดานการจัดการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การ

อํานวยการ การส่ือสารและประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน สวนดาน

สุดทาย คือ ดานการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญ

เปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ 3 ส โดยการจัดการท่ีมีคุณภาพนี้ สงผลใหเกิด การจัดการ

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม คุณภาพรวม นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน และการพัฒนาองคการ 

รวมถึงการจัดการอยางยั่งยืน 

  2. ประโยชนสําหรับหนวยงาน เพื่อใหผูประกอบการใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ใหองคการมีมีแนวทางการจัดการทางดานความคิด ทางดานบริหารงาน และทางดานเทคนิคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดคุณภาพท่ัวท้ังองคการ สงใหเกิดประโยชนทําใหผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมสีเขียวท่ีมีคุณภาพ และมีคุณคาในสายตาผูบริโภค สงผลใหองคการมีภาพลักษณท่ีดี 

จนกระท่ังกลายเปนความจงรักภักดีตอองคการ และยังสงผลตอสังคมวงกวางโดยทําใหเกิดความยั่งยืน  

 เพื่อใหภาครัฐตะหนักถึงการทํางานรวมกับภาคเอกชนอยางมีคุณภาพ โดยสงเสริมให

ภาคเอกชน หันมาผลิต ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหมากยิ่งข้ึน โดยท้ังการจัดเก็บภาษี การ

ใหรางวัลรับประกันคุณภาพ เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับบริษัทเอกชน ทําใหผูบริโภคยอมรับใน

สินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของผูผลิตยิ่งข้ึน รวมถึงสงเสริมสรางแนวทางสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับ

ประชาชน โดยการหามาตรการผลักดันใหผูบริโภคท่ีสินใจในส่ิงแวดลอมรวมตัวกันอยางเขมแข็งยิ่งข้ึน 

โดยการสงเสริมกิจกรรมตางๆ แกผูบริโภคเหลานี้ และสงเสริมใหผูบริโภคตรวจสอบความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมของผูผลิตยิ่งข้ึน โดยจัดการชองทางการรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพใหแกผูบริโภค ในการ

รองเรียนผูผลิตท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีทําลายส่ิงแวดลอม เชนปลอยสารพิษลงแหลงน้ํา 

 3. ประโยชนทางวิชาการ เพื่อใหนักวิชาการนําตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ไปตอยอดสําหรับความรูทางวิชาการในดาน การจัดการคุณภาพท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ โดยมีการจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังตอองคการ ตอผลิตภัณฑ ตอผูบริโภค ตอ
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สังคม และส่ิงแวดลอม รวมไปถึงนําไปตอยอดสําหรับงานวิจัยในองคการอื่นๆ ท่ีตองการจัดการ

คุณภาพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-Product) หมายถึง สินคาหรือผลิตภัณฑท่ี

ผลิตข้ึนจากกระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใสใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอม เริ่มตนจาก

การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อใหกระบวนการ

ผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ําและไฟฟาในการผลิตอยางคุมคามากท่ีสุด จนกระท่ัง

เสร็จสมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑรอการบรรจุลงในหีบหอและบรรจุภัณฑสาหรับเตรียมการขนสง

และจัดจาหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑนั้นอยางถูกวิธี  

 ผลิตภัณฑสีเขียว (Green Product) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดย

สีเขียวเปนสีท่ีนํามาใชในความหมายของการอนุรักษน้ํา การอนุรักษพลังงาน การลดขยะ การลดสารพิษ 

การมีมาตรฐานการรับรองสินคาท่ีผลิตออกมาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมทําใหกระบวนการพิทักษส่ิงแวดลอม

เปนจริงไดในทางปฏิบัติท้ังในบานและสํานักงาน  

   อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมท่ียึดมั่นในการประกอบ

กิจการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการมุงเนนในเรื่องของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องรวมถึงความรับผิดชอบตอ

สังคมท้ังภายในและภายนอกองคการตลอดหวงโซอุปทาน  

 คอนโดมิเนียม (Condominiums) หมายถึง อาคารชุด ท่ีบุคคลถือกรรมสิทธิ์รวมกันใน

อาคารขนาดใหญท่ีแบงซอยเปนสวนตางๆ ใหคนตางครอบครัวพักอยูอาศัย  โดยบุคคลสามารถแยกการ

ถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนๆ และแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและ

กรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง 

 

นิยามศัพทปฏิบัติการ 

 การจัดการคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง ข้ันตอนและเทคนิคในการ

พยายามท่ีจะลดปญหาในกระบวนการทํางานของผลิตภัณฑ หรือบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

ขององคการ ของทุกสวนการทํางาน ท้ังทางดานการตลาด, การเงิน, การออกแบบ, การผลิต, การจัดซื้อ 

เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรมนุษย อยางบูรณาการณเปนองครวมเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาและเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ  

 การจัดการระบบบริหารงาน (System Management) หมายถึง การวิเคราะหความ

เช่ือมโยงการจัดการองคการอยางเปนระบบองครวม และเปนข้ันเปนตอน ในการจัดการองคการแบบ
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องครวม เปนการนําแนวคิดเชิงระบบมาใชในการมองภาพรวมในการพัฒนาองคการ โดยมุงไปท่ีการ

องคการของผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีหนาท่ีสําคัญในการกําหนดเปาหมาย และนําพาองคการ

ไปสูเปาหมาย การจัดการองคการของผูบริหาร 3 ดาน คือ ดานระบบความคิด ดานการบริหารงาน 

และดานเครื่องมือสําหรับปฏิบัติงาน อีกท้ังยังมีการเช่ือมโยงระบบกระบวนการผลิตขององคการ เริ่ม

ต้ังแตความตองการลูกคา การออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต และสงมอบสินคา เพื่อใหมีประสิทธิภาพ

ในการทํางาน และสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพสูคา 

 ตัวแบบอาคารเขียวท่ีมีคุณภาพ (The model of green building quality) หมายถึง

รูปแบบของอาคารท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางอาคารท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

เริ่มต้ังแต การออกแบบ ผลิต ไปจนกระท่ังสงมอบผลิตภัณฑอาคารท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดยการออกแบบตองคํานึงถึง การรักษาทรัพยากร และการลดใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

การเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไปจนกระท่ังสามารถนํานวัตกรรมท่ีมีความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมมาใชกับอาคารเขียวได 

 ตัวแบบการจัดการแหงคุณภาพ (The model of quality Management) หมายถึง 

ตัวแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพในทุกสวนขององคการ โดยมุงเนนใหทรัพยากรมนุษย ไดทํางานใหกับ

องคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้ังแต การจัดการดานระบบการความคิด การจัดการดานเครื่องมือ 

และการจัดการดานหนาท่ีการบริหารงานเพื่อใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในองคการ 

 การจัดการดานระบบคิดแหงคุณภาพ (thinking of Quality management) หมายถึง 

การจัดการท่ีนําไปสูการพัฒนาทักษะดานระบบความคิดใหแกองคการ ทําใหองคการมีระบบความคิด

ท่ีมีคุณภาพ ท้ังตอองคการและตอลูกคา รวมไปถึงสังคมโดยรวม เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตอ

ลูกคา และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยระบบความคิดท่ีมีคุณภาพ มีองคประกอบยอย 6 องคประกอบ 

ท่ีเปนสาเหตุนําไปสูระบบความคิดแหงคุณภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคการ

แหงการเรียนรู การเรียนรูในองคการ ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว  

 การจัดการดานบริหารงานแหงคุณภาพ (Administration of Quality management) 

หมายถึง การจัดการท่ีนําไปสูการพัฒนาทักษะดานการบริหารงานขององคการ ทําใหองคการมีแนว

ทางการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ ท้ังตอองคการและตอลูกคา รวมไปถึงสังคมโดยรวม เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณภาพตอลูกคา และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ มีองคประกอบ

ยอย 6 องคประกอบ ท่ีเปนสาเหตุนําไปสูการบริหารงานแหงคุณภาพ ประกอบดวย การวางแผน การ

จัดโครงสรางองคการ การอํานวยการ การส่ือสาร และการประสานงาน การรายงาน และการจัดการ

ทุนและผลตอบแทน โดยองคประกอบเหลานี้จะทําใหองคการวางแผน จัดโครงสราง พัฒนาการทํางาน 

ทําใหเกิดคุณภาพผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ
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ศึกษารวมไปถึงตอบความตองการขององคการไดอยางมีคุณภาพ โดยการจัดสรรและบริหารทรัพยากร 

เพื่อใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับองคการ เพื่อใหองคการเกิดความยั่งยืน  

 การจัดการดานเคร่ืองมือแหงคุณภาพ (Tools of Quality management)  

หมายถึง การจัดการท่ีนําไปสูการพัฒนาทักษะดานการเครื่องมือในการปฏิบัติการ โดยเครื่องมือแหง

คุณภาพนี้ เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการดูแลการทํางานของฝายปฏิบัติการ ใหเกิดการทํางานท่ี

มีคุณภาพ ท้ังตอองคการและตอลูกคา รวมไปถึงสังคมโดยรวม เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตอ

ลูกคา และความเปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอม โดยเครื่องมือแหงคุณภาพ มีองคประกอบยอย 4 

องคประกอบ ท่ีเปนสาเหตุนําไปสูเครื่องมือแหงคุณภาพ ประกอบดวย การจัดการโลจิสติกส การ

จัดการความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ 3 ส ในการจัดการท้ัง 4 องคประกอบนี้จะ

เปนการจัดการมุงสูคุณภาพท้ังตอองคการ และตอลูกคา และส่ิงแวดลอม โดยใหเกิดคุณภาพในการ

ทํางานขององคการ และเกิดคุณภาพตอลูกคาโดยคํานึงถึงการใชงานท่ีเหมาะสมสําหรับลูกคา ทําให

ลูกคามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 การสื่อสาร และการประสานงาน (Communication and coordination) หมายถึง 

การทํางานเพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคการ และระหวางองคการกับองคการอื่น 

รวมถึงภาครัฐ อีกท้ังองคการมีการส่ือสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถึงความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมขององคการ 

 การบริหารทุน และผลตอบแทน (Capital allocation and returns) หมายถึง 

องคการมีการบริหารการใชทรัพยากรอยางมี เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท รวมถึงองคการมีการ

แสวงหากําไรท่ีเหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควร 

 การจัดการ 3 ส (3 S Management) หมายถึง การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ

ทํางานของบุคลากรในองคการ และการสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยท่ีดี 

รวมถึงมีการจัดการอยางสมดุล ระหวางบุคคลากร ทรัพยากร และความตองการของลูกคาไดอยาง

เหมาะสมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmentally friendly Management) 

หมายถึง การจัดการท่ีนําไปสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยทําใหเกิดการลดการใชทรัพยากร การ

รักษาทรัพยากร รวมไปถึงการเพิ่มความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในการสรางผลิตภัณฑ ไปจนถึงการนํา

แนวคิดอีโค-สมารทมาใช เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากข้ึน อีกท้ังยัง

สามารถกอใหเกิดการประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอผูบริโภคเนื่องจากแนวคิดนี้ทําใหเกิดการใช

พลังงานท่ีตอบโจทยผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 การจัดการคุณภาพรวม (Total Quality Management) หมายถึง การจัดการเพื่อ

มุงไปสูมาตรฐานในการทํางานอยางมีคุณภาพตอบความตองการของลูกคา โดยเปนผลลัพธท่ีเกิดจาก



13 
  

การวางแผน การดําเนินการ การควบคุม และปรับปรุงในการทํางานเพื่อตอบสนองไดตรงตามความ

ตองการของลูกคา 

 การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) หมายถึง การจัดการของ

องคการท่ีทําใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหมตอบความตองการลูกคา 

 การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply chain management) หมายถึง การจัดการท่ี

กอใหเกิดการตอบสนองความตองการของลูกคา ต้ังแตตนน้ํา ไปถึงปลายน้ํา ไดอยางมีคุณภาพตอบ

ความตองการลูกคา 

 การพัฒนาองคการ (Organization Development) หมายถึง การจัดการท่ีผลักดัน

ใหองคการกาวหนา และสามารถแขงขันไดอยางตอเนื่อง โดยตองมีการจัดการท้ังระยะส้ัน เพื่อจัดการ

ควบคุมความเส่ียง และจัดการสภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึน และเพื่อจัดการพัฒนาองคการในการสราง

ผลิตภัณฑท่ีตอบสนองทันตอความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การจัดการอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การจัดการเพื่อทําให

เกิดความสมดุลท้ังในองคการ คือบริหารงานในองคการอยางมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน 

และมีการนําสภาวะแวดลอมเขามาเกี่ยวของเพื่อใหเกิดความยั่งยืนท้ังตอทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม เปนการศึกษาถึงตัวแบบ

ทางการจัดการท่ีมีคุณภาพโดยวิเคราะหทางการจัดการอยางเปนระบบในการบริหารงานสีเขียววามี

ปจจัยใดบางท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบการบริหารงานสี

เขียว เพื่อมาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการท่ีมีคุณภาพในการบริหารงานคอนโดมิเนียมสีเขียว ซึ่ง

การวิจัยในครั้งนี้มีแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 1. การจัดการองคการ 

 2. การจัดการคุณภาพ 

 3. การจัดการระบบบริหารงาน 

 4. การจัดการสีเขียว และการตลาดสีเขียว 

 5. ตัวแบบผลิตภัณฑอาคารสีเขียว 

 6. ขอมูลดานอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

1. การจัดการองคการ 

 ในดานแนวคิดการจัดการองคการผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดการจัดการองคการเพื่อ

พัฒนาเปนตัวแบบทางการจัดการท่ีเหมาะสมกับบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ประเภทคอนโดมิเนียมโดยการจัดการองคการเปนเรื่องของการบริหารงานต้ังแต  2 คนข้ึนไปเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร (Barnard, 1968) การจัดการจึงเปนการมุงศึกษา ในเรื่องการจัดการทํางานของ

คนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายท่ีองคกรไดต้ังไว (Wenzel, 2016) 

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการองคการ 

 การจัดการองคการนั้นมีความสําคัญ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรตางๆ

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย ฟาโยล (Fayol, 1949) ไดอธิบายวา การจัดการ

องคการเปนการจัดการกระบวนการทํางานประกอบดวย หนาท่ี และหลักการจัดการ รวมถึงจัดการดาน

คุณลักษณะผูบริหาร เพื่อจัดการองคการใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว สวน ฟอลเลทท (Follett, 1941) กลาว

วาการจัดการเปนเรื่องของเทคนิคการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํางาน และ 
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เคทซ และคาซน (Katz and Kahn, 1996) ไดเสนอวา การจัดการองคการเปนการจัดการกระบวนการ

ตางๆขององคการ อยางเปนระบบโดยตองมีการนําสภาวะแวดลอมเขามาเกี่ยวของเพื่อนําไปสูความมี

ประสิทธิภาพขององคการ อีกท้ัง คินิคกิและวิลเล่ียม (Kinicki and Williams, 2006) ไดใหความหมายวา 

การจัดการองคการเปนการดําเนินกิจกรรมท้ังทางดาน การวางแผนการจัดองคการการนําและการ

ควบคุม ในดานทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรทางดานการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากท่ีกลาวขางตน สรุปไดวา การ

จัดการองคการเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรตางๆ โดยผูบริหารดําเนินการผาน

หนาท่ี และใชหลักการจัดการเพื่อใหบุคลากรในองคการนําพาองคกรไปสูเปาหมายรวมกันของ

องคการอยางมีประสิทธิภาพ จากนิยามดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการองคการนั้น มีสวนสําคัญ

เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการนําไปสูเปาหมายไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหารงานบางอยางจะไมสามารถอาศัยการทํางานเพื่อคนเดียวได ดังนั้น

ตองอาศัยความรวมมือในการทํางานของบุคลากรในองคการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

 บทบาท และหนาท่ีทางการจัดการองคการ 

 การจัดการองคการมีบทบาทสําคัญในการใชเปนแนวทางใหผูบริหารองคการไดนํา

ทรัพยากรท่ีมีอยูมาบริหารองคการไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการกําหนดภารกิจของบุคลากรใน

องคการ หากภารกิจเหลานี้ไดถูกกําหนดมาเปนอยางดีแลว การจัดการจะมีบทบาทในการเปนสวน

ชวยสนับสนุนใหภารกิจของบุคลากรแตละคนในองคการ นําไปสูการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย

ขององคการได (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556) โดยการกําหนดภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น 

องคการตองเขาใจถึงหนาท่ีในการทํางานของแตละสวนในองคกรเพื่อใหเกิดการจัดสรรคนในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Dean, 2014) 

 หนาท่ีการจัดการองคการหลักการจัดการถือเปนเรื่องสําคัญท่ีผูบริหารโครงการจะตอง

ศึกษา และนําไปใชประโยชนใหมากท่ีสุดในการจัดการองคการ เพราะผูบริหารมีหนาท่ีในการ

บริหารงานใหบรรลุตามเปาหมาย รวมถึงมีสวนรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของ

บุคลากรในองคการ โดยแนวทางในการจัดการองคคการนั้น ฟาโย (Fayol, 1949) ไดเสนอแนวคิด

ทฤษฏีทางดานการจัดการเชิงบริหารสําหรับผูบริหาร โดยผูบริหารตองมีทักษะในการบริหารแบง

ออกเปน 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานคุณลักษณะของผูบริหาร ดานหลักการบริหาร 14 ขอ และดาน

หนาท่ีการบริหารงาน 5 ประการ โดยหนาท่ีการบริหารงานนี้ ใชช่ือวา POCCC ประกอบดวย 1) การ

วางแผน (Planning) การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองกําหนดเปาหมายใหแกองคการ โดย

ทําการคาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอองคการ และกําหนดข้ึนเปน

แผนการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางของการทํางานไปสูเปาหมายขององคการในอนาคต 2) การจัด

องคการ (Organizing) การจัดองคการเปนการกําหนดโครงสรางการทํางานใหแกองคการ โดยมีการ
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กําหนดบทบาทหนาท่ีการทํางานของบุคลากรในองคการอยางเหมาะสม ในอันท่ีจะชวยใหงานของ

องคการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 3) การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) เปนหนาท่ี

ในการส่ังงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายตามท่ีวางไว โดยการส่ังการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชาตองมีความเขาใจศักยภาพของพนักงานเพื่อใหส่ังการไดเหมาะสมกับ

ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งกระทําใหสําเร็จผลดวยดี โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดี 

จะตองเขาใจคนงานของตน 4) การประสานงาน (Coordinating) เปนหนาท่ีของผูบริหารในกร

ประสานการทํางานของบุคลากร เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันของบุคลากรแตและฝายใหไปสู

จุดมุงหมายเดียวกัน5) การควบคุม (Controlling) เปนหนาท่ีของผูบริหารในการกํากับ ควบคุมการ

ทํางาน เพื่อใหเปนไปตามแผนการทํางานอันนําไปสูเปาหมายท่ีวางไว (Fayol, 1925) 

 โดยตอมา กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick, 1973) ไดนําแนวคิดหนาท่ีการ

บริหารงานของฟาโย (Fayol, 1949) มาปรับปรุงกลายเปนหนาท่ีการจัดการท่ีมีกระบวนการบริหารงาน  

7 ประการเรียกวา POSDCoRB ดังภาพท่ี 2 หนาท่ีการบริหารงานเพื่อใชในการจัดการดานหนาท่ี

เพื่อใหเกิดการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Robbins, 2005) 

 
  

 หนาท่ีการจัดการ 7 ประการประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) คือ หนาท่ีหรือ

บทบาท ในการกําหนดการทํางานท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีวางไวขององคการ 2) การจัด

องคการ (Organizing) คือ การจัดโครงสรางองคการท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดภารกิจหนาท่ี การแบง

งานกันทํา การกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ การจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนด

การจัดองคการ 

(Organizing) 

การวางแผน 

(Planning) งบประมาณ 

(Budgeting) 

การรายงาน 

(Reporting)  

 
ประสานงาน  

(Coordinating

     

การสั่งการ 

(Directing) 

บริหารบุคคล

(Staffing) 

POSDCoRB 

ภาพท่ี 2 หนาท่ีการบริหารงาน POSDCoRB 

ท่ีมา : Gulick, Luther and Lyndall Urwick. Paperson the Science of Administration. (New York. 

        Columbia University, 1973) 
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ขนาดของการควบคุม การจัดต้ังหนวยงานหลักและการจัดต้ังหนวยงานท่ีปรึกษาเพื่อใหเกิดการ

ทํางานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ หนาท่ีเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การวางแผนกําลังคน การส่ังการ การคัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง     

การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนข้ัน ลดข้ัน การโยกยาย และการ

ปลดพนักงาน 4) การส่ังการ (Directing) คือ การท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน

ตามแผนงานหรือตามท่ีไดรับมอบหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(Robbins, 1997)  5) การประสานงาน (Coordinating) คือ หนาท่ีในการประสานกับหนวยยอยตาง 

ๆ ท่ีมีอยูในองคการใหทํางานสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีองคการได

วางไว  ซึ่งการประสานงานนั้นอาจทําไดโดยการจัดต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองงาน  การจัดโครงสราง

องคการท่ีมีการระบุบทบาทหนาท่ีในการทํางานอยางชัดเจน รวมถึงการสรางทีมในการทํางานใหกับ

องคกร เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีองคการวางไวโดยเฉพาะ 6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) 

คือ การรายงานความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนขาวสารตาง ๆ ขององคการใหทุกฝายได

ทราบ เพื่อประโยชนในการติดตามการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการทํางาน รวมถึงเพื่อประโยชน

สําหรับการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ 7) การบริหาร

งบประมาณ (Budgeting) คือ หนาท่ีในการจัดสรร การวางแผนงบประมาณใหกับองคการ และหนวย

ยอยตาง ๆ ใหมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการทํางาน 

 องคประกอบสําคัญสําหรับการจัดการองคการ 

 องคประกอบท่ีสําคัญสําหรับการจัดการองคการเพื่อสามารถสรางตัวแบบในการจัดการ

คุณภาพไดอยางเปนระบบเช่ือมโยง และนําไปสูเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบการจัดการองคการนั้น ไดแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานระบบความคิด ดานเครื่องมือ 

และดานการบริหารงาน โดยการจัดการเหลานี้ผูบริหารตองมีทักษะท่ีดีในการจัดการองคการ เพื่อ

นําไปสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพขององคการ (Donate and Pablo, 2015) 

 ทักษะการบริหารองคการนั้น มีความสําคัญท่ีชวยทําใหผูบริหารสามารถจัดการทรัพยากร

ผานกระบวนการทํางาน โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการนําเขาปจจัยการผลิตไปจนถึงกระบวนการสงมอบ

ผลิตภัณฑใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทักษะการจัดการแบงออกเปน 3 ดาน อธิบายได

ดังนี้ 1) ทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการกําหนดวิสัยองคการและ

พัฒนาความรูใหองคการไดเกิดการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ทักษะดานเทคนิค (Technical 

Skills) คือความรูความสามารถในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิธีการ กระบวนการและกรรมวิธีใน

การปฏิบัติงาน เปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับงานดานปฏิบัติการ ซึ่งเปนการจัดการดานเครื่องมือเพื่อ

ควบคุมการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ การใชทักษะดานเทคนิคไดมีประสิทธิภาพตองมีเครื่องมือสําหรับ

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ทักษะดานการจัดการบุคลากร (Human Skills) คือ ความสามารถในการ
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ทํางานรวมกับผูอื่น ความพยายามใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีม และเสริมสรางบรรยากาศ 

เปนทักษะท่ีใชสําหรับการติดตอส่ือสาร ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ถา

ผูบริหารมีทักษะทางดานนี้จะทําใหเกิดการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Allen et al., 2012) 

 การจัดการองคการตองมีความเขาใจทักษะ และมีความเขาใจองคประกอบดานการ

จัดการองคการเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานขององคการ และยังตองคํานึงถึง สภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกรวมเขาไปดวย เพื่อสามารถสรางตัวแบบการจัดการมุงสูผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการศึกษาองคประกอบ

ทางการจัดการท่ีมีสภาพแวดลอมเขามาเกี่ยวของ  จากภาพท่ี 3 แผนภาพความสัมพันธการจัดการท่ี

นําไปสูนวัตกรรม (พยัต วุฒิรงค, 2557) จะพบวามีองคประกอบหลัก 3 สวนทางการจัดการองคการ 

และโดยสวนแรก ประกอบดวยผูนํา ลูกคาพนักงาน องคประกอบท่ี 2 ประกอบดวยทรัพยากร 

โครงสราง ความรวมมือ และองคประกอบสุดทายคือคํามั่นสัญญาวิสัยทัศนเปดใจรับส่ิงใหม

แลกเปล่ียนเรียนรู โดยท้ัง 3 องคประกอบทําใหเกิดวัตกรรมขององคการ อันจะนําไปสูการสราง

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการของลูกคาได  

 
 โดยภาพรวมการจัดการองคการนี้จะเห็นไดวามีการแยกเปน 3 องคประกอบดวยกัน 

องคประกอบแรก ประกอบดวย ดานผูนํา ลูกคา และพนักงานจะเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการผลิต 

โดยสวนนี้ผูบริหารตองมีทักษะดาน การจัดการทางเทคนิคหรือ ตองมีเครื่องมือในการจัดการเพื่อเกิด

  

-ทรัพยากร 

-โครงสราง 

-ความรวมมือ 

-ผูนํา 

-ลูกคา 

-พนักงาน 

-คํามั่นสัญญา 

-วิสัยทัศน 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู 

นวัตกรรม 

  

  

ภาพท่ี 3 แผนภาพความสัมพันธการจัดการท่ีนําไปสูนวัตกรรม 

ท่ีมา : พยัต วุฒิรงค. การจัดการนวัตกรรม. พิมพครั้งท่ี 1. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาลัย, 2557) 
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กระบวนการในการจัดการดานการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ สวนองคประกอบท่ี 2 ประกอบดวย ทรัพยากร 

โครงสราง และความรวมมือ เปนปจจัยสําคัญในการบริหารการทํางาน ผูบริหารตองมีทักษะดาน การ

จัดการทางหนาท่ีบริหารงาน และองคประกอบสุดทาย คือ คํามั่นสัญญา วิสัยทัศน และการแลกเปล่ียน

เรียนรู เปนปจจัยสําคัญในดานสภาวะความคิด ของผูบริหาร ในสวนนี้ผูบริหารตองมีทักษะทางดาน 

การจัดการทางความคิด เพื่อใหเกิดการจัดการองคการอยางมีคุณภาพและเปนระบบ (Chang, 2016) 

 ผูบริหารองคการ 

 ผูบริหารองคการนั้นมีความสําคัญในการดําเนินการองคการไปสูเปาหมาย และระดับการ

บริหารงานในองคการ มีการแบงระดับการบริหารงานของผูบริหารตามการจัดองคการออกเปน 3 ระดับ 

มีความสัมพันธกับทักษะในการบริหารงาน ซึ่งการบริหารงานแตละระดับยอมตองมีความเช่ียวชาญใน

แตละทักษะแตกตางกันไปตามแตละระดับการบริหารงาน การบริหารองคการในปจจุบันนั้นเปนการ

บริหารงานเพื่อมุงสูลูกคา ดังนั้นระดับความสําคัญสําหรับการบริหารงานจะแตกตางจากรูปแบบระดับ

การบริหารงานแบบเดิม โดยจะเริ่มจากใหความสําคัญแกลูกคาเปนอันดับแรกไมใชจากการใหความสําคัญ 

กับผูบริหารระดับสูงภายในองคการเหมือนอดีตอีกตอไป แตเปนการมุงความสําคัญไปท่ีการตอบสนอง

ความตองการของลูกคาแทน (ชนินทร ชุนหพันธรกัษ, 2550)  

 ระดับการบริหารประกอบดวย 1) ผูบริหารระดับสูง (Top Managers) เปนผูท่ีทําหนาท่ี

รับผิดชอบตอองคการ โดยรวมมีหนาท่ีการตัดสินใจวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับทิศทางโดยรวมของ

องคการ การกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย  กลยุทธ รวมท้ังการแกไขปญหาและการใหคําแนะนําใน

การจัดการกับส่ิงตางๆ ท้ังหมด นอกจากนี้ผูบริหารยังตองสนใจติดตาม และวิเคราะหสภาพแวดลอม

ขององคการ เพื่อเตรียมการลวงหนาไดทันตอการเปล่ียนแปลง ดังนั้นผูบริหารในระดับสูงตองสามารถ

คาดการณอนาคตเพื่อเตรียมพรอมรับกับสถานการณตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนหรือสามารถจัดการกับ

สถานการณท่ีมีการแขงขันสูงในอุตสาหกรรมได 2) ผูบริหารระดับกลาง (Middle Managers) เปน

ผูดําเนินการตามนโยบายและแผนขององคการ เปนผูประสานงานระหวางผูบริหารระดับสูงและผู

บริหารงานระดับตน เพื่อรวมกันกําหนดนโยบายตางๆ ใหกับองคการ เพื่อพัฒนาและนําแผนไปปฏิบัติ 

ดังนั้นผูบริหารระดับกลางจะตองสามารถนําแนวคิดของผูบริหารระดับสูงส่ือสารลงไปยังผูบริหาร

ระดับตนใหสามารถทํางานรวมกับผูปฏิบัติงานในทําสวนขององคการไดเปนอยางดี 3) ผูบริหารระดับ

ตน (First-line Managers) มีหนาท่ีในการตัดสินใจในระยะส้ันท่ีครอบคลุมการดําเนินงานของ

พนักงานฝายปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือในการแกไขปญหา กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ และมีหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรงในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติในแผนกของตนเอง  

 ความสัมพันธระหวางทักษะการจัดการและระดับผูบริหาร 

 ทักษะทางดานการจัดการนั้นมีความสัมพันธกับระดับผูบริหารในการบริหารงานของ

องคการโดยการบริหารงานขององคการในแตละระดับยอมตองมีทักษะในการบริหารงานแตกตางกัน 
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จากภาพท่ี 4 แสดงความตองการในทักษะทํางานในแตละระดับการบริหารจะเห็นไดวาผูบริหารระดับสูง

นั้นจะตองใชทักษะดานความคิดในการบริหารงานมากท่ีสุด แตมีทักษะดานเทคนิคนอยท่ีสุด สวน

ผูบริหารระดับกลางจะตองใชทักษะดานการบริหารงานบุคลมากท่ีสุด และผูบริหารระดับตนตองใช

ทักษะดานเทคนิคในการทํางานมากท่ีสุด (Allen et al., 2013) 
 

   

 แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานขององคการ 

 แนวคิดทางการจัดการท่ีชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการจัดการทางดานความคิด ดาน

เทคนิค และดานการบริหารงานบุคคลนั้น จะเปนการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการองคการ 

ดานภาวะผูนํา ดานการเรียนรู ดานการจัดการความรู ดานการจัดการคนเกง โดยแนวคิดเหลานี้จะ

ชวยในการจัดการดานกระบวนการคิดขององคการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการออกแบบ วางแผน 

กําหนดนโยบายการทํางานใหกับองคการ รวมถึงทบทวนวรรณกรรมดานการจัดการโลจิสติกส การลด

ความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการดาน 5 ส ทบทวนวรรณกรรมทางดานหนาท่ีการ

บริหารงานในองคกร ประกอบดวย การวางแผนการจัดการองคกร การสนับสนุน การส่ังการ การ

ประสานงาน การรายงานผล และการบริหารงบประมาณ เพื่อใหผูบริหารเกิดทักษะในการจัดการท่ี

สงผลตอระดับการบริหารงานตางๆอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยถาผูบริหารงานมีความเขาใจถึงการ

จัดการท่ีสงผลใหเกิดทักษะในการจัดการองคการของผูบริหารระดับตางๆ นั้นจะชวยใหผูบริหาร

จัดการองคการทํางานไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีต้ังไวไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และชวยใหองคการมีการทํางานท่ีดี บุคคลากรในองคการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Allen et al., 2013) 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ผูบริหารระดับสูง 

ผูบริหารระดับกลาง 

ผูบริหารระดับตน 

ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานบริหารงานบุคคล ทักษะดานความคิด 

ภาพท่ี 4 ความตองการทักษะในทํางานในแตละระดับการบริหาร 

ท่ีมา: Allen Gemmy S., Warren R. Plunkett, and Raymond F. Attner. An approach to customer,       

expectations. (Australia : South-Western Cengage Learning 2013) 
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 แนวคิดการจัดการดานภาวะผูนํา (Leadership) 

 ภาวะผูนํานั้นถือวาเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูนํา ในการท่ีจะนําพาองคกรใหประสบ

ความสําเร็จได ผูบริหารตองเปนผูนําในการบริหารจัดการ ซึ่งส่ิงเหลานี้ถือเปนหนาท่ีของผูนําท่ีจะตอง

ใหความมั่นใจ เพื่อใหเกิดการยอมรับของคนในองคกร อันจะนําไปสูความไววางใจระหวางกันของ

บุคลากรท่ีมีตอองคการ ผูนําจะตองมุงเนนเรื่องของการส่ือสารและกําหนดเปาหมายท่ีมีความชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ โดยการส่ือความท่ีมีประสิทธิภาพนั้นถือวา เปนรากฐานท่ีสําคัญยิ่งในการสราง

พันธะสัญญา และทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจกันในการทํางาน (ประพนธ ผาสุขยืด, 2541)  

       โดย คอทเลอร และเคลเลอร (Kotler, and Keller, 2009) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ    

ผูท่ีมีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธเพื่อนําพาองคการไปสูเปาหมายท่ีวางไวได สวน 

นอรทเฮาส (Nothhouse, 2009) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการของบุคคลในการ

กําหนดกลยุทธ วิสัยทัศน และนําพาองคการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได 

 ลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผูนํา ผูนําคือผูท่ีมีสวนสําคัญในการนําพาองคการให

ประสบความสําเร็จ โดยผูบริหารตองมีความเขาใจในภาวะผูนําของตนเอง และรวมถึงมีความเขาใจใน

ภาวะผูนําของบุคลากรระดับหัวหนางานเพื่อสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลิเคอรท (Likert, 1961) ไดทําการศึกษาภาวะผูนําโดยแบงเปน 2 กลุมจากผลการปฏิบัติงาน เปน

เกณฑในการแยกผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ และผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลวิจัยมาสรุปถึง

พฤติกรรมของผูนําไดเปน 3 แบบประกอบดวย  1) พฤติกรรมมุงงาน ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะไมใช

เวลาและความพยายามในการทํางานเหมือนกับผูใตบังคับบัญชา แตจะมุงไปท่ีภาระหนาท่ีของผูนํา ซึ่ง

ไดแก การวางแผน การจัดตารางการทํางาน ชวยประสานกิจกรรมตางๆ ของผูใตบังคับบัญชาจัดหา

วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เทคนิควิธีการทํางาน รวมถึงแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

เพื่อใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 2) พฤติกรรมมุงความสัมพันธหรือมุงคน ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ

จะเปนผูนําท่ีหวงใย สนับสนุน และชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ท้ังยังศรัทธาเช่ือมั่น และมีความเปน

เพื่อน พยายามเขาใจปญหาของบุคลากร และตองการหาแนวทางในการแกไขไปดวยกัน 3) ภาวะผูนํา

แบบมีสวนรวม  โดยผูนํากลุมนี้จะเปดโอกาส ใหผูใตบังคับบัญชา เขามามีสวนรวมในการพิจารณา

และตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  

 กลยุทธการพัฒนาภาวะผูนํา เปนกลยุทธของผูนําองคการ ในการกําหนดวิสัยทัศนให

องคการมีความเปนผูนําท่ีสามารถนําพาองคกรใหอยูเหนือคูแขงได (Sosik and Jung, 2010) ได

นําเสนอกลยุทธการพัฒนาภาวะผูนํา โดยการสรางความสมดุลของการประเมินผลความสําเร็จของ

องคกรดวยการประเมินผลหรือวัดผลดานการปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จขององคการ  ประกอบดวยมุมมอง 4 ดาน  คือ 1) ผูนําดานการเงิน ( financial 

perspective) โดยมุมมองดานการเงินจะเปนตัวบอกวากลยุทธท่ีกําหนดข้ึน และนําไปใชปฏิบัติ
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เกิดผลดีตอการดําเนินงานขององคกรธุรกิจหรือไม 2) ผูนําดานลูกคา (customer perspective) เปน

มุมมองในสวนของการแบงตลาด โดยเปรียบเทียบกับคูแขงขันท่ีสําคัญหรือการรักษาลูกคา โดยการ

สํารวจความพึงพอใจของลูกคาหรือจํานวนเรื่องรองเรียนของลูกคา 3) ผูนําดานกระบวนการกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในองคการ (internal business process perspective) เปนมุมมองท่ีตองพิจารณาวา

อะไรเปนกระบวนการท่ีสําคัญภายในองคกรท่ีจะทําใหองคกรสามารถนําเสนอคุณคาท่ีลูกคาตองการ 

4) ผูนําดานนวัตกรรม  และการเรียนรู (innovation and learning perspective) เปนภาวะท่ีผูนํา

ในองคการสามารถสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู และนําไปสูความคิดสรางสรรค และกลายมา

เปนผูนําดานนวัตกรรมได (Prajogo, 2016) 

 แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู 

 องคกรแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีมีการขยายความรูเพื่อใหเกิดความสรางสรรคท่ีได

จากการเรียนรู โดยสามารถสรางความรู และขยายเครือขายการเรียนรู อยางตอเนื่องท่ัวท้ังองคการ 

(Senge, 1990) โดยองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีมีสมาชิกในองคการไดมีสัมพันธ

เกี่ยวของกันในการรียนรู ประสานงานรวมมือกัน เพื่อใหเกิดองคความรูใหม (Nonaka, 2014)  

 หลักการ 5 ประการ แหงการเรียนรูในองคการ (The Five Disciplines) เพื่อพัฒนาการ

เรียนรูภายในองคการอยางอยางเปนระบบ โดย เซนเก (Senge, 1990) ไดเสนอองคประกอบท่ีชวย

ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบไดดวยหลักการเรียนรู 5 ประการ  

    

 

 

 จากภาพท่ี 5 แผนภาพแสดงองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 1) ความสามารถใน

การเรียนรูของสมาชิกในองคการ (Personal Mastery) เปนลักษณะการเรียนรูของคนในองคการ ซึ่ง

สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการไดสมาชิกขององคการท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น สมาชิก

 
องคการ 

แหงการเรียนรู 

 

 

 

  

  วิสัยทัศน 

รวม 

จิตสํานึก 

เรียนรู 

เปนทีม 

สามารถ

เรียนรู 

ระบบ 

ความคิด 

ภาพท่ี 5 แผนภาพแสดงองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ท่ีมา: Senge, P. M. The fifth disciplines: the art and practice of learning  organization. (London: 

Century Business. 1990) 
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ในองคการจะมีลักษณะสนใจและใฝเรียนรูในส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ มีความปรารถนาท่ีจะเรียนรูเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการทํางานของตน เพื่อมุงสูเปาหมายท่ีตนเองและองคการไดต้ังไว 2) ความมีจิตสํานึก 

(Mental Model) เปนแบบแผนทางจิตสํานึกของคนในองคการ โดยองคกรแหงการเรียนรูจะเกิดข้ึน

ไดเมื่อสมาชิกในองคการมีแบบแผนทางจิตสํานึกหรือความมีสติท่ีเอื้อตอการสะทอนภาพท่ีถูกตอง

ชัดเจน และมีการจําแนกแยกแยะโดยมุงหวังท่ีจะปรับปรุงความถูกตองในมุมมองท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานขององคการ เพื่อการตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมกับการทํางาน 3) การมีวิสัยทัศน

รวมกัน (Shared Vision) การมีวิสัยทัศนรวมกันสมาชิกในองคกรแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการท่ี

สมาชิกทุกคนมีวิสัยทัศนรวมขององคการเพื่อไปสูเปาหมายท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 4) การเรียนรู

เปนทีม (Team Learning) การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในองคการโดยอาศัยความรูและความคิด

ของสมาชิกในองคการ เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียน และพัฒนาความฉลาดรอบรูและความสามารถของ

ทีมใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 5) ระบบการคิด (Systems Thinking) กระบวนการคิด

อยางเปนระบบ มีแบบแผน (เปยมพงศ นุยบานดาน, 2543) และสามารถประยุกคใชรูปแบบการคิด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิดการจัดการฐานความรู (Knowledge Management) 

 การจัดการฐานความรู เปนการถายโอนความรูในองคการ จากท่ีอยูในตัวบุคคลท่ีจับตอง

ไมได นําไปสูฐานขอมูลความรูท่ีเปนลายลักษณอักษรจับตองไดเพื่อใหพนักงานสามารถนําความรูไป

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การถายโอนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยตัวแบบการ

จัดการฐานความรู (Socialization Externalization Combination Internalization : SECI) ดัง

ภาพท่ี 6 กระบวนการจัดการฐานความรู SECI Model 
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เป็นปัญญา 

เช่ือมโยงความรู้ 

ความรู 

แจงชัด 

ภาพท่ี 6 กระบวนการจัดการฐานความรู SECI Model 

ท่ีมา: Nonaga Ikujiro. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create    

The Dynamics of Innovation. (New York: Oxford University, 1995). 
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จากภาพท่ี 6 ท่ีคิดคนโดย กระบวนการในการสรางความรูท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวาง ความรูท่ี

ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูท่ีฝงลึกอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ท่ีเปนพลวัตร 

กลายเปนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ (Nonaka, 2014) 

 กระบวนการจัดการฐานความรูมีท้ังหมด 4 ข้ันตอนดวยกัน ประกอบดวย 1) การ

แลกเปล่ียนความรูท่ีอยูในตัวบุคคลผานเครือขายสังคม โดยการแลกเปล่ียนแบงปนความรูระหวาง

ผูเช่ียวชาญ ในการปรึกษาหารือระหวางการทํางานใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อ

พัฒนาความรูตอไป 2) การสรางความรูจากผูรูหรือผูเช่ียวชาญ (Externalization) โดยการปนความรู

จากประสบการณท่ีฝงในตัวบุคคล มาเปนถายทอดความรูท่ีชัดแจงใหผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรู เพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติงานไดงายข้ึน 3) การเช่ือมโยงความรู (Combination) แสวงหาความรูจากภายนอก

แลวบูรณาการเช่ือมโยงความรูเหลานั้น ใหเขากับบริบทขององคการ เปนโมเดลและภาษาขององคกร 

ใหสามารถนํามาประยุกตใชงานได 4) เปล่ียนความรูเปนปญญา (Internalization) เปนการนําความรู

ท่ีไดมาลงมือสูการปฏิบัติจะเกิดการซึมซับเปนประสบการณ จนกลายเปนปญญา ท่ีฝงอยูในตัวผู

เรียนรู แลวนําไปถายทอดเพื่อเกิดการหมุนเวียนความรูตอไป (Algorta and Zeballos, 2011) 

 การจัดการความรูถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับการพัฒนาองคการ โดยองคการสามารถพัฒนา

ไดนั้นตองอาศัยความรูทางการจัดการหลายดาน เพื่อมาสรางกลยุทธทางดานการจัดการ ไมวาจะเปน

ดานการทํางานเปนทีมดานการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคการมีประสิทธิภาพ โดยการ

จัดการความรูนั้น ถือเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญรวมกับการทํางานเปนทีมเพื่อผลักดันใหองคการเกิดความ 

กาวหนา นําไปสูการพัฒนาองคการท่ีมีประสิทธิภาพ (Campbell, 2002) โดยจะเห็นไดจากภาพท่ี 7  

 

กลยทุธ์การทํางานเป็นทีม 
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ภาพท่ี 7 แผนภาพกลยุทธการพัฒนาองคการ 

ท่ีมา: Campbell, David J. Business strategy : an introduction. (Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003) 
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 จากภาพท่ี 7 แผนภาพกลยุทธการพัฒนาองคการ เห็นไดวากลยุทธการทํางานเปนทีมท่ี

เหมาะสมนั้น จะเกิดไดจากกลยุทธการวางแผน กลยุทธการวางตําแหนงผลิตภัณฑ กลยุทธเรงดวน 

และกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย จะสงผลใหเกิดกลยุทธการทํางานเปนทีม และกลยุทธการ

จัดการความรู อันนํามาสูองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีกระบวนการในการแลกเปล่ียนเรียนรูจนกลายเปน

องคการแหงความสรางสรรคท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูอยูตลอดเวลา และนําไปสูการพัฒนาองคการในท่ีสุด 

 แนวคิดการจัดการคนเกง (Talent Management) 

 คนเกงคือบุคคลท่ีมีศักยภาพในองคการ ถาผูบริหารในองคการมีความสามารถในการ

จัดการคนเกงไดแลว จะทําใหองคการนั้นบรรลุเปาหมายไดโดยงาย โดยองคการจะไมประสบ

ความสําเร็จ จากภาวการณแขงขัน หรือสรางการเติบโตใหกับองคการไดหากปราศจากพนักงานท่ีเกง

หรือมีศักยภาพ (Schweyer, 2004) โดย ดิบเบิล (Dibble, 1999) ไดใหความหมายวา คนเกง คือ 

บุคลากรท่ีทําผลงานไดโดดเดนแตกจากพนักงานท่ัวไปในองคการ เพื่อใหองคการสามารถสรางสรรค

และสงมอบสินคาและบริการท่ีดีใหกับลูกคา และ (Robertson and Abby, 2003) ไดกลาววา คนเกง 

คือบุคคลท่ีถูกคาดหวังจากบุคลากรในองคกรท่ีจะสรางผลงานไดโดดเดนกวาบุคคลอื่นท้ังในปจจุบัน

และอนาคต สวน ไมเคิล และ เอกเซลโรด (Michaels and Axelrod, 2014) ไดอธิบายวาคนเกง

หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค รวมถึงมีศักยภาพ ความสามารถดานสติปญญา ภาวะทาง

อารมณ บุคลิกภาพ รวมถึงพรสวรรคท่ีโดดเดนกวาบุคคลอื่น ดังนั้นคนเกงจึงหมายถึงบุคคลท่ีมี

ความสามารถดานอารมณ และดานสติปญญาโดดเดนแตกตางจากบุคคลอื่น โดยคนเกงนั้นจะมี

ความสําคัญชวยนําพาองคการใหกาวหนาเติบโตไปได โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยูในการจัดการ จาก

ภาพท่ี 8 กระบวนการจัดการคนเกงประกอบดวยกระบวนการ 5 ประการ 
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ภาพท่ี 8 กระบวนการจัดการคนเกง 

ท่ีมา: Gubman, L. E. The Talent Solution : Alignment Strategy and People to  Achieve  

Extraordinary  Results. (New  York: McGraw–Hill. 1998) 
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 กระบวนการในการจัดการคนเกงในการจัดการคนเกงนั้น ถาองคสามารถจัดการคนเกง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเปนสวนชวยสนับสนุนใหคนเกงไดแสดงศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็ม

ความสามารถ ดังนั้นถามีกระบวนการจัดการจัดการคนเกงจะชวยใหคนเกงทํางานไดมีประสิทธิภาพ

สงผลใหองคการมีประสิทธิภาพไปดวย โดยกระบวนการจัดการคนเกงตามแนวทางของ กรุบเมน 

(Gubmen, 1998) กระบวนการจัดการคนเกงตามภาพท่ี 8 มีท้ังหมด 5 ประการ ประกอบดวย 1) 

ดูแล คนเกง (Staffing) โดยกระบวนการนี้เปนกระบวนการต้ังแต การสรรหา คัดเลือกคนเกง เขามา

ทํางาน ดูแลการทํางาน รวมถึงการเลิกจางคนเกง 2) จัดการโครงสรางองคการคนเกง (Organizing) 

โดยจัดสรรสรางโครงสรางในการทํางานท่ีเหมาะสมเพื่อใหการทํางานแตละฝายสามารถเช่ือมโยงไปยัง

คนเกงได หรืออาจมีการสรางทีมคนเกงโดยเฉพาะ สําหรับสรางการเปล่ียนแปลงใหกับองคการ 

(Kotler, 2000) 3) พัฒนาคนเกง (Leaning) เปนการสรางกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหคนเกงไดพัฒนา

ศักยภาพ 4) การจัดการการทํางาน (Performing) เปนกระบวนการมอบหมายเปาหมายองคการให

คนเกงเปนผูจัดการดําเนินงาน การกําหนดวิธีการทํางานใหคนเกง รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการ

ทํางานของคนเกง   5) การใหรางวัล (Rewarding) เปนการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับจูงใจให

คนเกงมีความกระตือรือรนใน  การทํางาน เพื่อนําพาองคการไปสูเปาหมายท่ีต้ังไวได (Wenzel, 2016) 

 แนวคิดหวงโซอุปทาน และการจัดการโลจิสติกส (Supply chain and Logistics) 

 แนวคิดการจัดการหวงโซคุณคา เปนแนวคิดท่ีแสดงภาพรวมในบริหารจัดการท้ังทางตรง 

และทางออมในทุกข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีสนองตอบความตองการของลูกคา (Chopra and 

Meindl, 2001) โดยทุกข้ันตอนประกอบไปดวย การวางแผน จัดหา ผลิต สงมอบ รวมถึงการสงคืน

สินคา ต้ังแตผูขายไปจนถึงการสงมอบใหแกลูกคา (Sanchez et al., 2013) โดยการจัดการหวงโซ

คุณคานี้ เปนกลยุทธในการบริหารการไหลของกระบวนการนําเขาปจจัยการผลิตไปจนถึงปจจัยสงมอบ

สินคา (Handfield and Nicholas, 2002) กิจกรรมหวงโซคุณคานั้นเปนการแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม

ในการทํางานเพื่อใหองคการสามารถสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพใหแกลูกคาได  

 โดยพ็อตเตอร (Porter, 1985) ไดกลาววาทุกองคการตองสรางกลยุทธในการจัดการ

เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ องคกรตองหาจุดยืนในการสรางความไดเปรียบ

ใหกับองคการ ท้ังดานตนทุน ความแตกตางในผลิตภัณฑ และมุงเนนลูกคา โดยเปนการดําเนินการ

ผานกิจกรรมต้ังแตตนน้ําไปยังปลายน้ํา (Jabbour et al., 2016) 

 จากภาพท่ี 9 แผนภาพหวงโซคุณคา จะเห็นไดวาถาเราเขาใจถึงกิจกรรมในหวงโซคุณคา

จะชวยสงผลใหองคการนั้นจะมีศักยภาพเหนือคูแขง กิจกรรมหวงโซคุณคาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

1) กิจกรรมหลัก และ 2) กิจกรรมสนับสนุน โดยกิจกรรมหลักประกอบดวย โครงสรางพื้นฐาน การ

จัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการ โดยกิจกรรมเหลานี้ จะชวยสงเสริมให

องคการมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสินคาและเกิดนวัตกรรมใหมๆอยูเหนือคูแขงได สวนกิจกรรม
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สนับสนุนประกอบดวย การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินคา การตลาด และการบริการเพื่อ

สงมอบคุณคาใหลูกคา โดยกิจกรรมสนับสนุนนั้น เปนกิจกรรมท่ีเปนการควบคุม และดําเนินการผลิต

ใหไดคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา (Alkaff et al., 2016) 

  
 

 

 

 
 
 

 

 การจัดการโลจิสติกสเปนกระบวนการท่ีอยูในสวนหนึ่งของหวงโซคุณคา โดยเปนการ

วางแผน ควบคุม เคล่ือนยายและไหลเวียนของขอมูล เพื่อใหเกิดการจัดการตนทุนอยางประหยัดและ           

มีประสิทธิภาพ และสงมอบสินคาไปสูลูกคาไดอยางตรงความตองการ (Sanchez et al., 2013) ทํา

ใหสินคามีคุณคาในสายตาลูกคา โดยคริสโตเฟอรและเพค (Christopher, 1992) ไดอธิบายวาคุณคา

ในสายตาลูกคาคือผลประโยชนท่ีลูกคาไดรับนั้น สูงกวาตนทุนรวมในการเปนเจาของสินคานั้น 

 โลจิสติกสถือเปนเครื่องมือในการจัดการกระบวนการตางๆ ในการจัดการสินคา 

จนกระท่ังสงมอสินคาใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการโลจิ

สติกส ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก 1) สามารถสรางความแตกตางใหกับลูกคา โดยอาจเริ่มต้ังแตการ

รับมอบวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจากเจาของปจจัยการผลิตเพื่อผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพใหกับลูกคา 2) เปน

ผูนําดานตนทุน โดยเริ่มต้ังแตพยายามจัดหาแหลงวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ราคาไมแพง เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางการแขงขัน 3) ตอบสนองลูกคาอยางทันทวงที โดยเปนการท่ีองคการสามารถตอบสนองการผลิต

ใหตรงตามความตองการลูกคาไดอยางรวดเร็วทันตอความตองการของลูกคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป

อยูเสมอ (Vatalis et al., 2013) 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาเทคโนโลยี 

การจัดหา 

 

วตัถดุบิ    การผลติ       กระจาย    การตลาด   การบริการ     

   
สนิค้า      การขาย 

กิจกรรม

สนบัสนนุ 

สว่นแบง่

กําไร 

สว่นแบง่

กําไร 

กิจกรรมหลกั 

ภาพท่ี 9 แผนภาพหวงโซคุณคา 

ท่ีมา: Porter, Michael E. Competitive Advantage. (New York: Free Press.1985) 
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 การจัดการตนทุนดานโลจิสติกส เปนการจัดการตนทุนโลจิสติกสระดับภาพรวม โดยการ

จัดกลุมกิจกรรมโลจิสติกสระดับภาพยอยใหเปนหมวดหมู เพื่อวิเคราะหภาพรวมของการบริหารการ

จัดการกระบวนการโลจิสติกสท้ังระบบ จากภาพท่ี 10 แสดงภาพรวมเช่ือมโยงความสัมพันธของ

กิจกรรมโลจิสติกส โดยแบงออกเปน 6 กิจกรรมหลัก เพื่อใหมีการจัดการดานตนทุนโลจิสติกสไดอยาง

เช่ือมโยงในทุกกิจกรรมของโลจิสติกส (Lambert, 1997)  

 โดยในแตกิจกรรมประกอบดวย (Chen, 2011) องคประกอบสําคัญ 6 ดาน 1) ตนทุน

การใหบริการลูกคา (Customer Service Cost) ปจจัยสําคัญในการกําหนดระดับการใหบริการลูกคา

ท่ีสําคัญ ประกอบดวย ตนทุนคาเสียโอกาสในการขายท้ังท่ีเปนปจจุบันและอนาคตเพราะความไม

พอใจของลูกคาตอการใหบริการขององคกร งบประมาณท่ีใชไปเพื่อสนับสนุนการบริการแกลูกคา 

รวมถึงการจัดหาอะไหลและการใหบริการสนับสนุนอื่นๆ อีกท้ังคาใชจายในการจัดการสินคาสงคืน ซึ่ง

กิจกรรมตางๆ เหลานี้จะสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา อันนํามาซึ่งความประทับใจท่ีมีตอ

ผลิตภัณฑ 2) ตนทุนคาขนสง (Transportation Cost) กิจกรรมสนับสนุนการขนสงทําใหเกิดตนทุน     

คาขนสงสามารถพิจารณาไดหลายรูปแบบอยูกับหนวยในการวิเคราะห และตนทุนสามารถแบงไดตาม

ประเภทของลูกคา ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย เชน ตนทุนขนสงขาเขากับตนทุนขนสงขาออก 

ตนทุนเหลานี้แปรผันตามปริมาณการขนสง น้ําหนัก ระยะทาง และจุดตนทางและจุดปลายทาง 

นอกจากนี้ตนทุนและบริการยังผันแปรตามวิธีการ รวมถึงรูปแบบการขนสง 

 
  

 

  

 ตนทุนท่ีสําคัญประการตอมา 3) ตนทุนคลังสินคา (Warehousing Cost) ตนทุนสินคา

คงคลังเกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในคลังสินคาและการจัดเก็บสินคา การเลือกสถานท่ีต้ังโรงงานและ

ตนทุนการใหบริการลูกคา 

ตนทุนคาขนสง 

ตนทุนคลังสินคา 

ตนทุนการสั่งซื้อและ 

ขอมูลการสั่งซื้อ 

ตนทุนเก็บรักษาสินคาคงคลงั 

ตนทุนการจัดซื้อ 

ภาพท่ี 10 ภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของกิจกรรมโลจิสติกส 

ท่ีมา: Lambert M. Douglas, James R. Stock,and Lisa M. Ellram. Fundamentals logistics management  

International editions. (Boston: McGrawHill. 1998) 
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คลังสินคา ตนทุนเหลานี้ผันแปรไปตามจํานวนและสถานท่ีต้ังของคลังสินคา 4) ตนทุนการส่ังซื้อและ

ขอมูลการส่ังซื้อ (Order Processing and Information Cost) ตนทุนการส่ังซื้อ ไดแก ตนทุนท่ี

เกี่ยวของกับกระบวนการส่ังซื้อ การกระจาย การติดตอส่ือสาร และการพยากรณความตองการของ

ลูกคา ตนทุนเหลานี้มีความสําคัญตอการยกระดับการใหบริการลูกคา และการควบคุมตนทุนโลจิ

สติกส  สวนตนทุนขอมูลการส่ังซื้อ ไดแก การสงคําส่ังซื้อ การบันทึกคําส่ังซื้อ การประมวลคําส่ังซื้อ 

และตนทุนท่ีเกี่ยวของกับท้ังภายในและภายนอก 5) ตนทุนการจัดซื้อ (Lot Quantity Cost) โดย

หลักการแลวจะข้ึนอยูกับปริมาณสินคาท่ีจัดหาและผลิต ตนทุนจะประกอบดวย ไดแก การจัดซื้อและ

การผลิต ซึ่งแปรผันไปตามการเปล่ียนแปลงในปริมาณสินคาหรือความถ่ีในการส่ังซื้อ 6) ตนทุนในการ

เก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Cost) กิจกรรมท่ีทําใหตนทุนในการเก็บรักษาสินคาคง

คลังเพิ่มสูงข้ึน ไดแก การควบคุมสินคาคงคลัง การบรรจุภัณฑ การซอมแซมและการทําลายสินคาท่ี

ชํารุด โดยท่ัวไปแลว ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการเก็บรักษาสินคาคงคลังจะแปรผันกับปริมาณสินคาคง

คลัง ไดแก ตนทุนเงินทุน ตนทุนคาเสียโอกาส ตนทุนในการดูแล และตนทุนพื้นท่ีจัดเก็บสินคา และ

ตนทุนความเส่ียงจากการจัดเก็บสินคา (Lambert, 1997) 

 แนวคิดการควบคุมคุณภาพ 

 การควบคุมคุณภาพเปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดการหวงโซคุณคาใหมีประสิทธิภาพ  โดย

มีพื้นฐานของกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ โดยมีวิธีการทางดานสถิติหรือการซอมบํารุง และการ

ปองกันตาง ๆ จะเปนสวนหนึ่งของระบบการควบคุมคุณภาพ โดยวัง และคณะ (Wang et al., 2012) 

โดยใหความหมายการควบคุณภาพวา เปนการสรางความพึงพอใจแกลูกคาดวยตนทุนตํ่าสุดและเสนอ

แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพท้ังระบบไมใชเฉพาะสวนของการผลิตเทานั้น โดยแนะนําใหมีการ

ควบคุมคุณภาพกอนท่ีปญหาจะเกิดข้ึนไมใชการควบคุมและตรวจสอบหลังจากการผลิตเสร็จลุลวง

แลว อีกท้ัง โทโดรัท (Todorut, 2012) ยังกลาววาการควบคุมคุณภาพนั้นไมไดหมายความถึงส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดในการผลิตเทานั้น  แตหมายถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับลูกคาท้ังทางดานการใชงานและราคาขาย   

 การจัดการควบคุมคุณภาพ การจัดการควบคุมตองมีแนวทางจัดการ 4 ข้ันตอน 

ประกอบดวย 1) กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพ 2) ประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

3) ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีดี 4) วางแผนและพัฒนาทุกกระบวนการท่ีมีผลตอการนําไปสูมาตรฐาน โดย

กิจกรรมการควบคุมคุณภาพเปนงานท่ีมุงเนนกระบวนการควบคุมใหสินคามีคุณภาพ ตอบความตองการ 

ของลูกคา การควบคุมคุณภาพควรมีการควบคุมในทุกข้ันตอนของกิจกรรมหลักท่ีอยูในหวงโซคุณคา 

เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน (Arslankaya and Atay, 2015) 

 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เปนเครื่องมือท่ีนํามาใชเพื่อการจัดการควบคุมการกระบวนการ

ทํางานในองคการใหทํางานเปนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง 

(7 QC-Tool) คิดคนโดย อิชิกาวา (Ichikawa) เริ่มต้ังแตการออกแบบ วางแผนไปจนกระท่ังสงมอบ
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ผลิตภัณฑใหแกลูกคา ประกอบดวย 1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เปนตารางท่ีใชในการเก็บขอมูล

รวบรวมขอมูลในกรรมวิธีการผลิต เพื่อนําขอมูลมาใชในการจัดทําฮีสโตแกรม แผนภูมิพาเรโต และนํา

ตาราง และแผนภูมิเหลานี้ มาใชในการวางแผนในการแกปญหาตาง ๆ ในการทํางานตอไป 2) ฮีสโตแกรม 

(Histogram) คือกราฟแทงท่ีแสดงการแจกแจงความถ่ีของขอมูล ท่ีเก็บรวบรวมในการจัดการเรื่องใด

เรื่องหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพ เปรียบเทียบมาตรฐานแนวโนมเขาสูสวนกลาง เพื่อวิเคราะห

หาวาปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นแตกตางจากมาตรฐานเทาใด 3) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เปน

กราฟแทงท่ีเรียงลําดับขนาดของขอมูล จากนั้นนําปญหาหรือสาเหตุมาจัดหมวดหมูแบงแยกประเภท

แลวเรียงลําดับความสําคัญ จากนอยไปหามากเพื่อแสดงสัดสวนใหเห็นวาแตละปญหามีสัดสวนเทาใด

เมื่อเทียบกับปญหาท้ังหมด 4) ผังกางปลา (Fish-bone Diagram) จากภาพท่ี 11 เปนภาพสําหรับ

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางในการจัดการปญหาเหลานั้นอยางเปน

ระบบ เพื่อหาสาเหตุความผิดพลาดในการทํางาน 5) กราฟ (Graph) เปนสวนหนึ่งของรายงานตางๆ 

เพื่อใชรายงานผลเพื่อใหหัวหนางานอานรายงานผลการปฏิบัติงานใหเขาใจถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน และ

สามารถหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดงายยิ่งข้ึน  6) แผนภูมิกระจาย (Scatter Diagram) 

เปนแผนภูมิท่ีแสดงถึงลักษณะความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัววา มีลักษณะความสัมพันธกันอยางไร 

โดยเปรียบเทียบความสําพันธใหเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนไดงาย 7) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เปน

แผนภูมิท่ีใชควบคุมกระบวนการผลิต โดยเขียนขอบเขตท่ียอมรับไดของคุณลักษณะตามขอกําหนดเพื่อ

ใชควบคุมการผลิต และตรวจสอบความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานขององคการ (Seal and 

Mattimoe, 2014) 

 
   

 
  

 

สาเหตุ ผลกระทบ

 

 

เครื่องมือ กระบวนการ บุคลากร 

วัตถุดิบ สภาพแวดลอม การจัดการ 

 

สาเหตุรอง 

สาเหตุหลัก 

 

ปญหา 

 

ภาพท่ี 11 แผนผังกางปลาเพ่ือหาสาเหตุของปญหา 

ท่ีมา: Oakland, John S.Total quality management : text with cases. (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007) 
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 โดยสวนสําคัญของการควบคุมคุณภาพนั้นตองมีควบคุมการทํางานใหเกิดความผิดพลาด

นอยท่ีสุด โดยเริ่มต้ังแตแบบแผนท่ีใชสําหรับการดําเนินงาน โดยการควบคุมคุณภาพการออกแบบ

แบงเปน 3 สวน คือ 1) ออกแบบระบบ (system design) เปนการออกแบบกระบวนการทํางานเพื่อ

นําไปสูผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการของลูกคา 2) ออกแบบขอกําหนด (parameter design) เปน

การออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุดภายใตทรัพยากรท่ีมี เพื่อไมให

เกิดปญหาจากทรัพยากรไมเพียงพอในการผลิต รวมถึงสรางผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการ

ผูบริโภคมากท่ีสุด และ 3) การออกแบบความคลาดเคล่ือน (tolerance design)  เพื่อลดความไม

แนนอน และลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต Rahimi et al., 2010) 

 แนวคิดการจัดการเพื่อลดความสูญเปลา (Lean Management) 

 เปนแนวคิดสําหรับเพื่อลดความสูญเปลาท่ีเกิดจากกระบวนการทํางานโดยเริ่มต้ังแต

ข้ันตอนการสรรหาวัตถุดิบไปจนถึงข้ันสงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคา โดยแนวคิดนี้ไดเริ่มมีมาต้ังแต 

ค.ศ. 1980 เปนชวงท่ีองคกร โตโยตามอเตอรสามารถผลิตรถยนต และทํายอดขายไดเปนอยางมากจึง

ทําใหมีผูเช่ียวชาญหลายคนไดสนใจท่ีจะศึกษาความสําเร็จขององคกรแหงนี้ (Balle and Balle, 

2005) จากการศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑรถยนตขององคกรโตโยตามอเตอรนั้น พบวาส่ิงท่ี

สําคัญคือแนวคิดภาพวาดท่ีสมบูรณแบบ จากภาพท่ี 12 ภาพรวมเช่ือมโยงความสัมพันธของกิจกรรม

การจัดการลดความสูญเปลา 

 

  

ภาพท่ี 12 ภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของกิจกรรมการจัดการลดความสูญเปลา 

ท่ีมา: Balle Freddy and Balle Michael. Lean development. Autumn 2005. (Business Strategy Review. 2005) 

เทคนิคการ

ทํางาน 

ติดตอสื่อสารถึง

ลูกคา 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาความรู 

การจัดการลีน 

ความพอใจลูกคา 

เวลาสงมอบ 

ราคาขาย 
ปรับปรุงการ

ทํางาน 

การบูรณาการ

ของผูผลิต 

เครื่องมือการ

จัดการลีน 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

ออกแบบ 

ระบบงาน 
กระดาษแนวคิด 
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 แนวคิดการจัดการเพื่อลดความสูญเปลานี้มีหลักการอยู 4 ข้ันตอน ข้ันตอนแรก เรียกวา 

กระดาษแนวคิด เปนข้ันแนวคิดท่ีออกแบบลงในกระดาษของหัวหนาวิศวกร ท่ีตองออกแบบใหเกิดขอผิ

ลพลาดนอยท่ีสุดเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบกระบวนการ 

เปนการออกแบบระบบกระบวนการทํางานใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางานใหเกิดความสูญเปลานอย

ท่ีสุด ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบมาตรฐาน เปนข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดท่ีมีมาตรฐานการตอง

ระบุในการออกแบบ ข้ันตอนท่ี 4 เครื่องมือลีน เปนเครื่องมือท่ีใชในการควบคุมปรับปรุงการผลิตใหแต

ละข้ันตอนลดความสูญเปลาใหเหลือนอยท่ีสุด และคงเหลือไวซึ่งคุณคาท่ีตอบความตองการใหแก

ผูบริโภคมากท่ีสุด โดยท้ัง 4 ข้ันตอนเมื่อนํามาผานกระบวนการจัดการท้ังทางดานทรัพยากรมนุษย 

ทางดานการจัดการใหเกิดลีน รวมถึงองคประกอบในการทํางานตางๆ ท้ังทางดานเทคนิคในการทํางาน 

ทางดานการติดตอส่ือสาร การปรับปรุงการทํางาน และการบูรณาการองคประกอบตางๆของผูผลิต ได

อยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการและองคประกอบเหลานี้จะนําไปสูความพอใจของลูกคา เวลางาน

ทํางานทุกข้ันตนไปจนกระท่ังสงมอบลดลง อีกท้ังตนทุนการผลิตลดลง สงผลใหราคาขายลดลงตามไป

ดวย เพื่อสรางคุณคาท่ีสูงสุดใหแกลูกคา 

 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean) มีแนวคิดใหเกิดคุณคาในการสรางผลิตภัณฑท่ีลดความ

เสีย และคงไวซึ่งคุณคาในผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดความสูญเปลาหรือเปลาประโยชนในทุกข้ันตอนให

นอยท่ีสุดดวยหลักแหงคุณคา 5 ประการ (Osman et al., 2016) ไดแก 1) ระบุคุณคาหรือ

คุณลักษณะของสินคาและบริการท่ีลูกคาตองการ ท้ังลูกคาภายในและภายนอก 2) สรางกระแสคุณคา 

หรือวางระบบงานทุกๆ ข้ันตอน ต้ังแตการออกแบบ การวางแผนและการผลิตสินคา การจัดจําหนาย 

ฯลฯ โดยพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีไมเพิ่มคุณคาและเปนความสูญเปลา แลวเลือกใชเฉพาะส่ิงท่ีจําเปน

จริงๆ ในการสรางสินคาและบริการ เพื่อตอบความตองการของลูกคา 3) ทําใหระบบกิจกรรมตางๆ ท่ี

สรางข้ึน สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดยปราศจากการติดขัด การออม การยอนกลับ การรอ

คอย รวมท้ังการเกิดของเสียในกระบวนการ 4) การใชระบบดึง คือระบบท่ีจะดําเนินการตามความ

ตองการของลูกคา 5) สรางคุณคา และกําจัดความสูญเปลา อยางตอเนื่อง (Nielsen et al., 2016) 

 ในการคนหาความสูญเปลาท่ีถูกซอนไว และกําจัดออกไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตองการลูกคาสูงสุด โดยการนําระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกตใชนั้น สามารถทํา

ไดดวย 7 ข้ันตอนหลัก (ชัยนันท แสงสุระธรรม, 2550) ดังนี้ 1) การเตรียมความพรอมดานตางๆ 

ไดแก สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปน บุคลากรและชองทางการส่ือสารภายในระหวางสมาชิกผู

ดําเนินโครงการ รวมถึงการฝกอบรมใหความรูของระบบลีนแกผูบริหารและคณะทํางาน 2) การระบุ

คุณคาของสินคาและบริการท่ีลูกคาตองการ ท้ังภายนอกและภายใน แลวสรุปเปนขอกําหนด 

สวนประกอบ กระบวนการ และรายละเอียดการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคการถายทอดความตองการ

ของลูกคาสูผลิตภัณฑ (Quality Function Deployment: QFD) 3) การสํารวจสถานะปจจุบันของ
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กระบวนการท้ังหมด แลวสรุปบนแผนภาพกระแสคุณคา (Value Stream Mapping) เพื่อระบุปญหา 

และนําไปใชในการวางแผนพัฒนากระแสคุณคาในข้ันตอนถัดไป     

 ข้ันตอนตอมา 4) การประเมินสภาพของกระบวนการ ตัวช้ีวัดผล และเปาหมายของ

โครงการตามแนวทางของระบบลีน (LEAN Assessment) เพื่อนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนา

กระบวนการ 5) การวางแผนและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแผนภาพกระแสคุณคาอนาคต 

(Future Value Steam Mapping) รวมกับการใชเครื่องมือพัฒนาท่ีเหมาะสม (ตามโครงสรางของ

ระบบขางตน) โดยพิจารณากิจกรรมท่ีไมเพิ่มคุณคา และเปนความสูญเปลาในทุกข้ันตอนจาก

แผนภาพกระแสคุณคา (Value Steam Mapping) ท่ีสรางข้ึน 6) การขับเคล่ือนกิจกรรมตามกระแส

คุณคา (Value Steam) อยางตอเนื่อง เนนเฉพาะส่ิงท่ีลูกคาตองการ โดยการควบคุมระบบการผลิต 

แบบลีน รวมกับการสรางระบบคัมบัง (Kanban) ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของระบบดึง 7) การสราง

คุณคาและกําจัดความสูญเปลาอยางตอเนื่อง ดวยการคนหาความสูญเปลาท่ีมองไมเห็น แลวปรับปรุง

กระบวนการดวยระบบการผลิตแบบลีน พรอมท้ังขยายผลสูบริเวณอื่นๆ ไปจนถึง Supply Chain อัน

ไดแก ลูกคา ผูสงมอบ และผูรับเหมาชวงการผลิต 

 แนวคิดการจัดระบบ 5ส 

 หลักการจัดการ 5ส ไดมีการดัดแปลงมาจาก หลักการเซริ (Seri) ท่ีแปลวาสะสาง ของ

ประเทศญี่ปุน โดย 5ส ถือเปนเทคนิคการจัดระบบ หรือวิธีการจัดการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน หรือสภาพ

การทํางานใหเกิดความสะดวก ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด ท่ีเอื้อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการทํางาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน อันเปนปจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต (เรวัตร ชาตรี

วิศิษฏ, 2554) กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสํารวจ แยกแยะส่ิงของ และจัดใหเปนหมวดหมู เชน ของท่ี

จําเปนตองใช และท่ีไมจําเปนแยกออกจากกัน ของท่ีใชเปนประจํากับท่ีไมคอยไดใช ของท่ีมีคากับของท่ี

ไมมีคาราคาถูกควรพิจารณาแยกออกมาใหชัดเจน จัดแบงแยกเปนหมวดหมูตามชนิด หรือประเภทของ

ส่ิงของ เชน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน เครื่องจักร ฯลฯ ส่ิงใดท่ีไมตองการใชประจํา

ใหจัดแยกไปเก็บในอีกพื้นท่ีหนึ่ง เพื่อใหเหลือเฉพาะส่ิงของท่ีจําเปนตองใชในท่ีทํางานเทานั้น และส่ิงของ

ใดท่ีแนใจวาใชไมไดแลวตองกําจัดออกไป (Seiketsu, 2002) ทําใหเกิดสวัสดิภาพท่ีดีในการทํางานแก

พนักงาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และไดผลลัพธในการทํางานท่ีดี 

 โดยกิจกรรม 5ส นั้นมีการปรับปรุง ท้ังหมด 5 กระบวนการ โดยวัตถุประสงคของ 5ส 

นั้น เปนปจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ นับเปนเครื่องมือตัวแรกท่ีถูกนํามาใช

กอนจะใชเครื่องมือระดับสูงข้ึนไป เชน TPM TQM และ ISO เปนตน โดยกําหนดให ส1 ,ส2 ,ส3 เปน

การจัดการในเรื่องของวัตถุส่ิงของเครื่องใชและสถานท่ี สวน ส4 และ ส5 เปนการจัดการเรื่องของคน 

โดยมีเปาหมายใหสถานท่ีทํางานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ลดความสูญเปลาในการทํางาน สินคา

มีคุณภาพดี เปนท่ีประทับใจของลูกคาตลอดไป จากภาพท่ี 13 ภาพรวมเช่ือมโยงความสัมพันธของ
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กิจกรรม 5 ส กับการบริหารคุณภาพ จะเห็นไดวา เรื่องของคุณภาพ (Quality: Q) เรื่องของตนทุน 

(Cost: C) เรื่องของการสงมอบ (Delivery: D) ความปลอดภัย (Safety: S) ขวัญกําลังใจในการทํางาน 

(Morale: M) ส่ิงแวดลอม (Environment: E) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics: E) นั้นเริ่มมา

จากการจัดการ 5 ส ท้ังส้ิน และสงผลตอไปถึง TQM TQC TPM JIT QC QCC และ ISO และนําไปสู 

คุณภาพ การลดตนทุน การสงมอบ ความปลอดภัย ขวัญกําลังใจในการทํางาน ส่ิงแวดลอม 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ท่ีมีคุณภาพ  

 

 

 

   

 

ภาพท่ี 13 ภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของกิจกรรม 5 ส กับการบริหารคุณภาพ 

ท่ีมา: ณัฐกาญจน สุวรรณปฏิกรณ. คูมือกิจกรรมประยุกตใชตามขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :  

2000. (กรุงเทพฯ : บริษัท ไดเรคท ออกาไนซิ่ง ซัพพลาย จํากัด. 2544). พิมพครั้งท่ี 1: 108. 
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 กิจกรรม 5ส นั้น ส.ทุกตัวจะถูกกําหนดคํานิยามไวเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และ

นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพดังนี้ 1) ส1 : สะสาง คือการแยกของท่ีจําเปนออกจากของท่ีไม

จําเปนและขจัดของท่ีไมจําเปนออกไปโดยกําหนดข้ันตอนไว 3 ข้ันตอนประกอบดวยสํารวจแยกขจัด 

2) ส2 : สะดวก คือการจัดวางหรือจัดเก็บส่ิงของตางๆในสถานท่ีทํางานอยางเปนระบบเพื่อความ 

สะดวกปลอดภัยและคงไวซึ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการทํางานโดยกําหนดข้ันตอนไว 4 ข้ันตอน

ประกอบดวย กําหนดของท่ีจําเปนแบงหมวดหมูจัดเก็บใหเปนระบบมีระเบียบบอยอยูใกลนานๆใชอยู

ไกล 3) ส3 : สะอาด คือการทําความสะอาด (ปด กวาด เช็ด ถู) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สถานท่ี

และใช เปนการตรวจสอบและบํารุงรักษาไปดวยโดยกําหนดข้ันตอนไว 4 ข้ันตอนประกอบดวย 3) กําหนด

พื้นท่ีรับผิดชอบขจัดตนเหตุของความสกปรกทําความสะอาดแมแตจุดเล็กๆปด กวาด เช็ด ถู พื้นใหสะอาด 

4) ส4 : สรางมาตรฐาน คือการรักษามาตรฐานของความเปนระเบียบเรียบรอยใหคงอยูตลอดไปไมมี

ส่ิงของไมจําเปนอยูในพื้นท่ีไมมีสภาพรกรุงรังไมมีส่ิงสกปรกตกคาง 5) ส5 : สรางนิสัย คือการสราง

นิสัยในการมีจิตสํานึก ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและขอบังคับอยางเครงครัดรวมท้ัง 

อบรมใหพนักงานรูจักคนควา และปรับปรุงสถานท่ีทํางาน โดยประโยชนของกิจกรรม 5ส ทําใหเกิด

คุณคาในการพัฒนาคนใหปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเปนนิสัยท่ีดีมีวินัย อันเปนรากฐานของระบบคุณภาพ

เพราะเปนกิจกรรมท่ีฝกใหทุกคนรวมกันคิด รวมกันทําเปนทีม คอยเปนคอยไปไมยุงยาก ไมรูสึกวา

การปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัยเปนภาระเพิ่มข้ึนอีกตอไป ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคการดังตอไปนี้ 

ส่ิงแวดลอมในการทํางานดี เปนการเพิ่มขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน ลดอุบัติเหตุในการทํางาน ลด

ความส้ินเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกินความจําเปน ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ

ตางๆ พื้นท่ีการทํางานเพิ่มข้ึนจากการขจัดวัสดุท่ีเกินความจําเปนออกไป เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว

ในการทํางานมากข้ึนสถานท่ีทํางานสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยสรางความประทับใจใหเกิดข้ึนกับ

ลูกคา รวมถึงสงผลใหพนักงานมีการทํางานรวมกันเปนทีมมากข้ึนสรางความรูสึกเปน เจาของตอ

องคการของพนักงาน (Prajogo, 2016) 

 สรุปแนวคิดการจัดการองคการเพื่อนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการองคการ 

 แนวคิดทางการจัดการองคการนั้นมีสวนทําสําคัญท่ีชวยสงเสริมในการทํางานใหองคการ

ไดมีประสิทธิภาพ ในองคการตองมีทักษะสําหรับ การทํางานอยู 3 ดานประกอบดวย การจัดการดาน

ความคิด เพื่อใหองค เปนองคกรแหงการเรียนรู และมีการจัดการความรู รวมถึงมีการนําคนเกงเพื่อมา

ใชงาน เพื่อใหองคกรเปนองคกรแหงความคิดสรางสรรค และเกิดการพัฒนาองคกร โดยการจัดการ

ดานความคิดนี้ ยังรวมไปถึงภาวะผูนํา ซึ่งถาผูนํามีแนวคิดวิสัยทัศนท่ีดีจะมีสวนสําคัญทําใหองคกรไปสู

หมายท่ีดีได สวนการจัดการดานเครื่องมือ เปนการจัดการเครื่องมือท่ีชวยใหองคกรมีกระบวนการใน

การทํางานท่ีสงผลใหเกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ไมวาเครื่องมือดาน โลจิสติกส เครื่องมือดานการ

ลดการสูญเปลา ดานการควบคุมคุณภาพ หรือ 5ส เพื่อนําไปสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในการ
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ทํางาน และดานการบริหารงานบุคคลเพื่อใหการทํางานภายในองคการมีประสิทธิภาพนั้น ไดนํา

แนวทางจากแนวคิดหนาท่ีในการบริหาร 7 ประการ POSDCoRB มาใช โดยหนาท่ีการบริหาร 7 

ประการประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการ การส่ังการ การประสานงาน การ

รายงาน และการจัดทํางบประมาณ โดยจากแนวทาง ท้ัง 7 ประการ จะชวยทําใหเกิดการบริหารงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานนี้ จะเปนตัวกลางเช่ือมระหวาง การจัดการดานความคิด 

และการจัดการดานเครื่องมือ เนื่องจากการจัดการดานการบริหารงานนั้นเปนการจัดการดาน

ทรัพยากรบุคคล โดยคนเปนบุคคลกรท่ีมีศักยภาพ ท้ังการนําการจัดการดานความคิด และการนําการ

จัดการดานเครื่องมือไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการนําการจัดการไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

จะชวยสงผลใหเกิดกระบวนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพขององคกร  

 

2. การจัดการคุณภาพ 

 คุณภาพเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนในการทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ มี

สวนทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558 : 1) 

โดยปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจตองปฏิรูปวิธีคิดแบบบูรณาการ ใหไดคุณภาพดวยตนทุนท่ีตํ่าลง โดย

ความสําเร็จทางธุรกิจองคกรนั้นตองใชแนวคิดเชิงระบบ มองภาพรวมท้ังองคกร เปนการใชแนว

ทางการจัดการคุณภาพรวม (กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2557)  

 การจัดการคุณภาพรวม เปนการจัดการท่ี มุงเนนไปยังการปรับปรุงกระบวนการภายในองคกร

อยางตอเนื่องเพื่อใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเกินกวาความตองการของลูกคา (Wang et al., 

2012) การจัดการคุณภาพรวมนั้นเกี่ยวของกับการลดการทํางานซ้ํา การมีสวนรวมของพนักงานและการ

ทํางานเปนทีม การออกแบบกระบวนการทํางาน และการแกปญหาอยางตอเนื่อง การจัดการคุณภาพรวม 

กลายเปนนวัตกรรมการจัดการท่ีทันสมัยมากข้ึน เพื่อความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการผลิต 

การสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงและบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคา ทําใหองคกร

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ (Zahra Safari, 2014) 

 ความหมายของคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ 

 คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมในการใชงานของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑหรือการ

บริการ (Juran and Gryna.1993) โดยเวอรมา และโบเยอร (Verma and Boyer, 2008) ไดอธิบาย

ไวเชนเดียวกันวา คุณภาพ หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑ หรือบริการในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาท่ีตรงตามความคาดหวัง หรือเกินกวาความคาดหวังของผูลูกคา ครอสบี (Crosby, 

1979) การทําไดตามท่ีกําหนดตามมาตรฐานโดยไมมีขอบกพรอง (Zero Defect) สวนทามามิ และ เซ

บาสเตียนเนลลิ (Tamimi and Sebastianelli, 1996) อธิบายวาคุณภาพคือส่ิงท่ีดีเลิศ โดยปราศจาก

ขอบกพรองทางการผลิต หรือการบริการ   
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 ความหมายของการจัดการคุณภาพรวมนั้น นักวิชาการแตละทานใหความแตกตางกัน

ตามวิธีการหรือเทคนิคท่ีใช (Ahire and Golhar, 1996) โดย สเตรนกราด และ ฟทซกริบบอนส

(Steingrad and Fitzgibbons, 1993) อธิบายวา การจัดการคุณภาพรวม เปนข้ันตอนและเทคนิคใน

การพยายามท่ีจะลดปญหาในกระบวนการทํางานของผลิตภัณฑ หรือบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพขององคกร โดย บรุน (Brun, 2011) ไดอธิบายวา การจัดการคุณภาพรวมเปนเรื่อง

เกี่ยวกับการพยายามท่ีจะจัดการการทํางานของทุกหนวยงาน ท้ังทางดานการตลาด การเงิน การ

ออกแบบ การผลิต การจัดซื้อ เทคโนโลยี และการจัดการทรัพยากรมนุษย อยางบูรณาการณเปนองค

รวมเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาและเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร สวนกิติศักด์ิ พลอย

พานิชเจริญ (2557) ไดเสนอวาการจัดการคุณภาพรวมเปนการเพิ่มระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ และ

การบริการ หรือเปนการลดตนทุนในการผลิตลง   

 การจัดการคุณภาพเพื่อมุงสูลูกคา 

 สําหรับเหตุผลหลักท่ีทําใหคุณภาพมีความสําคัญมากข้ึน เปนเพราะการแขงขันการ

แขงขันมีมาก อํานาจในการเลือกซื้อสินคาจึงอยูท่ีลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะปจจุบันท่ีเกิดการ

เคล่ือนยายทรัพยากรไดอยางดายข้ึนจากขนสงระหวางประเทศท่ีมีประสิทธภาพดีข้ึน มีการลดการกีด

กันทางการคา รวมถึงมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจยิ่งข้ึน มีเทคโนโลยีส่ือสารท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะส่ือ

ออนไลนทําใหผูบริโภคเขาถึงสินคาไดงายข้ึน รวมถึงมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีทําใหตนทุนการผลิต

ตํ่าลง อีกท้ังคุณภาพสินคาดีข้ึน โดยปจจัยเหลานี้ทําใหผูบริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาไดงายข้ึน 

และสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากผูผลิตไมมีการปรับตัวผูบริโภคยอมหัน

ไปซื้อสินคาจากคูแขงแทน ดังนั้นแนวทางท่ีองคการจะรักษาสวนแบงการตลาด ผูผลิตตองพัฒนา

คุณภาพของสินคาและบริการสินคาของตนเอง โดยตองทําความเขาใจลูกคา 

 โดยการจัดการคุณภาพเพื่อมุงสูลูกคามีแนวคิดหลักอยู 4 สวน ดังตอไปนี้ สวนแรกซึ่ง

สําคัญท่ีสุดคือความตองการของลูกคา  สวนท่ี 2 คือ ความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตอบความตรงการของลูกคา และไมเกิดความสูญเปลามีสมรรถนะสูง ถากระบวนการ

อยูภายใตการควบคุมก็จะทําใหผลผลิตออกมาสม่ําเสมอ ถากระบวนการมีสมรรถนะสูงผลผลิตท่ี

ออกมาก็จะเปนไปตามความตองการของลูกคาและทําใหลูกคาพึงพอใจ สวนท่ี 3 คือการดําเนินงาน 

โดยการดําเนินงานทุกอยางในกระบวนการผลิต ตองอาศัยขอเท็จจริง ไมใชอาศัยประสบการณ ไมวา

จะเปนการวิเคราะหการปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงสินคาและบริการ หรือการหาทางเพิ่ม

ความพึงพอใจใหกับลูกคา สวนท่ี 4 คือ การแกปญหา (Problem Solving) ข้ันตอนของกระบวนการ

แกปญหา ไดแก การระบุถึงชองวางระหวางความจริงกับส่ิงท่ีควรจะเปน การวิเคราะหสาเหตุการ

พัฒนาและประเมินทางเลือกท่ีเปนไปได การลงมือเปล่ียนแปลงการติดตามดูผลกระทบและการแกไข

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนาสินคาใหผูบริโภคประทับใจยิ่งข้ึน โดยไมใช
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เพียงตอบความตองการตามท่ีผูบริโภคคาดหวังเทานั้น แตองคการตองสามารถทําไดมากกวาความ

คาดหวังของผูบริโภค 

 ลําดับช้ันของการจัดการคุณภาพ 

 การจัดการคุณภาพมีหลายช้ัน แตละช้ันกอใหเกิดแนวทางคุณภาพท่ีแตกตางกันการจัดการ 

คุณภาพข้ันแรก คือ การตรวจคุณภาพ (Inspection) หมายถึง การตรวจตราวัดทดสอบและเปรียบเทียบ

กับคุณสมบัติท่ีกําหนดไว กระทําในระหวางการผลิตเมื่อพบวาสินคาไมเปนไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 

ตองมีการคัดออกเปนสินคาบกพรอง ตอมาการตรวจนี้ไดวิวัฒนาการไปเปนการควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) เปนวิธีการท่ีอาศัยเทคนิคและมุงแกท่ีสาเหตุ เพื่อการผลิตใหมีคุณภาพมากข้ึน ลําดับ

ถัดมาการควบคุมคุณภาพไดขยับไปสูการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มีการวางแผนและ

กําหนดนโยบายเอาไวอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสินคาและบริการท่ีผลิตเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีตองการ การประกันคุณภาพจะเพิ่มเทคนิคและกิจกรรมอื่นๆ เขาไปในการควบคุมคุณภาพ 

เชน การจัดทําคูมือคุณภาพ การกําหนดตนทุนคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ สรุปไดวาหัวใจ

สําคัญของการประกันคุณภาพ คือ การมุงปองกันปญหาลวงหนาเปนการเปล่ียนวิธีจากเชิงรับเปนเชิงรุก 

ในท่ีสุดกระบวนการจัดการคุณภาพก็พัฒนามาเปนการจัดการคุณภาพท้ังองคการ (Shi et al., 2016) 

 การจัดการคุณภาพ 

 การจัดการคุณภาพ เปนแนวทางการจัดการใหเกิดคุณภาพโดยรวมท่ัวท้ังองคกรอยาง

ตอเนื่อง (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558) รูปแบบการจัดการคุณภาพรวมตามแนวคิดของ จูรานและเกรย

นา (Juran and Gryna, 1993) อธิบายวา การบริหารคุณภาพ เปนกระบวนการในการบริหาร

กิจกรรมท่ีจําเปนตอการทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคดานคุณภาพขององคกรเรียกวา ไตรศาสตร

การจัดการคุณภาพ (Quality Trilogy) ประกอบดวย  3 สวน จากภาพท่ี 14 วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง

ท่ีเนนความตองการของลูกคา คือ 1) การวางแผนท่ีมีคุณภาพ 2) การควบคุมคุณภาพ และ 3) การ

ปรับปรุงคุณภาพ  

  

 
 

 

ภาพท่ี 14 วงจรคุณภาพของเดมมิ่งท่ีเนนความตองการของลูกคา 

ท่ีมา: กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ. การบริหารเพ่ือคุณภาพโดยรวม. (กรุงเทพฯ: ส.ส.ท.2557) 

   ความคาดหวัง

ลูกคา 

ออกแบบ 

(D) 

ผลิตภัณฑ   ผลิต 

(P) 

ขาย 

(S) 

การวิจัยตลาด 

(R) 
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 องคประกอบท่ี 1 คือ การวางแผนท่ีมีคุณภาพ การวางแผนท่ีมีคุณภาพนั้นตอง

ตอบสนองความตองการของลูกคา จากภาพท่ี 13 เพื่อใหบรรลุเปาหมายความสามารถในการทํากําไร

ใหแกองคกร (กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2557 : 23) และเพื่อการจัดการดานการผลิตภัณฑและ

บริการไดอยางมีคุณภาพเพื่อใหองคกรนั้นสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558)  

 การวางแผนกระบวนการผลิตท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบดวย การ

ออกแบบ (D-design) การผลิต (P-production) การขาย (S-sales) และการวิจัยตลาด (R-market 

research) โดยกระบวนการนี้เปนกระบวนการสําคัญท่ีชวยตอบสนองตอความตองการของลูกคาได

อยางเปนข้ันเปนตอน (กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2557 : 22) 

 องคประกอบท่ี 2 คือ การควบคุมคุณภาพ ในการควบคุมคุณภาพถือเปนเกณฑกําหนด

มาตรฐานในการทํางานเพื่อลดขอผิดพลาดในการทํางานจนกระท้ังขอบกพรองในการปฏิบัติงานเปน

ศูนย (Zero Defect) (Crosby, 1979) แนวทางการควบคุมคุณภาพประกอบการการกําหนดหนวย

หรือมาตรฐานในการวัด และการกําหนดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ แนวทางควบคุมคุณภาพ

ตองคํานึงถึง ความตองการของลูกคา และผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเกณฑมาตรฐานท่ีเปนท่ี

ยอมรับ เพื่อเกิดความยั่งยืนกับองคกร (Ishikawa, 1985) 

 การกําหนดเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือการบริการ ในการวางแผนการจัดการนั้น

ตองมีขอกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือการบริการท่ีเปนมาตรฐานขององคกร เพื่อใหเกิดการ

ผลิต และการบริการท่ีตรงกับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ และบริการ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558 : 

85) โดยการวัดมาตรฐานองคกรตองมีเกณฑกําหนดเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา และมี

คุณภาพ รวมถึงตรงกับมาตรฐานท่ีสังคมยอมรับ (Verma and Boyer, 2008) 

 องคประกอบท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องนั้นเปนแนวทางเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งลูกคามีความตองการท่ีหลากหลาย และเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา ดังนั้นองคกรท่ีจะตองการแขงขันในตลาดสมัยใหมตองมีการปรับปรุงคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2557) โดยการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องนั้น ประกอบดวย 1) 

การติดตอส่ือสาร เปนการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนสารสนเทศระหวางกันในองคกร เพื่อให  ทุกคน

ทราบกิจกรรม และความสําเร็จของกิจกรรมในองคกร 2) การรวบรวมปญหา เปนการคนหารวบรวม

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกรเพื่อหาแนวทางแกไข 3) การคนหาตนตอของปญหา เปนการพยามหาสาเหตุ

ของปญหาเพื่อนํามากําหนดแนวทางในการแกไขปญหา 4) การจัดทําเอกสาร เปนระบุปญหา สาเหตุ

ของปญหาและแนวทางในการแกปญหาอยางเปนข้ันตอนตามหลักการวิทยาศาสตร 5) ติดตามการ

เปล่ียนแปลง ในการจัดการปญหาโดยแนวทางท่ีใชจัดการอาจจัดการปญหาไดบางสวน หรือไม

สามารถแกปญหาไดดังนั้นตองมีการติดตามการปญหา และปรับปรุงแนวทางการแกปญหาเพื่อ

สามารถแกไขปญหาไดตามเปาหมายท่ีวางไว (Scholtes, 1992)   
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 การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคการ 

 แนวทางการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคการนั้นเปน แนวคิดท่ีตองการพัฒนาทุกสวนใน

การทํางาน ท้ังทรัพยากรมนุษย และกระบวนการทํางาน ไปจนถึงตัวองคการเพื่อทําใหเกิดมีคุณภาพ

ท่ัวท้ังองคการได โดย เดมมิ่ง (Deming) ไดคิดเครื่องมือท่ีจะนําไปใชในการจัดการคุณภาพท่ัวท้ัง

องคการเรียกวาวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 4 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 1) วางแผน (Plan) การวางแผนเพื่อปรบ

ปรุงคุณภาพ 2) ปฏิบัติ (Do) การลงมือปฏิบัติตามแผน 3) ตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบ 4) 

ดําเนินการใหเหมาะสม จากภาพท่ี 15 วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 

 

ภาพท่ี 15 วงจรคุณภาพของเดมมิ่งท่ีเนนการควบคุมคุณภาพ 

ท่ีมา: Deming, W Edwards, Out of the crisis: quality, productivity and competitive position. 

(Cambridge: Cambridge University Press. 1986) 
 

 โดยการวางแผน (Plan: P) เปนสวนประกอบของวงจรท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากการ

วางแผนจะเปนจุดเริ่มตนของงานและเปนสวนสําคัญ ผลักดันใหการทํางานในสวนอื่นเปนไปอยางมี

ประสิทธิผล โดยการวางแผนนั้นตองเปนการวางแผนเพื่อจัดการกับสถานการณท่ีควบคุมได และ

รับมือกับไมสามารถควบคุมได (Rothrock, 2014) การปฏิบัติตามแผน (Do : D) เปนการลงมือปฏิบัติ

ตามแผนท่ีกําหนดไวในตารางการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ สมาชิกกลุมตองมีความเขาใจถึงความสําคัญและ

ความจําเปนในแผนนั้นๆ ความสําเร็จของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความรวมมือ

เปนอยางดีจากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ 

ในข้ันตอนนี้ ขณะท่ีลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปดวย หากไมเปนไปตามแผนอาจจะตองมีการ

ปรับแผนใหม และเมื่อแผนนั้นใชงานไดก็นําไปใชเปนแผนและถือปฏิบัติตอไป 

 ข้ันตอนการตรวจสอบการทํางาน (Check : C)  การตรวจสอบการทํางาน หมายถึง การ

ตรวจสอบดูวาเมื่อปฏิบัติงานตามแผน หรือการแกปญหางานตามแผนแลว ผลลัพธเปนอยางไร สภาพ

ปญหาไดรับการแกไขตรงตามเปาหมายท่ีกลุมต้ังใจหรือไม การไมประสบผลสําเร็จอาจจะเกิดจาก

สาเหตุหลายประการ เชน ไมปฏิบัติตามแผน ความไมเหมาะสมของแผน การเลือกใชเทคนิคท่ีไม

เหมาะสม เปนตน การดําเนินการใหเหมาะสม (Action : A) เปนการกระทําภายหลังท่ีกระบวนการ 3 

วางแผน 

(P-Plan) 

ดําเนินงาน 

(D-Do) 

ตรวจสอบ 

(C-Check) 

ปรับปรุง 

(A-Action)   
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ข้ันตอนตามวงจรไดดําเนินการเสร็จแลว ข้ันตอนนี้เปนการนําเอาผลจากข้ันการตรวจสอบ (Check) 

มาดําเนินการใหเหมาะสมตอไป (Zahra and Nambisan, 2012) 

 สรุปการจัดการองคการเพื่อนํามาใชในการพัฒนาองคการท่ีมีคุณภาพ 

 จากการจัดการองคการ เพื่อนํามาใชในการจัดการองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

มุงไปท่ีพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร จะเห็นไดวาตองประกอบดวย การจัดการท่ีมีคุณภาพ ใน 3 ดาน 

คือ ดานความคิด ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูในองคกร สวน

ดานท่ี 2 คือ ดานการจัดการจัดการบริหารงาน ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การ

อํานวยการ การส่ังการ การประสานงาน การรายงาน และการบริหารงบประมาณ สวนดานสุดทาย 

คือ ดานการจัดการเครื่องมือ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญเปลา การควบคุม

คุณภาพ และการจัดการการ 5 ส โดยการจัดการ ท้ัง 3 ดานตองมีการศึกษาแนวคิดการจัดการ

คุณภาพ เพื่อนํามาใชในการจัดการองคการสําหรับจัดการองคการท้ัง 3 ดานใหมีคุณภาพ เพื่อใหเกิด

คุณภาพตอท้ังองคกร ผลผลิต และลูกคา โดยมีการจัดการควบคุมอยางเปนข้ันเปนตอน โดยนํา

แนวคิดของ เดมมิง่ (Deming, 1995) มาใชในการจัดการดานระบบแนวคิด ดานการบริหารงาน ดาน

เครื่องมือ โดยมีการจัดการคุณภาพเริ่มต้ังแต วางแผน ดําเนินงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง เพื่อใหเกิดผล

ผลิตท่ีมีคุณภาพตอบความตองการของลูกคามากท่ีสุด รวมถึงมีการจัดการควบคุมการทํางานอยางมี

คุณภาพ อยางละเอียด โดยนําแนวคิดของจูราน (Juran, 1993) มาใชเพื่อนํามาวิเคราะหบริหาร

จัดการกระบวนการทํางานในแตละสวนในการปฎิบัติงานอยางรอบครอบ ประกอบดวยการวางแผน 

ควบคุม ปรับปรุง การทํางานในทุกสวนของการทํางาน เริ่มต้ังแต ตัวบุคลากร ไปถึงท่ัวท้ังองคการ  

 

3. การจัดการเชิงระบบ 

 การจัดการเชิงระบบ เปนวิธีการบริหารจัดการองคการอยางเปนระบบ โดยไดแนวคิดมา

จากทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) มาใชในเปนการจัดการ อยางมีแบบแผน และเปนข้ันเปน

ตอนเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคการมากท่ีสุด (French and Bell, 1990)  

 ความหมายของทฤษฎีเชิงระบบ  

 เปนแนวคิดท่ีเกิดจาก เบอรตาลานฟฟ (Bertalanffy, 1968) ผูเช่ียวชาญดานชีววิทยา 

ในป ค.ศ. 1940 ไดนําแนวคิดนี้มาใชในการศึกษาปรากฏทฤษฎีเชิงระบบการณตางๆ ทางชีววิทยา 

และไดเสนอทฤษฎีระบบท่ัวไป (General Systems Theory) ข้ึน โดย เบอรตาลานฟฟ กลาววา 

การศึกษาปรากฏการณตางๆ ตองมองแบบองครวมท้ังระบบ และมองวาการศึกษานั้นตองเปนระบบ

เปดท่ีมีปฏิ สัมพันธกับสภาพแวดลอมจากภายนอกเขามาเกี่ ยวของดวย ส วน เซมพรีวิ โว 

(Semprevivo, 1976) อธิบายวา ระบบคือการประกอบดวยส่ิงตางๆ หลายส่ิงรวมเขาดวยกัน เพื่อให

เกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน โดยแตละส่ิงนั้นมีความสัมพันธกัน และมีผลกระทบตอกันและกัน อีกท้ัง 
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เบอรเรล และมอรแกน (Burrell and Morgan, 1979) ไดใหความหมายวา เปนการประสานกันของ

ส่ิงตางๆ ต้ังแต 2 ส่ิงข้ึนไปเพื่อใหเกิดผลกระทบบางอยางข้ึน นอกจากนี้ สโคเดอรเบค และคณะ 

(Schoderbek and et al., 1990) ไดอธิบายวา วิธีการเชิงระบบ เปนวิธีการแกปญหาตางๆอยางเปน

ระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาความสัมพันธของส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกัน โดยมีการแยกสวนตางๆ ท่ี

รวมกันออกเปนสวนยอย เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการทํางาน เพื่อท่ีจะสามารถหาแนว

ทางการแกปญหาไดอยางเปนระบบ  

 จากความหมายดังท่ีกลาวขางตน จึงสรุปไดวาทฤษฎีเชิงระบบนี้เปนวิธีการศึกษาส่ิงตางๆ

โดยการมองแบบองครวม และทําความเขาใจกับความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ท่ีศึกษาอยาง

เช่ือมโยงท้ังโครงสรางอยางเปนระบบ ท้ังกระบวนการทํางานของส่ิงตางๆท่ีศึกษา โดยรวมถึงตอง

ศึกษาผลกระทบจากปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกท่ีสงผลกระทบอีกดวย เพื่อนํามาใชแกปญหา

ไดอยางเปนระบบ มีแบบแผนเปนข้ันตอน 

 องคประกอบและกระบวนการทํางานเชิงระบบ 

 การนําแนวทางทฤษฎีเชิงระบบมาใชนั้น ตองสามารถทําความเขาใจขององคประกอบ

ตางๆ ไดเปนอยางดี โดยแนวคิดการวิเคราะหองคประกอบเพื่อมาศึกษาเชิงระบบนั้น ไดเริ่มจาก

แนวคิดของเบอรตาลานฟฟ (Bertalanffy) การวิเคราะหระบบนั้นจะตองศึกษาถึงสภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีมากระทบกับระบบดวย  (French and Bell, 1990) ดังนั้น องคประกอบเชิงระบบจึง

ประกอบไปดวย 5 สวนสําคัญ ประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) 

ผลผลิต (Output) 4) ผลยอนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดลอม (Environment) จาก   

ภาพท่ี 16 เปนแผนภาพกระบวนการเชิงระบบ  

 

ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการผลิต 

(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผลยอนกลับ 

(Feedback) 

สภาพแวดลอม 

(Environment) 

ภาพท่ี 16 กระบวนการเชิงระบบ 

ท่ีมา: Bartol, Kathryn M. and Martin, David C. Management. (New York: McGraw Hill, Inc. 1991) 
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 ปจจัย 4 องคประกอบแรกเปนการแสดงกระบวนการทํางานเพื่อนําไปสูผลผลิตและการ

ปรับปรุงผลผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สวนองคประกอบดานสภาพแวดลอมเปนองคประกอบท่ี

สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงการทํางาน โดย องคประกอบแรก คือ ปจจัยนําเขา คือปจจัยเปน

ปจจัยเริ่มตนท่ีจะนําไปสูการดําเนินงานของระบบ องคประกอบท่ี 2 เปนกระบวนการ หรือข้ันตอนใน

การทํางานเพื่อนําไปสูผลผลิตท่ีเกิดข้ึน องคประกอบท่ี 3 ผลผลิตหรือ ผลิตผล (Product) เปนผลผลิต

ท่ีไดจากการนําปจจัยนําเขาไปดําเนินการแลวสงผลออกมาเปนผลผลิต สวนองคประกอบท่ี 4 คือผล

ยอนกลับ เปนการนําผลผลิตท่ีไดนําไปศึกษาและหาแนวทางเพื่อแกปญหาตอไป และองคประกอบท่ี 

5 คือสภาพแวดลอมเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญขาดไดเนื่องจากสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงยอม

สงผลกระทบตอระบบการทํางาน และผลผลิตเปล่ียนแปลงไป (French and Bell, 1990 : 53-54) 

 จากการศึกษาองคประกอบและกระบวนการทํางานดังกลาวยังมีผูเช่ียวชาญ หลายคนได

นําทฤษฎีเชิงระบบไปใชและมีการพัฒนารูปแบบไปสูวิธีการทํางานของตนเอง โดยแนวคิดของ เมอร

เรอนบัวร (Merrienboer, 1997) ไดนําแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบไปพัฒนาแลวไดออกมาเปน

กระบวนการวิเคราะหเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางาน 

   

   

  

โดยภาพท่ี 17 กระบวนการวิเคราะหออกมาเปนข้ันตอนตางๆ ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห 

(Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) และ 4) การนําไปใช 

(Implementation) โดยมีการศึกษาสภาพแวดลอมท่ีมาสงผลกระทบดวย ในข้ันแรก เปนข้ันการ

 

  

  

  

ออกแบบ 

วเิคราะห์ 

นําไปใช้ 

พัฒนา 

สภาพแวดลอ้ม 

ภาพท่ี 17  แผนภาพระบบวงจรเอดีดีไอ 

ท่ีมา: Merrienboer van. Training complex cognitive skills: A four - component  instructional  design    

model  for technical training. Englewood Cliffs, (NJ: Educational Tech - nology Publications. 1997) 
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วิเคราะหเพื่อหาแนวทางนําไปสูตัวแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน ข้ันท่ี 2 เปนการนําผลท่ีไดจาก

การวิเคราะห เพื่อมาออกแบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ข้ันท่ี 3 เปนการนําผลจากการออกแบบไป

พัฒนาเปนผลผลิตและข้ันสุดทาย เปนการปรับปรุงใหผลผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยข้ันตอนเหลานี้

ตองศึกษาถึงสภาวะแวดลอมท่ีเขามามีผลกระทบตอกระบวนการตางๆเหลานี้ดวย 

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการเชิงระบบ 

 การจัดการเชิงระบบ เปนการนําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชิงระบบมาใชในการจัดการ เพื่อ

ใชจัดการองคการไดอยางมีกระบวนการเปนระบบ ใหองคการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล โดยแนวคิดของ Katz and Kahn (1966) ไดใหเหตุผลวา การจัดการองคการ

องคการตองเปนระบบเปด ไมใชเปนการจัดการแบบตายตัวไมมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากมีสภาพวะ

แวดลอมท่ีมากระทบกับองคการนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยการจัดการองคการนั้น ตอง

ศึกษาในภาพรวมขององคการท้ังในภาพ จุลภาค และมหภาค เพื่อใหเขาใจองคการอยางถองแท 

(Barney and Ouchi, 1986) โดยสมคิด บางโม (2558) ไดใหความหมายวา การจัดการเชิงระบบเปน

กระบวนการจัดการมีลําดับข้ันตอนตอเนื่องกันเปนระบบ และเช่ือมโยงกันอยางเปนระเบียบ ตางมี

ปฏิสัมพันธกับระบบอื่น ๆ ต้ังแตข้ันตอนปอนเขา  และผานกระบวนการบริหารจัดการไปจนถึงข้ัน

สุดทาย คือ ผลสําเร็จออกมาสูองคการ โดย (Kerzner, 1992) ไดกลาววา องคการเปนระบบท่ีมนุษย

ไดสรางข้ึนมาเพื่อมีบทบาทซึ่งกันและกัน โดยมีสภาพแวดลอม ท่ีประกอบดวย ลูกคา คูแขง คูคา 

รัฐบาล และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ มาเปนสวนประกอบในการจัดการองคการ เพื่อนําไปสู

ความสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีผูท่ีเกี่ยวของในองคการไดวางไว (Kerzner, 1992) ดังภาพท่ี 18 

แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการองคการอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค 
  

 

สิ่งแวดลอมภายนอก/ Environment 

ขอมูลลูกคา/ ผูบรโิภคท่ีอยูนอกองคกร 

  
  

ปจจัยนําเขา 
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กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต 

Output 

สินคาและ

บริการ 

ขอบเขตองคกร 

ภาพท่ี 18 กระบวนการจัดการองคการอยางเปนระบบ  

ท่ีมา: สมคิด บางโม. (2558). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน.  
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ดังนั้นเราจะเห็นไดวาการจัดการเชิงระบบนั้น หมายถึง การจัดการองคการอยางมีระบบแบบ

แผน เปนข้ันตอนเพื่อนําไปสูผลลัพธคือผลิตสินคาไดตอบสนองความพอใจของผูบริโภค และความ

พอใจตอบุคคลากรอยางสูงสุด โดยภาพท่ี 18 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการองคการอยางเปน

ระบบ โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคดวย จากภาพดังกลาวเราจะเห็นไดวาการจัดการ

องคการอยางมีระบบนั้น เปนส่ิงสําคัญในการท่ีองคการพรอมปรับตัวเพื่อแขงขันดานการผลิตสินคาท่ี

ตอบสนองตอผูบริโภค 

 องคประกอบและกระบวนการทํางานของการจัดการระบบบริหารงาน 

 องคประกอบการจัดการเชิงระบบตามแนวคิดของ Katz and Kahn (1996) นั้น มีปจจัยท่ี

ตองพิจารณาอยูถึง 9 ประการเปนสําคัญ เพื่อใหองคการพรอมปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง 

และสรางผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพใหกับองคการ ประกอบดวย 1) การนําเขาพลังงาน (Importation of 

Energy) 2) มีกระบวนการทางการเปล่ียนรูป (The Through - out) 3) ผลผลิต (Output) 4) รูปแบบ

ระบบวงจรอยางตอเนื่อง (Systems as Cycles of Events) 5) การหยุดความสูญเสียขององคการ 

(Negative Entropy) เปนแนวทางในการพยายามท่ีจะจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและ

สูญเสียนอยท่ีสุด 6) กลไกขอมูลยอนกลับ (Feedback Mechanisms) 7) ความสามารถในการดํารงอยู 

(Homeostasis) 8) การสรางความแตกตาง (Differentiation) กลาวคือ ระบบเปดมีการสรางความ

แตกตาง 9)  วิธีดีท่ีสุดมีหลายทาง (Qualifinality) โดยจะเห็นไดจากแนวทางการนําทฤษฎีเชิงระบบมาใช

นั้น มีการพัฒนาไปไดหลายแนวทาง เพื่อใหเขาถึงกระบวนการของระบบท่ีมีความสลับซับซอนยิ่งข้ึน โดย

จะเห็นได จากภาพท่ี 19 วงจรระบบ การจัดการ จากปจจัยการผลิตสูผลกระทบการผลิต 

 

  

ภาพท่ี 19 วงจรระบบ การจัดการ จากปจจัยการผลิตสูผลกระทบการผลิต 

ท่ีมา: วงจรระบบ เขาถึงเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.csiro.au/en/About/Our-impact/Our-

impact-model 

ขอมูลยอนกลับ 

ปจจัย

การผลิต 

กิจกรรม

การผลิต 

ผลผลิต ผลลัพธ ผล 

กระทบ 

แผนการทํางาน 

ผลการทํางาน 

สิ่งที่ควบคุม ผลทางออม ผลทางตรง 
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  โดยหนวยงาน ซีเอสไออาโอ (CSIRO, 2014) ไดกลาววากระบวนการจัดการเชิงระบบ

นั้นตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ  6 ข้ันตอน ไดแก 1) ปจจัยการผลิต (Input)  2) กิจกรรมการ

ผลิต (Process) 3) ผลผลิต (Output) 4) ผลลัพธ (Outcome) 5) ผลกระทบ (Impact)  6) ขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) 

 โดยจะเห็นไดวาผลท่ีเพิ่มเขามาในกระบวนการคือผลกระทบนั้น เปนการแสดงถึงผลตอบ

รับจากทางผูบริโภคและทางสังคมท่ีมีตอองคการ โดยผลกระทบนั้นเปนส่ิงสําคัญเพราะเปนการบง

บอกถึงความพอใจในตัวองคการและภาพลักษณท่ีดีขององคการ โดย 3 กระบวนการแรกนั้น เปนส่ิงท่ี

องคการสามารถควบคุมไดและนําไปสูผลทางตรง และทําใหเกิดผลกระทบทางออมท่ีมีตอองคการ 

โดยผลกระทบทางออมนั้นเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมขององคการซีเอสไออาโอ (CSIRO, 2014) เชน 

คูแขงขันเมื่อองคการผลิตสินคาข้ึนมานั้นยอมสงผลใหคูแขงปรับตัวในการทํางานได 

 การจัดการเชิงระบบนั้นตองมีการพัฒนาระบบการจัดการใหเกิดคุณภาพเปนสําคัญ เพื่อ

สงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณคาใหกับลูกคาดวย เนื่องจากการจัดการคุณภาพนั้นจะชวยสงผลให

องคการสามารถผลิตสินคาและบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางดีท่ีสุด 

กระบวนการจัดการเชิงระบบท่ีมีคุณภาพนั้นตองประกอบดวย 5 ข้ันตอนดวยกัน อันไดแก            

1) ศึกษาความตองการของลูกคาเปนหลัก และมีการศึกษาเกณฑมาตรฐานการผลิตของหนวยงาน

ตางๆท่ีเกี่ยวของเพื่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยการศึกษาจะเปนรูปแบบระบบเปด ท่ีมีปจจัยภายนอก

องคการเขามาเกี่ยวของดวย เพื่อตอบสนองความตองการตอผูบริโภคมากท่ีสุด 2) ออกแบบผลิตภัณฑ 

หลังจากศึกษาความตองการผูบริโภคแลวนักพัฒนาผลิตภัณฑจะตองนําขอมูลมาเพื่อจัดการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหเหมาะสมภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู 3) ผลิตเปนข้ันตอน ซึ่งเปนกระบวนการในการผลิต

ผลิตภัณฑ 4) สงมอบผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค และ 5) มีการปรับปรุงสินคาและบริการหลังจากสง

มอบใหลูกคาไดรับความพอใจมากท่ีสุด (วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก, 2559) 
 

 สรุปการจัดการเชิงระบบ 

 การจัดการเชิงระบบท่ีนํามาใชในงานวิจัยนี้ เปนแนวทางการจัดการท้ังระบบองคการโดย

มองเปนภาพแบบองครวม จากหนวยยอยท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันท้ังระบบของการจัดการใน

องคการเพื่อนําไปสูแนวทางในการจัดการองคการท่ีมีคุณภาพ โดยมีการวิเคราะหเปนระบบข้ันตอน 

รวมถึงมีความเช่ือมโยงเปนหนึ่งเด่ียวเพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการทํางานขององคการมาก

ท่ีสุด เพื่อตอบสนองความพอใจของลูกคา รวมถึงบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหเกิดการผลิตสินคาท่ี

ตอบสนองตอความพอใจของลูกคาใหไดมากท่ีสุดดวย โดยการจะตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดนั้นตองมีการนําแนวคิดการจัดการคุณภาพมาใชดวยเพื่อใหเกิดการจัดการเชิงระบบท่ีสามารถผลิต

สินคาท่ีมีคุณคาตอลูกคาอยางแทจริง (Heijden, 2016) 
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 ในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน ไดนําแนวคิดการจัดการ

เชิงระบบมาใชเพื่อวิเคราะหความเช่ือมโยงการจัดการองคการอยางเปนระบบองครวม และเปนข้ัน

เปนตอน ในการจัดการองคการแบบองครวม เปนการนําแนวคิดเชิงระบบมาใชในการมองภาพรวมใน

การพัฒนาองคการ โดยมุงไปท่ีการองคการของผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีหนาท่ีสําคัญในการ

กําหนดเปาหมาย และนําพาองคการไปสูเปาหมาย การจัดการองคการของผูบริหาร 3 ดาน คือ ดาน

ระบบความคิด ดานการบริหารงาน และดานเครื่องมือสําหรับปฏิบัติงาน อีกท้ังยังมีการเช่ือมโยง

ระบบกระบวนการผลิตขององคการ เริ่มต้ังแตความตองการลูกคา การออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต 

และสงมอบสินคา เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน และสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพสูคา 

  

4. การจัดการสีเขียว และการตลาดสีเขียว 

 การพัฒนาผลิตภัณฑผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคการตองมีการ

บริหารองคกรเพื่อไปสูเปาหมายท่ีสําคัญ  3 ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานส่ิงแวดลอม ในดาน

เศรษฐกิจ องคกรตองมีการสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตอบความตองการของลูกคา เพื่อไดรับ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานสังคม องคกรตองเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ จนกระท่ังสงมอบผลิตภัณฑตองไมทําใหสังคม ชุมชนท่ีเกี่ยวของไดรับ

ความเดือดรอนท่ีเกิดจากการผลิตขององคกร อาทิเชน การกอสรางอาคารโดยใชกระจกสะทอนแสง

ทําใหชุมชนโดยรอบไดรับผลกระทบจากปญหาการสะทอนแสงของกระจก และดานส่ิงแวดลอม 

องคกรตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศวิทยา  และในกระบวนการผลิตตองทําให

สภาพแวดลอมไดรับผลเสียหายจากการผลิตขององคกรนอยท่ีสุด โดยจะเห็นไดวา การพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น ตองมีการศึกษาปจจัยสําคัญ 2 สวน คือ 1) 

กระบวนการในการผลิตท่ีนําไปสูผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยอาศัยแนวทางดานการ

จัดการสีเขียว และ 2) พฤติกรรมผูบริโภค เพื่อองคกรสามารถผลิตสินคาไดตรงความตองการของ

ผูบริโภค โดยอาศัยแนวทางดานการตลาดสีเขียว (Buxel et al., 2015) 

 ผลิตภัณฑสีเขียว ผลิตภัณฑสีเขียวเปนผลิตภัณฑท่ีส่ือถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดย สีเขียวเปนสีท่ีนํามาใชส่ือความหมายในการอนุรักษน้ํา การอนุรักษพลังงาน การลดขยะ การลด

สารพิษ การมีมาตรฐานการรับรองสินคาท่ีผลิตออกมาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม (สันทนา อมรไชย, 

2556) ผลิตภัณฑสีเขียวจึงเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และเกิดความคุมคาในการ

นําทรัพยากรมาใชเพื่อสรางผลิตภัณฑสีเขียว (Zhang et al., 2016) 

 การจัดการสีเขียว 

 การจัดการสีเขียว เปนการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑสีเขียวท่ีมีคุณภาพอยาง

เปนระบบตอบสนองความตองการของผูบริโภค กระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑสี
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เขียว ตองมีการจัดการท้ังระบบหวงโซอุปทานขององคกรอยางมีประสิทธิภาพโดยเริ่มต้ังแตการ

ออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต การสงมอบสูผูบริโภค (Calabrese et al., 2015) และมีความรูความ

เขาใจในระบบนิเวศวิทยา เพื่อออกแบบการผลิตไดเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม 

 หวงโซอุปทานสีเขียว 

 การจัดการสีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเพื่อใหเกิดคุณคาอยางแทจริงตองมีการจัดการท้ัง

ระบบ กระบวนการต้ังแตตนน้ํา จนถึงปลายน้ํา โดยเริ่มต้ังแต กระบวนการออกแบบท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงระบบนิเวศน  และความตองการลูกคา โดยกระบวนการออกแบบ ตองพิจาณา

ถึงการออกแบบผลิตภัณฑ และการออกแบบกระบวนการผลิต วามีสวนชวยในการลดการทําลายส่ิงแวด

มากนอยเพียงใด โดยกระบวนการออกแบบนั้นเปนการเรียบเรียงการใชวัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม

เชิงนิเวศนดานผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมเชิงนิเวศนดานกระบวนการใดบางท่ีทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑท่ี

มีประสิทธิภาพเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม กระบวนการตอมาคือ กระบวนการจัดซื้อวัสดุ ท่ีใชในการผลิต 

โดยพิจารณาดานคุณภาพ และราคา ท่ีชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กระบวนการจัดซื้อสีเขียวท่ีดีนั้น 

ตองเปนการเลือกซื้อวัสดุ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ท้ังในแงของตัววัสดุ หรือ

ทรัพยากรเอง และในการของกระบวนการไดมาซึ่งวัสดุ หรือทรัพยาการเหลานั้น วามีการทําลาย

ส่ิงแวดลอมมากนอยเพียงใด กระบวนการผลิตวัสดุ เหลานั้นกอใหเกิดคารบอนไดออกไซดมากเกินจําเปน

หรือไม หรือเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือไม เชน การนําตนไมมาตกแตงอาคาร ตนไมเหลานั้น

มาจากการทําลายปาหรือมาจากการปลูกปาเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจ มีกระบวนการ  ทรัพยากรมาใช 

อยางคํานึงถึงตนทุน และคํานึงถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการจัดซื้อท่ีมีประสิทธิภาพ ตองเนน

การลดการใชวัสดุท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการเพิ่มการใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(Tajuddina et al., 2015) เมื่อองคกรมีการจัดซื้อท่ีมีประสิทธิภาพแลว จึงนํามาสูกระบวนการผลิต ใน

กระบวนการผลิตนี้ ตองมีการจัดการท่ีมีคุณภาพลดความสูญเปลาในกระบวนการไดมากท่ีสุด เกิด  

ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมเปนพิษนอยท่ีสุด (Akram et al., 2014) และกระบวนการสุดทาย คือ 

กระบวนการสงมอบสินคา กระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีสําคัญ โดยการกระบวนการระหวางสงมอบ

สินคาตองกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด และการสงมอบสินคาตองมีการตรวจสอบถึงผล

สะทอนกลับดานความพอใจของลูกคา เพื่อนําผลลัพธท่ีไดไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดการสง

มอบสินคาตอบสนองความคุมคาและคุณคาในสายตาผูบริโภคมากท่ีสุด (Baba et al., 2014) 

 การออกแบบเชิงนิเวศน  

 การออกแบบเชิงนิเวศน (Eco-Design) เปนการออกแบบเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม โดยตองคํานึงถึงความตองการของลูกคารวมเขาไปดวย เนื่องจากการผลิต ถึงแมผูผลิตจะ

มีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากเพียงใด แตวาไมสามารถสนองความตองการของ

ผูบริโภคได ทําใหไมเกิดการบริโภคสินคา ก็เทากับวาไมเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชน 
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ดังนั้น การจัดการสีเขียว ส่ิงสําคัญท่ีขาดไมไดคือ การออกแบบเชิงนิเวศ ท่ีตรงตามความตองการของ

ลูกคา โดยเริ่มต้ังแตการออกแบบท่ีตรงตามความตองการของลูกคา ในการออกแบบนี้จะมีการคํานึง

ส่ิงท่ีจําเปน และมีคุณคาในสายตาลูกคา  สวนส่ิงท่ีไมจําเปนผูผลิตจะมีการลดใชทรัพยากรในสวนนี้

เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และลดตนทุนในการผลิตลง เกิดความคุมคา

สําหรับผูบริโภคมากท่ีสุด และการออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศ ตองเปนการออกแบบท่ีมีการเรียบ

เรียงการใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีคุณคาสําหรับผูบริโภคมากท่ีสุด ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ

ท่ีไมมีสารอันตรายตอผูบริโภค มีการลดหรือกําจัดการใชวัสดุท่ีมีสารพิษ สารท่ีกอใหเกิดมลพิษ และ

ของเสียท่ีไมใชประโยชน เพื่อเปนการประหยัดตนทุน และตอบความคุมคาในสายตาผูบริโภค และ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีการออกแบบกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปลาท่ีเกิดใน

ระหวางกระบวนการผลิต มีความผิดพลาดในการผลิตเทากับศูนย โดยในกระบวนการนี้เปนเรื่องของ

บริหารทรัพยากร และระยะเวลาในการทํางาน เพื่อใหเกิดกระบวนการผลิตท่ีประสิทธิภาพท่ีสุด 

 แนวคิด 7 อาร เพื่อความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 แนวคิด 7 อารเพื่อความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (7 R Concept for Environment) 

แนวคิด 7 อาร เพื่อความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการนําทรัพยากรมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย การรักษาทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การลดใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และ การเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากร

เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน 

 ประกอบดวย 1) ลดการใช (Reduce) คือ การลดการใชวัสดุท่ีไมจําเปนสําหรับกระบวนการ

ในการผลิต โดยวัสดุบางอยางอาจไมจําเปนสําหรับผูบริโภค โดยจะเห็นไดจากการผลิตรถยนตท่ีมีขนาด

เล็กลง เพื่อความประหยัดในการใชทรัพยากรแตยังสามารถตอบความตองการของผูบริโภคไดคงเดิม 2) 

การใชซ้ํา (Reuse) คือการนําเอาวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชอีกครั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการ

ผลิต ไมวาจะเปนการนํากระจกในอาคารท่ีไมใชงานแลว ถอดนํากลับมาใชใหมในการกอสรางอาคารแหง

ใหม 3) การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หรือ ผลิตภัณฑหรือวัสดุ ท่ีไมสามารถใชงานไดแลว นําไปปรับปรุง

ผานกระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อนํากลับมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การซอมแซม (Repair) การ

ซอมแซมนี้ถือเปนการชวยลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ทําใหเกิดการลดการใชทรัพยากร

นอกจากนี้การลดคาใชจายยังถือวาไดชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมา

ใชอยางรูคุณคาของทรัพยากร 5) การปฏิเสธ (Refuse) เปนการปฏิเสธการใชวัสดุ หรือปฏิเสธการใช

ทรัพยากรท่ีทําลายสภาพแวดลอม เชน ปฏิเสธการใชวัสดุสีทาอาคารท่ีมีสารพิษปนเปอนกอใหเกิด

อันตรายแกผูพักอาศัย และไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 6) การตอบแทน (Return) คือกระบวนการจัดซื้อท่ี

มีการตอบแทนใหกับสังคม โดยการเปน องคการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม อาจทําไดโดยการลงทุน

เพิ่มข้ึนในสวนของการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน การปลูกตนไมเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีการ
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กอสรางอาคาร 7) การคิดในรูปแบบใหม (Rethink) คือเปนการหาแนวคิดใหมๆ วิธีการใหมๆ เพื่อใหเกิด

นวัตกรรมผลิตภัณฑ หรือ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อนําไปสูการสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตอบสนอง

ความตองการของลูกคา และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน (Zahra and Nambisan, 2012) 

 ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ 

 การประเมินวัฏจักรชีวิต คือกระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิต ในกระบวนการผลิตสินคา    

วากอใหเกิดคารบอนไดออกไซดมากนอยเพียงใด เริ่มต้ังแต กระบวนการนําเขาวัสดุ โดยการคัดเลือก

วัสดุท่ีนําเขามาใชนั้นมีกระบวนการผลิต (Algorta and Zeballos, 2011) ท่ีกอใหเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซดนอยท่ีสุด รวมถึงเปนวัสดุ ท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด กระบวนการ

ผลิต จนกระท่ังกระบวนการสงมอบผลิตภัณฑ ท่ีกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดนอยท่ีสุด โดยจะ

เห็นไดวา กาซคารบอนไดออกไซด เปนตัวแปรสําคัญในการกระบวนการผลิตท่ีเกิดผลกระทบกับ

ส่ิงแวดลอม เนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซด เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก อันเปน

ปญหา สําคัญสําหรับภาวะ โลกรอน ดั งนั้ นกระบวนการผลิต ท่ีมีประ สิทธิภาพช วยก าซ

คารบอนไดออกไซดได ชวยใหปญหาการทําลายส่ิงแวดลอมลดลง (Dijke et al., 2012) 

   นวัตกรรมเชิงนิเวศน 

 นวัตกรรม คือการสรางส่ิงใหม จากการนําความคิดสรางสรรคมาตอยอดพัฒนา

ผลิตภัณฑ ท่ีเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยนวัตกรรมแบงออกเปน 2สวน สําคัญ 

ประกอบดวย นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ และนวัตกรรมดานกระบวนการ (Chang et al., 2015)  โดย

การพัฒนาความคิดสรรคตองอาศัย องคกรแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูความคิดใหมๆ การจัดการ

ความรู เพื่อรวบรวมความรูและพัฒนาความรูอยางเปนระบบ และการนําความคิดสรางสรรคไปตอ

ยอดเปนนวัตกรรมตองอาศัยการทํางานเปนทีมในบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพนําไปสูผลผลิต และการ

จัดการความคิดสรางสรรค เพื่อนําความคิดสรางสรรคมาตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ ไปสู

นวัตกรรม โดยนวัตกรรมเชิงนิเวศนดานผลิตภัณฑ กับดานกระบวนการจะชวยใหเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันใหกับธุรกิจกลยุทธนวัตกรรมท่ีมีการจัดการเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแบบพลวัตร ชวยลด

สภาวะการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ (Prajogo, 2016)  

 การพัฒนาความคิดสรรค ความคิดสรางสรรคเปนส่ิงสําคัญเริ่มแรกสําหรับองคกรในการ

สรางนวัตกรรม โดยความคิดสรางสรรคตองอาศัย แนวทางองคกรแหงการเรียนรู อยางเปนระบบแบบ

บวงจรไดนามิกท่ีมีการถายโอนความรู และการจัดการความรู โดยการจัดการความรูจากการคนหา

เหตุผลนํามาสูการคนหาความจริง กลายเปนความจริง โดยตองศึกษาสภาวะแวดลอมภายนอกเขามา

เกี่ยวของและถายทอดความรูไปสู การออกแบบ การสรางเทคโนโลยี กลายเปนนวัตกรรมในท่ีสุด

(Nonaka et al., 2014) และในการจัดการความรู เปนแนวทางในการจัดการขอมูลและใชขอมูลอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา การจัดการความรู
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องคการตองมีภาวะผูนําในการกระตุนใหเกิดการสรางฐานความรู และการใชประโยชนของฐานความรู 

มีการจัดเก็บการถายโอน และการประยุกตใชสําหรับการปฏิบัติงาน (Donate and Pablo, 2015) 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ ไปสูนวัตกรรมเชิงนิเวศน ตองอาศัยการทํางานเปนทีมใน

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพนําไปสูผลผลิต โดยการบริหารงานเปนทีม องคการตองมีภาวะผูนํา โดย

การวางแนวทางในการนําแนวคิดของผูนํามาถายทอดสูการบริหารองคกร เพื่อผลักดันแนวคิดใหเกิด

เปนนวัตกรรมเชิงนิเวศทางผลิตภัณฑ และนวัตกรรมเชิงนิเวศทางกระบวนการผลิต (Ruff, 2015) การ

บริหารงานเพื่อใหเกิดนวัตกรรมเชิงนิเวศนอาศัยภาวะผูนําขององคกรในการจูงใจพนักงาน และ

กระตุนความคิดสรางสรรคของพนักงาน ท่ีสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Chang et al., 

2015) มีการบริหารจัดการพนักงานในองคกรในดานตางๆ 5 ดานประกอบดวย 1) การฝกฝน อบรม

พัฒนาความรูดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 2) ความสัมพันธพนักงาน การบริหารเชิงคุณภาพของ

ผูผลิต ความสัมพันธลูกคา 3) ขอมูลเชิงคุณภาพและรายงานผล 4) การบริหารกระบวนการ 5) การ

ออกแบบผลิตภัณฑและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ (Kim et al., 2012) 

 แนวทางการบริหารงานองคการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตองมี

การบูรณาการแนวคิดเกี่ยวของกับความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อสรางระบบควบคุมการบริหาร

จัดการ (Management Control System: MCS) เพื่อใหเกิดกระบวนการในการจัดการท่ีกอใหเกิด

ผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ตองมีกระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ  1) การควบคุม

การดําเนินงาน ประกอบดวย การวางแผน มีการวางแผนระยะส้ันและระยะยาว 2) การควบคุมโดยใช

ระบบฐานขอมูลเพื่อตัดสินใจ ประกอบดวย งบประมาณ เครื่องมือทางการเงิน และไมใชทางการเงิน 

ในการควบคุมนี้ใชการจัดการโดยการใหรางวัล และการชดเชยใหกับภาคธุรกิจเพื่อการผลิตท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม และ 3) การควบคุมของภาคการบริหารงาน ประกอบดวยระดับรัฐบาล ระดับองคการ และ

นโยบาย และข้ันตอนการทํางานรวมกันระหวางระดับรัฐบาลและระดับองคการ (Aziz et al., 2015) 

 การจัดการดานการตลาดสีเขียว  

 การจัดการตลาดสีเขียวในการผลิตผลิตภัณฑสีเขียวไดสนับสนุนใหมีการบูรณาการปจจัย

สภาพแวดลอม เพื่อใหเขากับกิจกรรมการผลิตขององคกร โดยเริ่มต้ังแตกลยุทธการกําหนด การ

วางแผน การดําเนินการ จนถึงการผลิตและความเกี่ยวเนื่องกับผูบริโภค มีการเสนอขอปฏิบัติวา  

องคกรจะตองหาทางและหาคําตอบท่ีดําเนินการอยูท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมได โดยผานกลยุทธ

ทางการตลาด ผลผลิตและบริการเพื่อท่ีจะคงความเหนือกวาคูแขง (Grundey and Zaharia, 2008) 

ซึ่งประกอบดวย 1) การหาเทคนิคใหมสําหรับการจัดการขยะ ของโสโครกและความเปนพิษของน้ํา

และอากาศ 2) การจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑปลอดภัยตอสภาพแวดลอม 3) 

การผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนธรรมชาติจริงๆ และ 4) การผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน

โดยวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยทางออกเหลานี้ ทําใหองคกรแนใจไดวาองคกรสามารถมี
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บทบาทในการสนับสนุนความตองการของสังคมและเปนโอกาสท่ีองคกรสามารถสรางภาพลักษณท่ีดี

จากผลิตผลิตภัณฑสีเขียวโดยชวงอายุของผลิตภัณฑสีเขียว ความเขียวของชวงอายุผลิตภัณฑ (the 

greening of product life stage) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การแนะนํา 

การเจริญเติบโต การเจริญเติบโตเต็มท่ี และการเจริญเติบโตท่ีตกตํ่า การบริหารจัดการชวงอายุของ

ผลิตภัณฑสีเขียวในรูปแบบท่ีเปนมิตรตอสภาพแวดลอมและมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศน (eco-

efficiency) สามารถทําไดโดยกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการใชหรือบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

โดยท่ีธรรมชาติสามารถมีโอกาสฟนฟูตัวเองได 

 การตลาดสีเขียวและผูบริโภคสีเขียว  

 สําหรับระบบการตลาดในยุคปจจุบัน จําเปนตองใหความสําคัญสภาพแวดลอม และเปน

สวนหนึ่งของระบบการจัดการสภาพแวดลอม การตลาดท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น มีท้ังการตลาด

เชิงนิเวศน (ecological marketing, eco-marketing) และ การตลาดสีเขียว (green marketing) 

แนวคิดของการตลาดท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสอดคลองกับขอกําหนดของรูปแบบการตลาดเพื่อ

สังคม (societal marketing) ซึ่งแนวคิดนี้ยึดหลักวา งานขององคการก็คือ การพิจารณาความจําเปน 

ความตองการและความสนใจของตลาดเปาหมาย และการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเหนือคูแขง โดยยังคงรักษาความอยูดีกินดีของผูบริโภคและสังคมไว 

เชน ไมคากําไรเกินควร ไมผลิตสินคาท่ีเปนอันตรายตอประชาชน ไมสรางปญหาส่ิงแวดลอมอันเปน

พิษ ท้ังนี้องคกรจึงมีเปาหมายคือ การสรางความพึงพอใจของผูบริโภคและสังคมในระยะยาว ท้ังนี้

โมเดลหรือรูปแบบสวนประสมของการตลาดสีเขียว (green marketing mix) นั้นตองประกอบดวย

สวนประกอบ 4 ตัว (4 Ps) ดังนี้ คือ 1) ผูผลิตควรผลิตผลิตภัณฑเชิงนิเวศนท่ีนอกจากจะไมไปทําลาย

สภาพแวดลอมแลวยังตองปองกันหรือทุเลาความเสียหายของสภาพแวดลอม 2) ราคาของผลิตภัณฑ

เชิงนิเวศนอาจจะสูงข้ึนเล็กนอย 3) การกระจายผลิตภัณฑออกสูตลาด (distribution logistics) มี

ความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่งเนนบรรจุภัณฑเชิงนิเวศน 4) การส่ือสารทางการตลาดเนนเรื่อง

เกี่ยวกับสภาพแวดลอม (Laroche et al., 2001) 

 ผูบริโภคสีเขียว  

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคตอสินคาสีเขียวตัวแปรจําเพาะท่ี

พบวามีผลกระทบตอพฤติกรรมดานสภาพแวดลอมสามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภท (Tanner 

and Kast, 2003) ประกอบดวย 1) การวัดทัศนคติจําเพาะ (measures of specific attitudes) เชน 

ผลของการสํารวจผูบริโภคท่ีสนับสนุนขอเสนอท่ีวาความเช่ือเฉพาะตัวของผูบริโภคเปนตัวทํานาย

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสภาพแวดลอมไดแนนอนกวาความใสใจท่ัว ๆ 2) พฤติกรรมในการ

รับรู (perceived barriers) มีผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวาการควบคุมการรับรู (perceived 

control) หรืออุปสรรคในการรับรูของผูบริโภคเปนตัวทํานายพฤติกรรมทางสภาพแวดลอม ในการ
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กระตุนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผูบริโภคตองมั่นใจวาพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม หรือมีผลทําใหสภาพแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมดีข้ึน 3) ความรู (knowledge) โดยสวน

ใหญแลวความรูทางดานสภาพแวดลอมจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางสภาพแวดลอม

ของผูบริโภค แตก็มีรายงานท่ีขัดแยงอยูบาง ความรูแบงออกเปนความรูทางดานทฤษฎี (knowledge 

about facts) และความรูทางการปฏิบัติ (knowledge about actions) ความรูทางการปฏิบัติจะมี

ผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคมากกวาความรูทางดานทฤษฎี 4) บรรทัดฐานสวนบุคคล (personal 

norm) ความรูสึกผูกมัดทางจริยธรรม เปนตัวกระตุนสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมทางดานสภาพแวดลอม

ของผูบริโภค โดยปจจัยท้ัง 4 ดานนี้สงผลตอแรงจูงใจในการซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและ

สงผลตอความพอใจในการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 โดยความพอใจ หรืออรรถประโยชนของผูบริโภค ท่ีมีตอการซื้อสินคาท่ีมีความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมเกิดจากแรงจูงใจภายในเปนผลโดยตรงในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสวนแรงจูงใจ

ภายนอกเปนเครื่องมือเพื่อกระตุนใหการบริโภคสินคาไดงายข้ึน โดยทางเลือกในการบริโภคสินคาท่ีมี

ตออรรถประโยชนของผูบริโภคเกิดจากการสรางคานิยมทางวัตถุนิยมในการบริโภคสินคา ทําใหเกิด

อรรถประโยชนในการบริโภคท่ีเนนถึงสินคาท่ีทําใหผูบริโภคดูมีคุณคา มากกวาประโยชนท่ีแทจริง 

และประโยชนตอส่ิงแวดลอม สวนการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้นมีผลในทางบวกตอ

อรรถประโยชนในการเลือกบริโภคสินคา (Welsch and Kühling, 2010) 

 การกําหนดคุณคาของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสีเขียว 

 ซึ่งเกี่ยวของกับผลประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑสีเขียวมี 5 ประการ ดังนี้ 1) ตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพและความคุมคา 2) สุขภาพและความปลอดภัย 3) การทํางานของผลิตภัณฑ 4) 

สัญลักษณและสถานะ 5) ความสะดวก (Ottman et al., 1998) ประกอบดวย 1) ประสิทธิภาพและ

ความคุมคา เปนตัวช้ีวัดท่ีแสดงคาใชจายตอหนวยของผลผลิตและผลลัพธ ตามลําดับ 2) สุขภาพและ

ความปลอดภัย จากความใสใจดานสารเคมีท่ีเปนพิษ ฮอรโมน หรือพิษของยาท่ีใชอยูประจําวันทําให

ผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีความเส่ียง 3) การทํางาน

ของผลิตภัณฑ ปจจุบันนี้ผลิตภัณฑสีเขียวไดถูกออกแบบและผลิตใหสามารถทํางานไดดีกวาผลิตภัณฑ

ธรรมดา จึงสามารถกําหนดราคาใหสูงกวาได 4) สัญลักษณและสถานะ ในตลาดอุปกรณเครื่องใช

สํานักงาน เชน องคกรท่ีผลิตเกาอี้และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน จะมีการออกแบบอุปกรณเครื่องใช

สํานักงานใหเหมาะสมกับการใชงานของพนักงานและสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยปราศจาก

สวนประกอบหรือกระบวนการท่ีเปนอันตราย 5) ความสะดวก ความสะดวกสบายในการใชผลิตภัณฑ

สีเขียว หรือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสภาพแวดลอม เชน การใชหลอดไฟท่ีใหแสงสวางภายนอกอาคาร

ท่ีใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะบรรจุพลังงานจากแสงอาทิตยในเวลากลางวันและใหแสงสวางในเวลา

กลางคืน โดยไมตองตอสายเขามาในอาคาร ซึ่งมีความประหยัดและสะดวกสบายมากในการใชงาน  
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  การจัดการ และการตลาดเพื่อความยั่งยืน 

 ปจจุบัน ท้ังภาครัฐ สังคม และผูบริโภคตองการผลักดันใหผูผลิตมีจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม

ยิ่งข้ึน โดยพยายามใหผูผลิตลดการทําลายทรัพยากรลง ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ในการจัดการ และ

การตลาดท่ียั่งยืนนั้น องคกรตองมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และตองมีการผลักดันใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการจัดการดวย เชน การกอสรางตองใหชุมชนโดยรอบสถานท่ีรับรู และตองไมให

ชุมชนโดยรอบไดรับผลเสียจากการกอสรางของโครงการ โดยแนวทางท่ีสําคัญคือ หลักการศูนยกลางการ

กํากับดูแลและมีแลกเปล่ียนขาวสารระหวางองคกรและผูอยูอาศัยในชุมชน และมีการบริหารความเส่ียง 

และความต้ังใจในการมีสวนรวมของชุมชนพบวา วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การใหอํานาจแกประชาชน

ในการมีสวนรวมในเพื่อการตัดสินใจของโครงการท่ีพักอาศัย (Tang-Lee, 2016) 

 สรุปแนวคิดการจัดการสีเขียว และการตลาดสีเขียว 

 ผลิตภัณฑเขียว คือ ส่ิงท่ีผลิตข้ึนโดยกรรมวิธีธรรมชาติ ไมมีสารเคมีเจือปนและไมมี

สารพิษใดๆ เปนเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหการใชวัตถุดิบ 

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้รวมถึงการเปล่ียนวัตถุดิบ การใชซ้ํา 

และการนํากลับมาใชใหม ซึ่งจะชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมและลดตนทุน โดยคํานึงถึงวิธีท่ีจะเพิ่มผลิตผล 

ใหมีของเสียหรือการปลอยมลพิษนอยลง การใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด รวมถึงการปองกันมลพิษ 

การผลิตท่ีสะอาด และการลดของเสีย การบริโภคควรคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งมี

อิทธิพลตอผูผลิต หากผูบริโภคเรียกรองใหผูผลิตปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการในเรื่อง

ส่ิงแวดลอมมากข้ึน ผูผลิตก็จะใหความสําคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมตามความตองการของ

ลูกคา การบริโภคท่ียั่งยืนได ดังนั้นความรูและความเขาใจของผูบริโภคท่ีมีตอความใสใจในส่ิงแวดลอม 

โดยทัศนคติตอสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม โดยทัศนคติเปนตัวแปรท่ีอยูระหวางความรู และพฤติกรรมดานการบริโภคท่ีมีความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นรัฐบาลควรมีการสงเสริมใหผูบริโภคมีจิตสํานึกท่ีดีในการบริโภคสินคาท่ีมี

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และนําไปสูความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม 

 

5. ตัวแบบผลิตภัณฑอาคารสีเขียว 

 อาคารสีเขียวคืออาคารท่ีออกแบบกอสรางและใชงานอาคารท่ีคํานึงใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอระบบนิเวศนนอยใชทรัพยากรธรรมชาติใหคุมคาท่ีสุดการออกแบบท่ีเหมาะ

สําหรับสภาพภูมิอากาศในทองถ่ินการออกแบบเพื่อการระบายอากาศท่ีดีการปรับทิศทางของดานหนา

อาคารใหตรงกับทิศทางลมมีฉนวนกันความรอนคาสูงการใชพื้นท่ีโลงในการกอสรางโดยไมตองตัดตนไม

และไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาวะแวดลอมไดแกไมปลอยน้ําเสียไมปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลด

สภาวะโลกรอนลดการใชพลังงานในอาคารลงใหมากท่ีสุด 
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 การใชพลังงานท่ีใชในอาคารหรือครัวเรือนนั้นมีปริมาณการใชพลังงานมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานเพื่อการอุตสาหกรรมและการขนสงพลังงานในอาคารสวนใหญเปนการใชคาไฟฟาโดย

การใชไฟฟา แบงเปน 3 สวน คือ 1) คาไฟฟาสําหรับคาเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีสัดสวนประมาณ 60 

% ของคาไฟฟาท้ังหมด 2) คาไฟฟาเพื่อแสงสวาง 20 % และ 3) คาไฟฟาอื่นๆ อีก 20 % เชน เตารีด 

ไมโครเวฟ ตูเย็นประหยัดพลังงาน มีคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี ประหยัดการใชน้ํา การใชวัสดุ

กอสรางท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได และมีผลกระทบตอชุมชนรอบขางนอยโดยคํานึงถึงการลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงานเปนหลัก ซึ่งเริ่มต้ังแตกระบวนการออกแบบการ

กอสราง การเลือกใชวัสดุท่ีไดจากการรีไซเคิล ตลอดจนการดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบใหมีการใช

พลังงานนอยท่ีสุด โดยเฉพาะการบริโภคพลังงานไฟฟาภายในอาคารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการใช

พลังงานอยางสูงสุด และขณะเดียวกันการออกแบบกอสรางตามแนวคิดของการเปนอาคารสีเขียวนั้นก็

จะตองเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมดวย 

 งานสีเขียว (Green Job) คือ งานทุกอยางท่ีผูประกอบงานนั้นตระหนักในเรื่องของการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมการประหยัดพลังงานท้ังในเรื่องของพลังงานไฟฟา เช้ือเพลิง น้ํา เพราะงาน แตละ

อยางจะสงผลเปนทอดๆ ไดแก นักออกแบบบานตองตระหนักในเรื่องของพลังงานวา จะตองออกแบบ

เชนไร ถึงจะประหยัดพลังงานท้ังพลังงานไฟฟาและพลังงานน้ําพนักงานเติมน้ํามันตองเติมน้ํามันอยางไร 

ไมใหเปนการส้ินเปลืองพนักงานขับรถตองขับข่ีอยางไร ใหประหยัดเช้ือเพลิงนักออกแบบรถยนต

รถจักรยานยนตร ออกแบบอยางไรไมใหเครื่องยนตใชเช้ือเพลิงส้ินเปลือง หรือออกแบบโดยการใช

พลังงานงานอื่นทดแทนการใชพลังงานเช้ือเพลิงอยางน้ํามันทักษะของคนทํางานทุกอาชีพสามารถ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมได 

 ตัวแบบการจัดการอาคารสีเขียว 

 สถาปตยกรรมสีเขียวสถาปตยกรรมสีเขียวเปนผลผลิตจากกระแสความคิดใหมในการ

ออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมีรากฐานมาจากสถาปตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture) ท่ี

เกิดข้ึนในชวงเวลาไมเกิน 20 ปท่ีผานมา หลังจากท่ีแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานดวย

วิธี Passive Design ในยุโรปและอเมริกาไมประสบความสําเร็จกระแสความคิดของสถาปตยกรรมสี

เขียวเกิดข้ึนได มิใชเพราะการขาดแคลนพลังงานแตเปนเพราะปญหาส่ิงแวดลอม เชน ปรากฏการณ

เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ปรากฏการณหลุมโอโซน (Ozone Hole) เกาะความรอน 

(Urban Heat Island) ฝนกรด (Acid Rain) การทําลายปา (Deforestation) รวมท้ังการแพรกระจาย

ของโรคติดตอ อันเกิดจากสภาพอากาศของโลกท่ีเปล่ียนไป (Climate Change) ซึ่งปจจุบันตอง

ยอมรับวา การบริโภคพลังงานจากแหลงพลังงานด้ังเดิม เชน ถานหินหรือน้ํามันดิบ กอใหเกิดการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศโลกและกาซนี้ จะทําใหความรอนจากผิวโลกไม

สามารถแผรังสีกลับสูอวกาศไดทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอน (Global Warming) ปญหาโลกรอน
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จะทําใหเกิดปญหาตามมาอีกสารพัด โดยเฉพาะภาคการเกษตรในประเทศเกษตรกรรมอยางประเทศ

ไทย จะไดรับผลกระทบรุนแรงมากจะเห็นวาปญหาโลกรอนเปนปญหาท่ีกวางและซับซอนเกินกวาวิชา

ความรูแขนงใดแขนงหนึ่งจะเขาแกไขได ดังนั้นการสรางสถาปตยกรรมสีเขียวจึงตองอาศัยบูรณาการ

ของวิชาความรูทางสถาปตยกรรมศาสตรวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรอาคาร (Building Science) 

 ความเปนมาของสถาปตยกรรมสีเขียวในอดีตความสัมพันธระหวางมนุษยและ

สภาพแวดลอมก็คือ ความพยายามของมนุษยในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมความตองการ

ความสบายของมนุษยก็มีนอยมากและไมอาจเปรียบเทียบกับในปจจุบันประชากรท่ีมีอยูนอยนิด 

นอกจากจะบริโภคนอยแลวยังปลอยของเสียออกสูส่ิงแวดลอมนอยกวาดวย ซึ่งของเสียก็ลวนเปนของ

เสียท่ีสลายไดเองตามธรรมชาติทางดานอาคารก็มีการออกแบบใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ ตัวอยางการออกแบบอาคารเพื่อแกปญหาสภาพแวดลอมจะเห็นชัดในเขตภูมิอากาศท่ี

รุนแรง เชน เขตหนาว และเขตทะเลทราย เกิดเปนสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน Bioclimatic Architecture 

ซึ่งหากทําการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ัวโลกอยางลึกซึ้ง จะเห็นวาเปนนวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตรท่ีสําคัญของมนุษยชาติท้ังนั้น ทุกองคประกอบของการออกแบบสามารถอธิบายดวย

หลักทางฟสิกสไดอยางถูกตองสมบูรณ จวบจนหลังเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปรูปแบบสังคม

เมืองเริ่มเปล่ียนไปเกิดชุมชนทํางานท่ีหนาแนนในเมือง และการใชพื้นท่ีดินในเมืองใหเกิดประโยชน

สูงสุด กอเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมสาธารณะขนาดใหญท่ีปดตัวเองออกจากสภาพแวดลอมอยาง

ส้ินเชิง เริ่มเกิดการคิดคนงานระบบอาคารข้ึนมาโดยเฉพาะ การปรับและ  การระบายอากาศดวย

เครื่องจักรกลอาคารท่ีสรางตองอาศัยพลังงานจากแหลงพลังงานท่ีมี ซึ่งมักจะมาจากถานหินและ

น้ํามันดิบนั่นเอง รูปแบบอาคารและเทคโนโลยีอาคารท่ีถูกใชเพื่อความสะดวกสบายของมนุษยได

พัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง แตยังคงใชพลังงานจากแหลงเดิมๆ เหมือนภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง

สวนทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม ในท่ีสุดก็เกิดปรากฏการณของสถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern 

Architecture) เกิดข้ึน (Zhang et al., 2016) 

 การเกิดสถาปตยกรรมใหมนับเปนการหันหลังใหแกการออกแบบท่ีสอดคลองกับสภาพ

ภูมิอากาศพื้นถ่ินหรือการออกแบบ Bioclimatic Design อยางส้ินเชิง เพราะอาคารตางเลือกใชระบบ

เครื่องกลในการปรับสภาวะแวดลอมภายในใหนาสบายโดยไมสนใจตอลักษณะอากาศภายนอกวาจะ

เปนเชนใด รูปแบบและองคประกอบอาคารไมสามารถช้ีชัดไดเลยวามาจากสภาพภูมิอากาศแบบใด 

ซึ่งแตกตางจากสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีเคยมีมานานแตถูกทอดท้ิงจากสถาปนิกพื้นถ่ินท่ีไดรับการศึกษา

จากตางแดนจนกระท่ังวิกฤตการณพลังงานครั้งแรกในป ค.ศ. 1973 ท่ีทําใหเกิดกระแสการประหยัด

พลังงานในอาคารมากข้ึนเกิดรูปแบบการออกแบบอาคารท่ีเรียกวา Passive Design ซึ่งจะเนน

ทางดานการปรับอากาศและการระบายอากาศโดยไมใชเครื่องจักรกลท่ีใชพลังงานอาคารเหลานี้จะ

เนนการออกแบบชองเปดใหเกิดการระบายอากาศมีการออกแบบโถง เพื่อใชเปน Climate buffer 
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zone รวมท้ังปรับปรุงการใชฉนวนกันความรอนอยางมีประสิทธิภาพ และเริ่มใชแผงโซลารเซลลเพื่อ

ทําความรอนใหอาคาร อยางไรก็ดีมนุษยมิไดแกปญหาดวยการลดการใชพลังงานอยางแทจริง แตใช

การตอสูแยงชิงทางการเมืองระหวางประเทศเพื่อใหพลังงานมีราคาถูกลงจนกวาเทคโนโลยีจะกาวทัน

เพื่อหาแหลงพลังงานใหมๆ ราคาถูกๆ มาใหใชตอไป 

 ในชวงประมาณป ค.ศ. 1980 Passive Design จึงไดสูญหายไปพรอมกับอุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของกับแผงโซลารเซลล ต้ังแตนั้นเปนตนมาอาคารทุกหลังลวนติดต้ังระบบปรับอากาศ โดยไม

ตองคํานึงถึงการออกแบบใหสอดคลองกับสภาพอากาศเทาใดนัก เพราะคิดวาอยางไรแลวระบบปรับ

อากาศก็จะทําหนาท่ีตรงนี้เอง ถึงแมมนุษยจะรูวาน้ํามันดิบจะหมดจากโลกภายในระยะเวลาไมเกิน 

50 ป แตยังมีแรยูเรเนี่ยมใหมนุษยใชผลิตพลังงานนิวเคลียรอีกจํานวนมหาศาล ปญหาการขาดแคลน

พลังงานจึงไมมีอีกตอไปอยางนอยก็ในชวงชีวิตนี้ อยางไรก็ดีในป ค.ศ. 1987 นักวิทยาศาสตรพบวา

สาร CFC ในเครื่องปรับอากาศเปนตัวทําลายช้ันโอโซนในบรรยากาศโลก และตอมาก็พบอีกวากาซ

คารบอนไดออกไซคท่ีปลอยมาจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟา เปนตัวทําใหโลกรอนข้ึนและทําใหน้ําแข็ง

ข้ัวโลกละลาย จึงไดเกิดกระแสเรียกรองใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติกันอยางจริงจัง ถึงแม

มนุษยจะยังเดินทางไปไมถึงปญหาพลังงาน แตปจจุบันมนุษยไดอยูทามกลางปญหาส่ิงแวดลอมเสีย

แลว และผลกระทบท่ีตามมาก็จะเกิดข้ึนในวันนี้หรือพรุงนี้ โดยไมตองรอถึงคนรุนลูกอีกตอไปนับแต

นั้นมาก็เกิดคําวา การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งองคการสหประชาชาติให

คําจํากัดความวา“การพัฒนาเพื่อใหโอกาสแกคนรุนปจจุบันดํารงชีวิตอยูไดโดยไมไปปดโอกาสในการ

ดํารงชีวิตของคนรุนหลังทางดานอาคารส่ิงปลูกสราง ไดเกิดกระแสของสถาปตยกรรมยั่งยืน ข้ึนมา

พรอมกับการคํานึงถึงการใชวัสดุกอสรางอาคารท่ีใชพลังงานนอยท้ังในแงการผลิต (Productionการ

กอสราง (Construction) และการยอยสลาย (Disposition) แตอยางไรก็ดี สถาปตยกรรมยั่งยืน ก็มี

ความหมายคลุมเครือ ไมชัดเจน และมีความขัดแยงในตัวเองวาสถาปตยกรรมหรือส่ิงกอสรางท่ีเกิดข้ึน

ตางก็ไมมีความยั่งยืนท้ังนั้น แตหรือถามีก็ควรจะมีความยั่งยืนเพียงใดดังนั้นจึงเกิดคําวา อาคารสีเขียว 

ข้ึนโดยไดนําเอาเรื่อง เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและแนวคิดการออกแบบ Passive Design (ท้ัง Passive 

Cooling และ Passive Solar Heating) ในป ค.ศ. 1970 เขามาประกอบดวยอยางชัดเจนโดย

ความหมายของ อาคารสีเขียวนี้ ก็คือการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อชวยใหอาคารสามารถ

ใชประโยชนจากสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ ดวยวิธี Passive อยางเต็มท่ีและใชวิธี Active เทาท่ี

จําเปน (Daniels, 1995) 

 อาคารเขียวเปนนวัตกรรมท่ีมีบทบาทสูงในการอนุรักษพลังงาน อาคารเขียวคือ การ

ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของอาคาร ไดแก พลังงาน น้ําและวัสดุ ในขณะท่ีลด

ผลกระทบตอผูใชทางดานสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม โดยการคัดเลือกท่ีต้ังอาคาร ออกแบบ กอสราง 

ใชงาน บํารุงรักษาและรื้อถอนท่ีดีกวา ตลอดอายุการใชงานของอาคาร (ประสงค ธาราไชย, 2552) 
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รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับอาคารเพื่อนําประโยชนจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ

ไดอยางเหมาะสม (Daniels, 1995) 

 การออกแบบอาคารสีเขียว สถาปตยกรรมอาคารสีเขียวมีข้ึนเพื่อชวยแกปญหา

สภาพแวดลอมของท่ีอยูอาศัย เนื่องจากปญหาวิกฤตพลังงานทําใหเกิดกระแสของการออกแบบอาคาร

ประหยัดพลังงานมากข้ึน  อีกท้ังนักวิทยาศาสตรตรวจพบสารซีเอฟซี (CFC) ในเครื่องปรับอากาศนั้น

เปนการทําลายช้ันบรรยากาศจึงทําใหคนหันมาสนใจในอาคารและส่ิงปลูกสรางในรูปแบบ

สถาปตยกรรมท่ีทําใหเกิดความยั่งยืนข้ึน (อรรจน เศรษฐบุตร, 2551) โดยหลักการออกแบบอาคารสี

เขียวประกอบดวย 3 สวนสําคัญ คือ 1) ตัวอาคาร (Building fabric) ประกอบดวย ฉนวนกันความ

รอนโปรงใส, การใชแผงโซลาร การเก็บกักความรอน-ความเย็น, แสงสวางธรรมชาติ, การใชวัสดุ

ประสิทธิภาพสูง, การประยุกตใชรมเงาจากตนไม, การทําความเย็นวิธีธรรมชาติในเวลากลางคืน      

2) สภาพแวดลอม (Exterior space) ประกอบดวย การจัดรูปทรงและทิศทางอาคาร, การระบาย

อากาศวิธีธรรมชาติ, การสรางรมเงาใหอาคาร, การใชทรัพยากรแหลงน้ําใตดิน, การทําความเย็นความ

รอนดวยดิน, การใชแหลงน้ําบนดิน 3) เทคโนโลยีอาคาร (Building technology) การใชเซลส

แสงอาทิตยผลิตไฟฟา, กังหันลมผลิตไฟฟา, การขุดเจาะใตดินเพื่อทําความเย็น, การสรางคลังน้ําแข็ง, 

การใชเครื่องทําความรอนพลังงานแสงอาทิตย, การใชพลังงานจากดิน, การใชพลังงานชีวมวล  

 

 
 

  
 

 

 

 เกณฑมาตรฐานอาคารสีเขียว (Green buildings) 

 เกณฑมาตรฐานอาคารสีเขียว การออกแบบอาคารใหเปนอาคารสีเขียว (Green 

buildings) อยางถูกวิธี จึงจําเปนตองมีการกําหนดเปนมาตรฐานข้ึนมา ซึ่งสวนใหญจะใชวิธีการให

ภาพท่ี 20 หัวขอการใหคะแนนของแบบประเมินอาคารตามมาตรฐาน LEED  

ท่ีมา : แบบประเมินอาคารตามมาตรฐาน LEED เขาถึงเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www. 

        gammana.com/leed.html 

http://www/
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คะแนนตามรายการ (Checklist) หรือเรียกวาแบบประเมินอาคาร ซึ่งปจจุบัน ท่ัวโลกไดพัฒนาแบบ

ประเมินของตนเองออกมาเชนในประเทศอังกฤษ ไดมีการพัฒนาแบบประเมินอาคารสีเขียวเรียกวา 

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) หรือ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีหนวยงาน The U.S. Green Building Council (USGBC) ท่ีไดพัฒนา

แบบประเมินอาคารท่ีเรียกวา LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ซึ่ง

ไดแยกเกณฑการใหคะแนน โดยอาคารท่ีผานเกณฑแตละขอก็จะไดรับคะแนนสะสมจนไดคะแนนรวม

เพื่อจัดระดับอาคารสีเขียว โดยแบงระดับคุณภาพอาคารสีเขียวตามดาวท่ีไดรับ ต้ังแตดาวทองคําขาว

ท่ีถือวาเปนผลิตภัณฑอาคารสีเขียวท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด รองลงมาไดแกดาวทอง และ

ดาวเงินตามลําดับ โดยหัวขอการประเมินของเกณฑ LEED ประกอบดวย ทางดานความยั่งยืน 

ทางดานประสิทธิภาพการใชทรัพยากร และทางดานคุณภาพ และนวัตกรรม 

 โดยความยั่งยืนคือ 1) ความยั่งยืนของสถานท่ี (Sustainable Site) (14 คะแนน) หัวขอ

นี้จะเนนท่ีการเลือกสถานท่ีต้ังโครงการท่ีไมรุกลํ้าพื้นท่ีท่ีเปนแหลงธรรมชาติเดิม ซึ่งหากใชสถานท่ีเดิม

ท่ีเคยทําการกอสรางแลว ก็จะไดคะแนนในหัวขอนี้มากนอกจากนี้การใหคะแนนในหัวขอนี้ก็จะ

เกี่ยวของกับการพยายามรักษาหนาดินเดิม การปองกันการกัดกรอนของหนาดิน การจัดการระบบ

ระบายน้ําฝน การลดมลภาวะทางดานแสงสวางรบกวนสูสภาพแวดลอมขางเคียงในเวลากลางคืน การ

เลือกสถานท่ีต้ังท่ีการคมนาคมขนสงมวลชนสามารถเขาถึงได เพื่อประหยัดพลังงานจากการใชน้ํามัน

หรือรถยนตสวนตัว การมีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน 

 สวนดานประสิทธิภาพการใชทรัพยากรประกอบดวย 2) ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

น้ํา (Water Efficiency) (5 คะแนน) ในหัวขอนี้จะเนนท่ีการใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การ

ออกแบบภูมิสถาปตยกรรมท่ีไมส้ินเปลืองน้ําเพื่อการบํารุงรักษาตนไม ซึ่งยังรวมถึงการใชเทคโนโลยี  

ท่ีเหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียจากโครงการ 3) พลังงานและช้ันบรรยากาศ (Energy and 

Atmosphere) (17 คะแนน) ในหัวขอนี้จะเนนท่ีการใชทรัพยากรพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใชพลังงานทดแทนอยางเหมาะสม ทางดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เจาของอาคาร

จะตองมีแผนการจัดการพลังงาน และแผนการบํารุงรักษาอุปกรณงานระบบอาคารอยางเหมาะสม 

และสม่ําเสมอ รวมท้ังการตรวจวัดการใชพลังงานของอาคาร หัวขอนี้ยังจัดใหคะแนนแกการออกแบบ

ท่ีชวยลดกาซเรือนกระจก ท่ีพบวาทําใหเกิดรูโหวของโอโซนช้ันบรรยากาศโลกอีกดวย 4) วัตถุดิบและ

ทรัพยากร (Materials and Resources) (13 คะแนน) ในหัวขอนี้จะเนนท่ีการใชวัสดุกอสรางอาคาร

อยางมีประสิทธิภาพและเปนวัสดุท่ีมาจากแหลงท่ีตองทําลายส่ิงแวดลอม โดยหลักการท่ัวไป มักจะ

ไดแกวัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุกอสรางพื้นถ่ินท่ีไดมาโดยไมตองเสียคาใชจาย หรือคาพลังงานในการขนสง

มาจากแหลงอื่น รวมท้ังการวางแผนจัดการขยะจากการกอสรางอาคารอีกดวย   
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 และในเกณฑการพิจารณาดาน คุณภาพ และนวัตกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพประกอบดวย 

5) คุณภาพสภาพแวดลอมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) (15 คะแนน) ในหัวขอ

นี้จะเนนท่ีการออกแบบ กอสราง และบริหารจัดการใหอาคารมีสภาวะแวดลอมภายในท่ีนาสบาย 

ปลอดสารพิษ โดยวิธีการใชวัสดุกอสรางและตกแตงอาคารท่ีเหมาะสม การจัดใหมีการระบายอากาศท่ี

เพียงพอ การไดรับแสงสวางธรรมชาติ รวมถึงการจัดการบริหารอาคารและการทําความสะอาดอยาง

เหมาะสมและสม่ําเสมอ 6) นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design Process) (5 

คะแนน) ในหัวขอนี้จะเนนท่ีการออกแบบสวนประกอบอื่น ๆ ท่ีผูออกแบบอาคารสรางสรรคข้ึนมาให

เปนนวัตกรรมท่ีชวยแกไขปญหาส่ิงแวดลอม โดยท่ัวไปมักจะไดแกองคประกอบการออกแบบพิเศษท่ีมี

ลักษณะนอกเหนือไปจากกฎเกณฑท่ัว ๆ ไปท่ีกําหนดไวในขอ 1 ถึงขอ 5 ท้ังนี้แบบประเมิน LEED ยัง

ไดใหคะแนนพิเศษแกโครงการท่ีมีผูเช่ียวชาญพิเศษท่ีไดการรับรองวามีความสามารถท่ีจะเสนอแนะ

แนวทางการออกแบบอาคารใหสอดคลองกับแนวทางของ LEED อีกดวยคะแนนเต็มมีท้ังส้ิน 69 

คะแนน ซึ่งเมื่อรวมคะแนนท้ังหมดแลว หากไดคะแนนรวม 33-38 คะแนน จะไดระดับดาวเงิน 

คะแนนรวม 39-51 จะไดระดับ ดาวทอง และถาไดคะแนน 52-69 จะไดระดับ ดาวทองคําขาว 

(อรรจน เศรษฐบุตร, 2551) 
 

 
 

ภาพท่ี 21 เกณฑระดับดาวตามคะแนนของมาตรฐาน LEED 

ท่ีมา : เกณฑระดับดาวตามคะแนนของมาตรฐาน LEED เขาถึงเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก   

 http://www.en4e.com/sustainability/leed-green-building-certification/ 
 

 

ความตองการของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑอาคารสีเขียวเปนส่ิงสําคัญ สําหรับผูพัฒนา

ผลิตภัณฑอาคารสีเขียว โดยเริ่มต้ังแตการออกแบบผลิตภัณฑสีเขียวตองคํานึงถึง ลูกคา และ

ส่ิงแวดลอม (ตรีทศ เหลาศิริหงสทอง และคณะ, 2551) การออกแบบอาคารสีเขียวตองเขาใจถึงความ

ตองการของลูกคา ประกอบดวย สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ประโยชนการใชสอย (Kuo and 

Chou, 2012) ราคาความคุมคา, ตนทุนการดูแลรักษา, ความสะดวกสบาย (Xiaoling Zhang, 2015) 

โดยการกอสรางอาคารสีเขียวนั้นประเด็นเรื่องพลังงานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้นสามารถลด

คาใชจายผันแปรไดเปนอยางมากจากการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชในท่ีพักอาศัย แตส่ิงท่ีตองคํานึง

คือเรื่องตนทุนคงท่ีในการกอสรางท่ีเพิ่มข้ึนอยางมาก แตจะไดรับพลังงานท่ีสะอาดข้ึนสําหรับผูพัก

http://sumacinc.com/imagenes/niveles-certificaciones.jpg
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อาศัย (Lam PTI et al., 2009) การเพิ่มประสิทธิภาพในการกอสรางอาคารสีเขียว ถือเปนผลดีตอ

ผูบริโภคในระยะยาวท่ีรัฐบาลตองเปนผูท่ีออกนโยบายใหผูประกอบการหันมาใหความสนใจตอการ

กอสรางอาคารสีเขียว เชนมาตรการดานการสนับสนุนภาษี (Zhang et al., 2011) การพัฒนาอาคาร

สีเขียวเปนกระบวนการท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับอาคารสีเขียว รวมท้ังการจัดการทุกสวนประกอบหรือ

มุมมองในการพัฒนาอาคารสีเขียว (Wang et al., 2005) 

สําหรับประเทศไทย ไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและ

รักษาส่ิงแวดลอม โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได

มอบหมายใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โดยคณะผูวิ จัยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร และ

สถาบันวิจัยพลังงาน) ทําการศึกษาและออกแบบวิธีการประเมินอาคารสีเขียวในแนวทางท่ีคลายกันกับ 

LEED โดยในข้ันตนไดเรียกช่ือวา TEEAM (Thailand Energy and Environmental Assessment 

Method) ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดนํามาใชเปนเกณฑประเมินอาคารท่ี

จะเขาขายท่ีจะไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล  

 การพัฒนาตัวแบบการจัดการอาคารสีเขียวท่ีมีคุณภาพ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียวถือเปนยาวกลยุทธทางธุรกิจในระยะยาว ท่ีชวยให

องคกรมีความโดดเดนดานกลยุทธ สรางความแตกตางใหกับสินคา (Valdes-Vasquez and KlotzL, 

2010) อีกท้ังอาคารสีเขียว มีสวนทําใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดีแกผูพักอาศัย และชวยใหผูอยูอาศัยมี

สุขภาพความเปนอยูท่ีดี (Zhang J, 2013) โดยงานวิจัยของ ลีและคณะ (Li et al., 2014) ไดแสดงให

เห็นวา ผูบริโภคยอมรับราคาท่ีอยูอาศัยท่ีเพิ่มข้ึนไดถาทําใหคุณภาพชีวิตของผูพักอาศัยดีข้ึน โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตองใชแนวทางการบริหารจัดการของผลิตภัณฑ 

และยังชวยลดตนทุนในการผลิตลง (วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย และธีรวัฒน จันทึก, 2559) การบริหาร

จัดการโดยรวมของผลิตภัณฑอาคารสีเขียว จากภาพท่ี 21 นั้น แบงออกเปน 3 องคประกอบ ตาม

แนวคิดการจัดการคุณภาพรวมของ จูราน (Juran J.M. and Gryna F.M., 1993) อันประกอบดวย 

การวางแผนท่ีมีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ  

 องคประกอบท่ี 1 การวางแผนท่ีมีคุณภาพ การวางแผนท่ีมีคุณภาพสูความตองการของ

ลูกคาตองประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ ตองตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อความสามารถทํา

กําไรใหแกองคกร (กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2557) และเพื่อการจัดการดานการผลิตภัณฑและบริการ

ไดอยางมีคุณภาพ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558) โดยการวางแผนกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑอาคารสีเขียว

ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบดวย การออกแบบ การผลิต และการสงมอบผลผลิตท่ีตรง

ตอความตองการของลูกคา โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อท่ีพักอาศัยของ

ลูกคาประกอบดวย สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ประโยชนการใชสอย (Kuo and Chou, 2012) ราคา

ความคุมคา ตนทุนการดูแลรักษา ความสะดวกสบาย (Zhang, 2015) การวางแผนในออกแบบอาคาร    
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สีเขียวเพื่อใหเกิดอาคารสีเขียวท่ีมีคุณภาพ นั้นประกอบดวย 3 สวนสําคัญ (อรรจน เศรษฐบุตร, 2551) 

คือ 1) ตัวอาคาร (Building fabric) 2) สภาพแวดลอม (Exterior space) 3) เทคโนโลยีอาคาร (Building 

technology) ท่ีมีการนําสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงมีการนํา

เทคโนโลยีในการจัดการดานพลังงานธรรมชาติมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และการวางแผนการทํางาน

นี้ ตองคํานึงถึงการจัดการ ดานการตลาด การเงิน การออกแบบ การผลิต การจัดซื้อเทคโนโลยี และ

ทรัพยากรมนุษย อยางบูรณาการณเปนองครวม (Brun, 2011) เชน มีการออกแบบการบําบัด  น้ําเสียใน

ท่ีพักอาศัยดวยวิถีธรรมชาติ โดยใชหลักการฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอมดวยพืชเพื่อใหสภาพแวดลอมของท่ี

พักอาศัยนาอยูยิ่งข้ึน (นิธิวดี ทองปอง, 2558) 

 

   

 

 
  

 

  
 

 องคประกอบท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการทํางานประกอบดวย แนว

ทางการการขจัดความสูญเปลาในการทํางาน โดยใชระบบการผลิตแบบลีน (Verma and Boyer, 

2008) สําหรับผลิตภัณฑอาคารสีเขียวประกอบดวย 1) การลดความสูญเปลาจากกิจกรรมท่ีไม

กอใหเกิดคุณคาสําหรับลูกคา อันไดแก สภาพแวดลอมท่ีส้ินเปลืองสําหรับการดูแลบํารุงรักษามาก

เกินไป เชน ไฟประดับอาคาร หรือน้ําพุประดับ เพื่อความสวยงามสําหรับท่ีอยูอาศัย 2) การลดความ

สูญเปลาจากความไมสม่ําเสมอในกระบวนการผลิต เชน การควบคุมระบบเปดหรือปดลิฟ โดย

ชวงเวลาท่ีไมมีคนใชงานอาจประหยัดโดยการเปดลิฟเฉพาะเลขคู หรือการเปดหรือปดไฟ และ

เครื่องปรับอากาศสําหรับพื้นท่ีสวนกลางเปนเวลา 3) การลดความสูญเปลาจากภาระงานมากเกินไป 

โดยอุปกรณสําหรับอาคารสีเขียวตองเปนอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อชวยประหยัด

พลังงาน เชน การใชอุปกรณท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5  เพื่อชวยลดการทํางานของอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาสําหรับอาคาร อีกท้ังการควบคุมคุณภาพการทํางานตองมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน

การวางแผนท่ีมี

คุณภาพ 

- ความตองการลูกคา 

- ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 

      ไดแก ตัวอาคาร,

สภาพแวดลอม, เทคโนโลยี 

 

การควบคุมคุณภาพ 
การปรบัปรุง

คุณภาพ 

- การลดความสูญเปลา

ดานพลังงาน 

- เกณฑมาตรฐาน ไดแก

BREEAM, LEED 

  

- การติดตอสื่อสาร  

- การรวบรวมปญหา       

- การคนหาปญหา  

- การจัดทําเอกสาร  

- ติดตามปรับปรุง 

  

 

ภาพท่ี 22 ระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑอาคารสีเขียวท่ีมีคุณภาพ 

ท่ีมา: วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และ ธีระวัฒน จันทึก. การพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียวโดยใชแนวทางการจัดการ

 คุณภาพโดยรวม. วารสารศิลปากร สาขามนุษยศาสตร สงัคมศาสตร และศิลปะ. (2559) ปท่ี 9, ฉบับท่ี 1. 
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สําหรับอาคารสีเขียว เพื่อพิจารณาคุณภาพในการจัดการอาคารสีเขียว โดยของไทยมี TEEAM 

(Thailand Energy and Environmental Assesmentt Method) สําหรับเปนมาตรฐานในประเมิน

คุณภาพอาคารสีเขียวของประเทศไทย การจัดทําเกณฑการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียวของไทยนี้

ยังอยูระหวางการดําเนินเกณฑการประเมิน โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูไดรับมอบหมายให

ดําเนินการโดยใชเกณฑของ LEED เปนแนวทางในการจัดทําเกณฑการประเมิน  

 องคประกอบท่ี 3  การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Scholtes, 1992) ซึ่ ง

ประกอบดวย   1) การติดตอส่ือสาร ตองมีการติดตอส่ือสารถึงแนวทางในกระบวนการทํางานเพื่อให

ทราบถึงปญหา ถึงความผิดพลาดในการจัดสรรทรัพยากร หรือกระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดความ

ผิดพลาดในการผลิตผลิตภัณฑอาคารสีเขียว 2) การรวบรวมปญหา เปนการคนหารวบรวมปญหาท่ี

เกิดข้ึน ไมวาจะเปนการสงมอบผลิตภัณฑไมตรงตามความตองการของลูกคา ความผิดพลาดจากการ

จัดสรรทรัพยากร หรือกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาคารสีเขียว วามีปญหาอะไรบางมีการผิดพลาด

อะไรจากข้ันตอนใด 3) การคนหาตนตอของปญหา เปนการพยามหาสาเหตุของปญหาเพื่อนํามา

กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา ท้ังปญหาการผลิตท่ีเกิดความสูญเปลา หรือความไมพอใจหลังจาก

ลูกคาไดรับการสงมอบผลิตภัณฑอาคารสีเขียว 4) การจัดทําเอกสาร เปนระบุปญหา สาเหตุของ

ปญหาและแนวทางในการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน โดยมีการระบุสาเหตุลงไปใหชัดเจนถึงปญหา

ดานการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ วาเกิดจากสาเหตุใด เชน การสูญเปลาของการใชน้ําประปาอัน

เกิดจากระยะทางของการเดินทางของน้ําประปามากเกินไป ดังนั้นตองมีการลนระยะทางการเดินทาง

ของน้ําประปาใหส้ันลงเพื่อลดการสูญเสียในพลังงานน้ําประปา 5) ติดตามการเปล่ียนแปลง ในการ

จัดการปญหา หลังจากมีการปรับปรุงตามแผนท่ีวางไว เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา รวมถึง

การลดขอผิดพลาดในกระบวนการผลิต และติดตามการเปล่ียนแปลงวาสงผลใหเกิดคุณภาพผลิตภัณฑ

เพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด เชน การยายทางเดินน้ําประปานั้นสามารถชวยประหยัดพลังงานไดมากนอย

เพียงใด  โดยเราจะเห็นไดวากระบวนการปรับปรุงคุณภาพเปนส่ิงจําเปนเพื่อชวยใหเกิดคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ และการสงมอบผลิตภัณฑอาคารสีเขียวท่ีมีคุณภาพ ใหแกลูกคาไดตรงตามความตองการ

ของลูกคา 

 

6. ขอมูลดานอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 สภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในปจจุบัน ถือไดวาเปนท่ีพักอาศัยท่ีไดรับความนิยมอยางมาก 

จากตัวเลขขอมูลทางสถิติ พบวาท่ีภาพรวมตลาดท่ีอยูอาศัยในป พ.ศ. 2556 อยูในสถานะคอนขางดี 

และมีความเติบโตตอเนื่องจากป พ.ศ. 2555 โดยมีการเปดขายหนวยในโครงการใหมมากข้ึน 

โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งมีหนวยเปดขายใหมมากถึง 85,000 หนวย เฉพาะในพื้นท่ี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2558) 
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 ความเปนมาของคอนโดมิเนียม 

 แนวคิดเรื่องคอนโดมิเนียมเกิดจากการหาวิธีการแกปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของ

คนในเมืองใหญในประเทศตะวันตกท่ีมีประชากรตอพื้นท่ีหนาแนนและท่ีดินมีราคาสูง จึงมีผูคิดวาทํา

อยางไรใหทุกคนมีสิทธิ์ในท่ีพักอาศัยและใกลสถานท่ีทํางานจึงไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวดวยการนําเอา

ท่ีพักอาศัยจํานวนหลายๆ หนวยมารวมกันในแนวต้ัง เพื่อคนจํานวนมากสามารถอาศัยอยูในบริเวณ

เดียวกันและอยูใกลเสนทางขนสงมวลชนสําหรับประเทศไทยธุรกิจคอนโดมิเนียมเริ่มขยายตัวในชวง

ประมาณป พ.ศ. 2519-2520 และการพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียมไดเปนรูปเปนรางและขยายตัวในวง

กวางมากยิ่งข้ึนในป พ.ศ.2524 หลังจากท่ีในป พ.ศ.2522 รัฐบาลไดทําการฟนฟูเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติอาคารชุดเพื่อปรับปรุงขอกฎหมายใหมและประกาศใชในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 

2522 และใชมาจนถึงปจจุบัน (สุรพล ออนอุระ. 2540; อางอิงจากไทยคอนโดออนไลน. 2553) โดย

ในพระราชบัญญัติอาคารชุดมาตรา 4 ไดระบุถึงคําจํากัดความของอาคารชุดไวดังนี้ 

 อาคารชุดหมายความวาอาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนๆ

โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง 

“ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวา หองชุดและหมายความรวมถึงส่ิงปลูกสรางหรือท่ีดินท่ีจัดไวใหเปน

ของเจาของหองชุดแตละราย “หองชุด” หมายความวา สวนของอาคารชุดท่ีแยกการถือกรรมสิทธิ์

ออกไดเปนสวนเฉพาะของแตละบุคคล “ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดท่ีมิใช

หองชุด ท่ีดินท่ีต้ังอาคารชุดและท่ีดินหรือทรัพยสินอื่นท่ีมีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับ

เจาของรวม การดําเนินการจัดสรางเดิมนั้นจะเปนองคกรของรัฐ ไดแก การเคหะแหงชาติจัดสรางข้ึน

เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนผูมีรายไดตํ่าท่ีไมมีท่ีอยูอาศัย ใหไดมีท่ีอยูอาศัยในลักษณะการอยูรวมกัน

ในรูปของแฟลต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ในระยะแรกๆ นั้นยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด

ออกมาตอมาในป พ.ศ. 2522 จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติอาคารชุดข้ึน จึงทําใหเกิดการลงทุนในดาน

การกอสรางท่ีพักอาศัยข้ึนอยางกวางขวาง และดวยความจําเปนทางดานสภาวะท่ีแออัดการจราจรท่ี

ติดขัดทําใหคนจํานวนมากตองยอมท่ีจะหาความสะดวกดวยการซื้อท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมี

ผลตอการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 

นอกเหนือจากคอนโดมิเนียมจะมีบทบาทในการเปนท่ีพักอาศัยแลวยังกลายเปนส่ิงกอสรางอีกรูปแบบ

หนึ่งท่ีสนองตอบวิธีการดําเนินธุรกิจและอํานวยผลประโยชนตอประเทศชาติอยางสูง 

 การแบงกลุมตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 โดยปกติแลวตลาดของคอนโดมิเนียมจะแบงเปน 3 ระดับ ตามแตประเภทของลูกคา

เปาหมาย ไดแก 1) ตลาดระดับสูงคือตลาดท่ีมีลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดสูงมีอํานาจซื้อสูง 

กลุมเปาหมายหลักของตลาดนี้ ไดแก พอคานักธุรกิจนายแพทยผูบริหารและขาราชการระดับสูง ซึ่ง

มักเปนผูนิยมส่ิงสวยงามความหรูหราความสะดวกสบาย ดังนั้นโครงการสําหรับตลาดระดับสูงมักมี
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พื้นท่ีจัดสรรท่ีมีขนาดแปลงใหญๆ วัสดุกอสรางท่ีจะใชอยูในเกรด A ตองการส่ิงอํานวยความสะดวก

และสาธารณูปโภคท่ีครบครัน 2) ตลาดระดับกลางเปนตลาดท่ีมีลูกคาเปาหมายเปนลูกจางองคกร

ธนาคารหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายไดแนนอนและคอนขางสูงดังนั้นโครงการสําหรับตลาดระดับนี้จึงเปน

หองชุดระดับกลางๆและอยูในทําเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก 3) ตลาดระดับลางคือตลาดท่ีมีลูกคา

เปาหมายเปนลูกจางประจําเงินเดือนคอนขางตํ่า เปนโครงการซึ่งกําลังเปนท่ีตองการมาก ท้ังนี้เพราะ

ปจจุบันยังมีผูมีรายไดตํ่าขาดแคลนท่ีอยูอาศัยอีกมาก (ศศิณัชชา หอมคง, 2557) 

 สรุปอุตสาหกรรมคอนโดมเนียมในประเทศไทย 

 โดยแนวโนมพฤติกรรมการซื้อท่ีอยูอาศัยของบริโภคในประเทศไทย พบวา ผูบริโภคมี

ความตองซื้อท่ีพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเนื่องจาก ซื้อเพื่อเปนท่ีพักอาศัย ซื้อเพื่อเปนบานหลังท่ี 

2 ซื้อเพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือพักผอน และซื้อเพื่อการลงทุน (ธงชัย ชูสุน, 2556) และ

พบวา สาเหตุท่ีทําใหท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมไดรับความสนใจเปนอยางมาก ประกอบดวย 4 

ประเด็นสําคัญ คือ 1) การเพิ่มข้ึนของประชากร 2) การปรับข้ึนของราคาน้ํามันทําใหผูบริโภคหันมา

พักอาศัยอยูใกลท่ีทํางาน 3) ทัศนคติในการพักอาศัยของคนรุนใหมเปล่ียนแปลงไป โดยตองการความ

สะดวกมากข้ึนสามารถเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ ไดงาย 4) ผูบริโภคคอนโดมิเนียมมีทัศนคติในการ

ลงทุนเปล่ียนแปลงไป โดยผูบริโภคคอนโดมิเนียมซื้อท่ีพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมถือเปนการ

ลงทุน (นายโชติวุฒิ เหลาไพโรจน, 2555) โดยการกอสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตอง

ประกอบดวยแนวทางการดําเนินธุรกิจ 4 ดาน 1) ระบุคุณสมบัติ ตองสามารถระบุคุณสมบัติของ

คอนโดมิเนียมท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ท่ีเหมาะสมกับชุมชุนท่ีกอสรางคอนโดมิเนียม 2) การ

ประชุม โดยตองมีการประชุมผูเช่ียวชาญดานตางๆ ประกอบดวย ดานสถาปตยกรรม ดานความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม และผูประกอบการเพื่อสรางตัวแบบคอนโดมิเนียมท่ีมีความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 3) ธุรกิจสงเสริมคอนโดมิเนียมท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  โดยมีแนวทางการจัดการ

ธุรกิจ และการตลาดเพื่อสามารถสงเสริมใหผูบริโภคสนใตในการบริโภคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน4) ตัวแบบคอนโดมิเนียมท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสําหรับองคกร โดย

การกําหนดเปาหมายในองคกรอัจฉริยะเชิงนิเวศ จะสงผลกระทบในเชิงบวกกับชุมชนทองถ่ิน รวมไป

กับความสําเร็จทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน โดยแบบแผนในการดําเนินงาน การประเมินผล การ

ออกแบบสีเขียว และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางปญหาดานส่ิงแวดลอมและสังคม เพื่อสงเสริมใหเกิด

อาคารสีเขียวสําหรับองคกรและชุมชน และสังเคราะหเปนตัวบงช้ีเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

โดยใชชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนองคกรใหดําเนินการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีการระบุมาตรการเพื่อ

เพิ่มศักยภาพใหองคการนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวท้ัง 4 ดาน รวมถึงมีการประเมินผลเพื่อทราบ

ความคืบหนาในการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับองคกร 
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7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมผูวิจัยไดศึกษาคนควาเพื่อ

พัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ประเภทคอนโดมิเนียมนั้น โดยตัวแบบการจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้นสงผล

นําไปสูการจัดการการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 6 ดาน 1) ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 2) การจัดการ

คุณภาพรวม 3) การจัดการท่ีนําไปสูนวัตกรรม 4) การจัดการหวงโซอุปทาน และ5) การพัฒนาองคกร 

รวมถึง 6) การจัดการอยางยั่งยืน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มความสามารถแขงขัน องคกร และเกิดความยั่งยืนแกองคกรข้ึนในระยะยาว โดย

ผลการศึกษาพบวาแนวทางท่ีนําไปสูการจัดการท้ัง 6 ดาน ตองประกอบดวยแนวทางการจัดการท้ัง 3 

ดานดวยกัน ประกอบดวย ดานท่ี1  คือ ดานการจัดการระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก ภาวะผูนํา การ

จัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูในองคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสี

เขียว สวนดานท่ี 2 คือ ดานการจัดการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัด

โครงสรางองคกร การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน 

สวนดานสุดทาย คือ ดานการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการ

ความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการ 3 ส โดยการจัดการท้ัง 3 ดานนี้ เปนการ

จัดการท่ีมีคุณภาพและนําไปสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิด ดังนี้ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก (2559) ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาคารสีเขียวโดยใชแนวทางการจัดการคุณภาพรวม โดยวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อใหทราบถึง

รูปแบบผลิตภัณฑอาคารสีเขียวท่ีมีคุณภาพ และนําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียว

โดยใชแนวทางการจัดการคุณภาพรวม สําหรับผูประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

อาคารสีเขียวตอไป โดยผลการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียว ท่ีใชแนว

ทางการจัดการคุณภาพรวมนี้ ประกอบดวย การวางแผนในการจัดการผลิตภัณฑอาคารสีเขียวท่ีมี

คุณภาพ ในข้ันตอนการวางแผนการผลิตประกอบดวย ประเด็นความตองการของลูกคาซึ่งคํานึงถึง

ปจจัยดาน ราคา และคุณภาพเปนสําคัญเพื่อใหเกิดความคุมคาในผลิตภัณฑ สวนประเด็นการควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑอาคารสีเขียว ตองพิจารณาในดานการลดความสูญเปลา และพิจารณาดานเกณฑ

มาตรฐาน และประเด็นสุดทายเปนประเด็นการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอาคารสีเขียวเพื่อใหเกิด

การปรับปรุงผลิตภัณฑใหเกิดความคุมคาท่ีสุดสําหรับลูกคา และเพื่อความสําเร็จในระยะยาวสําหรับ

ผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียว 

 ออสแมน และคณะ (Osman et al., 2016) ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมผูบริโภคตอผลิตภัณฑสีเขียว: กรณีของมาเลเซีย ในปจจุบันปญหาส่ิงแวดลอมไดรับการ
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เช่ือมโยงไปยังการบริโภคของมนุษย โดยมนุษยไดตระหนักถึงส่ิงแวดลอมมากข้ึน ผูบริโภคไดเปน

แรงผลักดันใหองคกรสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงผูบริโภคยังมีการแสดงออก

ถึงความใสใจการส่ิงแวดลอม ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การนําผลิตภัณฑท่ีใชแลวกลับมาใชใหม 

(Prakash, 2002) โดยวัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสม

ทางการตลาดสีเขียว โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณใชการสอบถาม สอบถามความเห็นจากผูจัดจําหนาย 

จํานวน 100 องคกร เพื่อวัดระดับความพอใจ และวิเคราะหขอมูลทางสถิติสังคมศาสตร ผลการวิจัย

พบวา ผูจัดจําหนายเห็นวาบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑสีเขียว และมีความเต็มใจจายในราคาท่ีสูง

กวาผลิตภัณฑปกติ โดยการตลาดของสินคาและบริการสีเขียวจะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ

ธุรกิจท่ีไมยั่งยืน โดยสวนประสมทางการตลาดสีเขียว ทางดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย บรรยากาศท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑยอยสลายไดงาย มีวัสดุท่ีใชจากธรรมชาติ มีการใชวัสดุรีไซเคิล โดย

การต้ังราคาในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผูจัดจําหนายท่ีตอบคําถาม รอยละ 46 นั้นมี

ความเห็นดวยอยางยิ่งวาควรมีราคาท่ีสูกวาผลิตภัณฑท่ัวไป สถานท่ีจําหนาย ท่ีตอบคําถาม รอยละ 52 

นั้นมีความเห็นดวยอยางยิ่งวาบรรยากาศภายในสถานท่ีจัดจําหนายเปนบรรยากาศมีความเปนกันเอง 

และผอนคลายถูกออกแบบมาเพื่อความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การสงเสริมการขาย ผูจัดจําหนาย 

รอยละ 46 เห็นวาการสงเสริมการขายท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยการจัด

โปรโมช่ันใหกับผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 วัง และคณะ (Wang et al., 2016) ศึกษาเรื่องการวางแผนระบบเทคโนโลยีตัวบงช้ี

คารบอนตํ่าในพื้นท่ี โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการสงเสริมการกอสรางใหเปนเมืองคารบอนตํ่า โดย

การวางแผนพื้นท่ีของเมืองและบริเวณใกลเคียงในการลดการปลอยกาซคารบอน งานวิจัยนี้นําเสนอ

ตัวแบบเมืองคารบอนตํ่า โดยมีการวางแผนพื้นท่ีของเมืองและบริเวณใกลเคียงจากหกดาน 1) การ

วางแผนรูปแบบ 2) การวางแผนการจราจร 3) การวางแผนสถาปตยกรรม 4) การออกแบบ 5) การ

วางแผนส่ิงแวดลอม 6) การวางแผนวิศวกรรมเทศบาลและงานการจัดการโครงสราง นอกจากนี้เราได

สรางระบบการบงช้ีของเขตคารบอนตํ่าข้ึนอยูกับเทคโนโลยีเหลานี้จากมุมมองของการควบคุม

คารบอนตามแหลงท่ีมา และใชการวิเคราะหเครือขายกระบวนการ (Analytic Network Process: 

ANP) เพื่อวิเคราะหผลกระทบและจัดลําดับความสําคัญของกระบวนการ (ANP) โดยนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อระบุระดับคารบอนและสรางมาตรการสําหรับการปรับปรุงในอนาคต 

โดยกรณีศึกษาในเขตมณฑลซานตงของประเทศจีน ผลการวิจัยพบวา ระบบสามารถสงเสริมการ

พัฒนาท่ียั่งยืนและคารบอนตํ่าในเขตเมือง ใหกับรัฐบาลเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการลด

คารบอนไดออกไซด 

 เอซิล และคณะ (Aziz et al., 2015) ศึกษาเรื่องการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวของกับความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อสรางระบบควบคุมการบริหารจัดการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา



68 
 

บทบาทของระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (Management Control System: MCS) ในการ

จัดการปญหาส่ิงแวดลอม แนวทางในการวิจัยเปนการทบทวนวรรณกรรมในบริบทตางๆ ท่ีมี

ความสําคัญในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยผลการศึกษา

พบวา ระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวยการควบคุม 

ประกอบดวยดานการวางแผน มีการวางแผนระยะส้ันและระยะยาว การควบคุมโดยใชระบบ

ฐานขอมูลเพื่อตัดสินใจ ประกอบดวย งบประมาณ เครื่องมือทางการเงิน และไมใชทางการเงิน ในการ

ควบคุมนี้ใชการจัดการโดยการใหรางวัล และการชดเชยใหกับภาคธุรกิจเพื่อการผลิตท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และการควบคุมของภาคการบริหารงาน ประกอบดวยระดับรัฐบาล ระดับองคการ และ

นโยบายและข้ันตอนการทํางานรวมกันระหวางระดับรัฐบาล และระดับองคการ 

 คอลลินส และจุงฮานส (Collins and Junghans, 2015) ศึกษาเรื่องการจัดการส่ิง

อํานวยความสะดวกอยางยั่งยืนในธุรกิจเชาพื้นท่ีสีเขียว โดยในปจจุบันกลยุทธการจัดการมุงเนนการ

จัดการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน วัตถุประสงคงานวิจัยนี้ เพื่อหาแนวทางในการจัดการส่ิง

อํานวยความสะดวกในธุรกิจเชาพื้น ท่ี อยาง เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และเกิดความยั่ งยืน 

(Sustainable facilities management: SFM) แนวทางการศึกษางานวิจัยนี้เปนการศึกษากลยุทธ

การจัดการระหวาง ผูใหเชา และผูเชาพื้นท่ี ในการหาแนวทางการเชาพื้นท่ี ท่ีมีความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และมีความยั่งยืน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และดานส่ิงแวดลอม โดยผลการศึกษา

พบวา การจัดการเพื่อใหเกิดการเชาพื้นท่ี ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความยั่งยืนนั้น เกิดจาก การ

จัดการ 3 สวนหลัก ประกอบดวย 1) การมีกระบวนการจัดการท่ีคํานึงถึงระบบนิเวศ และสังคม 2) 

การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีตองคํานึงถึงการเอื้อประโยชนทางเศรษฐกิจ และความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม 3) การจัดการดานการบริการท่ีตองคํานึงถึง เศรษฐกิจ และสังคม โดยกลยุทธการ

จัดการท้ัง 3 สวน ตองมีความสมดุล และการจัดการเชาพื้นท่ีเพื่อความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ

เกิดความยั่งยืน ไดนั้นตองอาศัยลูกคาเปนตัวขับเคล่ือนโดยการสรางผลิตภัณฑท่ีตอบความตองการ

ลูกคา เชน ศูนยการคาเกษตรอินทรีย 

 เดจอง และคณะ (De Jong et al., 2015) ศึกษาเรื่องเมืองอัจฉริยะดานคารบอนตํ่า 

เมืองแหงความรูดานเชิงนิเวศ มีความยืดหยุนอยางยั่งยืน แนวคิดการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน

ของเมืองนี้ เกิดข้ึนเนื่องจาก ในประเทศตางๆ ไดพยายามสรางโครงสรางพื้นฐานและการบริการท่ีดี

ข้ึน ท้ังทางดานส่ิงแวดลอมสังคมและเศรษฐกิจและเสริมสรางความนาสนใจของเมืองเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาการใหมๆ ของเมือง โดยผลักดันนโยบาย เมืองอยาง

ยั่งยืน เมืองสีเขียว เมืองดิจิตอล เมืองอัจฉริยะ เมืองแหงความรู เมืองยืดหยุน เมืองเชิงนิเวศ เมือง

คารบอนตํ่า เมืองนาอยู รวมถึงรูปแบบเมืองหลายรูปแบบขางตนรวมกัน งานวิจัยนี้ไดรวบรวมมุมมอง

ความคิดท่ีแตกตางกันซึ่งจะมีผลกระทบ สําหรับวิธีการท่ีพวกเขามีความเขาใจในทางทฤษฎีและ
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นําไปใชในการกําหนดนโยบาย บทความนี้ไดทําการวิจัยผานการวิเคราะห ครอบคลุมรูปแบบเมืองทุก

ประเภท เพื่อใชในการเปนเมืองแหงอัจฉริยะท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยผลการวิจัยช้ีใหเห็นความ

จําเปนในเรื่องความแตกตางกันในการกําหนดเปาหมาย ความเปนเมืองตางๆ เหลานี้ เพราะการ

กําหนดเปาหมายความเปนเมืองในรูปแบบตางๆ จะสงผลกระทบตอเมืองอยางมาก โดยการพัฒนา

ตองดูลักษณะพื้นฐาน ลักษณะของเมือง เพื่อใชสําหรับการพัฒนาและการฟนฟูเมือง 

 กี และ ชิน (Ki and Shin, 2015) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ขององคการ ดานความเหมือนและความแตกตางในการดําเนินงานขององคการระหวางสหรัฐอเมริกา

และเกาหลีใตในการปญหาส่ิงแวดลอม โดยใชเว็บไซตในการส่ือสารเรียนรู การศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อสรางความชัดเจนทางการส่ือสารไปยังผูบริโภคและบุคคลท่ัวไป ใหรับรูถึงความใสใจ

ในส่ิงแวดลอมขององคการ ในการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีนําเสนอบนเว็บไซตขององคกรช้ันนําในประเทศ

เกาหลีใตและสหรัฐอเมริกาจํานวน 100 องคกร โดยผลการศึกษาพบวา องคกรในเกาหลีใตเนนความ

มีสวนรวม ประกอบดวยสามัคคี รักษามรดกส่ิงแวดลอม การจัดการองคการ ประสิทธิภาพชุมชน และ

ครอบครัว สวนองคการในประเทศสหรัฐใหความสําคัญกับการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ดานบริการ

ลูกคา และมีเช่ือมโยงขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยประเทศเกาหลีใตมีกระบวนการสงเสริมดาน

ความยั่งยืน เกาหลีใตมีการทําการปรับปรุงท่ีเห็นไดชัด ในการปฏิบัติงานการดานพัฒนาอยางยั่งยืน

และดานผูนํามากข้ึน (Robeco SAM, 2013) ดังนั้น ชองวางระหวางสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใตในแง

ของประสิทธิภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้พบวา ท้ังสองประเทศมีความแตกตางกัน ใน 

3 ดาน ประกอบดวย 1) กระบวนการดําเนินการภายนอกองคกร 2) การเคล่ือนไหวของภาพสังคม 

และ 3) การลงทุนในแหลงภายนอกเพื่อสรางความยั่งยืน โดยการดําเนินการขององคการภาครัฐนั้น 

ตองตระหนักถึงภัยคุกคามทางธรรมชาติยิ่งข้ึนและการวางแผนการทํางาน พรอมท้ังศึกษาปญหาใน

อนาคตท่ีเกิดข้ึน 

 โรห และคณะ (Roh et al., 2015) การศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการประเมิน

วงจรการปลอยกาซคารบอน (BEGAS2.0) สําหรับระบบการรับรองอาคารสีเขียว โดยดัชนีคารบอน

ของประเทศเกาหลีใต ในนโยบายการลดการปลอยกาซในข้ันตอนการกอสรางอาคารท่ีเขมงวดมากข้ึน 

โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) และออกใบรับรองมาตรฐาน แตก็เปน

ท่ีเช่ือกันวามันจะเปนเรื่องยากท่ีจะมีประสิทธิภาพลดการปลอยกาซคารบอนของอาคารได โดยผล

พบวา การกอสรางอาคารมีการแกไขเพียงบางสวนเฉพาะท่ีมีในใบรับรองมาตรฐานเทานั้น ดวยเหตุนี้

รัฐบาลเกาหลีไดมีการพัฒนาดัชนีข้ีวัดระบบอาคารสีเขียว (Green Building Index : GBI) ซึ่งเปน

กรอบการรับรองบนพื้นฐานของการปลอยคารบอนของอาคาร วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือการ

พัฒนาโปรแกรมการประเมินสัดสวนการปลอยคารบอนของอาคาร (BEGAS2.0) เพื่อสนับสนุนระบบ

การรับรอง GBI ของเกาหลีใต ดวยการพิจารณาทางทฤษฎีของระบบการรับรอง คุณสมบัติมาตรฐาน
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อาคารของระบบการรับรองอาคาร สีเขียวในประเทศตาง ๆ ท่ีไดนํามาวิเคราะห ผลการศึกษานี้ การ

สรางมาตรฐานการรับรอง GBI ท่ีดีนั้น ตองมีการประเมินในวงจรชีวิตภายในอาคารท่ีเหมาะสมและ

ประเมินวงจรการปลอยกาซคารบอน เพื่อใหเกิดโปรแกรมการประเมินการปลอยกาซของประเทศ

เกาหลีใตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 วัน เดอร เวลดีน และคณะ (Van der Velden et al., 2015) ศึกษาเรื่องการประเมินวัฏ

จักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศ กรณีศึกษาส่ิงทออัจฉริยะ ความสําคัญของการทดสอบในการ

เลือกใชวัสดุ เริ่มต้ังแตออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอนั้น เปนการดีกวาการตรวจสอบหลังจาก

เกิดการผลิตแลว งานวิจัยนี้เปนกลยุทธการออกแบบท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมในการสราง

นวัตกรรมผลิตภัณฑท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อนํามาสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดยเเริ่มต้ังแตการศึกษาความตองการของลูกคา และนํามาสูการออกแบบ โดยศึกษาถึงวงจรชีวิตของ

วัตถุดิบท่ีใชผลิต ทางเลือกการออกแบบท่ีจะชวยใหผูออกแบบใชสําหรับตัดสินใจการออกแบบอยาง

ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา การศึกษานี้ เริ่มต้ังแตข้ันตอนในการเลือกใชวัสดุ 

ข้ันตอนการสรางตนแบบท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมถึงคาใชจายท่ีถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ

เดิม ผลการศึกษาพบวา การออกแบบเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญสําหรับผูออกแบบท่ีมีความเคารพและ

รับผิดชอบตอสังคมในเรื่องการรักษาส่ิงแวดลอม 

 เยน และคณะ (Yan et al., 2015) ศึกษาเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดสรรพื้นท่ี

เชิงนิเวศของประเทศจีน บนพื้นฐานการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยประเทศ

จีนมองวาการจัดสรรท่ีดินของประเทศจีน ยังไมไดรับการจัดสรรท่ีเหมาะสมกับภูมิทัศน และคํานึงถึง

ระบบนิเวศน ในการจัดสรรพื้นท่ี วัตถุประสงคสําหรับการวิจัย เพื่อการออกแบบจัดสรรพื้นท่ีควรมี

ความครอบคลุม พิจารณาถึงการจัดสรรท่ีดินทางการเกษตรเพื่อทํากิน พื้นท่ีเมือง พื้นท่ีภูมิทัศนท่ีมี

เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับระบบเชิงนิเวศน ผลการวิจัยพบวา การออกแบบเชิงกล

ยุทธท่ีมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึง พื้นท่ีการเกษตร น้ํา ถนน ปาไม และหมูบาน โดยการออกแบบกล

ยุทธแบงเปน 4 ระดับสําหรับการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย กลยุทธระดับชาติ ตอง

พิจารณาถึงการออกแบบนโยบาย สําหรับภาพรวมมหภาค ท่ีมีการจัดทําโครงการในพื้นท่ี ท่ีมีความ

ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม กลยุทธระดับภาค เปนการวางแผนในการจัดสรรพื้นท่ี 

เพื่อในไปสูเปาหมายระดับชาติ โดยตองพิจารณาถึง ความแตกตางระหวางประชากรตางพื้นท่ี กลยุทธ

ระดับจังหวัด เปนการวางแผนพัฒนาพื้นท่ี โดยพิจารณาถึงโครงสรางทางวิศวกรรมของพื้นท่ี รวมถึง

การประสานงานระหวางภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจ โดยมีการรวมมือนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประเทศจีนอยูในทามกลางของระยะเวลาเปนประวัติการณและท่ีสําคัญของโอกาส

เชิงกลยุทธสําหรับท่ีดิน กลยุทธระดับทองถ่ิน เปนการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการรักษา

ความเปนประวัติศาสตร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดเมืองท่ียั่งยืน 
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 ดีน และคณะ (Dean et al., 2014) ศึกษาเกี่ยวกับตัวช้ีวัดสําหรับการขยายรูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจในการประเมินองคกรชุมชนอัจฉริยะเชิงนิเวศ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ

จัดลําดับความสําคัญในการออกแบบการกอสรางและการดําเนินงาน เราจะทําการวิจัยพัฒนา

อสังหาริมทรัพยสีเขียว โดยมีการสรางตัวแบบสําหรับธุรกิจกอสราง เพื่อใหธุรกิจนํามาใชกําหนด

เปาหมายในการดูแลส่ิงแวดลอม โดยพฤติกรรมขององคกรท่ีทําใหเกิดส่ิงแวดลอมสีเขียวประกอบดวย 

1) ระบุคุณสมบัติ   สีเขียว 2) การประชุมเพื่อสรางตัวแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพยสีเขียว 3) ธุรกิจ

สงเสริมสีเขียว 4) ตัวแบบสีเขียวสําหรับองคกร โดยการกําหนดเปาหมายในองคกรอัจฉริยะเชิงนิเวศ 

จะสงผลกระทบในเชิงบวกกับชุมชนทองถ่ิน รวมไปกับความสําเร็จทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน โดยแบบ

แผนในการดําเนินงาน การประเมินผล การออกแบบสีเขียว และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางปญหาดาน

ส่ิงแวดลอมและสังคม เพื่อสงเสริมใหเกิดอาคารสีเขียวสําหรับองคกรและชุมชน และสังเคราะหเปน 

ตัวบงช้ีเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยใชชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนองคกรใหดําเนินการท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม มีการระบุมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพใหองคการนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวท้ัง 4 

ดาน รวมถึงมีการประเมินผลเพื่อทราบความคืบหนาในการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม

สําหรับองคกร 

 เฟอรไรรา และคณะ (Ferreira et al., 2014) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบเกณฑ

มาตรฐานดานพลังงานและสภาพส่ิงแวดลอมสําหรับอาคาร (BREEAM ระบบอังกฤษและ LEED 

ระบบอเมริกา) เพื่อการกอสรางท่ียั่งยืนของโปตุเกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ

มาตรฐานดานพลังงานและสภาพแวดลอม โดยพิจารณาถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ มี

วัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 2) ในการมีสวนรวมตอการรับรูการ

ใชพลังงานและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการกอสรางอาคารของผูประกอบการ 3) เพื่อสงเสริม

การรับรองอาคารท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและนาเช่ือถือ 4) เพื่อกระตุนใหเกิดการคนหาสําหรับ

อาคารท่ีใชพลังงานอยางยั่งยืน โดยผลการวิจัยพบวา วิธีการประเมินท้ัง BREEAM และ LEED เปน

วิธีการท่ีสําคัญ เปนเครื่องมือในการประเมินดานพลังงานและส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ  

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการจัดการคุณภาพ 

 วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก (2559) ศึกษาเรื่องการนําระบบสารสนเทศมา

ใชเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการของท่ีพักอาศัย:คอนโดมิเนียม บทความนี้มีวัตถุประสงคสําคัญคือ 

เพื่อใหทราบถึงบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอท่ีพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียม ทําใหผูประกอบการ และเจาของหองพักในคอนโดมิเนียมไดผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ระบบสารสนเทศมาใชในการจัดดานการบริการ สําหรับนิติบุคคล เจาของรวมและผูพักอาศัยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และนําเสนอแนวทางในการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ 

สําหรับนักพัฒนาระบบสารสนเทศนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูพักอาศัย
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ในคอนโดมิเนียม โดยผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานทางดานการบริการของผูดูแลคอนโดมิเนียม

นั้นระบบสารสนเทศถือไดวามีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

บริการของผูดูแลท่ีพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมทํางานไดมีคุณภาพ ระบบสารสนเทศนั้นมี

ความสําคัญในกิจกรรมการจัดการทํางาน ต้ังแตการวางแผนการทํางาน การส่ังการ ความคุมการ

ทํางานในดานการบริการของผูใหบริการและผูรับบริการของคอนโดมิเนียมไดอยางสะดวก รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ระบบสารสนเทศจึงถือเปนระบบท่ีชวยทําใหเกิดคุณภาพการบริการของท่ีพัก

อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยระบบสารสนเทศนั้นสามารถจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะหผล 

แปลผลลัพธ อีกท้ังระบบสารสนเทศนั้นยังเปนเครื่องมือท่ีชวยเช่ือมชองทางขอมูลของเครือขายสังคม

ออนไลน ทําใหผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียมไดเขาถึงขอมูลทางสังคมรวมกันไดมากยิ่งข้ึน 

 ศศิณัชชา หอมคง (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจ

ซื้อ วิสตา การเดน คอนโดมิเนียม โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยประสมทาง

การตลาดท่ีมีตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ วิสตา การเดน คอนโดมิเนียมกลุมตัวอยาง คือ กลุมลูกคา

ผูซื้อ วิสตา การเดน คอนโดมิเนียม จํานวน 171ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานโดยใชการทดสอบคาสถิติ ไคสแควรเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการวิจัย

พบวา ระดับการศึกษา และระดับรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ โดยผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย อยูในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

เลือกซื้อหองขนาดกลางและเลือกหองท่ี เปนวิวภายนอกแบบวิวสวน การจัดโปรโมช่ันตางๆแกลูกคา

ผูสนใจซื้อคอนโดมิเนียม เชน การใหของสมนาคุณ ณ วันทําสัญญาในเวลาท่ีกําหนด การฟรี

คาธรรมเนียมตางๆ การจัดของแถมตามขนาดของหอง หรือ การจัดใหมีสวนลดเงินสดของการจาย

ดาวน เปนตน เพื่อกระตุนให ลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อไดยางรวดเร็วและสามารถโนมนาวหองท่ี

ตองการขายกอนเพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา สงผลถึงการขยายธุรกิจตอไปในอนาคตและเกิด

การบอกตอในช่ือเสียงท่ีดีของโครงการ 

 บุญเลย นอยนารถ และนพกร อุปถัมภ (2555) ศึกษาแนวทางการสงเสริมดําเนิน

กิจกรรม  5ส อูสุริยาการาจ โดยท่ีอูสุริยาการาจ ไดมีการดําเนินการใชวิธีการปรับปรุงตามกิจกรรม  5

ส และไดมีการใชเครื่องมือวิจัยโดยการใชแบบสอบถามในการวัดความพึงพอใจของผูใชบริการหลัง

การปรับปรุง โดยผลการวิจัยพบวา การจัดการ 5 ส. เปนกิจกรรมเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมในการทํางาน ประกอบดวย  1) ส. สะสาง มีบอรดจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องมือเก็บอยูตามจุด

ท่ีกําหนดหยิบใชงานสะดวก 2) ส.สะอาด สถานท่ีทํางานดูสะอาดตา มีแบงพื้นท่ีทําความสะอาดอยาง

ชัดเจนสงผลตอความพอใจในการใชบริการอยูในระดับสูง 3) ส. สะดวก สามารถตรวจเช็คไดรวดเร็ว
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ในการใหบริการ สําหรับผูมาติดตองาน ลูกคาเกิดความประทับใจในการบริการท่ีรวดเร็ว มีช้ันวางของ 

มีบอรดเก็บเครื่องมือ กําหนดจุดติดต้ังเพื่อสะดวกในการหยิบใชงาน ลดเวลาในการหาเครื่องมือและ

อุปกรณสามารถตรวจสอบและควบคุมปริมาณพัสดุตางๆ ไดงาย 4) ส สุขลักษณะ มีการปรับปรุง

สถานท่ีทํางานใหดูเปนระบบระเบียบ ทําใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน และการใชบริการ 3) ส.

สรางนิสัย พนักงานมีความเขาใจในกิจกรรมสําหรับปฏิบัติงานท่ีดี สงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ

ทํางานของพนักงานในองคกร 

 อัลคาฟฟ และคณะ (Alkaff et al., 2016) ศึกษาเรื่องอาคารใตดินท่ีมีตอประสิทธิภาพ 

สําหรับการใชพลังงาน เพื่อเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ภาวะโลกรอนไดถูกมองวาเปนปญหา

สําคัญในการดํารงอยูของมนุษยชาติ อันเกิดจากความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในช้ัน

บรรยากาศเพิ่มข้ึน  ท่ัวโลกจึงใหความสนใจในประเด็นการอนุรักษพลังงาน เพื่อลดกาซ

คารบอนไดออกไซด บทความนี้มีวัตถุประสงค ศึกษาภูมิปญญาโบราณในการใชแผนดินเปนผูดูแล

อุณหภูมิ กับอากาศท่ีรุนแรง วิธีการศึกษา เปนการสํารวจท่ีอยูอาศัยใตดินในประวัติศาสตร สํารวจท่ี

อยูอาศัยใตดินในปจจุบันท่ัวโลก ท้ังดานผลประโยชนและขอเสีย ท่ีมีตอการรักษาสภาพอากาศ ใน

มุมมองของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยผลการศึกษาพบวามีศักยภาพท่ีนาประทับใจท่ีจะกลายเปนวิธีการ

แกปญหา สภาวะอากาศท่ีรุนแรง ท้ังสภาพอากาศรอน และสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อใหเกิดการลด

ใชพลังงานของเครื่องทําความรอนระบายอากาศและระบบเครื่องปรับอากาศ ในอาคารเทคนิคการ

ระบายความรอนนี้ เปนความคิดสรางสรรคและแบบด้ังเดิมท่ีทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการ

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ลดการใชพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิล ท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซด บทความนี้ไดเสนอแนวคิดการออกแบบของแผนดินท่ีกําบังท่ีอยูอาศัย ในรูปแบบ

แตกตางกันท่ัวโลก การออกแบบการใชงาน สถานท่ี ระยะเวลาและสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการ

อนุมาน รูปแบบการแสดงกราฟกสําหรับภาพรวมเสมือนจริงของโครงสรางใตดิน ท่ีเปนสถานท่ีต้ังของ

ท่ีอยูอาศัย เพื่อตรวจสอบของเทคนิคเปลือกอาคารท่ีมีประสิทธิภาพในการชวยระบายและรักษาสภาพ

อากาศท่ีมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

 ออลวัน และคณะ (Alwan et al., 2016) ไดทําการศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนา

อยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศอังกฤษผานกรอบการทํางานสําหรับการพัฒนา

อยางยั่งยืนเชิงกลยุทธโดยใชการสรางแบบจําลองของขอมูลอาคาร งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับปจจัยเปนสาเหตุท่ีเปนผลดานลบท่ีไมกอใหเกิดความยั่งยืน ท้ังทางดานผูนํา

ท่ีไมมีประสิทธิภาพและ วัฒนธรรมองคกรไมดีเทคโนโลยีท่ีลาสมัย และไมมีประสิทธิภาพโลจิสติกส 

บทความนี้นําเสนอกรณีศึกษาแสดงใหเห็นถึงวิธีการต้ังแตในอดีต ในอุตสาหกรรมการกอสราง การ

วิจัยครั้งนี้ไดขอมูลจากสัมมนากลุมรวมกันระหวางอุตสาหกรรมฝายวิขาการ และฝายปฏิบัติในการ

ผลิต 15 องคกร เพื่อการออกแบบใหเกิดความยั่งยืน สําหรับท่ีอยูอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ของประเทศอังกฤษ โครงการนี้ไดใชขอมูลอาคารการสรางแบบจําลอง (Building Information 

Modelling : BIM) เปนตัวแบบการทํางานใหมท่ีทํางานรวมกันสอดคลองกับวิธีการสมัยใหมกอสราง

(Modern Method of Construction : MMC) วัตถุประสงคของการศึกษาไดเนนศึกษากลยุทธ 

รวมถึงภาวะผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพ เพื่อแสวงหาวิธีการท่ีทําใหเกิดประโยชนสูงสุดของการสรางตัว

แบบจําลอง BIM และ MMC เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวาการ

รวมกลุมของกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนได (Framework for Sustainable Strategic 

Development:  FSSD) โดยการออกแบบลงไปในการจัดซื้อจัดจางการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ

โดยการวางแผนนี้มีการควบคุมและลดความสูญเสียจากการใชงบประมาณท่ีไมมีประสิทธิภาพเปน

วิธีการสําหรับการดําเนินนโยบายจากดานลางข้ึนไปถึงผูนําในโครงการเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือน

โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียงบประมาณ และใชประโยชนจากงบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 นีลเส็น และคณะ (Nielsen et al., 2016) ภาวะผูนําท่ีสงผลกระทบตอความปลอดภัย

ในการทํางานในอาคารใตดิน เพื่อผลิตพลังงานความรอนประเภทปโตรเลียม วัตถุประสงคของ

งานวิจัย เพื่อหารูปแบบของการเปนผูนําท่ีสงผลตอความปลอดภัยในการทํางาน การศึกษานี้มุงศึกษา 

ความสัมพันธ และผลกระทบของภาวะผูนําตอความปลอดภัยในการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ภาวะ

ผูนําอยางสรางสรรคจะชวยใหสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ลดความตึงเครียดในการ

ปฏิบัติงาน และพนักงานรูสึกมีความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงผูนําท่ีมีการตรวจสอบการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยสงผลใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ลดความสูญเสียอันเกิดจาก

ความไมปลอดภัยในการทํางาน และนํามาสูการรักษาพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการทํางาน และ

เกิดการพัฒนาองคกรไปสูความยั่งยืน 

 ซีล และแมททิมอร (Seal and Mattimoe, 2014) กลยุทธการควบคุมการทํางาน โดย

เนนความมีสวนรวมลดความตึงเครียดในการทํางาน งานวิจัยนี้ตองการหาแนวทางเพื่อสรางกลยุทธใน

การลดความตึงเครียดในงานท่ีตองอาศัยการทํางานรวมกัน โดยใชแนวทางดานการเงินเปนตัว

ตรวจสอบและควบคุม บทความนี้แสดงใหเห็นวา ความตึงเครียดขององคการ เปนผลมาจากความ

ขัดแยงระหวางเปาหมายและเหตุผลท่ีแตกตางกันในฝายตางๆ ท่ีตองทํางานรวมกัน เชน การตลาด, 

การขาย, การจัดการรายได และการเงิน แมวาจะมีหลักฐานของฝายบัญชีท่ีทําหนาท่ีเปนผูดูแลระบบ 

ในบางสถานการณ เชน ฝายตลาดจะรูสึกวาถูกฝายบัญชีควบคุม โดยองคการมีนโยบายวางแผนใน

ระยะส้ันหรือกลยุทธการประหยัดคาใชจาย โดยการแกปญหาเหลานี้จะกระทําได โดยเปล่ียนจากการ

ควบคุมตรวจสอบทางบัญชีไปเนนการควบคุมและการพัฒนาผลการทํางานผานการรายงานผล

ยอดขายแทน จะทําใหลดความตึงเครียดสําหรับการทํางานในองคการได 
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 เซนเชสซ และคณะ (Sanchez et al., 2013) ศึกษาเรื่องรูปแบบมาตรฐานสําหรับ

กระบวนการการบริหารโครงการ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ โดยบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคใน

การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑแบบ การจัดการโครงการออกแบบบนพื้นฐานความรู (Project 

Management Body of Knowledge: PMBOK) และการควบคุมสภาพแวดลอมโครงการ (Project 

IN Controlled Environments: PRINCE2) ผลการวิจัยพบวา  PMBOK เปนกระบวนการบริหาร

จัดการโครงการท่ีไมซ้ํากันเพื่อสรางความมั่นใจวา โครงการจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอดไป รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชของทักษะและความสามารถใน

กระบวนการเหลานี้ จะอธิบายไวในพื้นท่ีของความรู อยางไรก็ตามกระบวนการผลิตภัณฑท่ีมุงเนนการ

ท่ีอยูนอกขอบเขตของคาแนะนําท่ีไมไดหมายความวาควรละเลยแทนการกระบวนการของการบริหาร

โครงการและกระบวนการท่ีมุงเนนผลิตภัณฑท่ีมีการซอนทับและมีปฏิสัมพันธกันตลอดอายุของ

โครงการ PRINCE2 เปนการอํานวยความสะดวกในกระบวนการท่ี อธิบายส่ิงท่ีควรจะเกิดข้ึน โดยการ

นําวิธีการนี้มาใช ตองรวม กระบวนการท่ีสําคัญคือการปรับกระบวนการตามรูปแบบความตองการ

ของโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งข้ันตอนการจัดการ PRINCE2 โครงการตองมีการวางแผนการ

ตรวจสอบและข้ันตอนการ ควบคุม โดยเนนการควบคุมแบบหนวยตอหนวย เพื่อการสงมอบ 

ผลิตภัณฑ ท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ของความตองการท่ีแตกตางกัน 

 วิจิตรบุษบา มารมย (2545) บทความนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาแนวคิดตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และเพื่อนําเสนอพัฒนาการของการประกอบอาชีพ

การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารท่ีไดมีการอางถึงในมุมมองของสถานท่ีทํางาน (workplace) ใน

ปจจุบัน และพื้นท่ีการทํางาน (workspace) ในอนาคต เพื่อเปนการกระตุนสํานึกสวนรวมของส่ิงท่ี

เกิดข้ึนรอบตัวบุคคล ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (facility manager)นั้น เปน

ผูบริหารจัดการความซับซอนอันเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานขององคกรเชนเดียวกับผูบริหารจัดการ

โครงการท่ัวไป แตผูบริหารจัดการทรัพยากรอาคารยังมีเงื่อนไขสําคัญของความเปนอยูท่ีดีของมนุษย 

พนักงานในอาคารนั้น ๆ ในการบริหารจัดการดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับแนวทางการทํางานใน

อนาคตท่ีไดกลาวมาแลวความขัดแยงหรือลักษณะท่ีสวนทางกันระหวางเปาหมายขององคกรและ

สภาพการทํางาน ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางภาพลักษณขององคกร (image) ท่ีตองการความ

มั่นคงและความไมวุนวายอันเนื่องมาจากความเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมการทํางานในแตละ

ชวงเวลาการทํางานกับความตองการการทํางานเปนทีมโดยใชระบบสารสนเทศในการส่ือสาร (virtual 

team) ความขัดแยงระหวางความตองการของมนุษยกับความตองการทางดานเทคโนโลยีอาคาร หรือ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีทํางาน เหลานี้ทําใหเกิดความทาทายในการทํางานของ

หลายอาชีพรวมท้ังผูบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร 
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 วีนีรา ทูดูรัท (Venera Todorut, 2012) ศึกษาเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร

โดยใชแนวทางการจัดการคุณภาพรวมในการตรวจสอบการทํางานอยางตอเนื่อง บทความนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองคการอยางยั่งยืน ดวยการพิจารณาประเด็นสําคัญ 

ประกอบดวย การวางแผนการดําเนินงาน ทางดานการเงิน ทางดานความตองการของลูกคา และ

ทางดานการจัดการนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได  โดยในการวิเคราะหขอมูล

เพื่อกําหนดเปาหมายใหกับองคกร ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูตัดสินใจ และกําหนดทิศทางวาองคกร

ตองไปทิศทางใด เพื่อใหเกิดการวางแผนการดําเนินงานไดอยางชัดเจน และองคกรตองมีการควบคุม

ตรวจสอบ และรายงานผลการทํางาน และนําไปปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืนแกองคกร 

 ราไฮมิ และคณะ (Rahimi et al., 2010) ศึกษาเรื่องโมเดลการควบคุมการบริหารความ

เส่ียงอยางครอบคลุม ในการทําเหมือง โดยในการทํางานใตพื้นดินตองเจอกับสภาพแวดลอมท่ีไมดี 

ขบวนการทํางานท่ีซับซอน และความหลากหลายของความโชคราย เชน กาซ ฝุนของถานหิน น้ําทวม 

ไฟและผลกระทบจากถานหิน ในความปลอดภัยของการทําเหมืองนั้นคอนขางมีความสําคัญ มีความ

ซับซอน และยากในการแกปญหา ทุกปญหาทางดานความปลอดภัยของการทําเหมืองจะตองลดความ

เส่ียง โดยการบริหารความเส่ียง จากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนอยางบอยครั้งในการทําเหมือง ทําใหเปนหัวขอ

สําคัญในการท่ีจะตองหาวิธีบางอยางเพื่อเปนการช้ีและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการทําเหมือง 

เพื่อกําจัดหรือลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุ และปองกันความเปนไปไดในการเกิดความโชคราย โดย

งานวิจัยนี้มุงศึกษาแนวทางการจัดการความเส่ียง และสรางวิธีตามหลักการทางวิทยาศาสตรและ

ระบบของเหตุผล ในการบริหารความเส่ียง และควบคุมวิธีการทําเหมืองดวยวิธีการสรางสรรคและ

ครอบคลุมในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง ผลการศึกษา

พบวา การจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมขอมูลวิเคราะหความเส่ียงและนํามาใช

สรางระบบการตรวจจับ ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การวิเคราะหความเส่ียง การประเมินบน

พื้นฐานความเส่ียง การควบคุมความเส่ียง การแจงเตือนความเส่ียง และการวัดผลจากความเส่ียง ดวย

การวัดผลลัพธการทํางานกับเปาหมายท่ีต้ังไว รวมถึงมีการควบคุมอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 

 เวลสช และคูชล่ิง (Welsch and Kühling, 2010) ศึกษาเรื่องเหตุผลในการบริโภคสินคา 

ผานการสํารวจอรรถประโยชนของผูบริโภค โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอรรถประโยชน

ของผูบริโภคท่ีมีตอการบริโภคสินคาท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แนวทางการศึกษาโดยการ

ทบทวนวรรณกรรม และแบบสอบถามผูบริโภคประมาณ 24,000 คนใน 27 ประเทศ ในเรื่องของ

อรรถประโยชนท่ีมีตอสินคา ผลการวิจัยพบวาอรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีมีตอการซื้อสินคาท่ีมี

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเกิดจากแรงจูงใจภายในเปนผลโดยตรงในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสวน
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แรงจูงใจภายนอกเปนเครื่องมือเพื่อกระตุนใหการบริโภคสินคาไดงายข้ึน โดยทางเลือกในการบริโภค

สินคาท่ีมีตออรรถประโยชนของผูบริโภคเกิดจากการสรางคานิยมทางวัตถุนิยมในการบริโภคสินคา ทํา

ใหเกิดอรรถประโยชนในการบริโภคท่ีเนนถึงสินคาท่ีทําใหผูบริโภคดูมีคุณคา มากกวาประโยชนท่ี

แทจริง และประโยชนตอส่ิงแวดลอม สวนการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้นมีผลใน

ทางบวกตออรรถประโยชนในการเลือกบริโภคสินคา 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการจัดการนวัตกรรม 

 นิติ รัตนปรีชาเวช (2554) ไดศึกษาแนวคิดนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพยดวยการ

วิเคราะหและ ทบทวนจากการสํารวจขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลทางวิชาการและจาก 410 

โครงการจาก 10 องคกรพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีมียอดขายสูงท่ีสุดในป พ.ศ. 2553 จากแหลงขอมูล

อินเทอรเน็ต เพื่อมุงสรุปนวัตกรรมในโครงการอสังหาริมทรัพยท้ังแนว ราบและแนวสูง โดยพบวา 

แนวคิดนวัตกรรมไดรับการประยุกตใชในหลากหลายวัตถุประสงคท้ังในดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ และ

นวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งสามารถแบงยอยไดเปนดานประโยชนใชสอย ดานการบริการ ดาน

เทคโนโลยีการออกแบบ กอสราง และดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑจะมี

ความสําคัญอยางมากในการสรางโอกาสทางการตลาด ใหกับองคการ ขณะท่ีนวัตกรรมกระบวนการ

จะมีสวนสําคัญในการรักษาไวซึ่งการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจน การพัฒนาผลิตภาพ

ขององคการ นอกจากนี้แนวคิดนวัตกรรมนับเปนสวนสําคัญในการสง เสริมองคกรพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ขนาดกลางและขนาดยอมในการมุงสูการตอบสนองตลาดเฉพาะอีกดวย 

 ปราโจโก (Prajogo, 2016) ศึกษาเรื่องความพอดีทางยุทธศาสตรระหวางกลยุทธ

นวัตกรรมและธุรกิจสภาพแวดลอมในการสงมอบประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ บทความนี้เปน

การศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจดานบทบาท (ในแงของพลวัตและการแขงขัน) ในฐานะปจจัย

ฉุกเฉินท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจและดานกลยุทธนวัตกรรมท่ีแตกตางกัน (ในแงของ

ผลิตภัณฑและกระบวนการ) ในการสงมอบประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ โดยใชขอมูลของ 207 

องคกร ผลิตในออสเตรเลีย, การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวากลยุทธนวัตกรรมท่ีมีการจัดการเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมแบบพลวัตร ชวยลดสภาวะการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางนวัตกรรม

ทางผลิตภัณฑ รวมถึงนวัตกรรมกระบวนการในการดําเนินธุรกิจโดยรวม, การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็น

ถึงความเหมาะสมดานกลยุทธระหวางส่ิงแวดลอมกับการแขงขัน และนวัตกรรมผลิตภัณฑกับกลยุทธ

นวัตกรรมกระบวนการ เปนตัวกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

ผลการศึกษานี้ใหความสําคัญกับความเหมาะสมดานกลยุทธหรือการจัดตําแหนงระหวาง

สภาพแวดลอมทางธุรกิจและกลยุทธในองคกร การแขงขันระหวางลักษณะท่ีแตกตางกันทาง

สภาพแวดลอมในการแขงขัน และกลยุทธ ท่ีแตกตางกันของนวัตกรรมดานผลิตภัณฑกับดาน

กระบวนการจะชวยใหเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหกับธุรกิจ 
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 ฉาง และคณะ (Chang et al., 2015) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการเปนผูนําดานนวัตกรรม

ผลิตภัณฑและดานนวัตกรรมกระบวนการผลิตในประเทศจีน บทบาทความสัมพันธของความสามารถ

ในการเขาซื้อกิจการ เพื่อซื้อความรู ท่ีมีผลทําใหเกิดพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต โดยใน

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ วัดประสิทธิผลของการเปนผูนําดานนวัตกรรมผลิตภัณฑและดาน

นวัตกรรมกระบวนการผลิต โดยผลการวิจัย พบวาในประเทศจีนการเปล่ียนแปลงในการเปนผูนํา 

สงผลกระทบทําใหเกิดความแข็งแกรงในนวัตกรรมผลิตภัณฑ และดานนวัตกรรมกระบวนการผลิต 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการท่ีครอบคลุมในการการตรวจสอบท้ัง 2 รูปแบบของการเปนผูนํา และความ

แตกตางของผูนําท้ัง 2 รูปแบบ โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑสงผลกระทบตอนวัตกรรมกระบวนการผลิต 

ดานบวก นอกจากนี้ยังพบวา ความสัมพันธระหวางผูนําและนวัตกรรมมีความสัมพันธกัน โดยภาวะ

ผูนําการเปล่ียนแปลงมีผลในการจูงใจพนักงาน และกระตุนความคิดสรางสรรคของพนักงาน ท่ี

สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ เปนผูนําในการทําธุรกรรมมุงเนนไปท่ีรักษาวิธีการผลิตท่ีมี

อยูและปรับปรุงการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 โดเนต และพาโบล (Donate and Pablo, 2015) ศึกษาเรื่องบทบาทความเปนผูนําดาน

การจัดการความรูท่ีสงผลตอนวัตกรรม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางการเปนผูนํา

ดานความรูขององคกร โดยมุงเนนไปท่ีการเปนผูนํา ในดานการจัดการความรู (KM) โดยใชแบบจําลอง

สมการโครงสราง (SEM) ในการศึกษา และตรวจสอบขอมูลและนําเสนอหลักฐานเชิงประจักษจาก

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดวยการวัดอัตราผลตอบแทนขององคกร โดยผลการศึกษาพบวา ผูนําทางดาน

การจัดการความรูส งผลใหเกิดนวัตกรรมการผลิต ทําใหองคกร  มีศักยภาพในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานในการสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ โดยการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ

ตองนํามาซึ่งความคิดริเริ่มท่ีจะแสวงหาส่ิงใหมเพื่อนําไปสูนวัตกรรม การจัดการความรูนี้องคการตองมี

ภาวะผูนําในการกระตุนใหเกิดการ สรางฐานความรู และการใชประโยชนของฐานความรู เชน การ

จัดเก็บการถายโอน และการประยุกตใชสําหรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 รัฟฟ (Ruff, 2015) ศึกษาเรื่องบทบาทวิสัยทัศนของผูนําองคกรในการสรางสรรค

นวัตกรรมและการจัดการเชิงกลยุทธ โดยสะทอนประสบการณจริงจากอุตสาหกรรมยานยนต ได

ทําการศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารองคกรยานยนตขามชาติ สําหรับการทํางานกับการมอบหมายงาน

นี้ โดยศึกษาถึงวิธีการแนวทางการพัฒนาระยะปานกลาง ถึงระยะยาวในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ท่ีมี

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและการตลาด รวมถึงกระบวนการนวัตกรรมและกลยุทธ วัตถุประสงคของ

การวิจัยนี้คือศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารองคกรยานยนตในประเด็นครอบคลุม ดานบทบาทและการ

ปฏิบัติงานในฐานะผูนําท่ีมีวิสัยทัศน โดยแนวทางการวิจัยเปนการศึกษาตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ลักษณะบทบาท และลักษณะการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีสงผลกระทบตอนวัตกรรม ผลการศึกษา

พบวา การออกแบบขององคการและกระบวนการออกแบบวางแผนของผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน นําไปสู
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การสรางนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ โดยเริ่มต้ังแตนวัตกรรมดานความคิด และนําไปสูการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับองคกร 

 เชง และคณะ (Cheng et al., 2014) การศึกษาการเช่ือมโยงระหวางนิเวศนวัตกรรม

และผลการดําเนินงานในภาคอุตสาหกรรมประเทศไตหวัน โดยในหลายองคกรพยายามทําองคกรให

เปนองคกรแหงนวัตกรรมเชิงนิเวศ ในขณะท่ีรูปแบบนวัตกรรมท่ีแตละองคกรยังมีคุณลักษณะของ

ตัวเอง โดยยังไมมีปจจัยท่ีทําใหเกิดการพัฒนารวมกันระหวางนวัตกรรมและส่ิงแวดลอมในการดําเนิน

ธุรกิจขององคการ จึงยังไมสงผลใหเกิดนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

โดยการพัฒนานวัตกรรมขององคการตองมีมุมมองแบบองครวม บทความนี้ไดศึกษาถึงนวัตกรรม 

กระบวนการผลิตภัณฑขององคการ และผลกระทบตอองคการในการดําเนินธุรกิจ โดยการนําทฤษฎี

มาใชสรางแบบจําลองสมการโครงสราง SEM มีการศึกษาจากลุมตัวอยางจํานวน 121 องคกร ซึ่งเก็บ

รวบรวมจากสมาคมการจัดการส่ิงแวดลอมประเทศไตหวัน ผลการศึกษาพบวานวัตกรรมเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมขององคการมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานท่ีแข็งแกรงทางธุรกิจ นอกจากนี้ 

กระบวนการและนวัตกรรมเชิงนิเวศในการสรางสินคา จะชวยเปนส่ือกลางในการนําเสนอความเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอมขององคกร ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาการพัฒนาโปรแกรมเชิงนิเวศนวัตกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 1) ผูบริหารจะตองเขาใจการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 2) ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ

รวมกันระหวางนวัตกรรมเชิงนิเวศท่ีแตกตางกัน 

 โนนากะ และคณะ (Nonaka et al., 2014) ศึกษาเรื่องขององคกรแบบพลวัตรสําหรับ

การสงเสริมความรูภายใตสถานการณเปล่ียนแปลง เพื่อสรางกระบวนทัศนใหมสําหรับทฤษฎีของ

องคกร โดยบทความนี้มีวัตถุประสงคตองการศึกษาแนวทางในการรักษาความสามารถในการแขงขัน

และมีความยั่งยืน นําไปสูการเติบโตขององคกรไดอยางตอเนื่อง โดยการใชแนวทางการสรางความรู

และภูมิปญญาใหม เพื่อทําใหเกิดวัตกรรมอยางตอเนื่อง โดยคําถามสําคัญสําหรับการวิจัย คือ วิธีการ

ท่ีพัฒนาองคการใหกลายเปนองคการแหงนวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชการศึกษารูปแบบท่ีองคกรควร

เปน ใชการสังเคราะหแบบพลวัตร ผลการศึกษาพบวา แหลงท่ีมาของนวัตกรรมท่ีแทจริงเกิดจากการ

สรางและการใชประโยชนของความรู โดยความสัมพันธระหวางการสรางและการใชประโยชนจาก

ความรูเปนความสัมพันธแบบพลวัตรท่ีมีการถายโอนความรู และการจัดการความรู โดยการจัดการ

ความรูจากการคนหาเหตุผลนํามาสูการคนหาความจริง กลายเปนความจริง โดยตองศึกษาสภาวะ

แวดลอมภายนอกเขามาเกี่ยวของและถายทอดความรู นําไปสูการออกแบบเกิดการสรางเทคโนโลยี

และกลายเปนนวัตกรรมในท่ีสุด 

 เฟอรีรา และคณะ (Ferrera et al.,2012 ) ศึกษาเรื่องการออกแบบกระบวนการจัดการ

นวัตกรรมเชิงนิเวศน ซึ่งการสรางนวัตกรรมเพื่อนํามาใชในการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมเปนวิธีหนึ่งท่ี

จะทาทายเทคโนโลยีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในการสรางนวัตกรรมกระบวนการออกแบบมีความ
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จําเปนเพื่อตอบสนองความตองการท่ีเพิ่มข้ึนสําหรับการผลิตอยางยั่งยืน วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ

การพัฒนารูปแบบการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเทคโนโลยีเชิงนิเวศนวัตกรรมทางวิศวกรรม

เคมี อยางเปนระบบ ผลการวิจัยพบวา ข้ันตอนการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 3 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1) การออกแบบแนวความคิด การบูรณาการสภาพแวดลอมท่ีมุงเนนวิธีการออกแบบท่ีเร็วท่ีสุด 

การออกแบบแนวคิดเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสรางกระบวนการผลิตเพื่อสราง

ผลิตภัณฑ และการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยในสวนท่ี 2) เกี่ยวของกับรูปแบบการบริหาร

การทํางาน สภาพแวดลอม และการรายงานผลทางดานนวัตกรรม และสวนท่ี 3) การออกแบบกล

ยุทธการจัดการ เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการจัดการโครงการ ใน

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงนิเวศนนวัตกรรมโดยใชคอมพิวเตอรในการจัดการออกแบบทางดานแนวคิด ดาน

การบริหารงาน และดานกลยุทธสงผลใหเกิดการออกแบบกระบวนการจัดการนวัตกรรมเชิงนิเวศนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 คิม และคณะ (Kim et al., 2012) ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ

และนวัตกรรม โดยนวัตกรรมเปนกลยุทธท่ีขับเคล่ือนองคกร และสรางโอกาส แตในการสราง

นวัตกรรมจาเปนตองมีการบริหารท่ีมีคุณภาพเปนองคประกอบ ดังนั้นในงานวิจัยนี้มุง ศึกษา

ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและนวัตกรรม โดยผลการวิจัยพบวา หลักการ

บริหารท่ีคุณภาพประกอบดวย การบริหารจัดการองคการ การฝกฝน ความสัมพันธพนักงาน การ

บริหารเชิงคุณภาพของผูผลิต ความสัมพันธลูกคา ขอมูลเชิงคุณภาพและรายงาน การบริหาร

กระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ สงผลตอนวัตกรรมดานผลิตภัณฑท่ีดีข้ึน 

 ลี และคณะ (Li et al., 2011) ศึกษาเรื่องการพัฒนาฐานขอมูลความรู: เครื่องมือในการ

ผลิตสินคาท่ีกําหนดข้ึนเองตามความตองการของลูกคา ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ฐานขอมูลความรู

ไดกลายเปนส่ิงท่ีสําคัญในสังคม รวมถึงระหวางประเทศในศตวรรษท่ี 21 ความรูคือ การรวมกันของ

ขอมูลและประสบการณ และสะทอนใหเห็นถึงความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ ความรูเปนส่ิงสําคัญท่ี

จะสนับสนุนกิจกรรมการผลิต การผลิตในรูปแบบเดิมไมเหมาะสําหรับธุรกิจท่ีมีการแขงขันท่ีรุนแรง มี

ความผันผวนทางการตลาด มีความหลากหลายของผลิตภัณฑท่ีเพิ่มข้ึนและการเปล่ียนแปลง ลูกคามี

ความตองการท่ีไดรับผลผลิตท่ีแตกตางจากเดิม โดยงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษา ความสําคัญของฐานขอมูล

ความรู และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลความรูท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดการผลิตท่ีตอบความ

ตองการลูกคาในปจจุบัน ผลการวิจัยพบวา การผลิตโดยใชฐานท่ีในรูปแบบใหม ไมเพียง แตสราง

โอกาส แตสรางความทาทาย ใหกับหลายองคกร ลักษณะของการผลิตตามคําส่ังซื้อของลูกคา (One-

of-a-Kind Production: OKPPD) เปน กระบวนทัศนการผลิตใหมในการผลิตสินคาท่ีกําหนดเอง 

ข้ึนอยูกับความพึงพอใจความตองการของลูกคาแตละราย ขณะท่ียังคงรักษาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของผลผลิต โดยมีการปรับแตงผลิตภัณฑใหตรงความพอใจลูกคามากท่ีสุด ในระดับสูง



81 
 

ท่ีสุด การพัฒนาผลิตภัณฑ (product development: PD ) และกระบวนการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง

เพื่อนําไปใชประโยชนไดดีท่ีสุด ภายใตเหตุเหตุผลทางดานเทคโนโลยีและทรัพยากร มีตัวอยาง

มากมาย เชน องคกร ผลิตหนาตางและประตู รองเทา, เส้ือผาตัดเย็บออกแบบ เปนตน องคกร การ

ผลิตหนาตางและประตู เปนตัวอยางในเรื่องของขนาดวัสดุราคาและโครงสรางอาจแตกตางกัน ตาม

ความตองการท่ีแตกตางจากลูกคาแตละราย เชน องคกร มีการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีลูกคากําหนดเองได 

เพื่อ ตอบสนองความตองการเหลานี้ เพื่อท่ีองคกรจะไดรับกําไรสูง โดยแนวทางในการจัดการ

ฐานขอมูลความรูพบวา การเปล่ียนแปลงตามความตองการของลูกคาไดโดยการสํารวจความตองการ

ของลูกคา การปรับปรุงตามความตองการของลูกคา การตอบสนองอยางรวดเร็วตามคําส่ังของลูกคา 

การลดชวงเวลาสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ ไดโดย การใชความรูประวัติศาสตรของผลิตภัณฑนั้น 

การแกปญหาความซับซอนของการผลิตไดโดย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการการปรับปรุงใช

คาใชจายท่ีสูง แกปญหาโดย มีการส่ือสารระหวางวิศวกร การผลิตท่ีความสําเร็จในครั้งเดียว และการ

เรียนรูจากประสบการณ การแกปญหาความจํากัดของทรัพยากร แกปญหาโดยการแลกเปล่ียนความรู

และการแบงปน การควบคุม มีความเปนอิสระระหวางองคกร การแกปญหาการสูญเสียของ

ผูเช่ียวชาญและวิศวกร แกปญหาโดย ติดตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีผานมา การฝกอบรม

สําหรับพนักงานใหมจากผูมีประสบการณ 

  ลี และคณะ (Li et al., 2009) ศึกษาเรื่องการปรับตัวของผูประกอบการและผลการ

ดําเนินงานองคกร : ในมิติกระบวนการสรางความรู งานวิจัยนี้มุงศึกษาถึงกระบวนการถายโอนความรู

ในดาน นวัตกรรม ความกลาเส่ียง ความกาวหนาขององคกร ความรุนแรงทางการแขงขัน ความอิสระ

ในงาน ศึกษากระบวนการความรู สร า งสรรค  ในด านการ จัดการความรู  (Socialization 

Externalization Combination Internalization: SECI) รวมถึงศึกษา ผลการทํางานขององคกร ใน

ดาน ประสิทธิภาพ การเติบโต และดานกําไร ขององคกร เพื่อศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการใน

ดานกระบวนการความรูท่ีสรางสรรค ขององคกร การสํารวจตัวอยางครั้งนี้ไดทําการสํารวจจาก

ผูประกอบการรายใหม โดยสงแบบสอบถามไปท้ังหมด 598 ชุด โดยสงแบบสอบถามทางMail และ

ไดรับการตอบกลับและใชได ท้ังหมด 165 ชุด งานวิจัย ผลการศึกษาพบวา การปรับตัวของ

ผูประกอบการ ดานนวัตกรรม ความกลาเส่ียง ความกาวหนาขององคกร ความรุนแรงทางการแขงขัน 

ความอิสระในงาน ศึกษากระบวนการความรูสรางสรรค สงผลตอการประสิทธิภาพองคการในดาน 

การเติบโต และดานกําไร ขององคกร  

 ทราซี่ และคณะ (Tracy et al., 2008) ศึกษาเรื่องนวัตกรรมท่ีกอใหโอกาสใหม ในการ

จัดซื้อท่ัวโลก: การประเมินจริยธรรมและความสัมพันธของผลการดําเนินงาน โดยฝายบริหาร และฝาย

วิเคราะห นั้นตองสงเสริม นวัตกรรมในการจัดซื้อจัดจางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ส่ิงสําคัญอยางยิ่ง

ในการจัดการของฝายจัดซื้อคือ ตนทุน นวัตกรรม การจัดการของผูขาย ความรับผิดชอบตอสังคมและ
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ส่ิงแวดลอม ระบบทํางาน การควบคุม ซึ่งการจัดการนี้ตองข้ึนอยูกับเวลา นวัตกรรม ในหวงโซอุปทาน 

การเปล่ียนแปลงใน ผลิตภัณฑ ในกระบวนการผลิต หรือการบริการ เพื่อใหเกิดการลดตนทุน หรือ

เพิ่มประสิทธิผล ซึ่งทําใหลูกคามีความพอใจยิ่งข้ึน ในประเด็นเรื่องของ นวัตกรรมในหวงโซอุปทาน

เปนปญหาท่ีทาทาย เพราะเรื่องกฎหมาย นโยบาย นั้นเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธระหวางประเทศ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินจริยธรรมและความสัมพันธของผลการดําเนินงาน โดยทําการ

สํารวจจากผูจัดการฝายจัดซื้อ ท้ังหมด 200 ตัวอยาง ตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการศึกษา ไดพัฒนามา

จาก การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องการตลาด หวงโซอุปทาน และการจัดการ ในการวัดตัวแปร แตละ

ตัวนั้น จะแบงการวัดออกเปน 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 7 หมายถึงเห็นดวยอยาง

ยิ่ง และมีการทดสอบคาความสัมพันธ โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการศึกษาพบวา 

การทํางานเปนทีม ความมีอิสระในการทํางาน การเรียนรูและการปรับตัว สงผลตอ นวัตกรรมของ

ผูประกอบการ คุณภาพของความสัมพันธตอสมาชิกในองคกรท่ีดี โดยปจจัยท่ีแวดลอมท่ีชวยสงเสริม

การทํางานไดแก บรรยากาศทางจริยธรรม เทคโนโลยี และปจจัยทางการตลาด ทําใหเกิดการจัดซื้อ

จัดจางท่ีมีประสิทธิภาพ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

 ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง และคณะ (2551) เทคโนโลยีส่ิงแวดลอมและการจัดการ: 

กรณีศึกษาการบริหารโซอุปทานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกร BMW วัตถุประสงคของงานวิจัย

นี้ เพื่อศึกษาการปฏิบัติและการวัดสมรรถนะผลสําเร็จตามยุทธศาสตรโซอุปทานท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม (Green Supply Chain Management Practice and Performance) โดยงานวิจัยนี้

ไดเลือกองคกร BMW (Bayerische Moteren Werke AG: BMW) เปนกรณีศึกษาการประยุกตใช

การปฏิบัติงานและวัดสมรรถนะผลสําเร็จตามกลยุทธโซอุปทานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผลจาก

การศึกษา พบวา BMW สามารถนําการรักษาส่ิงแวดลอมมาสรางเปนจุดแข็งใหกับตนเอง โดยนํา 

กิจกรรมภายใตการปฏิบัติตามยุทธศาสตรโซอุปทานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาประยุกตใชภายใน

ระหวาง และภายนอกองคกรต้ังแตข้ันตอนกอนเริ่มกระบวนการผลิต จนถึงสงมอบรถยนตใหลูกคา 

เชน การคัดเลือกและพัฒนาผูท่ีเกี่ยวของกับการผลิตตลอดสายงาน, การใหความสําคัญกับการ

ออกแบบช้ินสวนและตัวรถยนต การพัฒนา และปรับปรุงรถยนตใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

เพิ่มข้ึน ลดปริมาณการใชวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต จากรายงานผลประกอบการปพ.ศ. 

2549 ของ BMW แสดงผลลัพธในเชิงบวกของการเติบโตขององคกร เชน ผลกําไรสูงข้ึน, ความสูญเสีย

นอยลง, ความพึงพอใจของลูกคามากข้ึน, ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มข้ึน และตนทุนลดลง ผลลัพธ

ดังกลาวเกิดจากการใหความสําคัญตอการรักษาส่ิงแวดลอมของ BMW ซึ่งผลลัพธท่ีไดจากการ

วิเคราะหนั้นพบวาการนํากิจกรรมภายใตวิธีปฏิบัติมาประยุกตใช และนําการประเมินผลดําเนินจาก
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เกณฑการวัดสมรรถนะผลสําเร็จตามยุทธศาสตรโซอุปทานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาใชอยาง

เหมาะสม และเปนรูปธรรมชัดเจนจะสงผลดีเนื่องจากเปนการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

 เจบเบอร และคณะ (Jabbour et al., 2016) ศึกษาเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนในหวงโซ

อุปทาน การบริหารความสัมพันธและโครงสรางการการบริหารทรัพยากรมนุษยสีเขียว โดย

วัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อพัฒนาแนวคิดในดาน การบริหารทรัพยากรมนุษยสีเขียว  (Global 

Human Resources Management: GHRM) การจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว (Green Supply 

Chain Management: GSCM) การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : 

HRM) และการจัดการการดําเนินงาน (Operations Management: OM) อยางเปนองครวม 

เนื่องจากเกิดชองวางมากข้ึนในการรวมกลุมของการบริหารทรัพยากรมนุษยและอุปทานการจัดการ

หวงโซ (Supply Chain Management: SCM) ดังนั้นจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) เพื่อ

นําเสนอกรอบการทํางานแบบบูรณาการการทํางานรวมกันและสําหรับความสัมพันธระหวางการ

บริหารทรัพยากรมนุษยสีเขียวกับการจัดการหวงโซอุปทาน และ 2) เสนอผลกระทบของการ

ดําเนินงานรวมกันระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยสีเขียวกับการจัดการหวงโซอุปทาน สําหรับ

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการจัดการองคการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร และหวง

โซอุปทานท่ียั่งยืนอยางแทจริง โดยผลกาศึกษา พบวา การนําหลักบริหารดานการจัดการบุคคล และ

พัฒนาความรูเพื่อพัฒนากระบวนการ แนวคิดหวงโซอุปทานไดอยางบูรณาการ ชวยใหเกิดการทํางาน

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหเกิดผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เจคสัน และคณะ (Jackson et al., 2016) ศึกษาเรื่องการออกแบบเพื่อความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม และการสรางนวัตกรรมทางการจัดการท่ีมีคุณภาพท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน 

งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางนวัตกรรมทางการจัดการท่ีมีคุณภาพและความยั่งยืนของ

ส่ิงแวดลอม โดยในเรื่องการออกแบบการทํางานท่ีมีคุณภาพไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนส่ิง

ท่ีจําเปนในการทําใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุงตรวจสอบ

ความสัมพันธระหวางการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม และนวัตกรรมการจัดการท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหเกิด

ความยั่งยืนท้ังทางดานส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ โดยผลการวิจัยพบวาการจัดการคุณภาพนั้นเปนสวน

สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมในการจัดการยิ่งข้ึน และการออกแบบเพื่อความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น

สงผลทางบวกตอการจัดการคุณภาพ และการจัดการนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญ โดยองคกร ผูผลิต

ของสหรัฐ ท่ีมีการออกแบบเพื่อความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีนวัตกรรมการจัดการท่ีมีคุณภาพ 

สงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ลดของเสียและลดคาใชจายยิ่งข้ึน และมีสภาพแวดลอม

ท้ังในการทํางานท่ีดีข้ึน รวมถึงตัวองคกรมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน ท้ังกระบวนการผลิต 

และผลผลิต สงผลใหเกิดส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 
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 เวนเซล (Wenzel, 2016) การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการการประสานงานในการ

กํากับดูแลทางทะเลของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการวัตถุประสงคสําหรับ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบสาเหตุและวิธีการจัดการของสถาบันวิจัยทางทะเลในประเทศนอรเวย 

(Institue of Marine Research : IMR) ในการจัดการโครงสรางการประสานงานอยางเปนทางการ

ระหวางพื้นท่ีของการจัดการดานการประมงและการจัดการดานส่ิงแวดลอมทางทะเล ผลการวิจัยนี้ 

พบวา การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและโครงสรางการประสานงานท่ีถูกตองตามกฎหมายท่ีแตกตางกัน

ระหวางพื้นท่ีของการกํากับดูแลทางทะเล เปนปญหาสําคัญสําหรับหนวยงานตางๆ  ท่ีไมสามารถ

หาทางออกท่ีดีท่ีสุดได โดยผลการศึกษาพบวา การปรับโครงสรางของโครงสรางการประสานงานอยาง

เปนทางการไมจําเปนตองขับเคล่ือนดวยเหตุผล และปญหาการประสานงานท่ีไดรับรูรวมกัน แตตอง

เปนการแกปญหาจากความคาดหวังหรือ ความตองการของประชาชนท่ีมีตอองคกร หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ โดยการสรางระบบนิเวศวิธีการเพื่อการจัดการ (EAM) โดยผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา

ระบบ EAM ไดชวยยกระดับการประสานงาน และบูรณาการความพยายามในการวิจัยและท่ีปรึกษา

กิจกรรม ของ IMR 

 อารลันคายา และเอเทย (Arslankaya and Atay, 2015) ศึกษาเรื่องจัดการการ

บํารุงรักษาและการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเปลาในองคกรผูผลิต ผลิตภัณฑนม ในขณะท่ีองคการมี

สภาพแวดลอมการแขงขันท่ีสูง ความผันผวนท่ีไมคาดคิดท่ีนําไปสูการหยุดการผลิต สงผลทําใหสูญเสีย

รายได สูญเสียสวนแบงการตลาดใหกับคูแขงอันสงผลตอความลมเหลวทางธุรกิจ ดังนั้นการ

บํารุงรักษา การแผนการทํางานท่ีดีเปนเรื่องท่ีสําคัญในการปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากความผัน

ผวนภายในองคกร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการหาแนวทางการจัดการเพื่อลดความสูญเปลาใน

กระบวนการผลิต ผลการวิจัยพบวา การวางแผนการบํารุงรักษา ชวยลดตนทุนการผลิต ท่ีเกิดจาก

ความเสียหายในการทํางาน การบํารุงรักษาเปนระยะ ตามแผนชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณ 

และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน จะชวยเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานยิ่งข้ึน การนําระบบฐานขอมูล

มาใช ชวยลดการสูญเสียระยะเวลาในการทํางาน โดยมีการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อชวยจัดการเกี่ยวกับ

การจัดการการบํารุงรักษาตามแผน และไมไดวางแผนท่ีวางไว โดยการบํารุงรักษาทีมีประสิทธิภาพนั้น

ยังเกี่ยวของกับ ความรูและความเช่ียวในการทํางานของพนักงาน ในดานการใชเครื่องจักรเครื่องมือ

ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพลดการสูญเปลาจากการทํางานได 

 บุช และคณะ (Bush et al., 2015) ศึกษาเรื่องการกํากับดูแลการพัฒนาอยางยั่งยืนของ

ธุรกิจเครือขายระหวางประเทศ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดเครือขายทางธุรกิจ

ระหวางประเทศอยางยั่งยืน โดยผานการวิเคราะห 4 รูปแบบคือ การจัดการหวงโซอุปทาน (supply 

chain management: SCM), หวงโซสินคาโภคภัณฑท่ัวโลก (global commodity chains: GCC) 

หวงโซมูลคาท่ัวโลก (global value chains: GVCs) และเครือขายการผลิตท่ัวโลก (global 
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production networks: GPNs) ผลการศึกษา ดานการจัดกลุมอุตสาหกรรมหวงโซมูลคาท่ัวโลก ผาน

เครือขายการผลิต และการจัดการหวงโซอุปทานตางๆ พบวา การประสานงานในเศรษฐกิจโลก ยัง

ไมไดรับการจัดการในการสรางเครือขายหวงโซอุปทานท่ีเกิดความเช่ือมโยงและยั่งยืนเทาท่ีควร ควบคู

ไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดการเครือขายทางธุรกิจควรกําหนดเปาหมายไปท่ีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและ การบูรณาการเชิงนิเวศนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน กิจกรรมในเครือขายการผลิต

ท่ัวโลก โดยการจัดการเครือขายท่ีทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย กิจกรรมการ

เคล่ือนยายการผลิตท่ีนําสูการพัฒนาเครือขายธุรกิจอยางยั่งยืน ประกอบดวย การยกระดับ

กระบวนการเคล่ือนยายปจจัยการผลิต นําสูผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพการมากข้ึน การยกระดับสินคา 

ใหเกิดมีความซับซอนในกระบวนการผลิต และบริการมากข้ึน การยกระดับการทํางาน การเพิ่มทักษะ

โดยรวม ของกิจกรรมการทํางานดวยเทคนิคใหมๆ การปรับปรุงผลิตภัณฑในรูปแบบใหมๆ 

 เมอรีด และคณะ (Merad et al., 2014) ศึกษาเรื่องวิธีปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูความยั่งยืน

ของพื้นท่ีสาธารณะของประเทศฝรั่งเศส ในปจจุบันการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนความทาทายอยางมาก

สําหรับองคการ การพัฒนาอยางยั่งยืนข้ึนอยูกับลักษณะภายใน และภายนอกขององคการ รวมถึงส่ิงท่ี

องคการควรเก็บรักษาไว บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดศักยภาพขององคกร ในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยวิธีการประเมินเชิงรุก เปนการประเมินทุน (ทุน ในท่ีนี้ไมไดอาง

ถึงคําจํากัดความของคําในทางเศรษฐกิจ แตคํานิยามท่ีกําหนดในสังคมวิทยา (Ferragina, 2010) และ

นิเวศวิทยา (Jansson, 1994) โดยเกี่ยวของกับศักยภาพของมนุษย) ขององคการใน 3 สวน 

ประกอบดวย 1) วิธีการทํางานภายในองคกร 2) วิธีการดําเนินงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกัน ระหวาง

องคการ และประชาชน 3) ความทรงจําขององคกร เปนสวนท่ีแสดงถึงตัวตนขององคกรภาครัฐและ

ทรัพยสินของประชาชนภายใตความดูแลขององคการ โดยผลการศึกษาพบวาการพัฒนาอยางยั่งยืน

ขององคการ คือ ระบบการรักษาและการดูแล อยางสมดุลของทุนท่ีสําคัญ และมีการปรับตัวเขากับ

ระบบนิเวศ โดยการสูญเสียของความยั่งยืนขององคการ คือการท่ีองคการมีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนไปเปน

องคการท่ีลดศักยภาพในการดูแลและรักษาทรัพยากรใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ และรักษา

เอกลักษณของพื้นท่ีใหคงอยู เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 วาทาลิส และคณะ (Vatalis et al., 2013) ศึกษาเรื่ององคประกอบท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจสําหรับโครงการกอสรางอาคารสีเขียวอยางยั่งยืน การกอสรางเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมี

การใชทรัพยากรมากท่ีสุด และมีการปลอยมลพิษ สูสภาพแวดลอมเปนจํานวนมาก มีปลอยกาซเรือน

กระจกท่ัวโลก มีการผลิตขยะมูลฝอย นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา สูญเสียงบประมาณ

ประจําปสําหรับรักษาผูเจ็บปวยท่ีเกี่ยวของกับอาคารอยูท่ี 58 พันลานดอลลาร ดังนั้นเพื่อสุขภาพ 

และความสะดวกสบายในสภาพแวดลอมท่ีดี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการกอสราง

อาคารสีเขียวอยางยั่งยืน โดยแนวทางการวิจัยเปนการสํารวจและประเมินโครงการกอสรางจํานวน 32 
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โครงการ ท่ีมีการจัดการท่ีกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของการ

กอสรางท่ียั่งยืน ประกอบดวย การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ ในทุกข้ันตอนเริ่มต้ังแต การสกัด

วัตถุดิบผาน การประมวลผลวัสดุ การผลิต การกระจายการใชซอมแซมและการบํารุงรักษา และการ

กําจัดหรือรีไซเคิล โดยการบํารุงรักษาถือเปนปจจัยสําคัญในการใชอาคารอยางยั่งยืน การประเมิน

ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใชพลังงานทดแทนในอาคาร โดยอาคารประหยัดพลังงานใช

พลังงานนอยกวา ทําใหเกิดคาใชจายนอยในการดําเนินงาน และเพิ่มความสะดวกสบายประหยัดเงิน

สําหรับเจาของท่ีพักอาศัย การประเมินประสิทธิภาพการใชน้ํา โดยน้ําประปาท่ีมีความสะอาดผูบริโภค

สามารถ ด่ืมไดทําใหเกิดการลดตนทุนการใชจายสําหรับผูบริโภค การประเมินวัสดุกอสรางท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม การประเมินผลของส่ิงแวดลอมวัสดุกอสราง เริ่มตนดวยการสรางเกณฑสําหรับการ

ประเมินผลของวัสดุกอสราง เกณฑวัสดุท่ีอาจแตกตางกันตอโครงการ ข้ึนอยูกับเกณฑถาโครงการคือ

การกอสรางใหม และการปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูเดิม การประเมินการลดการสรางขยะ การกอสราง

และการจัดการของเสียการรื้อถอนไดกลายเปนหนึ่งในปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ การประเมินการลด

การสรางสารพิษ การประเมินคุณภาพอากาศ การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี และการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน การประเมิน โครงการนวัตกรรมส่ิงแวดลอมและบริการ นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอมในการ

กอสราง คือการพัฒนาของโครงการท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน. ซึ่งรวมถึงชวงของความคิดจากการ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเทคโนโลยี ความกาวหนาเสนทางนวัตกรรมท่ียอมรับของสังคมท่ีมีตอการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

 ลี และยู (Lee and Yu, 2012) ศึกษาเรื่องรูปแบบโครงการการจัดการระบบสารสนเทศ

ท่ีประสบความสําเร็จ โดยความหลากหลายสวนบุคคล และความหลากหลายในองคกร ตลอดจน 

รูปแบบข้ันตอนในการทํางาน มีสวนทําใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทํางาน

ในองคกร การจัดการดานซอฟแวรจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ส่ิงสําคัญท่ีทําใหโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีนั้นประสบ

ความสําเร็จ และมีความกาวหนาอยางมาก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ระบบ PMIS นั้นเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ดานปริมาณ และดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งท้ัง 2 ส่ิงนี้เปนปจจัย ทําให

องคกรประสพความสําเร็จ โดยผูวิจัยไดสราง กลไก และเกณฑ ท่ีทําใหองคกรปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดศึกษาความเปนเหตุเปนผล ระหวาง ผูใชขอมูล และการทํางาน

ใหเกิดผลสําเร็จ โดยการเก็บขอมูลของงานวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากการแจกแบบสอบถามสงไป

ทางE-mail ในกลุมผูใช ASP-based ในประเทศเกาหลีใต โดยเปนการศึกษาขอมูลขององคกรภาครัฐ 

16 โครงการ องคกรภาคเอกชน 19 โครงการ มีกลุมตัวอยางท้ังหมด 253 ตัวอยาง ผูออกแบบระบบ 

113 ตัวอยาง ผูดูแลระบบ 140 ตัวอยาง เปนการวิเคราะหปจจัย 23 ปจจัย ดวยดวยการวิเคราะหเชิง
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ยืนยัน (CFA) และวิเคราะหสมการโครงสราง(SEM) ดวยวิธี AMOS 18.0 จากการศึกษางานวิจัยช้ินนี้

ทําใหพบไดวา การจัดการขอมูลขาวสารทางดานสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ไมวาจะเปนทางดาน ระบบ 

ขอมูล และการบริการ ของสารสนเทศนั้นชวยทําใหการปฏิบัติงานในองคกรมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามระบบสารสนเทศจะทํางานไดนั้นตองผานผูใชงานสารสนเทศ เมื่อ

ผูใชงานระบบสารสนเทศมีความเขาใจระบบ รวมถึงมีความพอใจในระบบสารสนเทศท่ีตนเองใชงาน

แลว จะเปนปจจัยสงผลใหระบบสารสนเทศทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 มอรด เซลลิช และคณะ (Mohd.Salleh et al., 2012) ศึกษาเรื่องการจัดการองคการ

เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยใชแนวทางในการจัดการขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการท่ีมีคุณภาพท่ีชวยลดความสูญเปลาจากการปฏิบัติงาน องคกรรถยนต ประเทศมาเลเซีย 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการท่ีมีคุณภาพท่ีชวยลดความ

สูญเปลาจากการปฏิบัติงาน เกิดการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนวิธี

ปฏิบัติท่ีบูรณาการระหวางการจัดการคุณภาพกับการลดความสูญเปลาในการปฏิบัติงาน สําหรับความ

ผิดพลาดท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการกับปญหาดานระบบการส่ือสารท่ีไมไดผล เปาหมาย

สูงสุดของระบบการจัดการสารสนเทศ คือการการบรรลุประสิทธิภาพการส่ือสารท้ังหมดของระบบ

การจัดการคุณภาพ และระบบการจัดการเพื่อลดความสูญเปลาในการผลิต วิธีการศึกษาเปนการ

สํารวจ องคกรผูจัดจําหนายรถยนตจํานวน 30 องคกรในประเทศมาเลเซีย และวิเคราะหโดย Minitab 

V16 พบวา องคกรสรางรายไดมากข้ึนและเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน โดยผลการศึกษา

พบวา องคกร สวนใหญเห็นดวยกับวิธีการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการท่ีมีคุณภาพท่ีชวยลดความ

สูญเปลาจากการปฏิบัติงาน โดยแบงเปน 5 ระดับเพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ระดับท่ี 1)  

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและการดําเนินงานท่ีรวบรวมบันทึกขอมูลการทํางานท่ีอยูในความดูแลโดย

บุคลากรในพื้นท่ี ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็นดวย 85.7% ระดับท่ี 2) วิเคราะหขอมูล

ดําเนินการ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน ควบคุม และวิเคราะหแนวโนมผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อการวางแผนสําหรับการพัฒนานโยบายกิจกรรมการปรับปรุงการฝกอบรมและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็นดวย 82.7% ระดับท่ี 3) ขอมูลและความรูท่ี

จะใชรวมกันท่ัวท้ังองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับลูกคา ซัพพลายเออร และผูท่ีมีสวนรวมใน

โปรแกรมการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็นดวย 82.2% ระดับท่ี 4) 

บุคลากร ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลการดําเนินงานท่ีมีความนาเช่ือถือและทันตอเหตุการณสําหรับ

การทํางานการจัดการการวางแผนและคุณภาพการประเมิน ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็น

ดวย 78.5% ระดับท่ี 5) การดําเนินงานขอมูลทางการเงินท่ีมีอยูในทุกท่ีทุกเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ชวงเวลาของการขนสงเพื่อลดสินคาคงคลังท่ี ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็นดวย 78.0% 
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 เชน และคณะ (Chen et al., 2012) ศึกษาเรื่องแนวทางการเลือกกลยุทธธุรกิจ ดานการ

จัดการหวงโซอุปทานสีเขียว ผานข้ันตอนการวิเคราะหรูปแบบเครือขาย การศึกษาครั้งนี้ไดเนนถึงการ

จัดการหวงโซอุปทานสีเขียว (GSCM) กลยุทธในการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยศึกษาผูประกอบการท่ีดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

พรอมทําความเขาใจสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร เพื่อสรางกลยุทธท่ี

ประสบความสําเร็จ งานวิจัยนี้พบวาการบริหารจัดการหวงโซอุปทานสีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพมีปจจัย

สําคัญทางธุรกิจท่ีสําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย 1) การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 2) การออกแบบ

การจัดซื้อการผลิตสีเขียว 3) การตลาดการบริการสีเขียว และ 4) การเช่ือมโยงท่ีเกี่ยวของในกิจกรรม

หวงโซอุปทานสีเขียว โดยปจจัยองคประกอบและกิจกรรมกลุมเครือขายและองคประกอบใน

กระบวนการวิเคราะหเครือขายหวงโซอุปทาน (ANP) มีความสัมพันธกันข้ึนอยูกับรายละเอียดข้ันตอน

การแกปญหาท่ีซับซอน กลยุทธการเลือกและประเมินผลในกิจกรรมหวงโซอุปทานสีเขียวท่ีสําคัญ 4 

ประการสําหรับการทํางานขององคกร 

 หลุย (Liu, 2011) ศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการของผูประกอบการท่ีใชทฤษฎีหวง

โซอุปทานโลจิสติกท่ีทันสมัย โดยวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาบริบทการจัดการโลจิสติกสท่ีมี

ประสิทธิภาพในการจัดการหวงโซอุปทาน ผลการวิจัยพบวา ระบบการจัดการกระบวนการหวงโซ

อุปทาน การจัดการโลจิสติกสสามารถทําใหกระบวนการทํางานในหวงโซทานมีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมของท้ังส่ีดานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการดาน การจัดซื้อ การจัดการคลังสินคา 

การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ การจัดการขอมูล เกิดการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการท่ี

สามารถลดตนทุนดานโลจิสติกส เปนประโยชนตอการบริหารทรัพยากรขององคกร 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการพัฒนาองคการ 

 บลู และคณะ (Bull et al., 2016) ศึกษาเรื่อง จุดแข็ง จุดออน และวิกฤต โอกาส การ

จัดการในงานบริการท่ีใสใจระบบนิเวศงานทางดานการบริการในระบบนิเวศนั้น เปนรากฐานท่ีสําคัญ

ของการพัฒนาระบบนิเวศอยางยั่งยืน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคศึกษาจุดแข็ง และปจจัยภายนอกท่ีมี

อิทธิพลตอระบบพื้นฐานงานบริการท่ีใสใจระบบนิเวศ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการปรับปรุงงานการ

บริการเชิงนิเวศ  โดยบทความนี้ พบวา ระบบการบริการเชิงนิเวศ มีจุดแข็ง คือวิธีการท่ีเปนสห

วิทยาการและเครื่องมือส่ือสารท่ีมีประโยชน สวนจุดออนคือมีการนําระบบการบริการเชิงนิเวศมาใช

โดยขาดความรูและไมไดคิดตามมูลคาท่ีแทจริงของธรรมชาติ  สวนโอกาส คือ มีนโยบายท่ีสนับสนุน

ดานส่ิงแวดลอม รวมถึงผูบริโภคมีความใสใจ และสนใจในส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน และในดานอุปสรรค คือ 

ผูประกอบการยังไมใหความสําคัญกับระบบนิเวศมากนัก 

 ทาจัดดินา และคณะ (Tajuddina et al., 2015) ตัวแบบการพัฒนาคนเกงเพื่อแกปญหา

วิกฤตของคุณภาพชีวิตพนักงานธนาคารในประเทศมาเลเซีย บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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แกปญหาวิกฤตของพนักงานท่ีมีอายุนอยในประเด็นของความภักดีในองคกร และพนักงานท่ีมีอายุมาก

ในประเด็นของปญหาสุขภาพ โดยการสรางตัวแบบการสรางตัวแบบการจัดการคุณภาพ โดยเก็บ

ขอมูล และความสัมพันธท่ีมีทางดานบวกตอองคกร โดยผลการศึกษาพบวาการเห็นคุณคาของ

พนักงาน และความคิดสรางสรรคของพนักงาน  การดูแลรวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแก

พนักงาน และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีกอใหเกิดความไมพอใจของพนักงานท่ีมีตอองคกร รวมถึงบรรยากาศใน

สถานท่ีทํางานท่ีดี อีกท้ังการรักษาสมดุลระหวางงาน และอารมณของพนักงาน ทามกลางการแขงขัน

และการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ชวยทําใหพนักงานในองคการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 อโบลไฟซล มิเรีย และคณะ (Abolfazl Miria et al., 2014) ศึกษาเรื่องการออกแบบ

วิธีการและข้ันตอนสําหรับการฝกอบรมพนักงานองคการ การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อระบุ

ลักษณะเฉพาะท่ีจําเปนในการฝกอบรมพนักงานขององคการ โดยวิเคราะหภาพรวมสําหรับการ

ฝกอบรมเพื่อการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาข้ันตอนการ

ฝกอบรมและวิธีการฝกอบรม นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางใหมของการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ โดย

มุงเนนวิธีการเพื่อพัฒนาพนักงาน โดยพยายามปลูกฝงความมีเหตุผลและกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพสําหรับการดําเนินงานท่ีดีข้ึนใหแกพนักงาน  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคใหหัวหนาฝาย

บุคคลมีแนวทางสําหรับฝกอบรมพนักงานในองคกร โดยผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมพนักงาน

องคกร การประยุกตใชความรูทักษะคานิยม ความเช่ือ ทัศนคติในการปรับปรุง และการพัฒนา

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองคกร หลักสูตรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของการฝกอบรมสําหรับ

พนักงานในองคการคือการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหแกพนักงานในองคการ ซึ่งจะชวยลด

คาใชจายโดยรวมของการดําเนินงานขององคกร โดยแนวทางการจัดการคุณภาพเปนหนึ่งในคุณสมบัติ

ท่ีสําคัญท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาองคการ  ในระยะยาวการจัดการคุณภาพรวม (TQM) และเทคนิค

การจัดการคุณภาพอื่น ๆ ท่ีตองใชพนักงาน การฝกอบรมเปนส่ิงสําคัญท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงาน

ท่ีประสบความสําเร็จ  ลดการลาออกของพนักงาน โดยผลการศึกษาพบวา การออกแบบหลักสูตรการ

ฝกอบรมบุคลากร มีผลตัวช้ีวัดการดําเนินงานประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนแรก วิเคราะหการ

ดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคล ข้ันตอนท่ีสอง การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมดานการ

เรียนรู และตรวจสอบการฝกอบรม ข้ันตอนท่ีสาม พัฒนาส่ือการฝกอบรมขององคการท้ังนําเสนอผาน

ระบบสารสนเทศ ข้ันตอนท่ีส่ี ดําเนินโครงการฝกอบรมขององคการ โดยการส่ือสารกับพนักงานทุกคน

ในองคการ และข้ันตอนท่ีหา ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการฝกอบรมโดยการดําเนินการสัมภาษณ

ติดตามสํารวจผลการฝกอบรมของบุคลากรในองคการ 

 อาคราม และคณะ (Akram et al., 2014) ศึกษาเรื่องการจัดการคนเกง: ทฤษฎีท่ีใชใน

ปจจุบันและทิศทางการวิจัยในอนาคต วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีท่ีใชในปจจุบันและ

ทิศทางการวิจัยในอนาคตในการจัดการคนเกง แนวทางการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึก หัวหนาฝาย
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ทรัพยากรมนุษย 17 คน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการจัดการคนเกงแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

ระดับบุคคล ระดับองคกรและระดับนานาชาติ โดยระดับบุคคล หนวยงานของแตละบุคคลหรือสวน

บุคคล เปนกลยุทธ ท่ี เกี่ยวของกับประสบการณ ชีวิตการทํางานสงผลกระทบตอการพัฒนา

ความสามารถ สวนระดับองคกร เปนกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย มุงสูการจัดการคนเกง โดย

เปนการจัดการในบริบทของสถาบัน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ในการจางงานท้ังอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการสําหรับจัดการพนักงานในองคกร และระดับนานาชาติ เปนกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับ 

การจัดการคนเกง ในบริบทของการรับรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานระหวางประเทศในอุตสาหกรรมท่ี

แตกตางกัน เครือขายและองคกร 

 บาบา และคณะ (Baba et al., 2014) ศึกษาเรื่องแผนการบริหารตอเนื่องทางธุรกิจเปน

โอกาสใหมสําหรับสรางความยืดหยุนทางเศรษฐกิจ โดยองคการความรวมมือระหวางประเทศของ

ญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency: JICA) สถานการณภัยพิบัติตางๆ นํามาซึ่งการ

หยุดชะงักทางธุรกิจ จึงไดมีการพยายามหาแนวทางลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ เพื่อใหเกิดความ

ตอเนื่องในการดําเนินกิจธุรกิจขององคกรในประเทศญี่ปุน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

แผนการบริหารความตอเนื่องขององคการเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได

อยางตอเนื่อง การกําหนดแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) 

ประกอบดวย ข้ันตอนการวิเคราะหความเส่ียง วิเคราะหสถานการณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

เหตุการณท่ีผานมา ข้ันตอนการประเมินผลของโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรธุรกิจ เพื่อท่ีจะเตรียม

ความพรอมสําหรับสถานการณความเส่ียงในพื้นท่ีเปาหมายท่ีเราประเมินความยืดหยุนของโครงสราง

พื้นฐานของภัยพิบัติและทรัพยากรทางธุรกิจ แลวเราประเมินความเส่ียงและความยืดหยุนของ

องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับแผนการบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ ข้ันตอนประเมินสถานการณความ

เส่ียงและวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจ ผลการประเมินขางตนและการประเมินความเส่ียงของการ 

หยุดชะงักทางธุรกิจและผลกระทบในวงกวาง ข้ันตอนการกําหนดแผนการบริหารความตอเนื่อง เปน

กระบวนการวิเคราะหมาตรการท่ีมีอยูและ แผนรับมือกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน โดยในแผนรับมือควรมี

แนวทางแกไขปญหาตางๆ และแนวทางปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ดิจเคย และคณะ (Dijke et al, 2012) ศึกษาเรื่องกระบวนการความเปนธรรมสงเสริม

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยการบูรณาการประเภทของการเสริมสรางศักยภาพ

ความเปนผูนําในแบบจําลองความเปนธรรมเชิงสัมพันธ โดยพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคการท่ีดี 

กอใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานในองคการดีข้ึน โดยอิทธิพลของภาวะผูนํานั้นมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของการเปนสมาชิกองคการท่ีดี โดยงานวิจัยนี้มุงศึกษาความเปนผูนําท้ังสอง

ประเภทท่ีแตกตางกัน คือ ผูนําท่ีสงเสริมใหพัฒนาตนเอง และ ผูนําท่ีสงเสริมใหดําเนินการอิสระ ซึ่ง

ผูนําท้ังสองประเภทนี้สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถหลักดวยการกระตุนใหเกิด
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การพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานและการตัดสินใจโดยอิสระ ท่ีมีผลกับกระบวนการความเปน

ธรรมในการสรางความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานผานการรับรู

ในสถานะตนเองของพนักงาน ผลการวิจัยพบวา เมื่อผูนํามีการกระตุนใหพนักงานเกิดการพัฒนา

ตนเอง ผูนําจะมีความสําคัญตอกระบวนการความเปนธรรมมีความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ อยางไรก็ตาม เมื่อมีการกระตุนใหพนักงานสงเสริมการดําเนินงานเปนอิสระ 

ผูนํานี้จะยอหยอนตอกระบวนการความเปนธรรม ท่ีสัมพันธกับการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ นอกจากนี้ ตัวแปรแทรกอยางสถานะการรับรูตนเองของพนักงานสงผลตอตัวแปรรวม

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ เมื่อผูนําสงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาตนเอง สงผล

ใหเกิดความสัมพันธท่ีแนนแฟนระหวางการบวนการความเปนธรรมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคการ เปนหนึ่งในประเภทของผูนําท่ีเพิ่มความสัมพันธระหวางกระบวนการความเปนธรรมและ

สถานะการรับรูตนเอง ในทางตรงกันขาม ความสัมพันธระหวางกระบวนการความเปนธรรมและ

สถานะการรับรูตนเองลดนอยลงเมื่อผูนํากระตุนใหพนักงานดําเนินการอยางอิสระ เปนผลใหผูนํา

ประเภทนี้ลดความสัมพันธระหวางกระบวนการความเปนธรรมและสถานะการรับรูตนเองลง 

 ซาฮรา และนามบิเสน (Zahra and Nambisan, 2012) ศึกษาเรื่องผูประกอบการและ

แนวคิดเชิงกลยุทธทางธุรกิจท่ีใสใจระบบนิเวศเพื่อความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และธุรกิจขององคกร

ท่ีดีข้ึน รวมถึงการทํางานรวมกันและการแขงขัน วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดเชิงกล

ยุทธการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา และความสามารถของผูประกอบในการคิดเชิงกลยุทธ

และกิจกรรมของผูประกอบการในระบบนิเวศท่ีมีอิทธิพลตอสังคมสวนรวม และมีสวนใหเกิดความคิด

ดานนวัตกรรมเชิงนิเวศชุมชน โดยผลการศึกษาพบวา องคประกอบสําคัญของความสําเร็จและความ

ลมเหลวทางธุรกิจของกิจการใหมท่ีจัดต้ังข้ึนนั้น มีปฏิสัมพันธแบบพลวัตรกับระบบนิเวศและการใสใจ

ในระบบนิเวศขององคกรมีผลตอความสําเร็จขององคกร 

 อัลกอรตา และซีเบลลอส (Algorta and Zeballos, 2011) ศึกษาเรื่องการจัดการ

ความรู เพื่อใหเกิดการทํางานสวนบุคคลของบุคคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยประเทศอุรุกวัย เปน

ตลาดคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานดวยเหตุนี้เองทําใหไมสามารถเนนการผลิตทางดาน

ปริมาณได จึงจําตองเนนทางดานคุณภาพแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการดานทรัพยากรมนุษยถือ

เปนกลยุทธท่ีสําคัญ วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อหาแนวทางการทํางานสวนบุคคลของบุคคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา การจัดการดานวัฒนธรรมในองคกร เปนส่ิงสําคัญทําใหเกิดแรง

ปรารถนาในการเปนผูนํา องคการมีโครงสรางยืดหยุน มีการนําเทคโนโลยีข้ันสูงมาใช รวมถึงให

พนักงานมีอิสระในการทํางาน สรางบรรยากาศท่ีมีความกระตือรือรนในการทํางาน รวมถึงสรางความ

เช่ือมั่นและศรัทธาท่ีมีตอองคการใหกับพนักงาน  
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 ฮารจีส และเบรดเลย (Hargis and Bradley, 2011) ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากร

มนุษยเชิงกลยุทธในองคกรขนาดเล็กและท่ีกําลังเติบโต: โดยใหสอดคลองกับคุณคาของทรัพยากร โดย

ทุนมนุษย (กลาวคือ ความรูทักษะ และความสามารถ ของพนักงาน ) เปนปจจัยหลักอยางหนึ่งในทาง

ธุรกิจท่ีสามารถสรางความแตกตางของ ผลิตภัณฑหรือบริการ และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยสูความสําเร็จขององคการ โดยวัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อสรางกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลการศึกษาพบวา ในการวิจัยพบวาการจายเงินรางวัล 

เชนการแบงปนผลกําไร และการจายตามการบรรลุเปาหมายเปนส่ิงท่ีเกิดผลประโยชนอยางมากตอ

องคกรขนาดเล็กและเปนผลเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน การทํางานกลุมและการรวมมือปละ

ประสิทธิภาพขององคกร ซึ่งจะเปนส่ิงท่ีชวยใหพนักงานเกิดพันธะสัญญาและมีความจงรักภักดีตอ

องคกร การดําเนินการดานทุนมนุษยและประสิทธิภาพขององคกร จากการศึกษาประสิทธิภาพการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย ในองคกรขนาดเล็กทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 22.1% มีกําไรเพิ่มข้ึน 23.3 % 

และลดอัตราการเขา ออกของพนักงานได 66.8% จะเห็นไดวา การจัดการทรัพยากรมนุษย สามารถ

ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน รวมถึงความอยุรอด

ขององคกร กําไร สวนแบงทางการตลาดและการประสบความสําเร็จในระยะยาว บทบาทของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในดานการใชงานทรัพยากรตรงวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนมุมมองดานทรัพยากรในดานการบริหารโดยมีรูปแบบของทรัพยากร เปน 4 รูปแบบ 1) ทรัพยากร

ท่ีสรางคุณคาใหกับธุรกิจ 2) ทรัพยากรท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 3) ทรัพยากรท่ีเปนยากตอการ

เลียนแบบ 4) ทรัพยากรท่ียากตอการเลียนแบบ ทรัพยากรในมุมมองของการบริหารจะเกี่ยวของกับ

ทรัพยากรมนุษย(ความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงานในองคกร) โดยเสนอวาองคกรจะ

ประสบความสําเร็จท่ียิ่งใหญได เนื่องจากพวกเขาไดสะสมคุณคาในดานทรัพยากรมนุษยและกลยุทธท่ี

สามารถทําใหองคกรยังคงความสามารถในการแขงขันไวได 

 เยน และคณะ (Yan et al., 2010) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ และ

ผลกระทบตอผลการดําเนินงาน :ความเปนอิสระในงาน การควบคุม สัญญา และการชดเชย โดยการ

วิจัยนี้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ โดยใชรูปแบบการพิจารณาจากผล

การดําเนินงานโดยรวมขององคกร ท่ีข้ึนอยูกับระดับความมีอิสระในงาน การควบคุมสัญญาและการ

ชดเชยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการ การตัดสินใจดานการบริหารจัดการ โดยเก็บขอมูลจากการสํารวจ

จาก 136 กิจการรวมคาระหวางประเทศ ในประเทศจีน ขอมูลมาจากการสัมภาษณ กับผูจัดการของ

โรงแรม  ในประเทศจีน ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการของการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ มี

ความสัมพันธในทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน ระดับของการชดเชย ของการจัดการคาตอบแทน มี

ความสัมพันธในทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระในการดําเนินงานของบุคคล มี

ความสัมพันธในทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน 



93 
 

 พารายิทาม และดูเลย (Parayitam and Dooley, 2009) ศึกษาเรื่องการมีปฏิสัมพันธ

รวมกันระหวางความขัดแยงทางความคิด และความขัดแยงอารมณ และความไววางใจในพื้น

ฐานความรู ท่ีมีผลตอความไววางใจในผลของการตัดสินใจ โดยมุงศึกษาถึงความขัดแยงทางความคิด 

ความขัดแยงทางอารมณ และความไววางใจในพื้นฐานความรู สงผลตอผลของการตัดสินใจอยางไร 

ผลการวิจัยพบวา การขัดแยงทางความคิดบนพื้นฐานความรู  จะชวยใหเกิดการตัดสินใจท่ีมี

ประสิทธิภาพ เกิดความมุงมันในการแกปญหา แตการขัดแยงทางอารมณจะทําใหเกิดการตัดสินใจท่ี

ไมมีประสิทธิภาพ โดยการไววางใจบนพื้นฐานความรูจะปรับความสัมพันธใหความขัดแยงทางอารมณ

ลดลงสงผลตอการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ไซท และคณะ (Tsai et al., 2007) ศึกษาเรื่องการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูมุงมั่นของ

พนักงานในองคกรยุคใหมท่ีมีการลดขนาดองคกร วัตถุประสงคการวิจัยนี้เพื่อศึกษา แรงจูงใจในการ

เรียนรู สําหรับการปรับปรุงศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขันขององคกร  ในยุคปจจุบันท่ี

มีการลดขนาดขององคกร การประยุกตใชกับการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุนให

พนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความพึงพอใจในงานท่ีสงผลตอการเรียนรูของ

พนักงานในองคกรเปนรากฐานในการพัฒนาพนักงานเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  โดย

หลายองคกรไดดําเนินกลยุทธการลดขนาดองคกรเพื่อลดความซ้ําซอน แตมันมีผลกระทบท้ังในกลุม

พนักงานท่ีถูกเลิกจางและพนักงานท่ีเหลืออยู ซึ่งพนักงานท่ีเหลืออยูจะสูญเสียความไววางใจตอองคกร

และความจงรักภักดีท่ีมีตอองคกรอาจสงผลใหมีการลาออกในท่ีสุด สงผลตอขวัญกําลังใจในการทํางาน

และการดําเนินในชีวิตประจําวันของพนักงานท่ีเหลืออยู แนวทางการดําเนินการวิจัยในบทความนี้ 

เริ่มตนดวยการศึกษาโครงสรางทางจิตวิทยา 2 ดาน คือ 1) ความพึงพอใจในการทํางาน และ 2) การ

เรียนรูท่ีมุงมั่น โดยความพึงพอใจในงานท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูของพนักงานท่ีเหลืออยู การวิจัยนี้ใช

ท้ังวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ซึ่งผลการศึกษาพบวา

เกณฑดานพึงพอใจในงานประกอบดวย ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความสัมพันธกับครอบครัว 

ไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอความมุงมั่นในการเรียนรูของพนักงาน และพบวาผูจัดการมีผลโดยตรง

ตอผลการเรียนรูของพนักงาน ผูจัดการมีสวนเสริมสรางการทํางานเปนทีม โดยการทํางานเปนทีมมี

อิทธิพลตอการเรียนรู และยังพบวาผูจัดการไดรับผลกระทบดานลบจากการลดขนาดองคกรเชนกัน 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการจัดการอยางยั่งยืน 

 นิจกานต หนูอุไร และเกิดศิริ เจริญวิศาล (2556) แนวความคิดสวนประสมการตลาด

อยางยั่งยืน: เครื่องมือทางการตลาดท่ียั่งยืน โดยบทความนี้มุงศึกษาถึงวิวัฒนาการของการตลาดอยาง

ยั่งยืน และนําเสนอแนวความคิดสวนประสมการตลาดอยางยั่งยืนซึ่งเปนแนวความคิดและเครื่องมือ

ทางการตลาดท่ีสะทอนความยั่งยืนของธุรกิจและสอดคลองกับปรัชญาทางการตลาดในปจจุบัน 

ผลการวิจัยพบวา การตลาดอยางยั่งยืนเปนการวางแผน การจัดองคการ การปฏิบัติ และการควบคุม
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ทรัพยากรและโปรแกรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูบริโภค 

ในขณะท่ีตองคํานึงถึงบรรทัดฐานทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร ในอนาคต โดยสวนประสมการตลาดสําหรับสินคาประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ

จัดจาหนาย และการสงเสริมการตลาด และสวนประสมการตลาดสําหรับการบริการนั้นเพิ่มเติมจาก

สินคามากข้ึน คือ ผูมีสวนรวม ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ กระบวนการ แพ็คเกจทองเท่ียว การ

ออกแบบกิจกรรมการทองเท่ียว และพันธมิตร ซึ่งสวนประสมการตลาดอยางยั่งยืนจะเปนเครื่องมือ

ของธุรกิจท่ีสําคัญในอนาคตในการสงมอบความพึงพอใจใหแกลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังในปจจุบัน

และในอนาคต กอใหเกิดความยั่งยืนของธุรกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมได 

 วิทยา จันทรแดง และจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการวิจัย

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการศึกษา เชิงคุณภาพแบบกําหนดพื้นท่ีศึกษา เปนวิธีการศึกษาเฉพาะ

กรณี (Case Study) โดยเลือกศึกษาการบริหารจัดการชุมชน จํานวน 4 ชุมชนใน 2 จังหวัด การวิจัย

ครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคล ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง โดย

วิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จํานวน75 คน ผลการวิจัยพบวา 

การนํานโยบายการสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ มีการ

ดําเนินการ 3 แนวทาง ไดแก 1) การเพิ่มศักยภาพองคกรชุมชน ไดแก การสนับสนุนแหลงเงินทุน

สําหรับการพัฒนาชุมชน การสงเสริมความเขมแข็งดานเศรษฐกิจขององคกรชุมชน การสงเสริมความ

เขมแข็งขององคกรชุมชนดานสังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เช่ือมโยงพื้นท่ีชนบทและเมือง การสงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ชุมชน 2) การสงเสริมการมีสวนรวม โดยการ

สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การ

สงเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม การสนับสนุนธุรกิจเอกชนใหเขารวม

ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามความพรอม ความถนัด และความสมัครใจ ของแตละองคกรธุรกิจ การ

สนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง

ใหเกิดพลังของคนในชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ในการพัฒนา แกไขปญหา สามารถดําเนิน

ชีวิตไดอยางรูเทาทันการเปล่ียนแปลงปรับกลไกการจัดการพื้นท่ีและสรางเครือขายเพื่อใหทุกภาคสวน

ในสังคมรวมทํางานกับภาครัฐในลักษณะหุนสวนการพัฒนาได อยางเสมอภาค การสงเสริมการรวมตัว

ของคนในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน กระบวนการพัฒนาชนบทและเมืองใหมีบูรณา

การ เพื่อสรางพื้นฐานจากการพัฒนาชุมชนใหเปนกรอบการวางแผนโครงการอยางแทจริง 3) การ

จัดการความรู และการเรียนรูของคนในชุมชน โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและขยาย
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เครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสรางเครือขายเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของทองถ่ินและชุมชนในการเรียนรูและการทํางานรวมกันใหเกิดระบบท่ีดี มีความ

โปรงใส ไรทุจริตและการสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรค

คุณคาของสินคาและบริการ พัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สรางความตระหนักรูของชุมชน

ในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีตอวิถีชีวิต  

 วิสาขา ภูจินดา (2555) ศึกษาเรื่องตัวแบบในการจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมโดยใช

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาความสําเร็จ และปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จ ของการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

ศึกษาความรูความเขาใจ ความคิดเห็น และความสนใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกตใชในการจัดการส่ิงแวดลอม ภาคอุตสาหกรรม และนําเสนอ ตัวแบบในการประยุกตหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการส่ิงแวดลอมภาคอุตสาหกรรม โดยทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก กับผูบริหารองคกร และโรงงานท่ีประสบความสําเร็จในการประยุกตหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีขนาดและการดําเนินธุรกิจแตกตางกัน 9 องคกร ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจํานวน 400 โรงงาน 

และทําการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารองคกรและโรงงานท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 3 โรงงาน ท่ีมีการ

ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดสอบตัวแบบในการประยุกตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จของการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ข้ึนอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ประกอบดวย การทําประโยชนเพื่อสังคม การมีวิสัยทัศนและ

นโยบายของผูบริหาร ความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรูความเขาใจในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่ือสารท่ีดีในองคกร การสืบทอดวัฒนธรรมจากรุนสูรุน การใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม รวมถึงการมีสวนรวมของพนักงาน 

 จอย ฮาสส และโยริโอะ (Joy Haas and Yorio, 2016) ศึกษาเรื่องการจัดการสุขภาวะ

และการจัดการดานความปลอดภัยในองคกรการทําเหมืองแรท่ีมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มี 

วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบหาวิธีการจัดการดานสุขภาวะ และการจัดการดานความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน โดยผลการศึกษาพบวา การเพิ่มประสิทธิภาพของพฤติกรรมพนักงานเปนส่ิงสําคัญ 

โดยเฉพาะการใหความรูในการทํางาน และการฝกอบรมแกพนักงาน  การประเมินใบอนุญาตในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดการความเส่ียง การฝกอบรมพนักงาน และการสรางสุขภาวะ และ

สภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน รวมถึงการจัดการผูนํา เพื่อสามารถควบคลุมกระบวนการทํางานให

เกิดมีประสิทธิภาพ ท้ังทางดานการจัดการสุขภาวะและการจัดการดานความปลอดภัยในองคกร 

 เต็ง ลี (Tang-Lee, 2016) ไดทําการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และการมี

สวนรวมของประชาชน โครงการเหมืองแรของรัฐท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศจีนใน
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โครงการเหมืองแรใหกับประเทศพมา โดยการมีสวนรวมกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนวิธีท่ี

ขาดไมไดในการลดผลกระทบเชิงลบท่ีเกี่ยวของกับโครงการ รวมถึงเปนมิติท่ีสําคัญในความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR) ในการตอบสนองตอการประทวงทางสังคมกับโครงการในประเทศพมาท่ีสงผลใหเกิด

การระงับโครงการเหมืองแร โดยองคกรท่ีไดรับการสนับสนุนไดใหความสนใจเพิ่มข้ึนถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน บทความนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาในโครงการ

เหมืองแรทองแดงท่ีลงทุนโดยประเทศจีน ซึ่งมีความพยายามอยางหนักในการกอบกูภาพลักษณของ

ตน โดยสรางจํานวนชองทางการมีสวนรวมของประชาชนและการลงทุนในโครงการพัฒนาชุมชน 

ในขณะท่ีผลผลิตผลเบ้ืองตนกับชุนชนบางสวนแสดงถึงการสนับสนุนโครงการขององคกร การท่ีจะ

เสริมสรางการมีสวนรวมของผูอยูอาศัยในชุมชนไมใชเพียงแตคนในทองถ่ินเทานั้น แตตองศึกษาถึง

ความพยายามทําขอตกลงรวมกันระหวางองคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและผูอยูอาศัย

ในชุมชนดวย ผลการวิจัยพบวา หลักการศูนยกลางการกํากับดูแลและมีแลกเปล่ียนขาวสารระหวาง

องคกรและผูอยูอาศัยในชุมชน และมีการบริหารความเส่ียง และความต้ังใจในการมีสวนรวมของ

ชุมชนพบวา วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การใหอํานาจแกประชาชนในการมีสวนรวมในเพื่อการ

ตัดสินใจของโครงการท่ีพักอาศัย 

 ทูฟคิว และคณะ (Taufique et al., 2016) การศึกษาพฤติกรรม ความรูและความเขาใจ

ของผูบริโภคท่ีมีตอความใสใจในส่ิงแวดลอม โดยภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได

กลายเปนประเด็นสําคัญสําหรับผูผลิต ในการสงเสริมการตลาดเพื่อผูบริโภคท่ีใสใจในส่ิงแวดลอม ใน

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ และความรูความเขาใจของผูบริโภคท่ีมีตอ

ผลิตภัณฑท่ีใสใจในส่ิงแวดลอม เพื่อผูผลิตสามารถสงเสริมการตลาดไดตอบความตองการของผูบริโภค

ท่ีมีความตองการในสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอสภาพแวดลอมเปน

ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยทัศนคติเปนตัว

แปรท่ีอยูระหวางความรู และพฤติกรรมดานการบริโภคท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และพบวา

ความรูดานส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอสภาพแวดลอม โดยปายฉลากถือเปนการ

ใหขอมูลความรูท่ีสําคัญ ท่ีชวยใหผูบริโภครับรูถึงผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 ซาง และคณะ (Zhang et al., 2016) ศึกษาเรื่อง การสรางเมืองอัจฉริยะอยางยั่งยืน 

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผูอยูอาศัยมีสุขภาวะท่ีดี ในบทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการเปน

เมืองอัจฉริยะ ผูอยูอาศัยมีสุขภาพท่ีดี แนวทางการวิจัยเปนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเช่ียวชาญท่ี

เกี่ยวของท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ รวมถึงผูท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

การจัดการเมืองอัจฉริยะ  ท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผลการวิจัยพบวา การจัดการเมือง

อัจฉริยะ  ท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนทัศนของเมือง

อัจฉริยะ เมืองสุขภาพดี เมืองเชิงนิเวศ โดยตองสรางความรวมมือทางความรูจากผูเช่ียวชาญ 



97 
 

ประกอบดวย นักภูมิศาสตร นักเศรษฐศาสตรผังเมือง สถาปนิก วิศวกร เพื่อสรางองคความรูใหม ใน

การทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของเมืองนําไปสูเมืองท่ียั่งยืน  และมีการประเมินประสิทธิภาพในการ

จัดการของเมือง โดยการสรางเกณฑตัวช้ีวัด และมีการสรางตัวแบบเพื่อนํามาใชในการฟนฟูเมืองอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยใหผูมีสวนไดสวนเสีย ในบทบาทตางๆ มารวมวางแนวทางการจัดการในการฟนฟู

เมือง ประกอบดวย นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย นักลงทุน ภาครัฐ และชุมชน เพื่อนํามาสูเมืองอัจฉริยะ 

อยางยั่งยืน เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในสังคม 

 บูเซล และคณะ (Buxel et al., 2015) ศึกษาเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกลยุทธ

การสรางความคุมคาใหกับธุรกิจ โดยใชการวิเคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เมื่ออุปสงคของตลาดมีมาก

ข้ึนความตองการสินคาและบริการยอมตองมีมากข้ึน เชนเดียวกันในภาวะปจจุบันความตองการความ

ยั่งยืนดานคุณภาพส่ิงแวดลอมในการสรางผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคในกลุมท่ีมีความตองการ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมถือเปนส่ิงสําคัญ ดังนั้น การจัดการท่ีทันสมัย มีเครื่องมือท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑ และบริการ 

ผลการวิจัยพบวา วิธีการในการจัดการผลิตภัณฑและบริการท่ีมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดยการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle 

Assessment: LCA) วิธีการดังกลาวเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑหรือบริการ ในขณะท่ี LCA ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ

การพัฒนากลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีมีคุณคา 

 ซาลาเบรส และคณะ (Calabrese et al., 2015) ศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอแนะรูปแบบท่ี

ใชสําหรับการประเมินความรับผิดชอบตอสังคม และการวิเคราะหความสําคัญของความรับผิดชอบตอ

สังคมท่ีมีตอลูกคา โดยบทความนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในองคกรปจจุบัน มีความ

เขาใจนอยลงในวิธีการท่ีจะมีสวนรวมกับลูกคา รวมถึงผูถือหุนท่ีมีความคาดหวังในเรื่องความ

รับผิดชอบตอสังคม วัตถุประสงคของการวิจัยนี้คือศึกษาตัวแบบ สําหรับการประเมินผลความ

รับผิดชอบตอสังคมและการวางแผนอยูบนพื้นฐานของการจําแนกประเภทของลูกคา ท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคมโดยศึกษาจากเสียงสะทอนของสังคมผานการเปรียบเทียบจากส่ิงท่ีไดรับ และส่ิงท่ี

คาดหวัง การวิจัยนี้มุงเนนไปท่ีลูกคารุนใหมเปรียบเทียบกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย งานวิจัยนี้พบวา

รูปแบบท่ีใชสําหรับการประเมินความรับผิดชอบตอสังคมเปนเครื่องมือชวยในการระบุปญหา เกี่ยวกับ

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดและความคาดหวังของลูกคา 

 โรทร็อค (Rothrock, 2014) ศึกษาเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ียั่งยืน : การประเมินพลังงานท่ีอยู

อาศัย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกอสรางท่ีจะใชวัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการประหยัด

พลังงาน กลุมตัวอยางคือ โครงการกอสราง “Pokeberry Hill” เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือการ

สังเกตและการสํารวจ ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลของการใชพลังงานจากการออกแบบและการ
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กอสรางท่ีอยูอาศัยในรูปแบบใหมเปรียบเทียบกับรูปแบบเดิมพบวาการใชรูปแบบเดิมมีคาการใช

พลังงานมากกวา การใชพลังงานสวนใหญเกิดจากงานกอสราง การใชวัสดุท่ีจําเปนสําหรับการกอสราง

รูปแบบของการใชแรงงานมีผลกระทบนอยมาก  

 เอ็มเม็นน และคณะ (Emmann et al., 2013) ศึกษาเรื่องการยอมรับสวนบุคคลของ

นวัตกรรมดานกาซชีวภาพ โดยการแพรกระจายอยางรวดเร็วของการผลิตกาซชีวภาพในประเทศ

เยอรมนี ทําใหเกิดขอถกเถียงกันถึงประเด็น ขอดี ขอเสียท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมกาชชีวภาพ 

ปจจุบันการผลิตกาซชีวภาพมากข้ึนมากกวาหลายปท่ีผานมา ในขณะเดียวกันก็จะไดรับการพิสูจนแลว

วาแมในหมูเกษตรกรไดรับการยอมรับของการผลิตกาซชีวภาพในพื้นท่ีบางสวน เนื่องจากพื้นท่ี

บางสวน มีหลักประกันความเสียหายคอนขางมีความชัดเจน สวนพื้นท่ีบางสวนอาจยังไมมีการระบุ

ความชัดเจนในเรื่องของหลักประกัน ทําใหไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร โดยการวิจัยนี้มุงศึกษาเพื่อ

ระบุปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีเกี่ยวของท่ีในการยอมรับทางดานนวัตกรรม กาซชีวภาพ ในหมูเกษตรกร การ

ศึกษาวิจัยโดยเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรสองกลุม กลุมหนึ่งประกอบดวยคนท่ีมีสวนรวมในการ

ผลิตกาซชีวภาพอยูแลว เกษตรกรเหลานี้ถูกเรียกวา เกษตรกรกาซชีวภาพ อีกกลุมประกอบดวย

เกษตรกรท่ัวไปท่ีไมมีประสบการณทางดานกาซชีวภาพท่ียังไมไดประโยชนจากกาซชีวภาพ โดยการ

สํารวจ 500 ชุดของแบบสอบถาม สงไปยังสมาคมภูมิภาคของเกษตรกร พื้นท่ีสํารวจ 5 ภูมิภาค 

ผลการวิจัยพบวาไมเพียงแตทัศนคติของของแตละบุคคลท่ีมีตอการผลิตกาซชีวภาพ  

 ลูโอ และคณะ (Luo and et al., 2011) ศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ31เปรียบเทียบ: 3 1

การจัดการความแตกตางระหวางวัฒนธรรม 31 งานวิจัยนี้ นําเสนอขอมูลท่ีสําคัญในการบริหารจัดการท่ีมี

ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางการ

จัดการเชิงกลยุทธระหวางประเทศ และหาแนวทางการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของกลยุทธการจัดการ

ความแตกตางระหวางวัฒนธรรม โดยทําการศึกษาองคกรท่ีมีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมระหวาง

ประเทศในกลุมบริค (BRIC) ประกอบดวย บราซิลรัสเซีย อินเดีย และจีน ผลการวิจัยพบวา กลยุทธ

การจัดการระหวางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสําคัญ 3 กลยุทธ ประกอบดวยการจัดการกลยุทธดาน

ความแตกตางของสภาพแวดลอม ไดแก เศรษฐกิจ สถาบัน โครงสรางวัฒนธรรม และความแตกตาง

ระหวางบุคคล การจัดการกลยุทธองคการ ไดแก อนาคตขององคการ ความเส่ียง และนวัตกรรม การ

จัดการกลยุทธสรางความแตกตางดานสมรรถนะ ไดแก การสรางความประทับใจ อํานาจ และการเพิ่ม

ความสามารถทางการจัดการ 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวาการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวนั้น 

ตองประกอบดวย แนวคิดทางดานการจัดการสีเขียว การจัดการคุณภาพรวม แนวคิดการจัดการ

นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคการ และแนวคิดหลักความยั่งยืน โดยท้ัง 6 

แนวคิดท่ีสําคัญเหลานี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหออกมาเปนแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
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บริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมจากการศึกษาเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา ตองมีองคประกอบหลักทางดานการจัดการ 3 ดานดวยกัน ดานท่ี1  

คือ ดานการจัดการระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก  ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู 

การเรียนรูในองคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว สวนดานท่ี 2 คือ ดานการ

จัดการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การอํานวยการ 

การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน สวนดานสุดทาย คือ ดานการ

จัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญเปลา การควบคุม

คุณภาพ และการจัดการการ 3 ส จากตารางท่ี 2 เปนตารางแสดงการสังเคราะหองคประกอบสําหรับ

พัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม แสดงใหเห็นวาองคประกอบท้ัง 3 ดาน มีสวนชวยทําใหองคการเกิดการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และนําไปสูประสิทธิผลใหแกองคกรได  

 การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบไปดวยแนวคิด และทฤษฎีดานโลว 

คารบอน เพื่อกอใหเกิดการลดใชพลังงานคารบอนไดออกไซด และแนวคิด7 R เพื่อใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคายิ่งข้ึน อีกท้ังแนวคิด อีโค-ดีไซน รวมไปถึงแนวคิดอีโค-สมารท เปนแนวคิดเชิง

นิเวศ-อัจฉริยะ เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถ

กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอผูบริโภคเนื่องจากแนวคิดนี้ทําใหเกิดการใชพลังงาน

อยางเหมาะสม การจัดการคุณภาพรวม (TQM) ท่ีสําคัญตองมีการจัดการคุณภาพท่ีรวมไปถึงการจัด

กาคุณภาพของพนักงานดวย โดยการฝกอบรมพนักงาน เปนส่ิงสําคัญท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานท่ี

ประสบความสําเร็จ  โดยในการประเมินพนักงานควรมีตัวช้ีวัดในการประเมินเพื่อนํามาสูคุณภาพใน

การทํางานของตัวพนักงานดวย (Abolfazl Miria, 2013) การจัดการหวงโซอุปทาน เปนการศึกษา

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาต้ังแตตนน้ํา ไปถึงปลายน้ํา เริ่มต้ังแตการศึกษาความตองการ

ลูกคา แลวนําความตองการของลูกคามาออกแบบ โดยตองคํานึงถึงความมีคุณภาพควบคูไปดวย และ

นําสูกระบวนการผลิต สง มอบสูลูกคา และตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีไดสงมอบใหลูกคาวายังมีคุณภาพ

และตรงตามความตองการของลูกคาหรือไมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตอไป  
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การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม                  
1 วุทธิชัย  ลิ้มอรุโณทัย และธีรวัฒน จันทึก, (2559)                  
2 Osman et al., (2016)                  
3 Wang et al., (2016)                  
4 Aziz et al., (2015)                  
5 Collins and Junghans, (2015)                  
6 De Jong et al., (2015)                   
7 Ki and Shin, (2015)                  
8 Roh et al., (2015)                  
9 Van der Velden et al., (2015)                  

10 Yan et al., (2015)                  
11 Dean et al., (2014)                   
12 Ferreira et al., (2014)                  
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การจัดการคุณภาพ                  
13 วุทธิชัย  ลิ้มอรุโณทัย และธีรวัฒน จันทึก, (2559)                  
14 ศศิณัชชา หอมคง, (2557)                  
15 บุญเลย  นอยนารถ และนพกร  อุปถัมภ, (2555)                       
16 วิจิตรบุษบา มารมย., (2545)                  
17 Alkaff et al., (2016)                  
18 Alwan et al., (2016)                  
19 Nielsen et al., (2016)                   
20 Seal and Mattimoe, (2014)                   
21 Sanchez et al., (2013)                  
22 Venera Todorut, (2012)                  
23 Rahimi et al., (2010)                  
24 Welsch and Kühling, (2010)                  
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25 นิติ รัตนปรีชาเวช, (2554)                   
26 Prajogo, (2016)                   
27 Chang et al., (2015)                  
28 Donate and Pablo, (2015)                  
29 Ruff, (2015)                  
30 Cheng et al., (2014)                   
31 Nonaka et al., (2014)                   
32 Ferrera et al., (2012)                  
33 Kim et al., (2012)                  
34 Li et al., (2011)                  
35 Li et al., (2009)                  
36 Tracy et al., (2008)                   
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37 ตรี ทศเหลาศิรหิงสทอง และคณะ, (2551)                  
38 Jabbour et al, (2016)                  
39 Jackson et al., (2016)                   
40 Wenzel, (2016)                   
41 Arslankaya and Atay, (2015)                  
42 Bush et al., (2015)                  
43 Merad et al., (2014)                  
44 Vatalis et al., (2013)                  
45 Chen et al., (2012)                   
46 Lee and Yu, (2012)                  
47 Mohd Salleh et al., (2012)                   
48 Liu, (2011)                  
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49 Bull et al., (2016)                  
50 Tajuddina et al., (2015)                  
51 Abolfazl Miria et al., (2014)                   
52 Akram et al., (2014)                  
53 Baba et al., (2014)                  
54 Dijke et al., (2012)                  
55 Zahra and Nambisan, (2012)                  
56 Algorta and Zeballos, (2011)                  
57 Hargis and Bradley, (2011)                  
58 Yan et al., (2010)                  
59 Parayitam And Dooley, (2009)                  
60 Tsai et al., (2007)                  
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การจัดการอยางย่ังยืน                  
61 นิจกานต หนูอุไร และเกิดศิริเจริญวิศาล, (2556)                  
62 วิทยา จันทรแดง และจํานงคอดิวัฒนสิทธ์ิ, (2555)                  
63 วิสาขา ภูจินดา (2555)                  
64 Joy Haas and Yorio, (2016)                  
65 Tang-Lee, (2016)                  
66 Taufique et al., (2016)                  
67 Zhang et al., (2016)                  
68 Buxel et al., (2015)                  
69 Calabrese et al., (2015)                  
70 Rothrock, (2014)                  
71 Emmann et al., (2013)                  
72 Luo et al., (2011)                  
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จากตารางท่ี 1 เปนตารางแสดงการสังเคราะหองคประกอบท่ีไดจากงานวิจัย พบวาการจัดการใหเกิด

คุณภาพไดนั้น ตองมีการจัดการทุกองคประกอบ (Ki and Shin, 2015) ไมวาจะเปนการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย กระบวนการทํางาน เพื่อนําไปสูผลผลิต (Jabbour et al., 2016) หรือการจัดการ

ดานความคิด ทําใหองคกรเกิดการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรค (Nonaka et al., 2014) นําไปสู

นวัตกรรมใหมๆเกิดข้ึน (Ruff, 2015) 

 จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังท่ีไดนําเสนอไวขางตนนั้น ผูวิจัยไดนํามา

สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนในการวิจัย เพื่อการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ

ระบบอาคารสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ไดสรุปไวในตารางท่ี 2  

ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและการใชประโยชน  

 

ตารางท่ี 2 สรุปแนวทางการศึกษาและการใชประโยชน 

 

 จากตารางท่ี 2 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและการนําไปใชประโยชน เปนตารางแสดง

การวิจัยเอกสารของผูวิจัย โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาการวิจัยออกเปน 7 สวนประกอบดวย 1) แนวคิด

การจัดการองคการ เปนการศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจทางดานแนวคิดทางการจัดการ เพื่อนํามา

พัฒนาเปนตัวแบบการจัดการโดย ผูวิจัยไดเนนไปท่ีการจัดการเพื่อใหผูบริหารมีทักษะในการจัดการ

ประเด็นท่ีเก่ียวกับเอกสาร 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ

และปญหาของ

การวิจัย 

พัฒนากรอบ

แนวคิดใน

การวิจัย 

การสราง

เครื่องมือ

การวิจัย 

การเลือกใช

สถิติสําหรับ

การวิจัย 

ใชเปนแบบ

แผนในการ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุน 

การอภิปราย

ผลการวิจัย 

1. การจัดการองคการ       

2. การจัดการคุณภาพ       

3.การจัดการระบบบริหารงาน       

4. การจัดการเชิงสีเขียว และ

การตลาดสีเขียว 
      

5. ตัวแบบผลิตภัณฑอาคาร    

สีเขียว 
      

6. ขอมูลดานอสังหาริมทรัพย

ประเภทคอนโดมิเนียม 
      

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ       
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ยิ่งข้ึน โดยไดแบงออกเปนทักษะ 3 ดาน ซึ่งการพัฒนาทักษะ 3 ดานนี้ตองใชแนวทางการจัดการ

ประกอบดวย การจัดการดานระบบคิด การจัดการดานเครื่องมือ และการจัดการดานการบริหารงาน 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เปนแนวคิดเพื่อพัฒนาการจัดการใหมีคุณภาพมุงสูลูกคา 3)

แนวความคิดการจัดการเชิงระบบ เปนแนวคิดเพื่อพัฒนาตัวแบบทางการจัดการใหเปนระบบ แบบ

องครวม และมีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน 4) แนวความคิดการจัดการเชิงสีเขียว และการตลาดสีเขียว 

เปนการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความตองการของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑสีเขียวยิ่งข้ึน 5) 

แนวคิดตัวแบบผลิตภัณฑอาคารสีเขียว เปนการทําความเขาใจถึงตัวแบบ ของอาคารสีเขียวท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการเพื่อมุงสูคอนโดมิเนียมสีเขียว 6) ขอมูลดาน

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม และแนวโนมท่ีเกิดข้ึน 7) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เปนการศึกษาเพื่อใหเกิดการวิเคราะห

เช่ือมโยงทางการจัดการท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบเช่ือมโยงสัมพันธกัน เพื่อนํามา

สรางเปนแนวโนมตัวแบบ และพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวใน

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ใน

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม” ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัย (Research 

Methodology) แบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบวิธีการผสมผสาน (Multi Methods) เก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึกและการวิจัยอนาคตแบบ EDFR และเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data) โดยใชวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อใหไดขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินงานจํานวนท้ังส้ิน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

 

  ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาแนวโนมการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสี

เขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม   

 ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพื่อศึกษาองคประกอบของตัวแบบการจัดการ

คุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

  ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ

ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบริหารงานสี

เขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

สําหรับในข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยใชการวิจัยเอกสาร ในการวิเคราะห และสังเคราะหผลงานวิจัย 

ผลงานวิชาการ และบทความท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพในระบบบริหารงานสีเขียวเพื่อมุงสูการ

พัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพในระบบบริหารงานสีเขียว ประกอบดวยแนวคิดทางดาน การ

จัดการองคการ การจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงระบบ ทางการจัดการสีเขียว และการตลาดสีเขียว 

ตัวแบบการจัดการผลิตภัณฑอาคารสีเขียว ขอมูลดานอสังหาริมทรัพย และขอมูลเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากแผนภาพท่ี 23 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเอกสาร มีกระบวนการดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1.1 วิจัยเอกสาร 

 1) การคัดเลือกเอกสาร โดยเกณฑสําหรับการคัดเลือกเอกสารมาใชในการวิจัย ผูวิจัยคัดเลือก

งานวิจัยจาก 1.1) ความทันสมัยของขอมูล โดยสวนใหญบทความวิจัยท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา เปน
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งานวิจัยยอนหลังไมเกิน 5 ป 1.2) มีความสอดคลองกับเรื่องท่ีตองการศึกษา โดยขอมูลจะเปนขอมูลท่ี

สามารถนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการท่ีมีคุณภาพในระบบบริหารงานสีเขียวในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 1.3) ขอมูลมีความนาเช่ือถือ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยการศึกษาจากฐานขอมูลสืบคนงานวิจัยของสวนกลาง โดยขอมูลงานวิจัย สวน

ใหญจะเปน ฐานขอมูลออนไลนของ http://www.sciencedirect.com/  

2) จัดกระทําขอมูล ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูล โดยการรวบรวมเอกสาร และแบงจัดหมวดหมู

เอกสาร ออกมาเปน 6 หมวดหมู ประกอบดวย แนวคิดทางดานการจัดการสีเขียว การจัดการคุณภาพ

รวม แนวคิดการจัดการนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคการ และแนวคิดหลัก

ความยั่งยืน และคัดเลือกเอกสารท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบ

บริหารงานสีเขียวตอไป 

3) ประเมินเอกสาร ผูวิจัยไดประเมินเอกสารท่ีศึกษา โดยนําเอกสารท้ัง 6 หมวดหมู วามี

ความเกี่ยวของเหมาะสมกับการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวหรือไม โดยผูวิจัยไดแยก

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ เปน  3 องคประกอบคือ การจัดการดานระบบความคิด การจัดการดานการ

บริหารงาน การจัดการดานเครื่องมือ เพื่อสามารถนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ข้ันตอนท่ี 1.2 สังเคราะหประเด็น  

ในการวิจัยนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Yin, 2003) ซึ่ง

ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ในข้ันตอนท่ี 1การสังเคราะหประเด็น เปนข้ันตอนการสังเคราะหขอมูล

แบบโดยใชแนวทางการสังเคราะหเอกสารรวมกันระหวาง แนวทางสังเคราะหแบบนิรนัย 

(Deductive) และการสังเคราะหแบบอุปนัย (Inductive) และจัดกลุมเนื้อหาท่ีไดจากการสังเคราะห

ขอมูล และนําขอมูลมาจัดกระทําความสัมพันธเช่ือมโยง และนําเสนอดวยเทคนิค แผนผังความคิด

(Mind map) และสังเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง โดยแบงเอกสารออกเปน 6 หมวดหมู 

ประกอบดวย แนวคิดทางดานการจัดการสีเขียว การจัดการคุณภาพรวม แนวคิดการจัดการนวัตกรรม 

การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคการ และแนวคิดหลักความยั่งยืน และนํามาคัดแยก

องคประกอบ 3 องคประกอบ ประกอบดวย การจัดการดานระบบความคิด ไดแก ภาวะผูนํา การ

จัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูในองคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสี

เขียว การจัดการดานการบริหารงาน ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การส่ังการ  การ

อํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการบริหารงบประมาณ การจัดการดานเครื่องมือ  

ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการ 5 ส 

โดยแบงตามหมวดหมูขางตน เพื่อหาแนวทางใหผูบริหารในองคกร ท้ังระดับสูง ระดับกลาง และระดับ

ลางมาใชในการจัดการท่ีมีคุณภาพ มุงตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อนําไปใชในการสรางขอคําถามสัมภาษณ EDFR  
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ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

  

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 

เริ่มตน 

การคัดเลือกเอกสาร 

คัดเลือกเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพของ

ระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

 

 

ปฏิเสธ 

ภาพท่ี 23 แผนผังแสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเอกสาร 

แนวโนมตัวแบบ  
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 

สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

จัดกระทําขอมูล 

ประเมินเอกสาร 

สิ้นสุด 

การสังเคราะหเอกสาร 
สังเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพของ

ระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 
  

 

ปฏิเสธ 

ลดรูปขอมูล 

จัดรูปขอมูล 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
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 สรุปจากแผนภาพท่ี 23 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเอกสาร จะเห็นไดวา การวิจัย

เอกสาร ถือวามีความสําคัญ เปนข้ันตอนทําวิจัย เพื่อสรางแนวโนมในการสังเคราะหองคประกอบของ

ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภท

คอนโดมิเนียม ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยตองมีการศึกษาเอกสาร และคัดเลือกเอกสาร

ท่ีมีคุณภาพ จากนั้นนํามาสังเคราะหเอกสาร ในข้ันตอนการสังเคราะหเอกสารนั้นตองมีการตรวจสอบ

รายละเอียดความนาเช่ือถือของเอกสาร และความถูกตองของขอมูล โดยการศึกษาความเช่ือมโยงของ

ขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยหลายๆงาน และจากความสอดคลองตรงกันของขอมูลจากเอกสารงานวิจัย

หลายๆงาน ท่ีนํามาศึกษาพิจารณาเพื่อนํามาสรางแนวโนมและนําไปใชในการวิจัยในข้ันตอนตอไป 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดของตัวแบบการ

จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภท

คอนโดมิเนียม 

 สําหรับในข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยใชการวิจัยแบบอนาคต EDFR  เปนการนําแนวโนมของตัวแบบ 

ท่ีไดจากการวิจัยเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาสรางขอคําถามสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 2 รอบ และ

นํามาสังเคราะหข้ึนรูปเพื่อนํามาสรางองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ของการจัดการคุณภาพ

ของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม จากแผนภาพท่ี 23 

แสดงข้ันตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR มีกระบวนการดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 2.1 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

1) สรางขอคําถาม โดยนําผลแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบบริหารงานสีเขียว

ประเภทคอนโดมิเนียมในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม มาสรางขอคําถาม

เพื่อนํามาใชในการสัมภาษณเชิงลึก ขอคําถามท่ีใชในการสรางแบบสัมภาษณ มีลักษณะแบบ

ปลายเปด  

2) สัมภาษณ EDFR รอบท่ี 1 เปนข้ันตอน สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูเช่ียวชาญ ท่ีมีความรูและ

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับอาคารสีเขียว และคอนโดมิเนียม รวมถึงผูเช่ียวชาญการจัดการคุณภาพ 

จํานวนท้ังส้ิน 17 คน ประกอบดวย  2.1) ผูประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 5 คน 

2.2) ผูเช่ียวชาญดานระบบอาคารสีเขียว 5 คน 2.3) อาจารยมหาวิทยาลัยท่ีมีความเช่ียวชาญดานการ

จัดการคุณภาพ 4 ทาน 2.4) กลุมลูกคาท่ีเคยซื้อคอนโดมิเนียม  

3) เรียบเรียงขอมูลโดยการถอดเทปและสังเคราะหขอมูล ท่ีไดจากการสอบถามขอมูลจาก

ผูเช่ียวชาญ ท้ัง 17 คน แลวนําขอมูลนั้นมาจัดกระทํา รวบรวมแลวสรางเปนแบบสอบถามเพื่อทําการ

วิจัย EDFR รอบท่ี 2 เพื่อในไปสรางแบบสอบถาม เพื่อนํากับไป แลวนํากลับไปสอบถามผูเช่ียวชาญอีก

ครั้งเพื่อยืนยันคําตอบท่ีไดจากการสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมใหเกิดของมูลท่ีสมบูรณ



112 

 

ครบถวนยิ่งข้ึน สําหรับใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุม

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 4) สัมภาษณ EDFR รอบท่ี 2 เปนข้ันตอนการ การนําแบบสอบถามท่ีไดจากการถอดบท

สนทนาท่ีไดจากการสัมภาษณในรอบท่ี 1 อีกครั้งเพื่อใหผูเช่ียวชาญยืนยันคําตอบ หรือเพิ่มตัวแปรท่ี

ผูเช่ียวชาญเห็นวามีความสําคัญอีกครั้ง แลวขอมูลในการตอบแบบสอบถามมาคํานวณหาคาสถิติ  

 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

 

ภาพท่ี 24 แผนผังแสดงข้ันตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR 

สัมภาษณ EDFR รอบที ่1 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 17 คน 

สัมภาษณแบบเชิงลึก 

แนวโนมตัวแบบ  
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 

สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

 

ถอดเทป 

สังเคราะหขอมูล 

สัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 17 คน 

สัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม 

 

สราง

แบบสอบถาม 

องคประกอบตัวแบบ  
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 

สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 
 

 

สังเคราะห 
ข้ึนรูป 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 
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 ข้ันตอนท่ี 2.2 การสังเคราะหข้ึนรูปเปนองคประกอบ 

 ในข้ันตอนการสังเคราะหข้ึนรูปองคประกอบหลักและองคประกอบยอย การพิจารณาคัดเลือก

องคประกอบหลักและองคประกอบยอย ท่ีมีโอกาสพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม จากผูเช่ียวชาญโดยการ

นําผลท่ีไดจากการสัมภาษณ EDFR รอบท่ี 2 มาคํานวณคาเพื่อสังเคราะหข้ึนรูปเปนองคประกอบ โดย

เกณฑพิจารณาคามัธยฐาน(Median) ต้ังแต 3.5 ข้ึนไป และคาพิสัยระหวางควอไทล (Intrequrtile 

Rangeหรือ คา Q3 – Q1) เปนคาความสอดคลองกัน ของความเห็นของผูเช่ียวชาญตองไมเกิน 1.5 ถือ

วามีคาท่ีเหมาะสม จากนั้นนําผลท่ีไดมาสรุป และสรางองคประกอบตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบ

บริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 สรุปจากภาพท่ี 24 แผนผังแสดงข้ันตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR จะเห็นไดวาข้ันตอนนี้ถือ

เปนข้ันตอนในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานสําหรับการสรางตัวแบบการ

จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ดังนั้น

ผูวิจัยตองมีการเตรียมการหาขอมูล ดานแนวโนมตัวแบบเปนอยางดี เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองและ

ครบถวนมากท่ีสุด และเพื่อนําคําตอบท่ีไดมาสรางเปนแบบสอบถามอีกครั้งเพื่อนําไปใชในการวัดคา

คะแนนหาองคประกอบท่ีเหมาะสม และนําองคประกอบท่ีไดไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม 

  ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อพัฒนาตัว

แบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม และนํามาหาคาความสัมพันธเช่ือมโยงสูผลลัพธของตัวแปรดวยโมเดลมิมิค จากภาพท่ี 24

แสดงข้ันตอนการวิจัยแบบวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง อันดับสอง และการวิเคราะห

โมเดลมิมิค มีกระบวนการดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 3.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  

  1) สรางแบบสอบถาม โดยการนําองคประกอบท่ีไดจากการวิจัยแบบอนาคต EDFR มาสราง

เปนแบบสอบถามความเหมาะสมของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญทางดานการวัดผลการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับส่ิงท่ีวัด (Index of Item Object Congruence: IOC) ปรับปรุง

แบบสอบถามตามท่ีผูทรงคุณวุฒิแนะนํา และนําแบบสอบไปทดลองใชกับกลุมพนักงานปฏิบัติงานท่ีมี

ประสบการณในการกอสรางคอนโดมิเนียม จํานวน 30 คน และนําคําตอบท่ีไดมาหาความเท่ียงตรง

ของเนื้อหา (Reliability) ดวยวิธีของครอนบัค (Cronbach, 1974)  
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 2) กําหนดกลุมตัวอยาง และนําแบบสอบถามไปสอบถาม สําหรับกลุมตัวอยางประชากรท่ีใช

ในการวิจัยไดแก พนักงานปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณในการกอสรางคอนโดมิเนียม กําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางใหสอดคลองกับการใชสถิติเปนเบ้ืองตน โดยเกณฑในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง คือ 

10 คน ตอ 1 ตัวแปรสังเกตได (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) ดังนั้น งานวิจัยนี้เปนการ

เลือกตัวอยางแบบเจาะจง และนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง  

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

 

ภาพท่ี 25 แผนผังแสดงข้ันตอนการวิจัยแบบวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยัน  

สรางแบบสอบถามวิเคราะห 

องคประกอบเชิงยืนยัน CFA 

 

องคประกอบตัวแบบ  
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 

สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

ข้ึนรูปเปนตัวแบบ  
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 

สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 
 

ตัวแบบการจัดการคุณภาพ 
ของระบบบริหารงานสีเขียว 
ในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

 

 

วิเคราะห CFA  

รอบที่ 1 

 

  
วิเคราะห CFA  

รอบที่ 2 
  

  
วิเคราะห  

MIMIC Model 

ยอมรับ 

ยอมรับ ยอมรับ 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 
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 3) นําแบบสอบถามท่ีไดจากการสํารวจ มาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA มีการ

วิเคราะห 2 ลําดับ ดวยโปรแกรมใชวิเคราะหทางสังคมศาสตร โดยมีการคํานวณคาขนาดกลุมตัวอยาง

ท่ีเหมาะสม ใชการคํานวณคาสถิติ เกณฑในการวัดความกลมกลืนขององคประกอบท้ังหมดพิจารณา

ไดจาก เงื่อนไข คา Chi-Square เมื่อหารกับคา Degree of freedom (df) ตองไมเกิน 2 คา p -

value ตองไมนอยกวา 0.05 คา CFI, GFI และ AGFI ตองเขาใกล 1 โดยไมควรนอยกวา 0.95 และ 

คาRMSEA ตองเขาใกล ศูนย โดยมีคาไมเกิน 0.05 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557) 

 4) ข้ึนรูปเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยนําผลท่ีไดจากการสกัดองคประกอบนํามาข้ึนรูปเปนตัว

แบบเพื่อใชในการสังเคราะหความเช่ือมโยงสัมพันธของตัวแปรดวย วิธี MIMIC ตอไป 

 ข้ันตอนท่ี 3.2 การวิเคราะหโมเดลมิมิค MIMIC Model 

 ข้ันตอนในการนําองคประกอบท่ีไดจากการยืนยันคาดวยวิธีการวิเคราะห CFA มาหาทดสอบ

ความสําพันธดวยวิธี MIMIC Model โดยการใชโปรแกรม LISREL ในข้ันตอนวิเคราะห MIMIC เริ่ม

ดวยการนําองคประกอบท่ีไดมาสรางภาพตัวแบบ และนํามาวิเคราะหผล หลังจากนั้นทําการปรับ

โมเดล เพื่อนํามาใชเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมท่ีเหมาะสม 

 จากแผนภาพท่ี 25 แผนผังขางตน แสดงข้ันตอนการวิจัยแบบวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน จะเห็นไดวา ข้ันตอนดังกลาวเปนข้ันตอนเพื่อตรวจสอบ และคัดเลือกองคประกอบท่ีมีความ

เหมาะสมความถูกตอง นํามาใชในการข้ึนรูปเปนตัวแบบ และหลังจากนั้นนําตัวแบบท่ีเกิดจากการข้ึน

รูปมาวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงของตัวแบบ ดวยวิธี MIMIC Model เพื่อใหไดตัวแบบการ

จัดการคุณภาพระบบบริหารงานสีเขียวประเภทคอนโดมิเนียมในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ประเภทคอนโดมิเนียม 

 สรุปภาพรวมแสดงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบบริหารงานสี

เขียวประเภทคอนโดมิเนียมในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่ ง

ประกอบดวย 3 ข้ันตอน โดยข้ันตอนท่ี 1) จะเปนการวิจัย เอกสารโดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน 

ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร และการวิเคราะหเอกสาร สวนข้ันตอนท่ี 2) เปนข้ันตอนการวิจัย

อนาคตแบบ EDFR แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ประกอบดวย การวิจัยอนาคต EDFR ข้ันตอนท่ี 2 เปน

การสังเคราะหข้ึนรูปเปนองคประกอบ สวนข้ันตอนสุดทาย แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ข้ันตอน 

ประกอบดวย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห MIMIC Model เพื่อพัฒนาเปน

ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียมจากแผนภาพท่ี 

26 แสดงภาพรวมของข้ันตอนกระบวนการวิจัยต้ังแตข้ันตอนแรก ถึงข้ันตอนสุดทาย 
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ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

ปฏิเสธ ยอมรับ 

เริ่มตน 

การคัดเลือกเอกสาร 

คัดเลือกเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

 

 

ภาพท่ี 26 แผนผังรวมแสดงกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว  

ในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

 

สังเคราะหขอมูล 

สิ้นสุด 

แนวโนมตัวแบบ  
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม  

 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

องคประกอบตัวแบบ  
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 

สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

สังเคราะหข้ึนรูป 
เปนองคประกอบ 

ข้ันตอนที่ 1  

การวิจัยเอกสาร 

ข้ันตอนที่ 2  

การวิจัย EDFR 

ข้ันตอนที่ 3 

การเคราะห CFA 

 
  

ยืนยันองคประกอบ 

ขึ้นรูปเปนตัวแบบ 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 
ข้ึนรูป MIMIC  
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 จากภาพท่ี 26 แผนผังแสดงข้ันตอนแผนภาพรวมแสดงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบ 

เปนภาพการสรุปรวมข้ันตอนการวิจัยท้ังหมด โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร 

เปนข้ันตอนสําหรับการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสาร เพื่อนํามาสรางแนวโนมตัวแบบการจัดการ

คุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยนําแนวโนมตัวแบบท่ีไดจากการวิจัยเอกสาร นํามา

สังเคราะหข้ึนรูปเปนองคประกอบ ดวยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยสัมภาษณรอบท่ี 1 และ

สัมภาษณรอบท่ี 2 โดยจะไดองคประกอบออกมาเปนองคประกอบหลัก และองคประกอบยอย เมื่อได

องคประกอบแลวจะนําสู ข้ันตอนตอไป ข้ันตอนท่ี 3 เปนการวิเคราะหองคประกอบเพื่อยืนยัน

องคประกอบ โดยใชหลักการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA แบงออกเปน 2 รอบ เพื่อสราง

และยืนยันองคประกอบหลัก แลวนําองคประกอบหลักมาวิเคราะหเปนองคประกอบยอยในรอบท่ี 2 

แลวนํามาหาความสัมพันธเช่ือมโยงข้ึนรูปเปนตัวแบบดวยวิธีการ MIMIC Model เพื่อพัฒนาตัวแบบ

การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภท

คอนโดมิเนียมท่ีเหมาะสม 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม” ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development: R&D) ดวยวิธีการผสมผสาน (Multi Methods) ระหวาง

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดย

แบงการวิจัย ออกเปน 3 ข้ันตอนประกอบดวยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อใหไดขอมูลท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานจํานวนท้ังส้ิน 3 ข้ันตอน เปนงานวิจัยโดยใช

เทคนิคการวิจัยแบบมีวัตถุประสงควัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประเด็นของแนวโนมตัว

แบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร 2) เพื่อพัฒนาองคประกอบทางการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว 

ในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 3) เพื่อวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการจัดการคุณภาพเชิงระบบท่ีสงผลตอจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 4) เพื่อพัฒนาเปน   ตัวแบบการ

จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ดวยวิธีการ

วิเคราะหโมเดลมิมิค (Mimic model) ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบตาราง พรอมอธิบายผลการวิเคราะหท้ัง 4 ข้ันตอน โดยมีรายดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิจัยเอกสาร สรุปแนวโนมการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว 

ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิจัยอนาคตแบบ EDFRสรุปองคประกอบของตัวแบบการจัดการคุณภาพของ

ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) สรุปยืนยันองคประกอบของตัวแบบ

การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว โดยใชวิธีมิมิคสรุป

ความสัมพันธของตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิจัยเอกสาร สรุปแนวโนมการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ใน

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม   

สําหรับในข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยใชการวิจัยเอกสาร (Paper research) ในการวิเคราะห และ

สังเคราะหผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพในระบบ

บริหารงานสีเขียวเพื่อมุงสูการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพในระบบบริหารงานสีเขียว โ ด ย

งานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) แบบการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development: R&D) ดวยวิธีการผสมผสาน (Multi Methods) ระหวางวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ดังนั้น ผู วิ จัย

ไดวิจัยเอกสาร โดยใชแนวทางการสังเคราะหเอกสารรวมกันระหวาง แนวทางสังเคราะหแบบนิรนัย 

(Deductive) คือนําแนวคิดทฤษฎีตางๆ มายืนยันกับเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อยืนยันความ

นาเช่ือถือของขอมูล และใชแนวทางการสังเคราะหแบบอุปนัย (Inductive) โดยการเช่ือมโยงสาเหตุ

ยอยหลายสาเหตุจากแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ และนํามาสรุปเปนแนวโนม

องคประกอบหลักและแนวโนมองคประกอบยอย เพื่อใชในการวิจัยข้ันตอไป โดยนําเสนอขอมูล

หลังจากการสังเคราะหองคประกอบจากการวิจัยเอกสารดวยเทคนิคแผนภาพความคิด(Mind map) 

และตารางขอมูลเพื่อสรุปแนวโนมองคประกอบหลักและแนวโนมองคประกอบยอย  ในการนําเสนอ

ผลการวิจัยเอกสารผูวิจัยไดแบงการนําเสนอออกเปน 2 ข้ันตอน  

ตอนท่ี 1.1 ผลการจัดกระทําขอมูลในการวิจัยเอกสาร ในงานวิจัยนี้ ผูวิ จัยมุงให

ผูประกอบการเห็นความสําคัญ และตองการหาแนวทางใหผูผลิตเกิดการผลิต ในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน โดยผูวิจัยมุงวิจัยไปท่ีอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม ผูวิจัยไดมีการคัดเลือก

เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยในประเด็นตางๆ ประกอบดวย แนวคิดท่ีเกี่ยวของ

กับ 1) การจัดการองคการ 2) การจัดการคุณภาพ 3) การจัดการเชิงระบบ 4) การจัดการสีเขียวและ

การตลาดสีเขียว5) ตัวแบบการจัดการผลิตภัณฑอาคารสีเขียว 6) ขอมูลดานอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม 7) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยผูวิจัยไดทําการศึกษาประเด็นตางๆ เหลานี้ดวยความ

ละเอียดรอบครอบตามหลักการวิจัยอันประกอบดวยการคัดเลือกจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีความสอดคลองกับเนื้อหา และมีความนาเช่ือถือทางวิชาการ ไดรับการยอมรับ

จากผูเช่ียวชาญ ซึ่งในการศึกษางานวิจัยนี้ เปนการคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในฐานขอมูลท่ี

เปนท่ียอมรับในระดับสากลและมีความทันสมัยตอเหตุการณ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีศึกษานี้

สวนใหญจะอยูในชวงยอนหลังไมเกิน 5 ป 

จากการวิจัยเอกสาร โดยการคนควาเพื่อคัดเลือกเอกสาร และพบวา การจัดการท่ีมีคุณภาพ

มุงสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมไดนั้น ตองทําใหประกอบการ

ผลิตสินคาท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตอไปได โดยตัวองคกรนั้นตองการมีศักยภาพ
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ทางการแขงขัน และสามารถพัฒนาองคกรตอไปไดอยางสมดุล และเกิดความยั่งยืน โดยการท่ีองคกร

จะมีความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจไดนั้น องคกรตองมีความไดเปรียบทางดานตนทุน สราง

ความแตกตางใหแกผลิตภัณฑของตนเองเมื่อเทียบกับคูแขง หรือการมุงลูกคา (Porter,1985) ซึ่งการ

จัดการคุณภาพเพื่อมุงสูการตอบสนองความตองการของลูกคานั้น เปนการชวยทําใหเกิดการลดตนทุน 

เนื่องจากการจัดการท่ีมีคุณภาพจะชวยใหเกิดการตนทุน และเกิดความคุมคาตอลูกคา อีกท้ังชวยให

เกิดคุณภาพมีคุณคาตอบความตองการของลูกคา และสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น ทํา

ใหเกดิความแตกตางในผลิตภัณฑได โดยการจัดการท่ีมีคุณภาพและเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอบความตองการของลูกคา และเกิดความยั่งยืนในตัวองคกร ตอง

เกิดจากการจัดการคุณภาพอยางเปนระบบท่ัวท้ังองคกร โดยการจัดการคุณภาพอยางเปนระบบท่ัวท้ัง

องคกรนั้น จากการคนควาเอกสาร ผูวิจัยเห็นวาแนวทางการจัดการเพื่อใหเกิดมีคุณภาพท่ัวท้ังระบบของ

องคกร ตอบความตองการตอลูกคา และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมองคกรตองเนนไปท่ีการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล (Cheng et al., 2014) ซึ่งทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพในการทําใหองคกรไปสูการ

จัดการท่ีมีคุณภาพได คือระดับผูบริหาร ดังนั้นการเพิ่มทักษะในการจัดการของผูบริหารท้ัง 3 ระดับ 

ประกอบดวย 1) ระดับสูง 2) ระดับกลาง และ 3) ระดับลาง (Allen et al., 2012) เพื่อใหเกิดการจัดการ

ท่ีมีคุณภาพท้ังทางดานความคิด ทางดานการบริหารงาน และทางดานเครื่องมือ สงผลใหเกิดการ

จัดการท่ีมีคุณภาพอยางเปนระบบ เพื่อใหองคกรไปสูเปาหมาย 3 ดาน ประกอบดวย มีศักยภาพ

ทางการแขงขัน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน โดยเปาหมาย 3 ดานนี้ จากการวิจัยนั้น

แนวทางท่ีองคกรนําไปสูเปาหมาย 6 ดานประกอบดวย การจัดการดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

การจัดการคุณภาพรวม แนวคิดการจัดการนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคการ 

และแนวคิดหลักความยั่งยืน 

ตอนท่ี 1.2 ข้ันตอนการสังเคราะหประเด็น เปนข้ันตอนการสังเคราะหขอมูลแบบโดยใชแนว

ทางการสังเคราะหเอกสารรวมกันระหวาง แนวทางสังเคราะหแบบนิรนัย(Deductive) และการ

สังเคราะหแบบอุปนัย (Inductive) และจัดกลุมเนื้อหาท่ีไดจากการสังเคราะหขอมูล และนําขอมูลมา

จัดกระทําความสัมพันธเช่ือมโยง และนําเสนอดวยเทคนิค แผนผังความคิด(Mind map) และรายงาน

ผลของขอมูลในรูปแบบตารางเพื่อหาแนวทางใหผูบริหารในองคกร ท้ังระดับสูง ระดับกลาง และระดับ

ลางมาใชในการจัดการท่ีมีคุณภาพมุงตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดยจากการสังเคราะหขอมูล เพื่อนําไปสูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวนั้น ตองประกอบดวย 

6)แนวคิดไดแก 1) การจัดการสีเขียว 2) การจัดการคุณภาพรวม 3) การจัดการนวัตกรรม 4) การ

จัดการหวงโซอุปทาน 5) การพัฒนาองคการ และ 6) หลักความยั่งยืน โดยท้ัง 6 แนวคิดท่ีสําคัญ

เหลานี้ จะทําใหเกิดการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ดังภาพท่ี 27 
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 จากภาพท่ี 27 แผนผังความคิด (Mind map) พบวาการจัดการคุณภาพตองมุงไปสู 6 

แนวคิด ท่ีสําคัญท่ีเปนผลลัพธแหงการจัดการคุณภาพสีเขียว ท่ีไดจากการสังเคราะหเอกสาร เพื่อ

ศึกษาแนวทางสําคัญในการทําใหเกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของประเด็นเหลานี้ ไดแก 1) การ

จัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวยแนวคิด ดานโลว คารบอน (low carbon) เพื่อ

กอใหเกิดการลดใชพลังงานคารบอนไดออกไซด แนวคิดดาน 7 แนวทางเพื่อการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 7 อาร ไดแก  คิดใหม (Rethink) ลดการใช (Reduce)  ใชซ้ํา (Reuse) นํากลับมาใช

ใหม (Recycle) ซอมแซม (Repair) ปฏิเสธ (Reject) ตอบแทน (Return) เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร

อยางรู คุณคายิ่ง ข้ึน อีกท้ังการจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตองเริ่มไปท่ีการออกแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยใชแนวคิด อีโค-ดีไซน (eco - design) และ แนวคิดอีโค-สมารท (eco - smart) 

เปนแนวคิดเชิงนิเวศ-อัจฉริยะ เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากข้ึน 

 ประเด็นแนวคิดตอมา 2) การจัดการคุณภาพรวม ประกอบดวยแนวคิด ทางการจัดการท่ีตอง

มุงไปสูคุณภาพตอบความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยเริ่มต้ังแต 

การศึกษาความตองการของลูกคา และวางแผนเพื่อใหเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตอบความตองการของ

ลูกคา และดําเนินการตามแผนท่ีวางไว รวมถึงควบคุมการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีวางไว และ

มีการตรวจสอบผลการทํางาน รวมถึงตรวจสอบผลลัพธจากการสงมอบผลิตภัณฑสูลูกคา และมีการ

ปรบัปรุงการทํางานอยางตอเนื่องในทุกข้ันตอนเพื่อใหเกิดคุณภาพอยางสูงสุด 3) การจัดการนวัตกรรม 

ประกอบดวยแนวคิด ทางดานความคิดสรางสรรคในองคกร องคกรแหงการเรียนรู และการทํางาน

เปนทีม รวมถึงแนวคิดการจัดการการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูนวัตกรรม โดยบทบาทสําคัญท่ีทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงไดนั้น คือ คนเกงเพื่อสรางทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และตองอาศัยภาวะผูนําเพื่อจูงใจคน

ในองคกร รวมถึงสรางขวัญกําลังใจใหแกคนในองคกรเพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลง 4) แนวคิดดานการ

จัดการหวงโซอุปทาน เปนแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเพื่อสงมอบผลิตภัณฑท่ีตอบความตองการ

ของลูกคา โดยเปนการศึกษากระบวนการทํางานต้ังแตตนน้ํา จนถึงปลายน้ํา จากการศึกษาความ

ตองการของลูกคา และมีการออกแบบผลิตภัณฑท่ีตรงตอความตองการของลูกคา และมีการจัดซื้อ

ปจจัยการผลิตไดตรงตามความตองการของลูกคา มีการผลิตท่ีตรงตามความตองการของลูกคา และสง

มอบผลิตภัณฑท่ีคุณภาพสูลูกคา โดยการจัดการหวงโซอุปทานจะเนนสนใจไปท่ีการศึกษาเรื่อง        

โลจิสติกส สวนการศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพรวมจะเนนสนใจไปในเรื่องของ การควบคุมคุณภาพ 

แนวคิด 4) การพัฒนาองคกร โดยในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 2 สวนสําคัญคือ 

สวนท่ี 1 การจัดการองคกรในระยะส้ัน และการพัฒนาระยะยาว ในระยะส้ันนั้น องคกรยอมตองมีการ

จัดการแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนาเกิดข้ึน และสถานการณความเส่ียงตางๆท่ีจะเกิดข้ึนกับตัว

องคกร ท้ังท่ีสามารถควบคุมไดและไมสามารถคุมได คือตองอาศัยคนเกงท่ีมีความรูและตองอาศัยการ

วางแผน รวมถึงฝกอบรม และการจัดการความรู โดยมีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชเพื่อใหเกิด
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ประสิทธิภาพแกองคกร และสวนท่ี 2 การจัดการองคกรในระยะยาว ในการพัฒนาองคกรในระยะยาว

นั้น ตองอาศัยแนวทางตางๆ เพื่อพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่อง ประกอบดวย ภาวะผูนํา โดยผูนําตอง

อาศัยความกลาในการเปล่ียนแปลง องคกรตองเปนองคกรแหงการเรียนรู และมีการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองคกร รวมถึงมีการบริหารงานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีสวัสดิการ และสภาพแวดลอมท่ีดีท้ังภายนอกและภายในองคกรเพื่อใหบุคคลากรท่ีมีความรูและ

ประสบการณทํางานยังคงอยูคูกับองคกร  

 และแนวคิดสุดทาย 6) แนวคิดหลักความยั่งยืน ในการสรางความยั่งยืนนั้นแยก เปน 2 สวน 

คือ สวนท่ี (1) ความยั่งยืนท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร ประกอบดวยแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดวย 3 หวง ไดแก ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุมกัน เพื่อใหเกิดความสมดุล

ในองคกร องคกรมีการบริหารทรัพยากรอยางสมเหตุสมผล และปองกันความเส่ียง และ 2 เงื่อนไข ไดแก 

มีความรู  คุณธรรม เพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร โดยการทําใหองคกรเปนองคกรท่ีมีความรู 

และมีคุณธรรมไดนั้น ตองอาศัยแนวทางขององคกรแหงการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม สวน

ในประเด็นท่ี 2) เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอสังคมสวนรวมนั้น ตองอาศัยการจัดการความยั่งยืน ประกอบดวย 

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยแนวคิดเพื่อใหเกิดการจัดการอยางยั่งยืนท่ีสําคัญ คือการจัดการ

สีเขียว ท่ีชวยสงผลใหมีการจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

 จากแนวคิดท้ัง 6 แนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เกิดจากแนวคิดทางการจัดการแหงคุณ

ภาพสีเขียว ท่ีมีองคประกอบหลักทางดานการจัดการ 3 ดานดวยกัน ประกอบดวย ดานท่ี1  คือ ดาน

การจัดการระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การ

เรียนรูในองคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว สวนดานท่ี 2 คือ ดานการจัดการ

จัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การอํานวยการ การ

ประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน สวนดานสุดทาย คือ ดานการจัดการ

เครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ 

และการจัดการการ 3 ส โดยการจัดการท้ัง 3 ดานนี้ เปนการจัดการเพื่อนําไปสูการตอบสนองความ

ตองการของลูกคา และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มความสามารถแขงขัน องคกร และเกิด

ความยั่งยืนแกองคกรข้ึนในระยะยาว 

 จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาสรุป รายงานผลในรูปแบบตาราง เพื่อ

บรรยายความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางทักษะการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวประกอบดวย การจัดการ

ระบบความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ และการจัดการดานเครื่องมือ

แหงคุณภาพ ท่ีเกิดจากแนวคิดพื้นฐานท่ีไดจากการวิจัยเอกสาร ประกอบดวย การจัดการท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพรวม การจัดการท่ีนําไปสูนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน และ

การพัฒนาองคกร รวมถึงการจัดการอยางยั่งยืน ดังแสดงในตารางท่ี 3 สรุปผลการวิจัยเอกสาร  
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิจัยเอกสาร ท่ีไดจากการศึกษาแนวคิดทางการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว  

การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การจัดการดานความคิดแหง

คุณภาพ 

การจัดการดานการบริหารงานแหง

คุณภาพ 

การจัดการดาน

เครื่องมือแหงคุณภาพ 
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 5
 ส

 

การจัดการที่เปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอม 2 - - - 4 11 10 1 1 1 5 4 - 3 2 10 1 55 

การจัดการคุณภาพรวม 2 - 1 2 - 1 8 2 3 - 6 7 4 5 7 11 4 63 

การจัดการนวัตกรรม 8 4 10 9 - 2 2 2 3 - 6 - - 4 3 4 1 58 

การจัดการหวงโซอุปทาน 2 1 2 3 2 5 6 2 3 1 5 2 1 5 6 9 1 56 

การพัฒนาองคกร 5 4 3 2 - 2 8 3 9 1 3 2 - - 2 7 2 53 

การจัดการอยางย่ังยืน 3 1 6 2 6 8 5 1 6 - 6 2 1 - 2 8 3 60 

รวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 22 10 22 18 12 29 39 11 25 3 31  17 6 17 22 49 12 345 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการวิจัยเอกสาร ท่ีไดจากการศึกษาแนวคิดทางการจัดการ ท้ัง 6 

ดาน ประกอบดวย 1) ดานการจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง 

2) ดานการจัดการคุณภาพรวม มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง 3) ดานการจัดการนวัตกรรม มี

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง 4) ดานการจัดการหวงโซอุปทาน มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจํานวน 

12 เรื่อง 5) ดานการพัฒนาองคกร มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง และ 6) ดานการจัดการ

อยางยั่งยืน มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง  โดยปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทางการจัดการ ประกอบดวย 1) ปจจัยการจัดการดานความคิดแหงคุณภาพ ไดแก ภาวะ

ผูนํา จํานวน 22 เรื่อง การจัดการคนเกง จํานวน 10 เรื่อง องคกรแหงการเรียนรู จํานวน 22 เรื่อง 

การจัดการความรู จํานวน 18 เรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคม จํานวน 12 เรื่อง การจัดการสีเขียว 

จํานวน 29 เรื่อง 2) ปจจัยการจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน จํานวน 39 

เรื่อง การจัดการองคการ จํานวน 11 เรื่อง การสนับสนุน จํานวน 25 เรื่อง การส่ังการ จํานวน 3 เรื่อง 

การประสานงาน จํานวน 31 เรื่อง การรายงาน จํานวน 17 เรื่อง การจัดทํางบประมาณ จํานวน 6 

เรื่อง และ 3) ปจจัยการจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการ โลจิสติกส จํานวน 17 

เรื่อง การลดการสูญเปลา จํานวน 22 เรื่อง การควบคุมคุณภาพ จํานวน 48 เรื่อง การจัดการ 5ส 

จํานวน 12 เรื่อง  
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 ตารางท่ี 4  สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร

  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดานการจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของทางดานการจัดการท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การจัดการดานความคิด 
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1. วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และ 

ธีระวัฒน จันทึก, (2559) 

    
   

    
 
 

    
2. Osman et al., (2016) 

     
  

   
 

  
    

3. Wang et al., (2016) 

     
  

      
    

4. Aziz et al., (2015)  
    

   
     

    
5. Collins and Junghans, (2015) 

    
   

      
    

6. De Jong et al., (2015)  
    

  
   

 
  

    
7. Ki and Shin, (2015) 

     
  

   
 

  
    

8. Roh et al., (2015) 

     
  

    
 

 
    

9. Van der Velden et al.,(2015) 

    
  

  
 

    
    

10. Yan et al., (2015) 

     
 

    
 

  
    

11. Dean et al., (2014) 

      
 

    
 

 
    

12. Ferreira et al., (2012) 

    
   

  
   

 
    

รวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 2 - - - 4 11 10 1 1 1 5 4 - 3 2 10 1 

 จากตารางท่ี 4 การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทํานําไปสูความ    

มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพท้ัง 3 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การ

จัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ไดแก ดานภาวะผูนํา จํานวน 2 เรื่อง ความรับผิดชอบตอ

สังคม จํานวน 4 เรื่อง การจัดการสีเขียว จํานวน 11 เรื่อง 2) ดานการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก 

การวางแผน จํานวน 10 เรื่อง การจัดองคการ จํานวน 1 เรื่อง การสนับสนุน จํานวน 1 เรื่อง การส่ัง

การ จํานวน 1 เรื่อง การประสานงาน จํานวน 5 เรื่อง การรายงาน จํานวน 4 เรื่อง 3) ดานเครื่องมือ

แหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส จํานวน 2 เรื่อง การลดการสูญเปลา  จํานวน2 เรื่อง การ

ควบคุมคุณภาพจํานวน 10 เรื่อง และการจัดการ 5 ส จํานวน 1 เรื่อง โดยงานวิจัยท้ังหมดนี้ 

ประกอบดวยแนวคิดเพื่อการลดใชพลังงานคารบอนไดออกไซด แนวคิด7 R ท่ีเปนแนวทางการนํา

ทรัพยากรกลับมาใชอีกครั้ง ประดวย คิดใหม ลดการใช ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม  ซอมแซม ปฏิเสธการ

ใช เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางรูคุณคายิ่งข้ึน อีกท้ังมีการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

แนวคิดเชิงนิเวศ-อัจฉริยะ เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากข้ึน  
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ตารางท่ี 5 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร

    และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดานการจัดการคุณภาพรวม 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของทางดานการจัดการ

คุณภาพรวม 

การจัดการดานความคิด 

แหงคุณภาพ 

การจัดการดานการบริหารงาน
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13. วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และ 

ธีระวัฒน จันทึก, (2559) 

   
 
  

 
   

  
 
    

14. ศศิณัชชา หอมคง, (2557) 

  
 

       
 

  
    

15. บุญเลย นอยนารถ และ 

นพกร อุปถัมภ, (2555) 

   
 

  
 

 
 

  
 

 
    

16. วิจิตรบุษบา มารมย., (2545)                  
17. Alkaff et al., (2016) 

       
 
     

    
18. Alwan et al., (2016) 

      
 
    

      
19. Nielsen et al., (2016)  

     
 

 
 

 
 

  
    

20. Seal and Mattimoe, (2014) 

      
   

 
       

21. Sanchez et al., (2013) 

      
 

   
 

  
    

22. Venera Todorut, (2012) 

      
 

     
     

23. Rahimi et al., (2010) 

           
 

 
    

24. Welsch and Kühling, (2010) 

      
 

   
  

 
    

รวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 2 - 1 2 - 1 8 2 3 - 6 7 4 5 7 11 4 

 จากตารางท่ี 5 การจัดการคุณภาพรวม พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทํานําไปสูความมีประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพท้ัง 3 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การจัดการดานระบบ

ความคิดแหงคุณภาพ ไดแก ดานภาวะผูนํา จํานวน 2 เรื่อง องคกรแหงการเรียนรู จํานวน 1 เรื่อง 

การจัดการความรู จํานวน 2 เรื่อง การจัดการสีเขียว จํานวน 1 เรื่อง 2) ดานการบริหารงานแหง

คุณภาพ ไดแก การวางแผน จํานวน 8 เรื่อง การจัดองคการ จํานวน 2 เรื่อง การสนับสนุน จํานวน 3 

เรื่อง  การประสานงานจํานวน 6 เรื่อง การรายงาน จํานวน 7 เรื่อง 3) ดานเครื่องมือแหงคุณภาพ 

ไดแก การจัดการโลจิสติกส จํานวน 5 เรื่อง การลดการสูญเปลา จํานวน 7 เรื่อง การควบคุมคุณภาพ

จํานวน 11 เรื่อง และการจัดการ 5 ส จํานวน 4 เรื่อง โดยงานวิจัยท้ังหมดนี้ เปนแนวคิดการจัดการ

เพื่อมุงไปสูมาตรฐานในการทํางานอยางมีคุณภาพตอบความตองการของลูกคา โดยมีการวางแผน การ

ดําเนินการ การควบคุม และปรับปรุงในการทํางานเพื่อตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคา  
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ตารางท่ี 6 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร

    และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดานการจัดการนวัตกรรม 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของทางดานการจัดการ

นวัตกรรม 

การจัดการดานความคิด 

แหงคุณภาพ 

การจัดการดานการบริหารงาน 

แหงคุณภาพ 

การจัดการดาน

เครื่องมือแหงคุณภาพ 
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25. นิติ รัตนปรีชาเวช, (2554)                  
26. Prajogo, (2016)                  
27. Chang et al., (2015)                  
28. Donate and Pablo, (2015)                  
29. Ruff, (2015)                  
30. Cheng et al., (2014)                  
31. Nonaka et al., (2014)                  
32. Ferrera et al., (2012 )                  
33. Kim et al., (2012)                  
34. Li et al., (2011)                  
35. Li et al., (2009)                  
36. Tracy et al., (2008)                  
รวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 8 4 10 9 - 2 2 2 3 - 6 - - 4 3 4 1 

 จากตารางท่ี 6 การจัดการนวัตกรรม พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทํานําไปสูความมีประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพท้ัง 3 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การจัดการดานระบบ

ความคิดแหงคุณภาพ ไดแก ดานภาวะผูนํา จํานวน 8 เรื่อง การจัดการคนเกง จํานวน 4 เรื่อง องคกร

แหงการเรียนรู จํานวน 10 เรื่อง การจัดการความรู จํานวน 9 เรื่อง การจัดการสีเขียวจํานวน 2 เรื่อง 

2) ดานการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน จํานวน 2 เรื่อง การจัดองคการ จํานวน 2 

เรื่อง การสนับสนุน จํานวน 3 เรื่อง การประสานงานจํานวน 6 เรื่อง 3) ดานเครื่องมือแหงคุณภาพ 

ไดแก การจัดการโลจิสติกส จํานวน 4 เรื่อง การลดการสูญเปลา จํานวน 3 เรื่อง การควบคุมคุณภาพ

จํานวน 4 เรื่อง และการจัดการ 5 ส จํานวน 1 เรื่อง โดยงานวิจัยท้ังหมดนี้ประกอบดวยแนวคิด 

องคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรูในองคกร เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบและเปนข้ัน

เปนตอน และแนวคิดการทํางานเปนทีม และแนวทางองคกรแหงความคิดสรางสรรค เพื่อใหเกิดการ

สรางสรรคนวัตกรรมใหมตอบความตองการลูกคา โดยการจัดการนวัตกรรมจะชวยนําไปสูความ

ทันสมัยใหกับผูบริโภค  
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ตารางท่ี 7 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร 

    และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดานการจัดการหวงโซอุปทาน 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของทางดานการจัดการ 

หวงโซอุปทาน 

การจัดการดานความคิด 

แหงคุณภาพ 

การจัดการดานการบริหารงาน

แหงคุณภาพ 

การจัดการดาน
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37. ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง และ

คณะ ,(2551)                  
38. Jabbour et al., (2016)                  
39. Jackson et al., (2016)                  
40. Wenzel, (2016)                  
41. Arslankaya and Atay, (2015)                  
42. Bush et al., (2015)                  
43. Merad, et al., (2014)                  
44. Vatalis et al., (2013)                  
45. Chen et al., (2012)                  
46. Lee and Yu, (2012)                  
47. Mohd Salleh et al., (2012)                  
48. Liu, (2011)                  
รวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 2 1 2 3 2 5 6 2 3 1 5 2 1 5 6 9 1 

 จากตาราง ท่ี 7 การจัดการหวงโซอุปทาน  พบวา ปจ จัยสําคัญท่ีทํานําไปสูความมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพท้ัง 3 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การ

จัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ไดแก ดานภาวะผูนํา จํานวน 2 เรื่อง การจัดการคนเกง 

จํานวน 1 เรื่อง องคกรแหงการเรียนรู จํานวน 2 เรื่อง การจัดการความรู จํานวน 3 เรื่อง ความ

รับผิดชอบตอสังคม จํานวน 2 เรื่อง การจัดการสีเขียว จํานวน 5 เรื่อง 2) ดานการบริหารงานแหง

คุณภาพ ไดแก การวางแผน จํานวน 6 เรื่อง การจัดองคการ จํานวน 2 เรื่อง การสนับสนุน จํานวน 3 

เรื่อง การส่ังการ จํานวน 1 เรื่อง การประสานงาน จํานวน 5 เรื่อง การรายงาน จํานวน 2 เรื่อง การ

จัดทํางบประมาณ จํานวน 1 เรื่อง 3) ดานเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส จํานวน 

5 เรื่อง การลดการสูญเปลา จํานวน 6 เรื่อง การควบคุมคุณภาพจํานวน 9 เรื่อง และการจัดการ 5 ส 

จํานวน 1 เรื่อง โดยงานวิจัยท้ังหมดนี้ เปนการจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเริ่ม

ต้ังแตศึกษาความตองการลูกคา ออกแบบ ผลิต สงมอบสูลูกคา และตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีไดสงมอบ

แกลูกคา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตอไป  



129 

ตารางท่ี 8 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร 

    และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดานการพัฒนาองคกร 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวของทางดาน 

การพัฒนาองคกร 

การจัดการดานความคิด 

แหงคุณภาพ 

การจัดการดานการบริหารงาน

แหงคุณภาพ 

การจัดการดาน

เครื่องมือแหงคุณภาพ 
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49. Bull et al., (2016)  
    

  
 
 
    

    
50. Tajuddina et al., (2015)   

      
 

    
    

53. Abolfazl Miria et al., (2014) 

   
 

  
      

 
    

51. Akram et al., (2014) 

 
 
    

 
 
 

    
    

52. Baba et al., (2014) 

      
  

   
 

 
    

56. Dijke et al., (2012)  
     

 
 
 

    
    

54. Zahra and Nambisan, (2012)  
    

  
      

    
55. Algorta and Zeballos, (2011) 

 
  

     
 

    
    

57. Hargis and Bradley, (2011) 

      
 

 
 

    
    

58. Yan et al., (2010)  
     

 
 
 

 
 

  
    

59. Parayitam and Dooley, (2009) 

 
   

      
 
  

    
60. Tsai et al., (2007) 

  
 

    
  

    
    

รวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 5 4 3 2 - 2 8 3 9 1 3 2 - - 2 7 2 

จากตารางท่ี 8 การพัฒนาองคกร พบวา ปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพท้ัง 3 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การจัดการดานระบบ

ความคิดแหงคุณภาพ ไดแก ดานภาวะผูนํา จํานวน 5 เรื่อง การจัดการคนเกง จํานวน 4 เรื่อง องคกร

แหงการเรียนรู จํานวน 3 เรื่อง การจัดการความรู จํานวน 2 เรื่อง การจัดการสีเขียว จํานวน 2 เรื่อง 

2) ดานการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน จํานวน 8 เรื่อง การจัดองคการ จํานวน 3 

เรื่อง การสนับสนุน จํานวน 9 เรื่อง การส่ังการ จํานวน 1 เรื่อง การประสานงานจํานวน 3 เรื่อง การ

รายงาน จํานวน 2 เรื่อง 3) ดานเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การลดการสูญเปลา จํานวน 2 เรื่อง 

การควบคุมคุณภาพ จํานวน 7 เรื่อง และการจัดการ 5 ส จํานวน 2 เรื่อง โดยงานวิจัยท้ังหมดนี้ เปน

แนวคิดทางการจัดการท่ีชวยใหองคกรกาวหนา โดยอาศัยความรูทางดาน ภาวะผูนํา แนวคิดการ

จัดการคนเกง และการบริหารองคกร และสามารถแขงขันไดอยางตอเนื่อง  โดยอาศัยแนวคิด การ

จัดการความตอเนื่อง คือการจัดการท่ีชวยใหองคกรบริหารงานในสถานการณตางๆ ไดอยางตอเนื่อง 

ไมเกิดภาวการณหยุดการทํางาน โดยจัดการความเส่ียง และจัดการภาวะวิกฤต 
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ตารางท่ี 9 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร 

 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทางดานหลักการจัดการอยางยั่งยืน 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวของทางดาน 

หลักการจัดการอยางย่ังยืน 

การจัดการดานความคิด 
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61. นิจกานต หนูอุไร และ 

เกิดศิริ เจริญวิศาล, (2556) 

    
   

 
 
 
 
  

    
62. วิทยา จันทรแดง และ 

จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, (2555) 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

63. วิสาขา ภูจินดา, (2555)  
 
 

 
  

  
 

 
 

 
     

64. Joy Haas and Yorio, (2016)  
 
  

    
 

    
    

65. Tang-Lee, (2016) 

  
 
 

 
   

 
 
 

  
    

66. Taufique et al., (2016) 

  
  

 
 
       

    
67. Zhang et al., (2016) 

  
 

 
  

    
 

  
    

68. Buxel et al., (2015)  
    

  
      

    
69. Calabrese et al., (2015) 

    
 
 
 

    
 

 
    

70. Rothrock, (2014) 

     
 

     
 

 
    

71. Emmann et al., (2013) 
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รวมผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 3 1 6 2 6 8 5 1 6 - 6 2 1 - 2 8 3 

จากตารางท่ี 9 การจัดการอยางยั่งยืน พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทํานําไปสูความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพท้ัง 3 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การจัดการดานระบบ

ความคิดแหงคุณภาพ ไดแก ดานภาวะผูนํา จํานวน 3 เรื่อง การจัดการคนเกง จํานวน 1 เรื่อง องคกร

แหงการเรียนรู จํานวน 6 เรื่อง การจัดการความรู จํานวน 2 เรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคม จํานวน 

6 เรื่อง การจัดการสีเขียว จํานวน 8 เรื่อง 2) ดานการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน 

จํานวน 5 เรื่อง การจัดองคการ จํานวน 1 เรื่อง การสนับสนุน จํานวน 6 เรื่อง การประสานงาน

จํานวน 6 เรื่อง การรายงาน จํานวน 2 เรื่อง การจัดทํางบประมาณ จํานวน 1 เรื่อง 3) ดานเครื่องมือ

แหงคุณภาพ ไดแก การลดการสูญเปลา จํานวน 2 เรื่อง การควบคุมคุณภาพจํานวน 8 เรื่อง และการ

จัดการ 5 ส จํานวน 3 เรื่อง โดยงานวิจัยท้ังหมดนี้ เปนแนวคิด ประกอบดวย ความสมดุลทาง

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และความสมดุลภายในองคกร แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถือเปนส่ิง

สําคัญท่ีจะชวยใหเกิดการจัดการทรัพยากรภายในองคกรไดอยางสมดุล  
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ตอนท่ี 2 ผลการวิจัยอนาคตแบบ EDFR สรุปองคประกอบของตัวแบบการจัดการคุณภาพของ

ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 สําหรับตอนท่ี 2 ผลการวิจัยแบบอนาคต EDFR เปนผลการศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ รอบท่ี 1 และนํามาสรางขอคําถามสัมภาษณผูเช่ียวชาญ รอบท่ี 2 เพื่อนํามาสังเคราะห

เปนองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการใหเพื่อเพิ่มทักษะของผูบริหาร 

เพื่อใหเกิดการจัดการท่ีมีคุณภาพสําหรับองคกร และตอบสนองตอความตองการของลูกคา รวมถึงเกิด

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอีกท้ังนําไปสูความยั่งยืนตอองคกร เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดย

ผูวิจัยไดสังเคราะหแยกประเด็นเปน 2 สวน คือ การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว และผลลัพธการ

จัดการแหงคุณภาพสีเขียว โดยการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวมีแนวโนมหลักท่ีสําคัญ 3 แนวโนม

ประกอบดวย การจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ 

และการจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ และประเด็นดานผลลัพธของการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว 

มี 1 แนวโนมหลัก รวมเปนประเด็นแนวโนมหลัก 4 ประเด็น โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

 ตอนท่ี 2.1 ผลการวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบท่ี 1 สัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูเช่ียวชาญ ท่ีมีความรูและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับอาคาร 

และคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงผูเช่ียวชาญการจัดการคุณภาพ จํานวนท้ังส้ิน 19 คน 

แบงออกเปน 5 กลุม โดยกลุมท่ี 1) กลุมผูบริหารระดับสูง จํานวน  4 คน ปะกอบดวย ผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพยท่ีประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมท่ีไดรับมาตรฐานการยอมรับจาก EIA  กลุมท่ี 2) กลุม

ผูบริหารระดับกลาง ประกอบดวย รองประธานบริษัท 1 คน กรรมการผูจัดการบริษัท 2 คน ผูอํานวยการ

ในองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญดานอาคาร 1 คนกลุมท่ี 3) กลุมผูบริหารระดับลาง จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

วิศวกรโยธา 2 คน สถาปนิก 1 คน ผูจัดการฝายการตลาด 1 คน กลุมท่ี 4) กลุมลูกคาท่ีมีประสบการณซื้อ

คอนโดมิเนียมประกอบดวย ลูกคาท่ีพักอาศัยอยูในคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จํานวน 3

คน และกลุมท่ี 5) กลุมนักวิชาการประกอบดวย รองนายกสมาคมอาคารเขียวไทย 1 คน ผูอํานวยการ

ศูนยสงเสริมส่ิงแวดลอม 1 คน และอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญดานการจัดการคุณภาพ 1 คน 

การสังเคราะห EDFR รอบท่ี 1 จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก

เพื่อศึกษาถึงแนวทางทําใหเกิดการจัดการท่ีมีคุณภาพและมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสําหรับ

องคกร ผูวิจัยไดสังเคราะหแยกประเด็นแนวโนมออกมาเปนแนวโนมหลัก 4 ประเด็น ประกอบดวย 1) 

ประเด็นแนวโนมการจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ 2) ประเด็นดานแนวโนมดานการ

บริหารงานแหงคุณภาพ 3) ประเด็นดานเครื่องมือแหงคุณภาพ และ 4) ประเด็นดานผลลัพธของการ

จัดการแหงคุณภาพ โดยผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณ และแนวโนมท่ีไดของ

การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ตามความเห็นของผูเช่ียวชาญ แยกตามประเด็นแนวโนมหลักท้ัง 4 

แนวโนมดังนี้ 
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 แนวโนมหลักท่ี 1 การจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการดานระบบความคิดขององคกรท่ีดี เปน

สวนสําคัญทําใหองคกรเปนองคกรท่ีมีคุณภาพไดเปนอยางดี โดยสามารถแบงเปนประเด็นการจัดการ

ดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ออกเปน 6 แนวโนมยอย ประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง 

องคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียวสามารถ

อธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

  1.1 ภาวะผูนํา 

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําวาเปนส่ิงสําคัญในการกําหนด

เปาหมายขององคกรไดอยางชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมาย ท่ี

วางไวได โดยภาวะผูนําท่ีนําพาองคกรไปสูเปาหมาย ประกอบดวย ผูนํามีวิสัยทัศน มองเห็นชองทาง

โอกาสในการพัฒนาธุรกิจท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผูนํามีความกลาตัดสินใจในการลงทุนประกอบ

ธุรกิจท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผูนํามีความมุงมั่น พยายามสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และผูนํามีศักยภาพในการผลักดันองคกร โดยทําใหบุคลากรในองคกรมีเปาหมายรวมกัน

ในการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมได ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผูใหขอมูลท่ี 2 นามสมมติ (2559) การสรางคอนโดท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสิ่งสําคัญเลย

ตองมีมุมมองท่ีรูวาผูบริโภคตองการอะไร ตองมองไปขางหนา แลวคอนโดเขียวน่ี เปนคอนโดสําหรับคนรุน

ใหมใชไหม เราจะทําอยางไรหละใหกลุมเปาหมายสนใจ ตองไปศึกษาใหดี อยางสมัยกอนเราไมไดมีฐานะ เรา

ตองทํางานอยางหนัก ลมมาหลายอยาง แลวหันมาลงทุนในท่ีดินเห็นท่ีดินราคาถูก คิดวาตอไปอนาคตตองราคา

ดีแน เพราะมีคนเริ่มเขามาอยูเยอะ ลองเสี่ยงดูซักที พอท่ีดินราคาดีทําใหเราขายไดราคา หลังจากน้ันก็มี 

ธนาคารมาเสนอใหสินเชื่อในการกอสราง น่ีมันตองมองใหออกอยางน้ี ผูใหขอมูลท่ี 1 นามสมมติ (2559) การท่ี

บริษัทจะสามารถสรางคอนโดมิเนียมไดสําเร็จ ผูประกอบการตองมีความทุมเทในการทํางานหนักมาก เชาต่ืน

ต้ังแตตี 4 กลับบานมืดค่ํา สาม ทุม ไมไดเจอหนาลูกหนาแฟน เฉพาะการทําคอนโดน้ัน ทอไมไดเลย 

ปญหามีรอยแปดพันเกา เดียวชางคนน้ันหยุด คนน้ีออก เรื่องพวกน้ี คนทําตองอดทน ผูใหขอมูลท่ี 4 นาม

สมมติ (2559)  ผูประกอบการถาอยากประสบความสําเร็จตองกลาทําอะไรท่ีแตกตางจากคนอ่ืน เพราะถาเราทํา

ไดมีคุณภาพดีเทาคนอ่ืนเราตองแขงขันกันดานราคา แตถาเราผลิตคอนโดมิเนียมท่ีทันสมัย แตกตางจากคนอ่ืน 

จะทําใหเราสามารถลดการแขงขันลงได และทําใหลูกคาท่ีเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเปนลูกคาท่ีมีคุณภาพเปน

กลุมท่ีมีกําลังซื้ออยางมาก ผูประกอบการจะไดผลตอบแทนท่ีดีข้ึนเปนอยางมากผูใหขอมูลท่ี 4 นามสมมติ 

(2559) ในการทํางาน ไมวาธุรกิจอะไรก็ตามตองทําใหลูกนองรักตองใหเคาอยูกับเราได เคาก็มีปากมี

ทองตองทํามาหากิน ถาเคาอยูดีเราก็ดีไปดวย ย่ิงงานกอสรางเรื่องคนงานน่ีสําคัญเลย จะคุมงานตอง

เอาใหอยู ไมอยางน้ัน ถาหยุดงานเมื่อไหรเสียหายเลย แบงคยังตองผอนแตงานไมเดินตนทุนก็บานไป

เรื่อยลมเลย  
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  1.2 การจัดการคนเกง 

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการคนเกงวาเปนส่ิงสําคัญในการ

ดําเนินงานขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพราะคนเกงเปนผูมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานใหกับองคกร การจัดการคนเกงขององคกรประกอบดวย การสรรหา และคัดเลือกผูท่ีมี

ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยดูจากคุณภาพ เชน ใบรับรอง

รวมรูดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาความรูความสามารถ มีการใหรางวัล รวมถึง

สามารถจูงใจคนท่ีมีศักยภาพเช่ียวชาญในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหอยูกับองคกรได ดัง

ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 5 นามสมมติ (2559) คนเกงตองมีความรูรอบดาน ถึงจะสามารถบริหารการ

ทํางานไดดี บริษัทตองมีคนเกงในการทํางานถึงจะสามารถวางแผนการทํางานไดดีตรงตามเปาหมาย

การทํางาน ผูใหขอมูลท่ี 8 นามสมมติ (2559) การท่ีจะสรางคอนโดมิเนียมไดอยางมีคุณภาพและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมไดน้ัน สําคัญเลยคือ ผูประกอบการตองมีความรูในเรื่องของอาคารสีเขียวมาบริหารงาน เน่ืองจาก

การบริหารกอสรางอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริงไดน้ัน คนทําตองมีความรู ท้ังทางดานภูมิส

ถาปตย สําหรับการออกแบบรูปลักษณอาคาร และโครงสรางของอาคารอยางเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือชวย

ลดการใชพลังงานของอาคารโดยเฉพาะเรื่องของแสง กับเรื่องของทิศทางลมโดยความรูเหลาน้ีจะหาไดจากคนเกง 

โดยเราจะคัดเลือกไดโดย อาจดูจากผลงานท่ีผานมา หรือใบรับรองวาเปนผูมีความรูดานอาคารเขียว โดยเดียวน้ี

สถาบันตางๆ รวมถึงสถาบันอาคารเขียวมีจัดใหสอบวัดคุณบัติน้ี ผูใหขอมูลท่ี 3 นามสมมติ (2559) การ

บริหารคนตองใชคนใหทํางานเปน และตองสามารถคัดคนท่ีมีคุณภาพเขามาทํางานโดยดูจาก

บุคลิกลักษณะทาทางความมุงมั่นในการทํางาน รวมถึงความนาเชื่อถือ ผูใหขอมูลท่ี 2 นามสมมติ 

(2559) การสรรหาคนเกงเขาทํางาน และตองรักษาท่ีทํางานไดใหอยูกับบริษัทได เพราะวาเม่ือไหรก็

ตามบริษัทขาดคนทํางาน จะสงผลกระทบอยางมากทําใหธุรกิจกอสรางหยุดชะงัก แตยังมีตนทุนเงินกูท่ี

ยังตองรับผิดชอบสงผลเสียหายกับธุรกิจเปนอยางมาก  

  1.3 องคกรแหงการเรียนรู  

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูวาเปนส่ิงสําคัญในการ

ดําเนินงานขององคกร ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในองคกร สามารถสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆตอบ

ความตองการลูกคาได โดยการจัดการเพื่อใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูประกอบดวย องคกรท่ีมี

บุคลากรมีความใฝรู องคกรมีสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ผูบริหารในองคกรมี

การรับฟงความคิดเห็นใหมๆท่ีทําใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนองคกรท่ีมีความคิดเชิงระบบ 

บูรณาการ เพื่อใหเกิดการจัดการอยางเปนระบบและมีการบูรณาการความรูเพื่อใหเกิดความรูใหมๆใน

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 17 นามสมมติ (2559) สิ่งสําคัญสําหรับการทํางาน คือการเรียนรูงานเปน 

ตองคลุกคลีกับคนมีความรู ตองมีแวดลอมวงท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกัน หูตาจะไดกวางไกล ตอนแรก
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เลยกอนทําคอนโด ก็ทําหอพักมากอนนะ กอนหอพักก็ทําบานจัดสรร คือทํามาเรื่อยๆพอเรารูอะไรมาก

ข้ึนก็กลาทําอะไรท่ีใหญข้ึนจนมาเปนหอพักน่ีหละผูใหขอมูลท่ี 15 นามสมมติ (2559) เราจะทําธุรกิจ

อะไรใหประสบความสําเร็จตองมีความรูนะ ถาไมมีอยาไปทํารอวันปดกิจการสถานเดียว ย่ิงเดียวน้ีการ

ทําธุรกิจยากนะ แขงขันสูง ซึ่งธุรกิจท่ีแขงขันๆกันอยูน่ี ก็รูนะวาไมรวยหรอกแตยังทําตามๆกัน ทําโดย

ท้ังๆท่ีไมรูวาทําอะไรแลวมันจะดีไดอยางไรผูใหขอมูลท่ี 18 นามสมมติ (2559) องคกรท่ีจะสามารถ

สรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดน้ัน องคกรตองมีการใสใจในสิ่งแวดลอม โดยตองมีการ

เรียนรูทําความเขาใจในเรื่องของระบบนิเวศวิทยา เพราะระบบนิเวศวิทยา เปนสิ่งสําคัญท่ีทําเกิดความ

ย่ังยืนในสิ่งแวดลอม ถาองคกรไมมีความเขาใจจะสงผลใหเกิดความเสียหายกับสภาพแวดลอมได เชน 

การสรางคอนโดมิเนียมขวางทางเดินของนํ้า ทําใหเกิดนํ้าทวมในกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2554 ได 

  1.4 การจัดการความรู 

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูวาเปนส่ิงสําคัญเพื่อให

เกิดการดําเนินงานขององคกรอยางเปนระบบและมีคุณภาพสูความตองการของลูกคา และมีความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการจัดการความรูขององคกรประกอบดวย มีการจัดกระทําฐานขอมูล

สารสนเทศ มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ และมีการสํารวจ และวิจัยทางดานการตลาด เกี่ยวกับ

ความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อสรางสรรค

ผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการของผูบริโภค ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 1 นามสมมติ (2559) เด่ียวน้ีจะทําอะไรตองเขาใจตลาด ถาไมเขาใจทําอะไรก็

อยากนะทําอะไรตองทําใหดีดวย เด๋ียวน้ีคนจะซื้อคอนโด เคาเช็คราคาเช็คคุณภาพไดจากใน

อินเตอรเน็ตเลย ถาทําไมดีชื่อเสียงเราจะแย แตถาทําดีจะกลายเปนตลาดชั้นดีเลยผูใหขอมูลท่ี 2 นาม

สมมติ (2559) ผูประกอบการตองมีความรูในการประกอบธุรกิจ เพ่ือสามารถตัดสินใจในการทํางานให

เกิดผลสําเร็จได อยางเชนการเลือกทําธุรกิจคอนโดมิเนียมเน่ืองจากเห็นโอกาสความเติบโตในธุรกิจท่ี

ขยายตัวรอบแนวรถไฟฟา การท่ีบริษัทมีธุรกิจในบริเวณท่ีรถไฟฟาเกิดข้ึนในอนาคต แตการแขงขันมี

ความรุนแรง บริษัทตองหาแนวทางสรางความโดดเดนใหกับคอนโดมิเนียมของตนเองใหได และตอง

เขาใจผูบริโภคอยางแทจริงโดยเฉพาะในสถานท่ีพักอาศัย ในเรื่องสภาพแวดลอมถือเปนสิ่งสําคัญเพราะ

ผูบริโภคใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมสําหรับท่ีพักอาศัยเปนอยางมาก เพราะปจจุบันผูคนหันมาให

ความใสใจกับสุขภาพของตัวเองกันมากข้ึน โดยในปจจุบันท่ีพักอาศัยควรมีพ้ืนท่ีตนไมมากๆ เพ่ือสราง

ความรมรื่นใหกับผูอยูอาศัย ผูใหขอมูลท่ี 8 นามสมมติ (2559)  ปจจุบันผูบริโภคโดยเฉพาะสังคมเมือง

มีความเหน่ือยลาในการทํางาน จึงตองการกลับท่ีพักอาศัยท่ีมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจโดยมีธรรมชาติ

ย่ิงข้ึนผูใหขอมูลท่ี 5 นามสมมติ (2559)  การทํางานในธุรกิจอสังหาริมทรัพยน้ี สิ่งสําคัญเลยนะ ตองหา

คนท่ีมีความรูในเรื่องขอกฎหมายการจัดสรรพ้ืนท่ี ท้ังกฎหมายทองถ่ิน และกฎหมายพระราชบัญญัติ

ตางๆ มาสรรพ้ืนท่ี เพ่ือไมเกิดปญหากับภาครัฐ 

   

 



135 

  1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม 

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมวาเปนส่ิงสําคัญ

เพื่อใหเกิดการดําเนินงานขององคกรประกอบธุรกิจท่ีคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม โดยองคประกอบ

ท่ีทําใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวย คนในองคกรมีจิตสํานึกลดวัสดุท่ีกิจกรรมการผลิต

ทําใหเกิดคารบอนไดออกไซนจํานวนมาก มีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมาบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมกอสรางองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็น

คุณคารวมถึงองคกรท่ีประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมท้ังตอบุคคลากรในองคกร และตอผูบริโภค 

โดยความรับผิดชอบตอสังคมภาครัฐมีสวนเกี่ยวของในการผลักดันให องคกรเอกชนผลิตสินคาท่ีมี

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 13 นามสมมติ (2559) การท่ีผูประกอบการใสใจในสิ่งแวดลอมทําใหผูบริโภค

มองวาผูประกอบการน้ันไมเอาเปรียบผูบริโภค และชวยสรางภาพลักษณใหกับตัวองคกรไดเปนอยางดี 

ซึ่งการท่ีผูประกอบจะเกิดความรับผิดชอบตอสิ่งคมไปจนถึงเกิดความใสใจในสิ่งแวดลอมไดน้ัน ภาครัฐ

ตองชวยสนับสนุนใหองคกรเอกชนเกิดจิตสํานึกใสใจในสิ่งแวดลอม รวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม

ใหกับสังคม ชุมชน รวมถึงใหตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม ของคนในชุมชนผูใหขอมูลท่ี 17 นามสมมติ 

(2559) การทําใหภาคธุรกิจทําอาคารเขียว ภาครัฐถือเปนสวนสําคัญ เพ่ือกระตุนใหผูประกอบการให

ความสนใจในเรื่องของการสรางอาคารท่ีมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยเฉพาะมาตรการ

ดานภาษี และการสงเสริมรับประกันอาคารเขียวใหกับผูประกอบการเพ่ือใหผูบริโภคไดรับรู ถือเปนสิ่ง

สําคัญอยางมาก ซึ่งองคกรตองมีความรูในเรื่องตางๆเหลาน้ี เพ่ือสรางอาคารเขียวท่ีมีคุณภาพ ผูให

ขอมูลท่ี 14 นามสมมติ (2559)  บริษัทคอนโด ท่ีมีชื่อเสียงดี สรางคอนโดมีคุณภาพ ไมเคยมีประวัติท้ิง

งาน เปนสําคัญในการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมท่ีเปนบริษัทชั้น

นําน้ันจะทําใหไดรับความนาเชื่อถือเปนพิเศษ ชวยสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคได เพราะคอนโดมี

ราคาแพง ในฐานะผูบริโภคจึงตองตัดสินใจอยางรอบครอบ โดยถาผูบริษัทน้ันมีการใสใจในสิ่งแวดลอม

จะใหเกิดความนาสนใจย่ิงข้ึน เพราะคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะมีความนาอยู ผูอยูอาศัย

มีสุขภาพจิตท่ีดี  

  1.6 การจัดการสีเขียว   

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการสีเขียววาเปนส่ิงสําคัญเพื่อใหเกิด

การดําเนินงานขององคกรมีกระบวนผลิตสินคา โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา การจัดการสีเขียว 

ประกอบดวย องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรมเชิงนิเวศ เชน กระจกเปล่ียนสีไดตามระดับความ

เขมของแสงแดด  องคกรพยายามลดการใชทรัพยากรท่ีไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

องคกรพยายามเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

             ผูใหขอมูลท่ี 17 นามสมมติ (2559) ผูประกอบการตองมีความเขาใจในของการนํา

ทรัพยากรกลับมาใชใหมอยางเหมาะสม โดยอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูประกอบการตองมี
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ความพยายามในการใชวัสดุรีไซเคิล โดยพยายามจัดหาวัสดุท่ีรบกวนธรรมชาตินอยท่ีสุด โดยพยายาม

หาแนวคิดวาจะทําอยางไรเพ่ือใหเกิดการระเบิดภูเขานอยลง ทําวัสดุใชแลวกับมาใชใหม วัสดุท่ีใชตอง

มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอาศัยโดยรอบ โดยพ้ืนท่ีพัก

อาศัยท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ัน ท่ีอยูอาศัยตองมีพ้ืนท่ีเปดโลงเชิงนิเวศนมากข้ึน โดยอาคารท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมน้ัน อาคารตองไมมีสารพิษ ตองมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ไมเกิดการเพาะเชื้อโรคใน

อาคารในการจัดการเพ่ือเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดานอาคารสีเขียว ผูใหขอมูลท่ี 17 นาม

สมมติ (2559) ผูผลิตตองมีความเขาใจดานสภาพแวดลอมเพ่ือออกแบบอาคารไดดี โดยเฉพาะเรื่อง

โครงสรางท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การออกแบบน้ันตองเขาใจในธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องธรณีวิทยา เพ่ือ

วางโครงสรางท่ีเหมาะสมทนตอสภาพแวดลอม ผูใหขอมูลท่ี 17 นามสมมติ (2559)  ผูออกแบบ

กอสรางคอนโดมิเนียมเพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ัน ตองมีความรูในดานการจัดการท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเริ่มต่ังแต การรักษาทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการลดใช

ทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการสงเสริมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 แนวโนมหลักท่ี 2 การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพสีเขียว 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการดานการบริหารงานขององคกรท่ีดี 

เปนสวนสําคัญทําใหองคกรเปนองคกรท่ีมีคุณภาพไดเปนอยางดี โดยสามารถแบงเปนประเด็นการ

จัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ออกเปน 6 แนวโนมยอย ประกอบดวย การวางแผน การจัด

โครงสรางองคกร การสนับสนุนงาน การส่ือสารและการประสานงาน การรายงานผล การจัดสรรทุน

และผลตอบแทน สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

 2.1 การวางแผน   

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนวาเปนส่ิงสําคัญเพื่อใหเกิดการ

ดําเนินงานขององคกรเพื่อนําไปสูเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยองคกรสามารถ

วางแผนจัดการองคกรท้ังระยะส้ัน และระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย องคกรมีการ

วางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณท่ีคาดการได และวางแผนการดําเนินงานภายใต

สถานการณท่ีไมสามารถคาดการได ไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกร มีการวิเคราะหความตองการของลูกคา 

มีการหมอบหมายหนาท่ี ใหกับบุคคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร เพื่อ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงองคกรมีวางแผนจัดสรรการใช

ทรัพยากรในการผลิตคอนโดมิเนียมไดอยางคุมคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผูใหขอมูลท่ี 5 นามสมมติ (2559) การแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะ

เรื่องการบริหารเงินทุน ถาเกิดปญหาข้ึนตองสามารถติดตอสรางพันธมิตรกับธนาคารท่ีใหสินเชื่อเพ่ือ

ธุรกิจเขาใจและอนุมัติวงเงินกูได สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับธุรกิจ

คอนโดมิเนียมได เชนเกิดภาวะนํ้าทวมจะสามารถรับมือกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคไดอยางไร ผูให
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ขอมูลท่ี 6 นามสมมติ (2559)  บริษัทตองมีการวิเคราะหความสามารถขององคกร ท้ังดานการเงิน 

ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ  เพ่ือวางแผนจัดสรรทรัพยากร ประเมินความคุมคาใหกับการ

ลงทุน เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีคุมคา โดยตองเขาใจความตองการของลูกคาเปนหลัก เพราะถึงแมเรา

จะผลิตสินคาโดยใชวัสดุท่ีมีคุณภาพอยางดี แตไมตอบโจทยความตองการของลูกคาเราก็ไมสามารถ

สรางผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูบริหารได 

 2.2 การจัดโครงสรางองคกร 

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคกรวาเปนส่ิงสําคัญ

เพื่อใหเกิดการดําเนินงานขององคกรท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความชัดเจนในการทํางาน และ

ทํางานเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยการจัดโครงสรางองคกรประกอบดวย องคกรมีการจัด

โครงสรางองคกรท่ีมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง มีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิด

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อยูในโครงสรางองคกร มีโครงสรางองคกรท่ีมุงสูความตองการของลูกคา 

สําหรับคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อสามารถผลิตสินคาท่ีตอบความตองการไดอยางดี 

และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผูใหขอมูลท่ี 7 นามสมมติ (2559) ผูผลิตผลิตตองมีฝายการตลาดเพ่ือทําความเขาใจลูกคา 

ตองสามารถถายทอดใหลูกคารับรูถึงคุณคาและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในผลิตภัณฑท่ีผูผลิตได

สรางข้ึนได โดยปจจุบันผูบริโภคโหยหาธรรมชาติ และลูกคาตองการสังคมท่ีอยูอาศัยท่ีดี โดย

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะชวยคัดคุณภาพของผูบริโภค เพราะผูบริโภคท่ีใสใจสิ่งแวดลอม

จะชวยรักษาสภาพแวดลอมใหนาอยู ผูใหขอมูลท่ี 4 นามสมมติ (2559) ความตองการของผูบริโภค

น้ัน มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามรสนิยมในแตละยุค ในการทํางานของบริษัทตองสามารถ

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสามารถแขงขันกับคนอ่ืนได ผูใหขอมูลท่ี 5 นามสมมติ (2559) 

การท่ีบริษัทบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพไปสูคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตองจัดสรร

คนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ท้ังเรื่องการจัดสรรท่ีดินเพ่ือไมกระทบ

กับชุมชนโดยรอบ และไมขัดตอกฎหมายของภาครัฐ 

 2.3 การสนับสนุนการทํางาน 

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการทํางาน วาเปนส่ิงสําคัญ ท่ี

ชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทํางาน รวมถึงสงเสริมใหบุคคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

สงผลใหบุคลากรทํางานไดอยางเต็มความสามารถในการทํางานนําไปสูเปาหมายขององคกร โดยการ

สนับสนุนการทํางาน ประกอบดวย องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบุคคลากรมีความรู 

และมีความเช่ียวชาญใหบุคลากร มีการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกบุคคลากร และมีหนวยงานคอย

ดูแล อํานวยความสะดวกในการทํางานและใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน การสนับสนุนเหลาการ

ทํางานสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 
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ผูใหขอมูลท่ี 17 นามสมมติ (2559) การนําคนท่ีมีคุณภาพดานอาคารท่ีมีความเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมไดน้ันตองหาคนท่ีมีคุณสมบัติ โดยดูไดจากการไดรับรองการอบรมอาคารสีเขียว เปน

ตน เพ่ือสามารถทํางานสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอยางมีคุณภาพสวนผูเชี่ยวชาญท่ี 

19 ใหทัศนะวา การทําใหคนมีศักยภาพมาทํางานในองคกรไมเพียงแตสรรหาคนเขามาทํางาน อยางเดียว 

แตตองพัฒนาเขาไปดวย การจะพัฒนาเขาไดน้ันตองจูงใจเขาเปน ท้ังการใหเงิน การดูแลความเปนอยู

ใหกับเขา เพ่ือเขาจะไดทํางานไดอยางสบายใจ ผูใหขอมูลท่ี 8 นามสมมติ (2559) การสรางอาคารสี

เขียว การจัดการบริหารคนใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพในทุกข้ันตอนของการทํางาน โดยเริ่มต่ังแต

การถายทอดแนวคิดท่ีมีคุณภาพ และผลักดันแนวคิดใหผูปฏิบัติงานรับรูเขาใจและสามารถทํางานไดอยางมี

คุณภาพ โดยตองใหผูปฏิบัติงานมีการฝกอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาคารสีเขียว 

 2.4 การติดตอส่ือสาร และการประสานงาน 

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการทํางาน วาเปนส่ิงสําคัญ ท่ี

ชวยสนับสนุนใหผูประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการสนับสนุนจาก

มาตรการตางๆของภาครัฐ รวมถึงการสงเสริมใหผูบริโภคหันมาใสใจในการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน โดยการติดตอส่ือสาร และการประสานงานประกอบดวย การส่ือสาร และ

ประสานงานเพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร การส่ือสาร และประสานงานเพื่อให

เกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับองคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ การส่ือสารทางการตลาดไปยังลูกคาให

รับรูถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกรดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 2 นามสมมติ (2559) ในงานกอสรางน้ัน เรื่องการเจรจาตอรองกับผูอยูอาศัย

โดยรอบถือเปนเรื่องสําคัญท่ีตองทําความเขาใจใหกับชุมชนท่ีอยูอาศัยโดยรอบ เพราะการกอสราง

คอนโดมิเนียมเปนการกอสรางท่ีตองใชเครื่องจักรขนาดใหญ เกิดท้ังมลภาวะทางเสียง และเกิดท้ัง

มลภาวะทางอากาศ ถาเราไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาชุมชนรองเรียนเกิดข้ึนได ผูใหขอมูลท่ี 7 

นามสมมติ (2559) ผูผลิตตองมีความเขาใจลูกคา ตองสามารถถายทอดใหลูกคารับรูถึงคุณคาและ

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในผลิตภัณฑท่ีผูผลิตไดสรางข้ึนได โดยปจจุบันผูบริโภคโหยหาธรรมชาติ 

และลูกคาตองการสังคมท่ีอยูอาศัยท่ีดี โดยผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะชวยคัดคุณภาพของ

ผูบริโภค เพราะผูบริโภคท่ีใสใจสิ่งแวดลอมจะชวยรักษาสภาพแวดลอมใหนาอยู การทํางานตองมีการ

ทําการตลาดท่ีชัดเจนใหลูกคารับรูถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกรได และรับรูวาจะเกิด

ผลดีตอลูกคาอยางไรผูใหขอมูลท่ี 1 นามสมมติ (2559) การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยสิ่งสําคัญคือ

เครือขายพันธมิตร ท้ังเรื่องของวัสดุกอสราง หรือธนาคารในเรื่องการติดตอขอสินเชื่อไดงาย 

โดยเฉพาะลูกคาถาติดตอขอสินเชื่อกูซื้อบานไดงายจะทําใหเกิดการจูงใจใหลูกคาซื้อคอนโดมิเนียมได

งายข้ึน 

 2.5 การรายงานผล  

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรายงานผลวาเปนสวนสําคัญในการ

ตรวจสอบ และปรับปรุงการทํางานเพื่อแกไขขอผิดพลาดในการทํางาน และเพื่อพัฒนาการทํางานของ
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องคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบดวย องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางาน มีการ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ท่ีเหมาะสม เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน และ

องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมใหตรงกับความตองการของลูกคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผูใหขอมูลท่ี 6 นามสมมติ (2559) การทํางานถาอยากใหมีคุณภาพน้ัน ตองมีการ

ตรวจเช็คผลการทํางานวา ทําอะไรไปถึงไหนอยางไรบาง โดยเฉพาะอยางย่ิงการกอสรางน้ีตองควบคุม

การทํางานใหดี ตองมีตารางการทํางานแนนอน วาหน่ึงวันตองทําอะไรไปถึงไหนเทาไหร เพราะ

คาแรงคนงานเปนคาแรงรายวัน ถาไมไดตรวจเช็คงาน ไมไปกํากับการทํางาน คนงานสวนใหญก็จะไม

ทําผูใหขอมูลท่ี 11 นามสมมติ (2559) ในการดําเนินธุรกิจ ไมเพียงแตขายของใหไดเทาน้ัน แตตองดู

ดวยวาลูกคาใชสินคาเราแลวประทับใจเปลา เราถึงจะทําธุรกิจแลวอยูไดยาว ตองดูผลลัพธดวยวา

ลูกคาชอบไมชอบ ตองไปเซ็คเลยวาเคาพูดวาไงกับสินคาเราบาง แลวตองรับฟงดวย เพราะถาเปน

ลูกคาไมโกหกเราหลอก  

 2.6 การบริหารทุน และผลตอบแทน 

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทุน และผลตอบแทนวาเปนสวน

สําคัญในการทําใหองคกรเกิดภาพลักษณท่ีดี และสงเสริมใหเกิดความยั่งยืนแกองคกร โดยการบริหาร

ทุนและผลตอบแทนประกอบดวย องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรท่ีลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสีเขียว รวมถึงองคกรมีการ

ลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ไมลงทุนเกินกําลัง อีกท้ังองคกรแสวงหากําไรท่ีเหมาะสมกับ

การลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควรในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีสีเขียว ดังขอมูล

จากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 17  นามสมมติ (2559) การจะสรางอะไรก็แลวแต ถาตองการสรางใหมี

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางแรกเลย ผูผูผลิตตองไมคํานึงแตตัวเอง โดยเฉพาะอยางย่ิง การนํา

วัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชไมใชไปตัดไมทําลายปา อันน้ีไมถือวามีความเปนมิตร หรือไปทํา

การตลาดปลูกปาตางๆ น้ีก็ยังไมใช ผูผลิตตองมีความเขาใจจริง และต้ังใจจริงในการผลิตสินคาท่ีเปน

มิตร โดยเริ่มต้ังแตลดใชวัสดุท่ีทําลายสิ่งแวดลอมลง การทาสีอาคารตางๆ ก็ตองเปนสีท่ีไมทําลาย

สุขภาพผูบริโภคผูใหขอมูลท่ี 3  นามสมมติ (2559) การทํางานกอสรางคอนโดมิเนียมตองใชวัสดุ

อุปกรณท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจและประชาสัมพันธใหเราตอไป โดยไมหวัง

กําไรเพียงเฉพาะหนา เพราะวาถาเราหวังกําไรเฉพาะหนาโดยใชวัสดุไมมีคุณภาพ ลูกคาก็จะไมเกิด

ความประทับใจและไมแนะนําใหคนรูจักมาซื้อ ซึ่งคอนโดมิเนียมตองอาศัยระยะเวลาในการขาย

เน่ืองจากเวลามีจํานวนหองพักเปนจํานวนมาก ไมเหมือนกับท่ีอยูอาศัยท่ัวไปผูใหขอมูลท่ี 11  นาม

สมมติ (2559) การเลือกซื้อคอนโด อยางแรกเลยตองดูวาคอนโดท่ีจองไปเน่ีย จะสรางเสร็จจริงเปลา 

สรางแลววัสดุจะมีปญหาอะไรเปลา เพราะหลายโครงการฟองรองกันเยอะแยะ 



140 

 แนวโนมหลักท่ี 3 การจัดการดานเคร่ืองมือแหงคุณภาพสีเขียว 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการดานเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานขององคกร เปนสวนสําคัญทําใหองคกรเปนองคกรท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานนําไปสู

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพ โดยสามารถแบงเปนประเด็นการจัดการดานเครื่องมือ

แหงคุณภาพ โดยสามารถแบงเปนประเด็นการจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ออกเปน 4 

แนวโนมยอย ประกอบดวย ดานการจัดการ โลจิสติกส การจัดการความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ 

และการจัดการการ 5 ส สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

 3.1 การจัดการโลจิสติกส  

  ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสวาเปนสวนสําคัญใน

การทําใหองคกรมีประสิทธิภาพในการผลิต ท้ังดานการใชทรัพยากร และดานระยะในการทํางาน โดย

การจัดการโลจิสติกสประกอบดวย องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิตกอสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม มีการขนสงท่ีลดการใชพลังงาน มีการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ใหกับลูกคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 12  นามสมมติ (2559) การกอสรางท่ีจะเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดน้ัน ตอง

เริ่มต้ังแตการเรียบเรียงวัสดุนําการนํามาใชการงานวาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือไม วัสดุท่ีคุณ

นํามาใชไปเอามาจากไหน ตัดไมหรือเปลา การกอสรางมีการประหยัดการขนสงเปลา เหลาน้ีเปนสิ่ง

สําคัญ เมื่อข้ันตอนการขนสง ทําใหใครเดือดรอนเปลา หินทรายกระเด็นใสคนอ่ืนไหม ตอนขนสง ดู

ตัวอยางเกาหลีได เคามีการบรรจุทรายใสกระสอบเวลาขนสงจะไมเกิดความเสียหาย เอาทรายมากอง 

หมาแมวก็มาข้ีใสไมไดผูใหขอมูลท่ี 6  นามสมมติ (2559) การกอสรางเด๋ียวน้ี ตองทําความเขา

ใจความตองการของลูกคาเปนหลัก และออกแบบคอนโด ก็ตองออกแบบไดตรงกับความตองการของ

ลูกคา สงมอบสิ่งลูกคาตองการไมไดสงมอบสิ่งท่ีผูผลิตตองการใหเปนลูกคาถึงจะเห็นคุณคาในสินคา

ของเรา 

  3.2 การจัดการลดความสูญเปลา  

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการลดความสูญเปลาเปนสวนสําคัญ

ในการทําใหองคกรมีกระบวนการผลิตท่ีใชทรัพยากรอยางคุมคา ตอบโจทยความตองการลูกคา โดย

การจัดการลดความสูญเปลาประกอบดวย องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ

เสียหายจากการตองปรับแกไขงานจากการออกแบบท่ีผิดพลาด มีกระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดความ

สูญหายระหวางทางนอยท่ีสุด รวมถึงองคกรมีออกแบบและผลิตสินคาท่ีตรงตามความตองการลูกคา 

และลดส่ิงท่ีไมจําเปนสําหรับลูกคามากท่ีสุด  ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 9  นามสมมติ (2559) ในการกอสรางอาคารการออกแบบเปนสิ่งสําคัญเลย 

ถาออกแบบไมดี คํานวณผิดพลาด ก็ตองลื้อสรางใหมยุงยากมาก ตองดูใหดี ตองออกแบบแมกระท่ัง
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การคํานวณแรงสั่นสะเทือน เวลาตอกเสาเข็มตองไมดีอาคารกอสรางพังเสียหาย ขนาดออกแบบกัน

อยางดีนะยังมีปญหาเกิดข้ึนหลายอยางเลยตองกับไปแกใหดีผูใหขอมูลท่ี 6 นามสมมติ (2559) 

ออกแบบผิดพลาดจะทําใหเกิดผลเสียหาย เกิดงบประมาณเพ่ิมข้ึนได โดยการเขียนโครงสรางอาคารท่ี

เหมาะสมรับนํ้าหนักอาคารได และทนตอสภาพแวดลอม และมีความปลอดภัยปองกันความเสี่ยง เชน

แผนดินไหวไดผูใหขอมูลท่ี 12  นามสมมติ (2559) การการออกแบบตัวอาคาร เทคโนโลยีระบาย

อากาศท่ีมีประสิทธิภาพ อาคารสามารถผลิตพลังงานบางสวนใชเองได มีการนําวัสดุท่ีเหลือใชจากการ

กอสรางมารีไซเคิลนํากับมาใชใหม พยายามหาวัสดุรบกวนธรรมชาตินอยท่ีสุด วัสดุท่ีนํามาใชใหมควร

มีการรับรองวัสดุท่ีใชวาเปนวัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะใหความสนใจเพ่ิมข้ึน 

 3.3 การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน  

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุม และตรวจสอบการทํางานเปน

สวนสําคัญในการทําใหองคกรมีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีมาตร โดยการ

ควบคุม และตรวจสอบการทํางานประกอบดวย การควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกร ตรงตามมาตรฐานท่ีหนวยงานภาครัฐ ตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมตามท่ีลูกคาตองการ  ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 11 นามสมมติ (2559) การทํางานตองมีความรอบครอบ ควบคุมการทํางาน

ใหดี ไมทําใหเกิดเหตุการณกระทบกระเทือนไปยังชุมชนโดยรอบ ซึ่งอาจเกิดปญหาใหญตามมาได 

เชน การตรอกเสาเข็มท่ีตอกแรงเกินไปอาจทําใหท่ีพักอาศัยใกลเคียงเกิดความเสียหาย เชนบานราว

ไดผูใหขอมูลท่ี 17 นามสมมติ (2559) ประเด็นเรื่องขอกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การ

ควบคุมความปลอดภัย มีมาตรฐานควบคุมสภาพแวดลอม EIA ถือเปนประเด็นสําคัญโดยการจูงใจให

ผูประกอบการใหความสนใจในการกอสรางอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หนวยงานภาครัฐตองมี

มาตรการจูงใจใหคนทําโดยมีกลไกสรางแรงจูงใจใหรางวัลแกผูท่ีทําสําเร็จ ตองมีรางวัลการันตีเชิดชู

เกียรติเขา เขาจะไดสนใจสรางอาคารเขียว 

 3.4 การจัดการดาน 3 ส 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการดาน 3 ส เปนสวนสําคัญทําให

องคกรมีคุณภาพท่ีดี ท้ังตอบุคลากร ตอลูกคา และทรัพยากรท่ีนํามาใชในการผลิต ประกอบดวย การ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานของบุคลากร การสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของผูอยูอาศัยท่ีดี และมีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการทํางานของบุคคลากร และการบริหาร

การทรัพยากรธรรมชาติ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ผูใหขอมูลท่ี 11 นามสมมติ (2559) การกอสรางคอนท่ีดี ตองมีความเขาใจลูกคาตองวาด

ฝนความตองการของลูกคาได โดยลูกคาในปจจุบันมีความตองการในดานคอนโดมิเนียมน้ัน ตองมีฟต

เนต ซาวนา อยูสบาย มีการจัดการสวนกลางท่ีมีความเปนธรรมชาติ สภาพแวดลอมท่ีดี และตองมี

ความปลอดภัยใหกับผูพักอาศัย ในปจจุบันผูพักอาศัยตองการอยูในสภาวะแวดลอมท่ีดีเพ่ือบําบัด
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จิตใจ หลังเครียดจากสภาวะการทํางาน อีกท้ังคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพตองตอบความตองการ

พ้ืนฐานของลูกคาได ทําเลของคอนโดมิเนียมท่ีดีตอง ติดรถไฟฟา ใกลโรงพยาบาล ใกลโรงเรียน และ

ใกลตลาด ผูใหขอมูลท่ี 13 นามสมมติ (2559) คอนโดมิเนียมทีนาอยูไมใชเพียงดีไซนท่ีดีสวยงาม

เทาน้ัน แตบรรยากาศตองดี เหมาะแกการอยูอาศัยท้ังทิศทางลม แสงแดด สิ่งอํานวยความสะดวก 

สภาพแวดลอมโดยรอบชุมชนถึงจะทําใหผูซื้อสนใจซื้อเพ่ืออยูอาศัยได ผูใหขอมูลท่ี 15 นามสมมติ 

(2559) ความนาอยูของผูอยูอาศัยน้ันในเรื่องไมไดมองเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับความนาอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมเทาน้ัน แตผูบริโภคยังตองการสภาพแวดลอมท่ีเปน

ธรรมชาติ เชน หนวยงานท่ีดูแลท่ีพักอาศัยมีการตัดตนไมเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยผูบริโภคก็ไม

ตองการ แตตองการใหตนไมยังคงอยู แตอยูอยางถูกสุขลักษณะคือไมปลอยใหรกจนเกินไป จนสราง

ความอันตรายใหกับผูอยูอาศัยได เชน กิ่งไมหักมาทับผูอยูอาศัย  

 แนวโนมหลักท่ี 4 ดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวขององคกร 

วาการท่ีองคกรมีการจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้นเปนสวนสําคัญทําใหองคกร

ไดรับผลลัพธท่ีดี โดยมีแนวโนมผลลัพธของการจัดการแหงคุณภาพ แบงออกเปน 6 แนวโนมยอย 

ประกอบดวย การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพรวม แนวคิดการจัดการ

นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคกร และแนวคิดหลักความยั่งยืน สามารถอธิบาย

รายละเอียดไดดังนี้ 

 4.1 ผลดานการจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานการจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

เปนสวนสําคัญ สงผลใหเกิดการลดการทําใหงานท่ีกอใหเกิดคารบอนไดออกไซด เชน การนําวัสดุใช

แลวกับมาใชใหม องคกรมีกระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการทํางาน มีการใชพลังงานท่ีเหมาะสม และลดการใชพลังงานท่ีมากเกินจําเปนสําหรับผูพัก

อาศัยในคอนโดมิเนียม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

     ผูใหขอมูลท่ี 6 นามสมมติ (2559) การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ี การลดใช

ทรัพยากรน้ีถือวาสําคัญ การจัดการคุณภาพถือเปนเรื่องสําคัญในการใชทรัพยากรลดลง การลด

ทรัพยากรน้ีมีประโยชนท้ังผูผลิตและผูบริโภค ผูใหขอมูลท่ี 8 นามสมมติ (2559) การสรางอาคารท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือ มีหลายระดับครับ เริ่มต้ังแตการรักษาทรัพยากรของเดิม กอนกอสราง

เราตองดูแลววา มีตนไมตนไหนท่ีไมตัดไดบาง การออกแบบออกแบบอยางไรถึงประหยัด และตอมาก็

ตองเปนเรื่องของลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม วัสดุตัวไหนท่ีเราใชมันไดบาง 

จําเปนไหมท่ีจะตองใชมัน ลดการใชมันลงไดไหม และตอมาก็เปนในเรื่องของการเพ่ิมการใชวัสดุท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมใหกับผูบริโภค เชนทาสีอาคาร เอาสีท่ีไมมีสารพิษไดไหม ผูบริโภคจะไดสุขภาพดี 
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ไปจนถึงการนํานวัตกรรมใหมๆมาใชในอาคารไมวาจะเปนโซลาเซล พลังงานนํ้าหมุนเวียน เหลาน้ีลวน

แตเปนประเด็นสําคัญ ถาจะทําอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 4.2 ผลดานการจัดการคุณภาพรวม 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานการจัดการคุณภาพรวมเปนสวน

สําคัญ สงผลใหเกิดกระบวนการผลิตท่ีทําใหเกิดประหยัดทรัพยากรในการผลิตยิ่งข้ึน แตยังคงความ

คุมคาสําหรับลูกคา ในการท่ีองคกรท่ีการนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาท่ีจําเปนสําหรับลูกคา 

รวมถึงทําใหเกิดผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาสําหรับผูบริโภค ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

         ผูใหขอมูลท่ี 9 นามสมมติ (2559) การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ัน คนเขาใจ

วาตองแพง มีตนทุนสูงจริงๆไมใช ในการผลิตถาเราเขาใจมีความรูจะรูวาอะไรลดไดลดไมได ผลิต

อยางไรจะทําใหประหยัดทรัพยากรลง ในการกอสรางน่ีถาลดการใชลงแบบไมรูเสียหายไดผูใหขอมูลท่ี 

10 นามสมมติ (2559) การกอสรางอาคารเขียว บางทีผูบริโภคเขาใจวาตองแพงข้ึนจริงๆแลวไมได

แพงข้ึนจากเดิมเลย จะแพงข้ึนอยางมากก็ 10เปอรเซ็นต เพราะการกอสรางจริงๆ ก็ตองใชวัสดุ

เหมือนกันน่ีหละ แตตางกันตรงวัสดุท่ีมีความเปนมิตรกับไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแคน้ันเอง แตทํา

ใหผูประกอบการไปขายไดแพงข้ึนผูใหขอมูลท่ี 16 นามสมมติ (2559) ถาคอนโดมิเนียมมีราคา และ

คุณภาพท่ีใกลเคียงกันแลว คอนโดมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมถือเปนตัวเสริมใหผูซื้อตัดสันใจใน

การซื้อ เพราะนาอยูกวา  

     4.3 ผลดานการจัดการนวัตกรรม 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับดานการจัดการนวัตกรรมเปนสวนสําคัญ 

สงผลใหเกิดภาพลักษณ ดานความทันสมัยใหกับผูบริโภค ผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงาน

ยิ่งข้ึน และชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหวัสดุตกแตงมีอายุการใชงาน

นานยิ่งข้ึน เชน เทคโนโลยีนาโน นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทําใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปอง

การเกาะสะสมตัวของแบคทีเรีย ท่ีทําลายอาคาร ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

         ผูใหขอมูลท่ี 4 นามสมมติ (2559) ถาเราทําสินคาไดมีคุณภาพดีเทาคนอ่ืนเราตองแขงขัน

กันดานราคา แตถาเราผลิตคอนโดมิเนียมท่ีทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใชในคอนโดมิเนียม เพ่ือตอบ

ความตองการของกลุมลูกคารุนใหม ผูใหขอมูลท่ี 10 นามสมมติ (2559) ในการกอสรางอาคารท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม ในการท่ีทําใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสุดทายแลวตองสามารถนํา

นวัตกรรมมาใชในคอนโดมิเนียมใหได เชนในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย หรือในเรื่องของพลังงาน

นํ้าหมุนเวียน ผูใหขอมูลท่ี 11 นามสมมติ (2559) โดยอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ัน อาคารตอง

ไมมีสารพิษ ตองมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ไมเกิดการเพาะเชื้อโรคในอาคาร การใชเทคโนโลยีนาโนมา

ชวยสิ่งเหลาน้ีก็จะเกิดยากข้ึน และทําใหอายุการใชงานนานข้ึน น่ีถือเปนการลดใชทรัพยากร 
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  4.4 ผลดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานการจัดการหวงโซอุปทานเปนสวน

สําคัญ สงผลใหเกิด การจัดการการออกแบบ และผลิตท่ีมีคุณภาพ การจัดซื้อสีเขียว ทําใหองคกรมี

วัสดุท่ีสีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในการกอสรางคอนโดมิเนียม การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา

ใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑสีเขียว ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

         ผูใหขอมูลท่ี 5 นามสมมติ (2559) การสรางอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดน้ัน ตองมี

การจัดการ เริ่มต้ังแตการเลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ โดยการ

เลือกใชวัสดุท่ีมีคุณภาพน้ัน ตองพิจารณาวามีความเปนมิตรหรือไม ถาไมเปลี่ยนเปนวัสดุท่ีเปนมิตรได

ไหม จะคุมเปลาท่ีจะลงทุน ผูใหขอมูลท่ี 8 นามสมมติ (2559) การท่ีเราสรางคอนโด ท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ไมเพียงแตจะทําใหคอนโดมีบรรยากาศนาอยูเทาน้ันนะ แตยังชวยคัดคนท่ีมีคุณภาพเขา

มาดวย เพราะเรามีเพ่ือนบานท่ีใสใจในสิ่งแวดลอม ไมถุยนํ้าลายลงพ้ืนไมท้ิงขยะเรี่ยราดเน่ืยทําใหรูสึก

ดีนะ แลวเราก็จะชื่นชมเจาของคอนโดไปดวย 

 4.5 ผลดานการพัฒนาองคกร 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานการจัดการหวงโซอุปทานเปนสวน

สําคัญ สงผลใหเกิดการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากร การจัดการความเส่ียงในเหตุการณ

ตางๆท่ีเกิดข้ึน รวมถึงมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดอยางตอเนื่อง องคกรสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีสีเขียวไดเปนอยางดี ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

         ผูใหขอมูลท่ี 3 นามสมมติ (2559) การดําเนินการทํางานเพ่ือไมใหเกิดปญหา ทําใหการ

ทํางานตองชะงัก ตองมีการวางแผนและคาดการณปญหาท่ีจะเกิดข้ึนได การแกไขปญหาเฉพาะหนา

เปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงินทุน ถาเกิดปญหาข้ึนตองสามารถติดตอสรางพันธมิตร

กับธนาคารท่ีใหสินเชื่อเพ่ือธุรกิจเขาใจและอนุมัติวงเงินกูได หรือการบริหารงานคนทํางาน ถาคนหยุด

งานจะมีวิธีการทํางานอยางไรเพ่ือใหการทํางานยังสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองผูใหขอมูลท่ี 5 

นามสมมติ (2559) ในการทําธุรกิจตองปรับตัวเกง ลูกคาเปลี่ยนไปเร็วตองก็ตองเปลี่ยนเร็วตาม เราถึง

จะรักษาฐานลูกคาได เราปรับตัวไมทัน คูแขงก็จะแยงสวนแบงของเราไป 

   4.6 ผลดานความยั่งยืน 

 ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานความยั่งยืน การจัดการท่ีมีคุณภาพ 

สงผลทําใหองคกรมีความยั่งยืน ประกอบดวย ความสมเหตุสมผลในการใชทรัพยากร  

มีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร 

บุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีสวนเกี่ยวของใน

การกอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยาการท่ีองคกรมีการจัดระบบท่ีเปดโอกาสให
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ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับกอสราง นั้นชวยสงผลใหเกิดความ

ยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

         ผูใหขอมูลท่ี 18 นามสมมติ (2559) ผูประกอบการตองคํานึงถึงชุมชนโดยรอบ ไมใชเพียง

สรางใหคอนโดมิเนียมตนเองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเทาน้ัน แตตองเปนมิตรตอชุมชนโดยรอบดวย 

ผูใหขอมูลท่ี 6 นามสมมติ (2559) การทํางานกอสรางคอนโดมิเนียมตองใหลูกคาเกิดความประทับใจ 

โดยไมหวังกําไรเพียงเฉพาะหนา เพราะวาถาเราหวังกําไรเฉพาะหนาโดยใชวัสดุไมมีคุณภาพ ลูกคาก็

จะไมเกิดความประทับใจ และไมแนะนําใหคนรูจักมาซื้อ ซึ่งคอนโดมิเนียมตองอาศัยระยะเวลาในการ

ขายเน่ืองจากเวลามีจํานวนหองพักเปนจํานวนมาก ไมเหมือนกับท่ีอยูอาศัยท่ัวไปผูใหขอมูลท่ี 4 นาม

สมมติ (2559) ผูประกอบการจะคํานึงถึงสภาวะแวดลอมเพ่ือลดผลกระทบกับสภาวะแวดลอมใน

ระยะยาวไดน้ัน รัฐบาลควรหันสงเสริมความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมย่ิงข้ึน และตองทําความเขาใจ

ระบบนิเวศวิทยา โดยตองสงเสริมใหคนท่ัวไปตะหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม 

  จากความเห็นของผูเช่ียวชาญ เห็นไดวาการจัดการท่ีมีคุณภาพและนําไปสูความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น ท้ังดานระบบความคิด ดานการบริหารงาน และดานเครื่องมือ เปนส่ิงสําคัญ

ชวยสงผลใหเกิดการจัดการท่ีมีคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการจัดการท่ีมีคุณภาพ

ท้ัง 3 ดานนี้ สงผลใหเกิดผลลัพธอันนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ประกอบดวย การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพรวม นวัตกรรม หวงโซอุปทาน 

การพัฒนาองคกร และความยั่งยืนท้ังตอองคกร สังคมและส่ิงแวดลอม 

  สรุปแนวโนมขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยท่ีไดจากการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญในประเด็นการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ผูวิจัยไดรวบรวมแนวโนมท่ีไดจากการสัมภาษณ

ท้ังส้ิน 4 แนวโนมหลัก 23 แนวโนมยอย และประกอบดวย 83 ตัวบงช้ี 

 แนวโนมหลักท่ี 1 ดานการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว ประกอบดวย

แนวโนมยอย 6 แนวโนม  

 1. ภาวะผูนํา ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ี 

        1.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว 

 1.2 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว 

 1.3 ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว 

 1.4 ผูบริหารมีความสามารถในการผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายสีเขียว 

 2. การจัดการคนเกง ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ี 

 2.1 การสรรหาและคัดเลือกผูท่ีมีศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว 

 2.2 การพัฒนาความรู ความสามารถใหกับผูท่ีมีศักยภาพ 

 2.3 องคกรมีการใหรางวัลแกผูท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว 
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 2.4 องคกรสามารถจูงใจคนท่ีมีศักยภาพเช่ียวชาญในผลิตภัณฑสีเขียว 

3. องคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ี 

 3.1 เปนองคกรท่ีมีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑสีเขียว 

 3.2 เปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 3.3 ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆ 

 3.4 เปนองคกรท่ีมีความคิดเชิงระบบ บูรณาการ  

4. การจัดการความรู ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

 4.1 มีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศ อยางเปนระบบ 

 4.2 มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑสีเขียว 

 4.3 มีการสํารวจ วิจัยตลาด เกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสีเขียว 

5. ความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ี 

 5.1 คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากรท่ีทําลายส่ิงแวดลอม 

 5.2 คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 5.3 เปนองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑสีเขียว  

 5.4 เปนองคกรประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมท้ังตอบุคคลากรในองคกร และผูบริโภค 

6. การจัดการสีเขียว ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ี  

 6.1 การออกแบบผลิตภัณฑ และกระบวนการทํางานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 6.2 การสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ 

 6.3 องคกรลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 6.4 องคกรเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 แนวโนมหลักท่ี 2 ดานการจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพสูความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ประกอบดวยแนวโนมยอย 6 แนวโนม 

 1. การวางแผน ประกอบดวย 5 ตัวบงช้ี 

  1.1 การวิเคราะหศักยภาพขององคกร 

  1.2 การวิเคราะหความตองการของลูกคา 

  1.3 การหมอบหมายหนาท่ี ใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถของ         

บุคลากร  

  1.4 การวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา  

  1.5 การวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณท่ีคาดการได และไมสามารถคาดการได  
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 2. การจัดโครงสราง ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

  2.1 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

  2.2 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ท่ีมีกลุมงานพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว  

  2.3 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมุงสูความตองการของลูกคา  

 3. ดานการสนับสนุน ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

  3.1 พัฒนาความรูความสามารถดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ใหกับบุคคลากร 

  3.2 การใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกบุคคลากร 

  3.3 การอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหสวัสดิการ แกพนักงาน  

 4. การสั่งการ ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

  4.1 ผูบริหารมีการตัดสินใจวางแผนการทํางานใหแกบุคลากรในองคกรได 

  4.2 ผูบริหารมีการส่ังการแกบุคคลากรไดอยางเหมาะสมตามโครงสรางหนาท่ี 

  4.3 ผูบริหารสามารถจูงใจบุคคลากรใหทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5. การประสานงาน ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี  

  5.1 การประสานงาน รวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร  

  5.2 การประสานงาน รวมมือกันระหวางองคกรกับองคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ  

  5.3 การส่ือสารไปยังลูกคาใหรับรูถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกร 

 6. การรายงานผล ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี  

  6.1 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร  

  6.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ท่ีเหมาะสม  

  6.3 การตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงใหตรงกับความตองการลูกคา 

 7. การบริหารงบประมาณ 

  7.1 การบริหารการใชทรัพยากรท่ีลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม    

และเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

  7.2 การลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพขององคกร    

  7.3 การแสวงหากําไรท่ีเหมาะสมกับการลงทุน 

  แนวโนมหลักท่ี 3 ดานการจัดการเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวยแนวโนมยอย 4 แนวโนม 

1. การจัดการโลจิสติกส ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี  

 1.1 การจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมสีเขียว 

 1.2 การขนสงท่ีลดการใชพลังงานท่ีกอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซด 

 1.3 การสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑสีเขียว 
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2. การจัดการลดความสูญเปลา ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี  

 2.1 การออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 

 2.2 กระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดความสูญหายระหวางทางนอยท่ีสุด 

 2.3 การออกแบบและผลิตสินคาท่ีตรงตามความตองการลูกคา และลดส่ิงท่ีไมจําเปน      

สําหรับลูกคา 

3. การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี     

 3.1 ควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกร 

 3.2 ควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ี

หนวยงานภาครัฐวางไว  

 3.3 ควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ท่ีลูกคาตองการ 

4. การจัดการดาน 3 ส ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี        

 4.1 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานของบุคคลากรในองคกร 

 4.2 การสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยท่ีดี  

 4.3 การจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการทํางานของบุคคลากร และการบริหารการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม 

แนวโนมหลักท่ี 4 ดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ประกอบดวยแนวโนมยอย 

4 แนวโนม  

1. การจัดการท่ีสีเขียว ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

 1.1 มีการทํางานท่ีลดการเกิดสารคารบอนไดออกไซด 

 1.2 เกิดการลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนจากระบบตรวจจับอัจฉริยะ 

 1.3 เกิดการใชพลังงานท่ีเหมาะสม จาก ระบบตรวจจับอัจฉริยะ 

 1.4 ผูบริโภครูสึกวาองคกรมีความหวงใย และใสผูบริโภค  

2. การจัดการคุณภาพรวม ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

 2.1 มีกระบวนการผลิตท่ีประหยัดทรัพยากรในการผลิต แตคงไวซึ่งคุณภาพ 

 2.2 เกิดการตอบสนองความคุมคาสําหรับลูกคา  

 2.3 เกิดผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาสําหรับลูกคา 

3. ดานการจัดการนวัตกรรม ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

 3.1 ชวยเสริมสรางภาพลักษณ ดานความทันสมัยใหกับผูบริโภค 

 3.2 ชวยทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงานยิ่งข้ึน  

 3.3 ชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต 
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4. การจัดการหวงโซอุปทาน ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

 4.1 ชวยลดการสูญเสียทรัพยากรจากการทํางานท่ีผิดพลาด  

 4.2 ทําใหองคกรมีวัสดุท่ีสีเขียวในการกอสรางคอนโดมิเนียม  

 4.3 ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑท่ีสีเขียว 

5. การพัฒนาองคกร ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

 5.1 ผูบริหารในองคกร มีการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากรไดอยางมี         

ประสิทธิภาพจากการใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ   

 5.2 องคกรมีกรจัดการความเส่ียงในเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน 

 5.3 องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5.4 องคกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียวท่ีสรางสรรคไดอยางตอเนื่อง 

 5.5 องคกรมีความสามารถปรับตัวแขงขันทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.6 องคกรสามารถปรับตัวตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

 6. การจัดการความยั่งยืน ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 

  6,1 องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมีความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 

  6.2 องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให ผูบริโภคเกิด

ความไววางใจในตัวองคกร 

  6.3 บุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

  6.4 เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา 

  6.5 เกิดความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ 

  6.6 ผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ข้ันตอนท่ี 2.2 ผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบขอ

คําถาม 

 ผลการสังเคราะหข้ึนรูปองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ท่ีไดจากการสังเคราะห

คะแนนจากการตอบขอคําถามของผูเช่ียวชาญท้ัง 19 ทาน โดยการนําผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

รอบท่ี 1 นํากลับไปสอบถามผูเช่ียวชาญท้ัง 19 ทานในรอบท่ี 2 เพื่อใหผูเช่ียวชาญระบุคะแนนให

ความสําคัญในแตละตัวบงช้ี  แลวนําคาท่ีไดจากการตอบคําถามของผูเช่ียวชาญ มาคํานวณคาเพื่อ

สังเคราะหข้ึนรูปเปนองคประกอบ โดยเกณฑพิจารณาคามัธยฐาน (Median) ต้ังแต 3.5 ข้ึนไป และ

คาพิสัยระหวางควอไทล (Intrequrtile Rangeหรือ คา Q3 – Q1) เปนคาความสอดคลองกัน ของ

ความเห็นของผูเช่ียวชาญตองไมเกิน 1.5 ถือวามีคาท่ีเหมาะสม จากนั้นนําผลท่ีไดมาสรุป และสราง

องคประกอบตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภท
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คอนโดมิเนียม ซึ่งจะเมื่อนํามาสกัดจะทําใหไดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ีดัง

แสดงในตารางท่ี 10 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 1 การจัดการระบบ 

ความคิดแหงคุณภาพสีเขียว ตารางท่ี 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 

2 การจัดการการ บริหารงานแหงคุณภาพสีเขียว ตารางท่ี 12 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบ

ยอย และตัวบง ช้ี ดานท่ี 3 การจัดการเครื่องมือแหง คุณภาพสีเขียว  และตาราง ท่ี 13 สรุป

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 4 ผลของการจัดการคุณภาพท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

 โดยเกณฑพิจารณาคามัธยฐาน สามารถแปลผลไดดังนี้ 

 คามัธยฐานต้ังแต 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน เห็นดวย

มากท่ีสุดกับแนวโนมท่ีไดจากการสังเคราะห EDFR รอบท่ี 2  

 คามัธยฐานต้ังแต 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน เห็นดวย

มากท่ีสุดกับแนวโนมท่ีไดจากการสังเคราะห EDFR รอบท่ี 2 

 คามัธยฐานต้ังแต 2.50 ถึง 2.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน เห็นดวย

มากท่ีสุดกับแนวโนมท่ีไดจากการสังเคราะห EDFR รอบท่ี 2  

 คามัธยฐานต้ังแต 1.50 ถึง 1.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน เห็นดวย

มากท่ีสุดกับแนวโนมท่ีไดจากการสังเคราะห EDFR รอบท่ี 2 

 คามัธยฐานต้ังแต 1 ถึง 1.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน เห็นดวยมาก

ท่ีสุดกับแนวโนมท่ีไดจากการสังเคราะห EDFR รอบท่ี 2 
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ตารางท่ี 10 สรุปองคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 1 การจัดการระบบความคิด 

    แหงคุณภาพสีเขียว  

การจัดการระบบความคิด 

แหงคุณภาพสีเขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

องคประกอบหลัก 1. ดานการจัดการระบบความคิดที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

องคประกอบยอย 1.1 ภาวะผูนํา 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4.52 0.84 เหมาะสม 

2. ผูบริหารมคีวามมุงมั่นในการพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4.30 1.06 เหมาะสม 

3. ผูบริหารมคีวามกลาตัดสินใจในการ

สรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4.02 1.11 เหมาะสม 

4. ผูบริหารมคีวามสามารถในการ

ผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายในการ

ผลิตคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและตอบสนองความตองการ

ของลูกคา 

3.97 1.13 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 1.2 การจัดการคนเกง 

5. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีมี

ศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.97 1.13 เหมาะสม 

6. องคกรมีการพัฒนาความรู

ความสามารถใหกับผูท่ีมีศักยภาพใน

ดานผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.89 1.36 เหมาะสม 

7. องคกรมีการใหรางวัลแกผูท่ีมี

ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.00 1.05 เหมาะสม 

8. องคกรสามารถจูงใจคนท่ีมีศักยภาพ

เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมใหอยูกับองคกร 

4.46 1.03 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 10 สรุปองคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 1 การจัดการระบบความคิด 

    แหงคุณภาพสีเขียว (ตอ) 

การจัดการระบบความคิด 

แหงคุณภาพสีเขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของตัว

แบบการจัดการแหง

คุณภาพสีเขียว 

องคประกอบยอย 1.3 องคกรแหงการเรียนรู 

9. เปนองคกรท่ีมีบุคคลากรมคีวามใฝรู

เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

4.06 1.19 เหมาะสม 

10. เปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางสรรค

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.90 1.03 เหมาะสม 

11. ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆ 

ท่ีทําใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4.06 1.06 เหมาะสม 

12. เปนองคกรท่ีมีความคิดเชิงระบบ 

บูรณาการ(มีความคิดเปนระบบ แบบ

มองภาพรวม และเปนข้ันตอน) เพ่ือให

เกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.08 0.99 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 1.4 การจัดการความรู 

13. มีการจัดกระทําฐานขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ 

3.86 1.01 เหมาะสม 

14. มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ 

เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

3.94 1.23 เหมาะสม 

15. มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด 

ในเรื่องของความตองการของผูบริโภคท่ีมี

ตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

4.06 1.19 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม 

16. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใช

ทรัพยากรท่ีทําลายสิ่งแวดลอม เชนลด

วัสดุท่ีกิจกรรมการผลิตทําใหเกิด

คารบอนไดออกไซนจํานวนมาก 

3.94 1.19 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 10 สรุปองคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 1 การจัดการระบบความคิด 

    แหงคุณภาพสีเขียว (ตอ) 

การจัดการระบบความคิด 

แหงคุณภาพสีเขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

17. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพ่ิม

การใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมา

บําบัดนํ้าเสียในอุตสาหกรรมกอสราง 

3.97 1.02 เหมาะสม 

18. เปนองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็นคุณคา

ในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
3.94 1.23 เหมาะสม 

19. เปนองคกรท่ีประกอบธุรกิจดวย

ความเปนธรรมท้ังตอบุคคลากรใน

องคกร และตอผูบรโิภค 

4.44 0.97 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 1.6 การจัดการสีเขียว 

20. องคกรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียม และกระบวนการทํางาน

เพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.17 1.01 เหมาะสม 

21. องคกรมีการพยายามสราง

นวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ(ECO -

SMART) เชน กระจกเปลี่ยนสีไดตาม

ระดับความเขมของแสงแดด   

4.06 1.19 เหมาะสม 

22. องคกรพยายามลดการใชทรัพยากร

ท่ีไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
3.93 0.87 เหมาะสม 

23. องคกรพยายามเพ่ิมการใช

ทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน 

เพ่ิมพ้ืนท่ีตนไมในคอนโดมากข้ึน 

4.06 1.06 เหมาะสม 

 จากตารางท่ี 10 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ

ขอคําถามของผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน พบวา องคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 1 

การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียวมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาเปนตัว

แบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมได

จริงในทุกตัวบงช้ี โดยมีคามัธยฐาน (Md) มากกวา 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 

ทุกตัวบงช้ี ถือวามีความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 2 การจัดการบริหารงาน

     แหงคุณภาพสีเขียว  

การจัดการการบริหารงาน 

แหงคุณภาพสีเขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

องคประกอบหลัก 2. ดานการจัดการบริหารงานที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

องคประกอบยอย 2.1 การวางแผน 

24. องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพของ

องคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.96 0.90 เหมาะสม 

25. องคกรมีการวิเคราะหความตองการ

ของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.95 0.88 เหมาะสม 

26. องคกรมีการหมอบหมายหนาท่ี ใหกับ

บุคคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถ

ของบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.67 0.98 เหมาะสม 

27. องคกรมีวางแผนจัดสรรการใช

ทรัพยากรได อยางคุมคา ในการผลิต

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.46 1.03 เหมาะสม 

28. องคกรมีการวางแผนการดําเนินงาน

ภายใตสถานการณท่ีคาดการได และ

วางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณ

ท่ีไมสามารถคาดการได ไดอยางมี

ประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.93 0.96 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 2.2 การจัดโครงสราง 

29. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมี

ความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให

เกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.83 1.03 เหมาะสม 

30. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ท่ีมี

กลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิด

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูใน

โครงสรางองคกร 

3.75 0.92 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 2 การจัดการบริหารงาน

     แหงคุณภาพสีเขียว (ตอ) 

การจัดการการบริหารงาน 

แหงคุณภาพสีเขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

31. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมุง

สูความตองการของลูกคา สําหรับ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.99 1.09 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 2.3  ดานการสนับสนุน 

32. องคกรมีการพัฒนาความรู

ความสามารถใหบุคคลากรมีความรู และมี

ความเชี่ยวชาญดานความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

3.93 0.96 เหมาะสม 

33. องคกรมีการใหผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางานสราง

คอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

3.97 1.13 เหมาะสม 

34. องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวย

ความสะดวกในการทํางานและให

สวัสดิการตางๆ แกพนักงาน ในการทํางาน

สรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

3.86 1.13 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 2.4  ดานการสั่งการ 

35. ผูบริหารมีการตัดสินใจวางแผนการ

ทํางานใหแกบุคลากรในองคกรไดอยาง

เหมาะสม เพ่ือนําไปสูผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

3.18 1.75 ไมเหมาะสม 

36. ผูบริหารมีการสั่งการแกบุคคลากรได

อยางเหมาะสมตามโครงสรางหนาท่ีในการ

จัดการอยางมีคุณภาพเพ่ือนําไปสู

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.05 2.10 ไมเหมาะสม 

37. ผูบริหารสามารถจูงใจบคุคลากรให

ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปสู

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.25 1.67 ไมเหมาะสม 
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ตารางท่ี 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 2 การจัดการบริหารงาน

     แหงคุณภาพสีเขียว (ตอ) 

การจัดการการบริหารงาน 

แหงคุณภาพสีเขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

องคประกอบยอย 2.5 การติดตอสื่อสาร และการประสานงาน 

38. องคกรมีการประสานงานกัน เพ่ือให

เกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลใน

องคกร เพ่ือใหเกิดการทํางานในการสราง

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

4.08 1.10 เหมาะสม 

39. องคกรมีการประสานงานกัน เพ่ือให

เกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับ

องคกรอ่ืนรวมถึงภาครัฐ เพ่ือใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคามีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

4.17 1.35 เหมาะสม 

40. องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไป

ยังลูกคาใหรบัรูถึงความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมขององคกร 

3.93 0.96 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 2.6 การรายงานผล 

41. องคกรมีการรายงานผลเพ่ือปรับปรุง

การทํางานขององคกร ในการพัฒนา

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

และมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

3.94 1.10 เหมาะสม 

42. องคกรมีการนําเสนอผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหผลตอบแทน ท่ีเหมาะสม

เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการ

สรางคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพ และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.97 1.13 เหมาะสม 

43. องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบ

ผลิตภัณฑ เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมให

ตรงกับความตองการของลูกคา 

4.04 1.16 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 2 การจัดการการ 

     บริหารงานแหงคุณภาพสีเขียว (ตอ) 

การจัดการการบริหารงานแหงคุณภาพสี

เขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

องคประกอบยอย 2.7 การบริหารทุน และผลตอบแทน 

44. องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรท่ี

ลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และเพ่ิมการใชทรัพยากรท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.94 1.23 เหมาะสม 

45. องคกรมีการลงทุนท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของบริษัท ไมลงทุนเกินกําลังใน

การสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.84 0.80 เหมาะสม 

46. องคกรมีการแสวงหากําไรท่ีเหมาะสม

กับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควร

ในการสรางคอนโดมิเนียม 

3.90 0.76 เหมาะสม 

 จากตารางท่ี 11 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ

ขอคําถามของผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน พบวา องคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 2 

การจัดการบริหารแหงคุณภาพสีเขียว มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาเปนตัวแบบการ

จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมไดจริงในทุก

ตัวบงช้ี โดยมีคามัธยฐาน (Md) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกตัวบงช้ี ถือวามี

ความเหมาะสมยกเวน เพียงองคประกอบยอย ทางดานการส่ังการท่ีมีคาคามัธยฐาน (Md) ≤3.5 และ

พิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≥ 1.5 ทุกตัวบงช้ี ถือวามีความไมเหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 3 การจัดการเครื่องมือแหง

     คุณภาพสีเขียว 

การจัดการเครื่องมือ 

แหงคุณภาพสีเขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

องคประกอบยอย 3.1 การจัดการโลจิสติกส 

47. องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต 

กอสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากท่ีสุด 

3.93 0.71 เหมาะสม 

48. องคกรมีการขนสงท่ีลดการใชพลังงาน

ท่ีกอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซดใหได

มากท่ีสุด 

3.89 1.32 เหมาะสม 

49. องคกรมีการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ 

และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.94 1.10 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 3.2 การลดความสญูเปลา 

50. องคกรมีการออกแบบอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเสียหายจาก

การตองปรับแกไขงานจากการออกแบบท่ี

ผิดพลาด เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง

คุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.94 0.98 เหมาะสม 

51. องคกรมีกระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิด

ความสูญหายระหวางทางนอยท่ีสุด เพ่ือให

เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.06 1.19 เหมาะสม 

52. องคกรมีออกแบบและผลิตสินคาท่ี

ตรงตามความตองการลูกคา และลดสิ่งท่ี

ไมจําเปนสําหรับลูกคามากท่ีสุด 

4.18 1.22 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 3.3 การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน 

53. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรง

ตามมาตรฐานความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ท่ีองคกรกําหนดไว 

3.94 1.23 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 3 การจัดการเครื่องมือแหง

     คุณภาพสีเขียว (ตอ) 

การจัดการเครื่องมือ 

แหงคุณภาพสีเขียว 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

54. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรง

ตามมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ท่ีหนวยงานภาครัฐวางไว เชน มาตรฐาน

ความปลอดภัยทางสิ่งแวดลอม (EIA) 

3.89 1.36 เหมาะสม 

55. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรง

ตามมาตรฐานความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมตามท่ีลูกคาตองการไดอยาง

เหมาะสม 

3.90 1.03 เหมาะสม 

องคประกอบยอย 3.4 การจัดการดาน เสริมสรางการทํางาน 

56. มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใน

การทํางานของบุคคลากรในองคกรท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.86 0.54 เหมาะสม 

57. มีการสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริม

คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยท่ีดี และมี

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.90 0.76 เหมาะสม 

58. องคกรมีการจัดการอยางสมดุล 

ระหวางการทํางานของบุคคลากร และ

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ กับความ

ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม 

4.31 1.06 เหมาะสม 

 จากตารางท่ี 12  แสดงผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ

ขอคําถามของผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน พบวา องคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 3 

การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพสีเขียว มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาเปนตัวแบบ

การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมไดจริง

ในทุกตัวบงช้ี โดยมีคามัธยฐาน (Md) ≥ 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกตัวบงช้ี 

ถือวามีความเหมาะสม  
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ตารางท่ี 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 4 ผลลัพธของการจัดการ

     แหงคุณภาพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ผลของการจัดการคุณภาพ 

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

องคประกอบหลักที่ 4 ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

องคประกอบยอยที่ 4.1 การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

59. การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สงผลใหเกิดการลดคารบอนไดออกไซด

จากกระบวนการทํางาน เชน การนําวัสดุ

ใชแลวกับมาใชใหม เพ่ือลดกระบวนการ

ผลิตท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.06 1.19 เหมาะสม 

60. การท่ีองคกรมีการนําเครื่องจักรมี

ระบบตรวจสอบอัจฉริยะมาใชใน

กระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลด

ความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

ทํางาน 

4.17 1.35 เหมาะสม 

61. การท่ีองคกรมรีะบบตรวจจับอัจฉริยะ

ในการใชพลังงานของผูพักอาศัยใน

คอนโดมิเนียม สงผลใหเกิดการใชพลังงาน

ท่ีเหมาะสม และลดการใชพลังงานท่ีมาก

เกินจําเปน สําหรับผูพักอาศัยใน

คอนโดมิเนียม 

3.86 1.13 เหมาะสม 

62. การท่ีองคกร ผลิตผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหผูบริโภครูสึก

วาองคกรมีความหวงใย และใจความ

เปนอยูของผูบริโภค จากการสราง

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

3.94 1.23 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 4 ผลลัพธของการจัดการ

     แหงคุณภาพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (ตอ) 

ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

มัธยฐาน

(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

องคประกอบยอยที่ 4.2 การจัดการคุณภาพรวม 

63. การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิด

กระบวนการผลิตท่ีทําใหเกิดประหยัด

ทรัพยากรในการผลิตย่ิงข้ึน แตยังคงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

3.93 0.96 เหมาะสม 

64. การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิดการ

ตอบสนองตอความคุมคาสําหรับลูกคาในการ

ท่ีองคกรท่ีการนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคา

เทาท่ีจําเปนสําหรับลูกคาเพ่ือลดความไม

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหไดมากท่ีสุด 

4.00 1.05 เหมาะสม 

65. การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิด

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาสําหรับผูบริโภค ท่ีมี

ความตองการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

3.86 0.54 เหมาะสม 

องคประกอบยอยที่ 4.3 ดานการจัดการนวัตกรรม 

66. นวัตกรรมชวยเสริมสรางภาพลักษณ 

ดานความทันสมัยใหกับผูบริโภค 
3.94 1.23 เหมาะสม 

67. นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความ

สะดวกสบาย ในการใชงานย่ิงข้ึน และสราง

ความนาสนใจในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.90 1.03 เหมาะสม 

68. นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือใหวัสดุตกแตง

มีอายุการใชงานนานย่ิงข้ึน เชน เทคโนโลยี

นาโน นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองนํ้า 

โดยทําใหเกิดพ้ืนผิวเรียบ ปกปองการเกาะ

สะสมตัวของแบคทีเรีย ท่ีทําลายความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.84 0.89 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 4 ผลลัพธของการจัดการ

     แหงคุณภาพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (ตอ) 

ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของ

ตัวแบบการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว 

องคประกอบยอยที่ 4.4 การจัดการหวงโซอุปทาน 

69. การจัดการการออกแบบ และผลิตท่ีมี

คุณภาพชวยลดการสูญเสียทรัพยากรจาก

การทํางานท่ีผิดพลาด เชน การสราง

คอนโดไมไดมาตรฐาน เน่ืองจากเกิดการ

ออกแบบท่ีผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณ

ท่ีเพ่ิมข้ึนในการปรับปรุงกอสราง 

4.04 1.30 เหมาะสม 

70. การจัดซื้อสีเขียว ทําใหองคกรมีวัสดุท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการกอสราง

คอนโดมิเนียม  

4.06 1.19 เหมาะสม 

71. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา

และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแก

ลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีใน

ตัวผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.31 1.00 เหมาะสม 

องคประกอบยอยที่ 4.5 การพัฒนาองคกร 

72. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวาง

แผนการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มากท่ีสุดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.86 0.54 เหมาะสม 

73. องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณ

ตางๆท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสามารถรักษาความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมไวไดเชน เหตุการณ 

แผนดินไหว โดยการสรางคอนโดมิเนียมท่ีมี

ความยืดหยุน รับมือกับแผนดินไหวได 

4.04 1.30 เหมาะสม 

74. องคกรมีการจัดการในสถานการณ

วิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหาร

สามารถแกไขสถานการณและแกปญหาจาก

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

4.19 1.13 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 4 ผลลัพธของการจัดการ

     แหงคุณภาพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (ตอ) 

ผลของการจัดการคุณภาพท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของตัว

แบบการจัดการแหง

คุณภาพสีเขียว 

75. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิด

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมท่ีสรางสรรคไดอยางตอเน่ือง 

3.97 1.13 เหมาะสม 

76. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมี

ความสามารถปรับตัว แขงขันทางธุรกิจ ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.86 1.13 เหมาะสม 

77. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกร

สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมได

เปนอยางดี 

4.08 1.10 เหมาะสม 

78. องคกรมีการนําทรัพยากรมาใช

ประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมคีวาม

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.61 0.93 เหมาะสม 

79. องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได ทําใหผูบริโภคเกิด

ความไววางใจในตัวองคกร ในการกอสราง

อาคารท่ีไดมาตรฐานเปนมิตรตอผูอาศัย

โดยรอบ 

4.11 0.97 เหมาะสม 

องคประกอบยอยที่ 4.6 หลักการจัดการการจัดการอยางยั่งยืน 

80. องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรภายในองคกร โดยสภาวะ

แวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มีความ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหบุคลากร

ในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยองคกร

ไมไดคํานึงถึงผลประโยชนเฉพาะองคกร

เพียงอยางเดียว 

4.18 1.22 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 4 ผลลัพธของการจัดการ

     แหงคุณภาพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (ตอ) 

ผลของการจัดการคุณภาพท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

มัธยฐาน(Md) 

≥ 3.5 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Q3 – Q1) ≤ 1.5 

ความเหมาะสมของตัว

แบบการจัดการแหง

คุณภาพสีเขียว 

81. องคกรจัดใหมีการฟนฟูและ ปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีสวนเกี่ยวของใน

การกอสราง ชวยใหเกิดความย่ังยืนของ

ระบบนิเวศวิทยา 

4.02 0.98 เหมาะสม 

82. การท่ีองคกรมีการจัดระบบท่ีเปด

โอกาสใหชุมชน และผูมสีวนเกี่ยวของมี

สวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับ

โครงการตางๆ น้ันชวยสงผลใหเกิดความ

ย่ังยืนของชุมชนโดยรอบ 

4.19 1.06 เหมาะสม 

83. การท่ีผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีไดน้ัน เกิดข้ึนไดจากท่ีอยู

อาศัยมีสภาวะแวดลอมท่ีดี เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

4.10 1.03 เหมาะสม 

 จากตารางท่ี 13 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ

ขอคําถามของผูเช่ียวชาญท้ัง 19 คน พบวา องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ดานท่ี 

4ผลของการจัดการคุณภาพท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนา

เปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม

ไดจริงในทุกตัวบงช้ี โดยมีคามัธยฐาน (Md) ≥ 3.5 และพิสัยระหวาง ควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกตัว

บงช้ี ถือวามีความเหมาะสม 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

  ผูวิจัยไดทําการการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยการนําตัวบงช้ีท่ีผานเกณฑการ

ประเมินดวยเทคนิควิจัย EDFR มาสรางแบบสอบถาม และใหผูเช่ียวชาญประเมิน IOC และนําไปเก็บ

กับกลุมตัวอยางโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไปท่ีเปนพนักงานปฏิบัติงานในการกอสราง

คอนโดมิเนียมท่ีผานเกณฑ EIA จํานวน 800 คน โดยผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ผลการวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ข้ันตอน โดยในข้ันตอนท่ี 3.1) เปนผลจากการยืนยัน

องคประกอบ ดวยเทคนิควิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน สวนข้ันตอนท่ี 3.2) เปนการพัฒนาตัวแบบ

การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม ดวยเทคนิควิธี มิมิค โมเดล 

 ข้ันตอนท่ี 3.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  

  การวิเคราะหยืนยันองคประกอบนั้น เมื่อผูวิจัยไดรับขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดทําการ

สอบถามนํามาใชยืนยันความเหมาะสมขององคประกอบในการจัดการคุณภาพของระบบริหารงานสีเขียว 

ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม โดยแจกแบบสอบถามไปยังบุคคลากรท่ี

ปฏิบัติงานท่ีอยูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมท่ีไดรับรองมาตรฐานการประเมินผล

กระทบตอส่ิงแวดลอม โดยมีการแจกผานทางอีเมล และการแจกแบบสอบถามโดยตรงไปยังพนักงาน 

ปฎิบัติการจํานวน 800 ราย เพื่อนําผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง 

และอันดับสอง  

 สัญลักษณท่ีใชสําหรับการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลนี้ ผูวิจัยไดกําหนด

และแปลความหมายของสัญลักษณท่ีใชแทนคาสถิติและตัวแปรตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 Mean หมายถึง คาเฉล่ีย   

 SD หมายถึง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 χ2 หมายถึง  คาไค-สแควร 

 df หมายถึง  คาองศาแหงความเปนอิสระ 

 RMSEA  หมายถึง  คารากกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 

 CFI  หมายถึง  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

 GFI หมายถึง คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

 AGFI หมายถึง  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว 

 p-value หมายถึง คาความนาจะเปนทางสถิติ 
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 β หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ เพื่อแสดงคาน้ําหนัก 

 S.E. หมายถึง คาความคาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 

 t หมายถึง คาสถิติใชทดสอบความแตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง  

 R
2 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

 Thinking หมายถึง การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว 

 Le หมายถึง ภาวะผูนํา  

 X1 หมายถึง ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว  

 X2 หมายถึง ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว 

 X3 หมายถึง ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว  

 X4 หมายถึง ผูบริหารมีความสามารถผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายสีเขียว 

 TM หมายถึง การจัดการคนเกง 

 X5 หมายถึง    การสรรหา และคัดเลือก ผูท่ีมีศักยภาพเช่ียวชาญในผลิตภัณฑสีเขียว

 X6 หมายถึง การพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา

   ผลิตภัณฑสีเขียว  

 X7 หมายถึง การใหรางวัลแกผู ท่ีมี ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว

 X8 หมายถึง องคกรสามารถจูงใจคนท่ีมีศักยภาพ เช่ียวชาญในผลิตภัณฑสีเขียว 

   ใหอยูกับองคกร 

 LO หมายถึง องคกรแหงการเรียนรู 

 X9 หมายถึง องคกรมีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑสีเขียว

 X10 หมายถึง องคกรท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อ 

   สรางสรรคผลิตภัณฑสีเขียว  

 X11 หมายถึง ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆท่ีทําใหเกิดผลิตภัณฑสีเขียว

 X12 หมายถึง องคกรท่ีมีความคิดเชิงระบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑสีเขียว 

 KM หมายถึง การจัดการความรู 

 X13 หมายถึง การจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ

 X14 หมายถึง มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ ในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว 

X15         หมายถึง มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความตองการของ

 ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมสีเขียว 

CSR หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคม 

 X16  หมายถึง    คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากร ท่ีทําลายส่ิงแวดลอม  
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 X17         หมายถึง   คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากร ท่ีมีความเปน

   มิตรตอส่ิงแวดลอม  

 X18         หมายถึง    องคกรท่ีทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 X19         หมายถึง   องคกรประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมท้ังตอบุคคลากรในองคกร 

   และตอผูบริโภค 

 GM หมายถึง การจัดการสีเขียว                

 X20       หมายถึง     มีการออกแบบ และกระบวนการทํางานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 X21       หมายถึง     มีการสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ 

 X22         หมายถึง    องคกรลดการใชทรัพยากรท่ีไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 X23         หมายถึง  องคกรเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 Administ หมายถึง การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ 

 P หมายถึง การวางแผน  

 X24         หมายถึง   องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

         X25        หมายถึง   องคกรมีการวิเคราะหความตองการของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว 

 X26        หมายถึง   องคกรมีการหมอบหมายหนาท่ี ใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม 

 X27  หมายถึง องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรได อยางคุมคา  

 X28  หมายถึง องคกรมีการวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณ ท่ีคาดการได 

   และสถานการณท่ีไมสามารถคาดการณได 

 O หมายถึง การจัดโครงสรางองคกร 

 X29  หมายถึง โครงสรางองคกรมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 

 X30  หมายถึง องคกรมีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว  

 X31  หมายถึง องคกรมีโครงสรางองคกรท่ีมุงสูความตองการของลูกคา 

 S หมายถึง การสนับสนุนการทํางาน 

 X32  หมายถึง องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบุคลากร มีความรู ความ

   เช่ียวชาญดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 X33  หมายถึง องคกรมีการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางาน 

 X34  หมายถึง องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความสะดวกในการทํางานและ 

   ใหสวัสดิการพนักงาน ในการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมสีเขียว 

 Co หมายถึง การส่ือสารและการประสานงาน 

 X35  หมายถึง การประสานงานเพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร  
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 X36  หมายถึง การประสานงานกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับ

   องคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ 

 X37  หมายถึง การส่ือสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถึงความเปนมิตร 

   ตอส่ิงแวดลอมขององคกร 

 R หมายถึง การรายงานผลการดําเนินงาน 

 X38  หมายถึง องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร  

 X39  หมายถึง องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลตอบแทนท่ี

   เหมาะสม     

 X40  หมายถึง องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ 

 B หมายถึง การจัดการทุนและผลตอบแทน 

 X41  หมายถึง การบริหารการใชทรัพยากรท่ีลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอ

   ส่ิงแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 X42  หมายถึง องคกรมีการลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพขององคกร  

 X43  หมายถึง การแสวงหากําไรท่ีเหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควร  

 Tools หมายถึง การจัดการเครื่องแหงคุณภาพสีเขียว 

 logis หมายถึง ดานการจัดการโลจิสติกส 

 X44  หมายถึง องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมสีเขียว 

 X45  หมายถึง องคกรมีการขนสงท่ีลดการใชพลังงานคารบอนไดออกไซด 

 X46  หมายถึง องคกรมีการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคา 

   ของผลิตภัณฑสีเขียว 

 lean หมายถึง การจัดการความสูญเปลา 

 X47  หมายถึง การออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ  

 X48  หมายถึง กระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดความสูญหายระหวางทางนอยท่ีสุด  

 X49  หมายถึง ออกแบบและผลิตสินคา ท่ีตรงตามความตองการลูกคา  

 QC หมายถึง การควบคุมคุณภาพ 

 X50 หมายถึง การควบคุมการทํางาน ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

   ท่ีองคกรกําหนดไว 

 X51  หมายถึง การควบคุมการทํางาน ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

   ท่ีหนวยงานภาครัฐวางไว 

 X52  หมายถึง การควบคุมการทํางาน ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

   ตามท่ีลูกคาตองการ 
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  3S หมายถึง การจัดการการ 3 ส 

 X53 หมายถึง การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานของบุคลากรในองคกร 

 X54 หมายถึง การสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยท่ีดี  

  X55 หมายถึง การจัดการอยางสมดุล ระหวางบุคคลากร ทรัพยากร และลูกคา 

 GQM หมายถึง ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว 

 Gr หมายถึง การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 Y1 หมายถึง  ลดการทําใหงานท่ีกอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซด  

 Y2 หมายถึง เกิดการลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนจากระบบตรวจจับอัจฉริยะ 

 Y3 หมายถึง    เกิดการใชพลังงานท่ีเหมาะสม จาก ระบบตรวจจับอัจฉริยะ 

 Y4 หมายถึง ผูบริโภครูสึกวาองคกรมีความหวงใย และใสผูบริโภค 

 TQM หมายถึง การจัดการคุณภาพรวม  

 Y5 หมายถึง มีกระบวนการผลิตท่ีประหยัดทรัพยากรในการผลิต แตคงไวซึ่งคุณภาพ 

 Y6 หมายถึง เกิดการตอบสนองความคุมคาสําหรับลูกคา  

 Y7 หมายถึง เกิดผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาสําหรับลูกคา  

 IN หมายถึง การจัดการนวัตกรรม  

 Y8 หมายถึง เสริมสรางภาพลักษณ ความทันสมัยใหกับลูกคา  

 Y9 หมายถึง ผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงานยิ่งข้ึน   

 Y10 หมายถึง เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต 

 S.ch หมายถึง การจัดการหวงโซอุปทาน 

 Y11 หมายถึง การจัดการการออกแบบ และการผลิตท่ีมีคุณภาพ ชวยลดการสูญเสีย

   ทรัพยากรจากการทํางานท่ีผิดพลาด  

 Y12 หมายถึง การจัดซื้อสีเขียว ทําใหองคกรมีวัสดุท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

   ในการกอสรางคอนโดมิเนียม  

 Y13 หมายถึง การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา มีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

   ใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอองคกร 

 OD หมายถึง การพัฒนาองคกร  

 Y14 หมายถึง ผูบริหารในองคกร มีการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากรได

   อยางมีประสิทธิภาพจากการใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

 Y15 หมายถึง องคกรมีการจัดการความเส่ียงในเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อสามารถ

   รักษาความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไวได 
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 Y16 หมายถึง องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพผูบริหาร

   สามารถแกไขสถานการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

 Y17  หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียวท่ีสรางสรรคไดอยางตอเนื่อง 

 Y18 หมายถึง องคกรมีความสามารถปรับตัวแขงขันทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 Y19 หมายถึง องคกรสามารถปรับตัวตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

 Sus หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืน  

  Y20 หมายถึง องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางสมเหตุสมผล  

   และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 Y21 หมายถึง องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให

   ผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร  

 Y22 หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืนสงผลใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 Y23 หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืนชวยใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา 

 Y24 หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืนทําใหชุมชนโดยรอบมีความยั่งยืน 

 Y25 หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืนสงผลใหผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพ

   ชีวิตท่ีดีได 

1. การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานองคกรธุรกิจ

คอนโดมิเนียมท่ีไดรับการรองมาตรฐานการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) จํานวน 800 ราย 

แยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณในการทํางาน 

ตารางท่ี 14 แสดงคาความถ่ีและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ชาย 513 64.12 

หญิง 287 35.88 

รวม 800 100.00 

 จากตารางท่ี 14 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญเปน

เพศชาย จํานวน 513 คน คิดเปนรอยละ 64.12 และเปนเพศหญิง จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 

35.88 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 แสดงคาความถ่ีและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 30 ป 76 9.50 

31-40 ป 382 47.75 

41-50 ป 266 33.25 

51 ป ข้ึนไป 76 9.50 

รวม 800 100.00 

 จากตารางท่ี 15 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญมี

31-40 ป จํานวน 382 คน คิดเปนรอยละ 47.75 อายุ 41-50 ป จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 

33.25 อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และอายุ 51 ป ข้ึนไป จํานวน 76 คน 

คิดเปนรอยละ 9.50 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 16 แสดงคาความถ่ีและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ปริญญาตร ี 359 44.88 

ปริญญาโท 162 20.25 

ปริญญาเอก 48 6.00 

อื่น ๆ 231 28.88 

รวม 800 100.00 

 จากตารางท่ี 16 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 359 คน คิดเปนรอยละ 44.88 ระดับอื่นๆ จํานวน 231 คน คิด

เปนรอยละ 28.88 ระดับปริญญาโท จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 20.25 และระดับปริญญาเอก 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17 แสดงคาความถ่ีและรอยละของขอมูลตําแหนงหนาท่ีการทํางาน 

ตําแหนงหนาท่ีการทํางาน 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ผูจัดการ   192 24.00 

ผูชวยผูจัดการ  92 11.50 

หัวหนางาน  197 24.63 

อื่น ๆ  319 39.88 

รวม 800 100.00 

 จากตารางท่ี 17 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญมี

ตําแหนงอื่นๆ จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 39.88 ตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 197 คน คิดเปน

รอยละ 24.63 ตําแหนงผูจัดการ จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และตําแหนงผูชวยผูจัดการ

จํานวน  92 คน คิดเปนรอยละ 11.50 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 18 แสดงคาความถ่ีและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

  ประสบการณในการทํางาน 

ประสบการณในการทํางาน 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 5 ป   200 25.00 

6-10 ป  243 30.38 

11-15 ป 203 25.38 

16 ป ข้ึนไป 154 19.25 

รวม 800 100.00 

 จากตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญมี

ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 30.38 ประสบการณในการ

ทํางานอายุ 11-15 ป จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 25.38 ประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป 

จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และประสบการณในการทํางาน 16 ป ข้ึนไป จํานวน 154 คน 

คิดเปนรอยละ 19.25 ตามลําดับ 
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2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรองคประกอบในการจัดการคุณภาพของระบบริหาร

งานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม 

 เปนการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการ

คุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม และ

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพของระบบริหารงาน

สีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม ดังแสดงในตารางท่ี 19 และตาราง 20 

  

ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม   

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

407 312 51 27 3 
4.37 0.78 มาก 

50.88 39.00 6.38 3.38 0.38 

2. ผูบริหารมคีวามมุงมั่นในการพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

176 530 59 23 12 
4.04 0.74 มาก 

22.00 66.25 7.38 2.88 1.50 

3. ผูบริหารมคีวามกลาตัดสินใจใน

การสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

176 512 77 23 12 
4.02 0.75 มาก 

22.00 64.00 9.63 2.88 1.50 

4. ผูบริหารมคีวามสามารถในการ

ผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายใน

การผลิตคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 

168 402 188 36 6 

3.86 0.82 มาก 

21.00 50.25 23.50 4.50 0.75 

5. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผู

ท่ีมีศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

133 530 102 23 12 
3.94 0.74 มาก 

16.63 66.25 12.75 2.88 1.50 

6. องคกรมีการพัฒนาความรูความ 

สามารถใหกับผูท่ีมีศักยภาพในดาน

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

109 530 126 23 12 
3.88 0.73 มาก 

13.63 66.25 15.75 2.88 1.50 

7. องคกรมีการใหรางวัลแกผูท่ีมี

ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

158 363 275 2 2 
3.84 0.74 มาก 

19.75 45.38 34.38 0.25 0.25 
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ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม  (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

8. องคกรสามารถจูงใจคนท่ีมี

ศักยภาพเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหอยูกับ

องคกร 

121 453 183 38 5 

3.81 0.77 มาก 

15.13 56.63 22.88 4.75 0.63 

9. เปนองคกรท่ีมีบุคคลากรมคีวาม

ใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

120 440 195 38 7 
3.79 0.79 มาก 

15.00 55.00 24.38 4.75 0.88 

10. เปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมท่ี

ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

159 371 248 13 9 

3.82 0.80 มาก 

19.88 46.38 31.00 1.63 1.13 

11. ผูบริหารมีการรับฟงความ

คิดเห็นใหมๆท่ีทําใหเกิดความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

109 530 133 16 12 
3.89 0.71 มาก 

13.63 66.25 16.63 2.00 1.50 

12. เปนองคกรท่ีมีความคิดเชิง

ระบบ บูรณาการ (มีความคิดเปน

ระบบ แบบมองภาพรวม และเปน

ข้ันตอน) เพ่ือใหเกิดความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

270 454 41 28 7 

4.19 0.76 มาก 

33.75 56.75 5.13 3.50 0.88 

13. มีการจัดกระทําฐานขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ 

121 362 308 7 2 
3.74 0.73 มาก 

15.13 45.25 38.50 0.88 0.25 

14. มีการวิจัย และพัฒนาความรู

ใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑ

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

163 430 174 28 5 
3.90 0.78 มาก 

20.38 53.75 21.75 3.50 0.63 

15. มีการสํารวจ และวิจัยตลาด ใน

เรื่องของความตองการของผูบรโิภค

ท่ีมีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

253 466 51 27 3 

4.17 0.72 มาก 

31.63 58.25 6.38 3.38 0.38 
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ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม  (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

16. คนในองคกรมีจิตสํานึกใน

การลดใชทรัพยากรท่ีทําลาย

สิ่งแวดลอม เชนลดวัสดุท่ีมี

กิจกรรมการผลิตทําใหเกิด

คารบอนไดออกไซนจํานวนมาก 

254 481 45 14 6 

4.20 

 

0.69 

 

มาก 

 
31.75 60.13 5.63 1.75 0.75 

17. คนในองคกรมีจิตสํานึกใน

การเพ่ิมการใชทรัพยากรท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม เชน มีการ

นําเครื่องมาใชบําบัดนํ้าเสียใน

อุตสาหกรรมกอสราง 

153 238 407 1 1 

3.68 0.78 มาก 

19.13 29.75 50.88 0.13 0.13 

18. เปนองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็น

คุณคาในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

206 406 148 33 7 
3.96 0.83 มาก 

25.75 50.75 18.50 4.13 0.88 

19. เปนองคกรท่ีประกอบธุรกิจ

ดวยความเปนธรรมท้ังตอคน ใน

องคกร และตอผูบรโิภค 

137 449 189 19 6 
3.87 0.74 มาก 

17.13 56.13 23.63 2.38 0.75 

20. องคกรมีการออกแบบ 

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม และ

กระบวนการทํางานเพ่ือใหเกิด

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

177 485 107 27 4 

4.01 0.73 มาก 
22.13 60.63 13.38 3.38 0.50 

21. องคกรมีการพยายามสราง

นวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ

(ECO -SMART) เชน กระจก

เปลี่ยนสีไดตามระดับความเขม

ของแสงแดด   

156 425 187 27 5 

3.88 0.78 มาก 

19.50 53.13 23.38 3.38 0.63 

22. องคกรพยายามลดการใช

ทรัพยากรท่ีไมกอใหเกิดความ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

168 500 81 42 9 
3.97 0.79 มาก 

21.00 62.50 10.13 5.25 1.13 
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ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

23. องคกรพยายามเพ่ิมการใช

ทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เชน เพ่ิมพ้ืนท่ีตนไมใน

คอนโดมิเนียมมากข้ึน 

194 514 58 31 3 

4.08 0.71 มาก 

24.25 64.25 7.25 3.88 0.38 

24. องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพ

ขององคกร ในการพัฒนา 

คอนโดท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

316 330 134 17 3 
4.17 0.81 มาก 

39.50 41.25 16.75 2.13 0.38 

25. องคกรมีการวิเคราะหความ

ตองการของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑ 

ท่ีมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

335 320 123 18 4 
4.21 0.82 มาก 

41.88 40.00 15.38 2.25 0.50 

26. องคกรมีการหมอบหมาย

หนาท่ี ใหกับบุคคลากรอยาง

เหมาะสมกับความสามารถของ

บุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

135 429 177 49 10 

3.79 0.84 มาก 

16.88 53.63 22.13 6.13 1.25 

27. องคกรมีวางแผนจัดสรรการ

ใชทรัพยากรได อยางคุมคา ใน

การผลิตคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

199 387 180 32 2 

3.94 0.81 มาก 

24.88 48.38 22.50 4.00 0.25 

28. องคกรมีการวางแผนการ

ดําเนินงานภายใตสถานการณท่ี

คาดการได และวางแผนการ

ดําเนินงานภายใตสถานการณท่ี

ไมสามารถคาดการได ไดอยางมี

ประสิทธิภาพในการสรางสรรค

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

189 431 159 17 4 

3.98 0.75 มาก 

23.63 53.88 19.88 2.13 0.50 
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ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

29. องคกรมีการจัดโครงสราง

องคกรท่ีมีความยืดหยุนตอการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

196 438 144 16 6 

4.00 0.76 มาก 

24.50 54.75 18.00 2.00 0.75 

30. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ท่ี

มีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ

เพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

108 399 241 45 7 3.70 

 

0.80 

 

มาก 

 13.50 49.88 30.13 5.63 0.88 

31. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร

ท่ีมุงสูความตองการของลูกคา 

สําหรับคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

182 427 168 16 7 
3.95 

 

0.77 

 

มาก 

 
22.75 53.38 21.00 2.00 0.88 

32. องคกรมีการพัฒนาความรู

ความสามารถใหบุคคลากรมีความรู 

และมีความเชี่ยวชาญดานความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

152 399 225 15 9 

3.84 0.79 มาก 

19.00 49.88 28.13 1.88 1.13 

33. องคกรมีการใหผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางาน

สรางคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพและ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

178 397 197 21 7 

3.90 0.80 มาก 

22.25 49.63 24.63 2.63 0.88 

34. องคกรมีหนวยงานคอยดูแล 

อํานวยความสะดวกในการทํางานและ

ใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน ใน

การทํางานสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

136 479 164 17 4 

3.91 0.71 มาก 

17.00 59.88 20.50 2.13 0.50 

35. องคกรมีการประสานงานกัน 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวาง

บุคคลในองคกร เพ่ือใหเกิดการทํางาน 

ในการสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

186 437 152 20 5 

3.97 0.76 มาก 

23.25 54.63 19.00 2.50 0.63 
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ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

36. องคกรมีการประสานงานกัน เพ่ือให

เกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับ

องคกรอ่ืนรวมถึงภาครัฐ เพ่ือใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคามีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

210 366 184 24 16 
3.91 

 

0.89 

 

มาก 

 
26.25 45.75 23.00 3.00 2.00 

37. องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไปยัง

ลูกคา ใหรับรูถึงความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมขององคกร 

196 451 117 30 6 
4.00 0.78 มาก 

24.50 56.38 14.63 3.75 0.75 

38. องคกรมีการรายงานผลเพ่ือปรับปรุง

การทํางานขององคกร ในการสราง

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีมี

คุณภาพตอเน่ือง 

96 502 132 54 16 
3.76 

 

0.82 

 

มาก 

 
12.00 62.75 16.50 6.75 2.00 

39. องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหผลตอบแทน  

ท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ

ทํางาน ในการสรางคอนโดมิเนียมท่ีมี

คุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

177 518 48 44 13 

4.00 0.81 มาก 

22.13 64.75 6.00 5.50 1.63 

40. องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบ

ผลิตภัณฑ เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมให

ตรงกับความตองการของลูกคา 

157 341 294 0 8 

3.80 0.78 มาก 
19.63 42.63 36.75 0.00 1.00 

41. องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรท่ี

ลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และเพ่ิมการใชทรัพยากรท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

186 350 219 34 11 

3.83 0.88 มาก 

23.25 43.75 27.38 4.25 1.38 

42. องคกรมีการลงทุนท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของบริษัท ไมลงทุนเกินกําลังใน

การสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

150 427 191 26 6  

3.86 

 

 

0.78 

 

มาก 
18.75 53.38 23.88 3.25 0.75 
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ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

43. องคกรมีการแสวงหากําไรท่ี

เหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไร

เกินสมควรการสรางสรรคผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

151 376 223 47 3 

3.78 0.83 มาก 

18.88 47.00 27.88 5.88 0.38 

44. องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการ

ผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด 

175 366 241 18 0 
3.87 0.77 มาก 

21.88 45.75 30.13 2.25 0.00 

45. องคกรมีการขนสงท่ีลดการใช

พลังงานท่ีกอใหเกิดสาร

คารบอนไดออกไซดใหไดมากท่ีสุด 

122 357 299 18 4 
3.72 0.76 มาก 

15.25 44.63 37.38 2.25 0.50 

46. องคกรมีการสงมอบสินคาท่ีมี

คุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคา

ของผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

191 394 190 24 1 
3.94 0.78 มาก 

23.88 49.25 23.75 3.00 0.13 

47. องคกรมีการออกแบบอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเสียหายจาก

การตองปรับแกไขงานจากการออกแบบ

ท่ีผิดพลาด เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากร

อยางคุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

177 400 167 45 11 

3.86 0.87 มาก 

22.13 50.00 20.88 5.63 1.38 

48. องคกรมีมีกระบวนการผลิตท่ี

กอใหเกิดความสูญหายระหวางทาง

นอยท่ีสุด เพ่ือใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

115 554 76 44 11 

3.90 0.76 มาก 

14.38 69.25 9.50 5.50 1.38 

49. องคกรมีออกแบบและผลิตสินคา

ท่ีตรงตามความตองการลูกคา และลด

สิ่งท่ีไมจําเปนสําหรับลูกคามากท่ีสุด 

285 441 55 8 11 
4.23 0.73 มาก 

35.63 55.13 6.88 1.00 1.38 

50. องคกรมีการควบคุมการทํางาน

ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมขององคกร 

89 437 232 33 9 
3.71 0.76 มาก 

11.13 54.63 29.00 4.13 1.13 
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ตารางท่ี 19  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

51. องคกรมีการควบคุมการทํางาน

ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมท่ีหนวยงานภาครัฐ

วางไว เชน มาตรฐานความปลอดภัย

ทางสิ่งแวดลอม(EIA) 

88 486 186 33 7 

3.77 0.73 มาก 

11.00 60.75 23.25 4.13 0.88 

52. องคกรมีการควบคุมการทํางานได

ตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมตามท่ีลูกคาตองการ 

120 447 212 19 2 
3.83 0.71 มาก 

15.00 55.88 26.50 2.38 0.25 

53. มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี

ในการทํางานของบุคคลากรใน

องคกรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

209 486 64 32 9 
4.07 0.77 มาก 

26.13 60.75 8.00 4.00 1.13 

54. มีการสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริม 

คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยท่ีดี และ

มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

217 479 80 19 5 
4.11 0.72 มาก 

27.13 59.88 10.00 2.38 0.63 

55. มีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวาง

การทํางานของบุคคลากร และการ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติ และความ

ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม  

153 462 155 24 6 

3.92 0.75 มาก 
19.13 57.75 19.38 3.00 0.75 

รวมเฉลี่ย 3.93 0.39 มาก 

จากตารางท่ี 19 พบวา โดยภาพรวมตัวแปรของการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ท้ัง 55 ขอ มี

คาเฉล่ีย (Mean ) เทากับ 3.93 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.39 มีคาอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายตัวแปร พบวา ตัวแปรท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือตัวแปรท่ี 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน

ในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีคาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (Mean) เทากับ 4.37 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.78 อยูในระดับมาก สวนตัวแปรท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ

ตัวแปรท่ี 30 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ท่ีมีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีคาเฉล่ีย (Mean) เทากับ 3.70  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 

0.80 มีคาอยูในระดับมาก 



181 
 

 

ตารางท่ี 20  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ

ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม  

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

56. การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สงผลใหเกิดการลดการทําใหงานท่ีกอให 

เกิดคารบอนไดออกไซด เชน การนําวัสดุ 

ใชแลวกับมาใชใหม เพ่ือลดกระบวนการ

ผลิตท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

167 557 28 43 5 

4.05 0.72 มาก 

20.88 69.63 3.50 5.38 0.63 

57. การท่ีองคกรมีการนําเครื่องจักรมี

ระบบตรวจสอบอัจฉริยะมาใชใน

กระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการ

ลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการทํางาน 

102 484 166 36 12 

3.79 0.78 มาก 

12.75 60.50 20.75 4.50 1.50 

58. การท่ีองคกรมรีะบบตรวจจับ

อัจฉริยะในการใชพลังงานของผูพัก

อาศัยในคอนโดมิเนียม สงผลใหเกิด

การใชพลังงานท่ีเหมาะสม และลด

การใชพลังงานท่ีมากเกินจําเปน

สําหรับผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม  

110 397 270 19 4 

3.74 0.74 มาก 

13.75 49.63 33.75 2.38 0.50 

59. การท่ีองคกร ผลิตผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลให

ผูบริโภครูสึกวาองคกรมคีวามหวงใย 

และใจความเปนอยูของผูบริโภค จาก

การสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

165 444 177 3 11 

3.94 0.75 มาก 

20.63 55.50 22.13 0.38 1.38 

60. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําให

เกิดกระบวนการผลิตท่ีทําใหเกิด

ประหยัดทรัพยากรในการผลิตย่ิงข้ึน 

แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

209 375 192 15 9 

3.95 0.82 มาก 

26.13 46.88 24.00 1.88 1.13 
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ตารางท่ี 20  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ

ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

61. การจัดการคุณภาพโดยรวม

ทําใหเกิดการตอบสนองตอความ

คุมคาสําหรับลูกคาในการท่ีองคกร

ท่ีการนําทรัพยากรมาใชอยาง

คุมคาเทาท่ีจําเปนสําหรับลูกคา

เพ่ือลดความไมเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมใหไดมากท่ีสุด 

138 452 191 11 8 

3.88 0.74 มาก 

17.25 56.50 23.88 1.38 1.00 

62. การจัดการคุณภาพโดยรวม

ทําใหเกิดผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา

สําหรับผูบริโภค ท่ีมีความตองการ

บริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

131 389 269 9 2 

3.80 0.73 มาก 

16.38 48.63 33.63 1.13 0.25 

63. นวัตกรรมชวยเสริมสราง

ภาพลักษณ ดานความทันสมัย

ใหกับผูบริโภค 

131 418 235 9 7 
3.82 0.74 มาก 

16.38 52.25 29.38 1.13 0.88 

64. นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงาน

มีความสะดวกสบาย ในการใช

งานย่ิงข้ึน และสรางความนาสนใจ

ในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

151 337 300 8 4 

3.78 0.77 มาก 

18.88 42.13 37.50 1.00 0.50 

65. นวัตกรรมชวยใหเกิดเทคโนโลยี

ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือให

วัสดุตกแตงมีอายุการใชงานนาน

ย่ิงข้ึน เชน เทคโนโลยีนาโน นํามาใช

กับวัสดุอุปกรณในหองนํ้า โดยทํา

ใหเกิดพ้ืนผิวเรียบ ปกปองการเกาะ

สะสมตัวของแบคทีเรีย ท่ีทําลาย

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

130 409 228 23 10 

3.78 0.79 มาก 

16.25 51.13 28.50 2.88 1.25 
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ตารางท่ี 20  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ

ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

66. การจัดการการออกแบบ และผลิตท่ีมี

คุณภาพชวยลดการสูญเสียทรัพยากร

จากการทํางานท่ีผิดพลาด เชน การสราง

คอนโดไมไดมาตรฐาน เน่ืองจากเกิดการ

ออกแบบท่ีผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณ

ท่ีเพ่ิมข้ึนในการปรับปรุงกอสราง 

222 388 170 11 9 

4.00 0.80 มาก 

27.75 48.50 21.25 1.38 1.13 

67. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมี

คุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิด

ความประทับใจในสินคา 

153 473 153 17 4 
3.94 0.71 มาก 

19.13 59.13 19.13 2.13 0.50 

68. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมี

คุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิด

ความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

127 314 350 3 6 

3.69 0.76 มาก 

15.88 39.25 43.75 0.38 0.75 

69. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวาง

แผนการใชทรัพยากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุดจากการใช

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

108 528 123 31 10 

3.87 0.73 มาก 

13.50 66.00 15.38 3.88 1.25 

70. องคกรมีการจัดการความเสี่ยงใน

เหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสามารถ

รักษาความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไว

ได เชน เหตุการณ แผนดินไหว โดย

การสรางคอนโดมิเนียมท่ีมีความ

ยืดหยุน รับมือกับแผนดินไหวได 

173 432 170 16 9 

3.93 0.78 มาก 

21.63 54.00 21.25 2.00 1.13 

71. องคกรมีการจัดการในสถานการณ

วิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหาร

สามารถแกไขสถานการณและแกปญหา 

จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยาง

ทันทวงที 

104 447 224 19 6 

3.78 0.72 มาก 

13.00 55.88 28.00 2.38 0.75 
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ตารางท่ี 20  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ

ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

72. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกร

เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมท่ีสรางสรรคไดอยางตอเน่ือง 

127 471 188 11 3 
3.89 0.69 มาก 

15.88 58.88 23.50 1.38 0.38 

73. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมี

ความสามารถปรับตัว แขงขันทางธุรกิจ 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

159 480 129 18 14 
3.94 0.78 มาก 

19.88 60.00 16.13 2.25 1.75 

74. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกร

สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 

258 289 179 65 9 

3.90 0.98 มาก 

32.25 36.13 22.38 8.13 1.13 

75. องคกรมีการนําทรัพยากรมาใช

ประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมี

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

160 494 107 37 2 
3.97 0.74 มาก 

20.00 61.75 13.38 4.63 0.25 

76. องคกรมีการทํางานดวยความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให

ผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัว

องคกร ในการกอสรางอาคารท่ีได

มาตรฐานเปนมิตรตอผูอาศัยโดยรอบ 

161 476 132 29 2 

3.96 0.73 มาก 

20.13 59.50 16.50 3.63 0.25 

77. องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิต

ของบุคลากรภายในองคกร โดยสภาวะ

แวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มี

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลให

บุคลากรในองคกรมคีุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยองคกรไมไดคํานึงถึงผลประโยชน

เฉพาะองคกรเพียงอยางเดียว 

223 436 108 28 5 

4.06 0.78 มาก 

27.88 54.50 13.50 3.50 0.63 
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ตารางท่ี 20  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ

ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ) 

ขอความ 

คาความถ่ี และคารอยละ 

Mean SD ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

78. องคกรจัดใหมีการฟนฟูและ

ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีสวน

เกี่ยวของในการกอสราง ชวยใหเกิด

ความย่ังยืนของระบบนิเวศวิทยา 

126 475 153 34 12 

3.84 0.79 มาก 

15.75 59.38 19.13 4.25 1.50 

79. การท่ีองคกรมีการจัดระบบท่ีเปด

โอกาสใหชุมชน และผูมสีวนเกี่ยวของ

มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับ

โครงการตางๆ น้ันชวยสงผลใหเกิด

ความย่ังยืนของชุมชนโดยรอบ 

62 506 176 44 12 

3.70 0.75 มาก 

7.75 63.25 22.00 5.50 1.50 

80. การท่ีผูบริโภค และชุมชน

โดยรอบมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดน้ัน 

เกิดข้ึนไดจากท่ีอยูอาศัยมีสภาวะ

แวดลอมท่ีดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

94 539 114 40 13 

3.83 0.76 มาก 

11.75 67.38 14.25 5.00 1.63 

รวมเฉลี่ย 3.87 0.29 มาก 

จากตารางท่ี 20 พบวา โดยภาพรวมตัวแปรของการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ท้ัง 25 ขอ มี

คาเฉล่ีย (Mean ) เทากับ 3.87 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.29 อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายตัวแปร พบวา ตัวแปรท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือตัวแปรท่ี 77 องคกรมีการคํานึงถึง

คุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองคกร โดยสภาวะแวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มีความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม สงผลใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยองคกรไมไดคํานึงถึงผลประโยชน

เฉพาะองคกรเพียงอยางเดียว มีคาเฉล่ีย (Mean ) เทากับ 4.06 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

เทากับ 0.78 อยูในระดับมาก สวนตัวแปรท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือตัวแปรท่ี 68 การจัดการสงมอบ

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมมีคาเฉล่ีย (Mean) เทากับ 3.69  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.76 อยูใน

ระดับมาก 
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ตารางท่ี 21 แสดงคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตตไุด้ขององค์ประกอบด้านการจัดการระบบความคิดแห่งคณุภาพสีเขียว X1 – X23  

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23
4.37 4.04 4.02 3.86 3.94 3.88 3.84 3.81 3.79 3.82 3.89 4.19 3.74 3.90 4.17 4.20 3.68 3.96 3.87 4.01 3.88 3.97 4.08
0.78 0.74 0.75 0.82 0.74 0.73 0.74 0.77 0.79 0.80 0.71 0.76 0.73 0.78 0.72 0.69 0.78 0.83 0.74 0.73 0.78 0.79 0.71
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23

X1 1.00
X2 0.73 1.00
X3 0.74 0.69 1.00
X4 0.60 0.52 0.58 1.00
X5 0.55 0.49 0.47 0.57 1.00
X6 0.52 0.62 0.67 0.78 0.75 1.00
X7 0.64 0.64 0.63 0.67 0.78 0.84 1.00
X8 0.68 0.58 0.72 0.72 0.74 0.77 0.75 1.00
X9 0.40 0.60 0.58 0.64 0.55 0.63 0.56 0.53 1.00
X10 0.48 0.64 0.58 0.72 0.62 0.71 0.67 0.61 0.67 1.00
X11 0.65 0.63 0.66 0.59 0.75 0.61 0.68 0.66 0.59 0.66 1.00
X12 0.59 0.65 0.41 0.44 0.63 0.54 0.59 0.70 0.61 0.74 0.76 1.00
X13 0.68 0.66 0.64 0.46 0.62 0.59 0.64 0.65 0.57 0.59 0.68 0.61 1.00
X14 0.51 0.64 0.60 0.63 0.54 0.42 0.53 0.62 0.58 0.61 0.65 0.50 0.81 1.00
X15 0.60 0.56 0.57 0.68 0.63 0.42 0.57 0.61 0.54 0.58 0.59 0.64 0.78 0.76 1.00
X16 0.45 0.55 0.56 0.49 0.61 0.40 0.67 0.59 0.43 0.61 0.57 0.61 0.54 0.52 0.45 1.00
X17 0.59 0.59 0.62 0.70 0.62 0.64 0.65 0.63 0.61 0.66 0.62 0.51 0.75 0.65 0.74 0.72 1.00
X18 0.49 0.44 0.63 0.66 0.61 0.50 0.68 0.42 0.49 0.74 0.61 0.54 0.36 0.53 0.46 0.72 0.73 1.00
X19 0.67 0.52 0.65 0.60 0.64 0.61 0.60 0.60 0.70 0.51 0.58 0.52 0.62 0.54 0.56 0.69 0.65 0.68 1.00
X20 0.62 0.61 0.45 0.67 0.61 0.58 0.65 0.50 0.42 0.56 0.52 0.66 0.63 0.59 0.57 0.63 0.59 0.65 0.58 1.00
X21 0.54 0.42 0.62 0.56 0.54 0.43 0.36 0.66 0.50 0.48 0.62 0.59 0.54 0.45 0.44 0.46 0.53 0.66 0.62 0.73 1.00
X22 0.67 0.52 0.65 0.60 0.64 0.61 0.71 0.43 0.60 0.51 0.58 0.32 0.62 0.56 0.72 0.62 0.68 0.56 0.60 0.65 0.68 1.00
X23 0.62 0.61 0.55 0.57 0.41 0.68 0.72 0.62 0.56 0.65 0.69 0.62 0.56 0.52 0.66 0.63 0.59 0.57 0.63 0.79 0.65 0.78 1.00

ตัวแปร
SD

Mean

186 
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ตารางท่ี 22 แสดงคา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตตไุด้ขององค์ประกอบด้านการจดัการบริหารงานแหง่คณุภาพสเีขียว X24 – X43 

 

X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43
4.21 4.17 3.79 3.94 3.98 4.00 3.70 3.95 3.84 3.90 3.91 3.97 3.91 4.00 3.76 4.00 3.80 3.83 3.86 3.78
0.82 0.81 0.84 0.81 0.75 0.76 0.80 0.77 0.79 0.80 0.71 0.76 0.89 0.78 0.82 0.81 0.78 0.88 0.78 0.83
X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43

X24 1.00
X25 0.75 1.00
X26 0.70 0.69 1.00
X27 0.67 0.72 0.78 1.00
X28 0.74 0.69 0.77 0.77 1.00
X29 0.72 0.62 0.67 0.78 0.75 1.00
X30 0.54 0.64 0.63 0.67 0.70 0.86 1.00
X31 0.68 0.58 0.72 0.72 0.74 0.77 0.75 1.00
X32 0.65 0.60 0.58 0.64 0.65 0.63 0.56 0.63 1.00
X33 0.68 0.48 0.58 0.52 0.62 0.71 0.67 0.61 0.71 1.00
X34 0.65 0.63 0.66 0.59 0.75 0.61 0.68 0.66 0.69 0.78 1.00
X35 0.69 0.65 0.71 0.74 0.73 0.74 0.69 0.70 0.61 0.74 0.76 1.00
X36 0.68 0.66 0.64 0.76 0.72 0.79 0.74 0.65 0.57 0.79 0.69 0.77 1.00
X37 0.71 0.64 0.70 0.70 0.74 0.82 0.73 0.72 0.58 0.66 0.61 0.82 0.67 1.00
X38 0.51 0.56 0.57 0.68 0.63 0.72 0.67 0.71 0.54 0.38 0.52 0.71 0.72 0.76 1.00
X39 0.45 0.55 0.56 0.69 0.61 0.50 0.63 0.62 0.43 0.63 0.67 0.73 0.74 0.72 0.75 1.00
X40 0.59 0.59 0.62 0.70 0.62 0.64 0.65 0.63 0.65 0.56 0.62 0.75 0.55 0.65 0.74 0.72 1.00
X41 0.79 0.74 0.73 0.76 0.66 0.70 0.68 0.72 0.69 0.54 0.55 0.71 0.76 0.73 0.76 0.72 0.73 1.00
X42 0.65 0.52 0.65 0.60 0.64 0.61 0.60 0.60 0.70 0.51 0.68 0.68 0.64 0.65 0.46 0.61 0.63 0.67 1.00
X43 0.59 0.64 0.73 0.67 0.71 0.68 0.65 0.70 0.62 0.56 0.51 0.66 0.63 0.58 0.57 0.63 0.59 0.65 0.71 1.00

ตัวแปร

Mean
SD
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ตารางท่ี 23 แสดงคา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได้ขององค์ประกอบด้านการจดัการเคร่ืองมือแหง่คณุภาพสเีขียว X44 – X55 

 

X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 X55

3.87 3.72 3.94 3.86 3.90 4.23 3.71 3.77 3.83 4.07 4.11 3.92

0.77 0.76 0.78 0.87 0.76 0.73 0.76 0.73 0.71 0.77 0.72 0.75

X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 X55
X44 1.00
X45 0.69 1.00
X46 0.62 0.65 1.00
X47 0.71 0.74 0.78 1.00
X48 0.79 0.77 0.60 0.74 1.00
X49 0.41 0.38 0.38 0.54 0.50 1.00
X50 0.47 0.52 0.42 0.51 0.51 0.43 1.00
X51 0.53 0.58 0.57 0.44 0.46 0.35 0.72 1.00
X52 0.56 0.44 0.65 0.43 0.39 0.36 0.73 0.74 1.00
X53 0.55 0.45 0.61 0.49 0.37 0.46 0.39 0.56 0.11 1.00
X54 0.56 0.68 0.61 0.44 0.76 0.55 0.66 0.46 0.47 0.80 1.00
X55 0.49 0.53 0.58 0.51 0.80 0.51 0.66 0.59 0.52 0.71 0.77 1.00

ตัวแปร
SD

Mean
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ตารางท่ี 24 แสดงคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตตุไดขององคประกอบดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว Y1 – Y25

 Y1  Y2     Y3   Y4    Y5   Y6    Y7    Y8   Y9   Y10  Y11  Y12 Y13 Y14  Y15  Y16  Y17  Y18  Y19  Y20   Y21  Y22  Y23 Y24  Y25 
4.05 3.79 3.74 3.94 3.95 3.88 3.80 3.82 3.78 3.78 4.00 3.94 3.69 3.87 3.93 3.78 3.89 3.94  3.90 3.97  3.96 4.06 3.84 3.70 3.83
0.72 0.78 0.74 0.75 0.82 0.74 0.73 0.74 0.77 0.79 0.80 0.71 0.76 0.73 0.78 0.72 0.69 0.78  0.83 0.74  0.73 0.78 0.79 0.75 0.76
 Y1  Y2     Y3   Y4    Y5   Y6    Y7    Y8   Y9   Y10  Y11  Y12 Y13 Y14  Y15  Y16  Y17  Y18  Y19  Y20   Y21  Y22  Y23 Y24  Y25 

Y1 1.00

Y2 0.63 1.00

Y3 0.74 0.79 1.00

Y4 0.70 0.63 0.69 1.00

Y5 0.43 0.49 0.49 0.57 1.00

Y6 0.62 0.52 0.71 0.78 0.75 1.00

Y7 0.54 0.53 0.53 0.67 0.78 0.81 1.00

Y8 0.61 0.57 0.62 0.72 0.74 0.77 0.75 1.00

Y9 0.47 0.46 0.48 0.64 0.55 0.63 0.56 0.53 1.00

Y10 0.58 0.44 0.58 0.72 0.62 0.71 0.67 0.61 0.67 1.00

Y11 0.55 0.59 0.69 0.59 0.75 0.61 0.68 0.66 0.59 0.66 1.00

Y12 0.49 0.62 0.56 0.44 0.63 0.54 0.59 0.70 0.61 0.74 0.76 1.00

Y13 0.58 0.61 0.49 0.46 0.62 0.59 0.64 0.65 0.57 0.59 0.68 0.61 1.00

Y14 0.61 0.51 0.61 0.63 0.54 0.42 0.53 0.62 0.58 0.61 0.65 0.50 0.80 1.00

Y15 0.62 0.47 0.70 0.68 0.63 0.42 0.57 0.61 0.54 0.58 0.59 0.64 0.78 0.76 1.00

Y16 0.57 0.53 0.63 0.49 0.61 0.40 0.67 0.59 0.43 0.61 0.57 0.61 0.54 0.52 0.45 1.00

Y17 0.53 0.58 0.65 0.70 0.62 0.64 0.65 0.63 0.61 0.66 0.62 0.51 0.75 0.65 0.74 0.72 1.00

Y18 0.61 0.47 0.69 0.66 0.61 0.50 0.68 0.42 0.49 0.74 0.61 0.54 0.36 0.53 0.46 0.72 0.73 1.00

Y19 0.63 0.62 0.52 0.60 0.64 0.61 0.60 0.60 0.70 0.51 0.58 0.52 0.62 0.54 0.56 0.69 0.65 0.68 1.00

Y20 0.49 0.64 0.54 0.67 0.61 0.58 0.65 0.50 0.42 0.56 0.52 0.66 0.63 0.59 0.57 0.63 0.59 0.65 0.58 1.00

Y21 0.51 0.56 0.57 0.56 0.54 0.43 0.36 0.66 0.50 0.48 0.62 0.59 0.54 0.45 0.44 0.46 0.53 0.66 0.62 0.73 1.00

Y22 0.60 0.53 0.63 0.60 0.64 0.61 0.71 0.43 0.60 0.51 0.58 0.32 0.62 0.56 0.72 0.62 0.68 0.56 0.60 0.65 0.68 1.00

Y23 0.67 0.55 0.64 0.57 0.41 0.68 0.72 0.62 0.56 0.65 0.69 0.62 0.56 0.52 0.66 0.63 0.59 0.57 0.63 0.79 0.65 0.78 1.00

Y24 0.54 0.39 0.61 0.53 0.61 0.57 0.55 0.67 0.71 0.68 0.65 0.52 0.70 0.62 0.57 0.69 0.72 0.75 0.63 0.69 0.72 0.71 0.75 1.00 

Y25 0.59 0.48 0.49 0.62 0.55 0.68 0.52 0.45 0.63 0.71 0.58 0.59 0.54 0.60 0.71 0.58 0.69 0.58 0.74 0.63 0.67 0.74 0.69 0.78 1.00 

Mean
SD

ตัวแปร
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3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

 3.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของการจัดการระบบแนวคิดแหงคุณภาพ 

        3.1.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการระบบแนวคิดแหง

คุณภาพ ดานภาวะผูนํา ดังแผนภาพท่ี 28 

 
 

  Chi-Square=0.32, df=1, P-Value=0.57, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 28  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของภาวะผูนําท่ีมีสวนสําคัญนําไปสูการจัดการ 

 ระบบความคิดแหงคุณภาพ 

ตารางท่ี 25  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ภาวะผูนําท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู

การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ  
 

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.32 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.57 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.32 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
    

 จากตารางท่ี 25 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.32 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.57 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.32 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.09 X1

0.02 X2
1.00

0.13 X3

0.38 X4

Le

0.72

0.59

0.66

0.54

(n=800) 
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 3.1.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการระบบแนวคิดแหง

คุณภาพ ดานการจัดการคนเกง ดังแผนภาพท่ี 29 

Chi-Square=2.27, df=1, P-Value=1.13, RMSEA=0.04 

ภาพท่ี 29  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของการจัดการคนเกงท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู 

 การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ 

ตารางท่ี 26  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการคนเกงท่ีมีสวน           

สําคัญนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ 
 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.27 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 2.27 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.32 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.04 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 26 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 2.27 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 2.27 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.32 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) =0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.12 X5

0.07 X6

1.00

0.11 X7

0.18 X8

TM

0.65

0.68

0.67

0.64

(n=800) 
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 3.1.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการระบบแนวคิดแหง

คุณภาพ องคกรแหงการเรียนรู ดังแผนภาพท่ี 30 

 
Chi-Square=0.27, df=1, P-Value=0.60, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 30 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงขององคกรแหงการเรียนรูท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู 

 การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ 

ตารางท่ี 27  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ องคกรแหงการเรียนรูท่ีมีสวน

สําคัญนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ  

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.27 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.60 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.27 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 27 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.27 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.60 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.27 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.34 X9

0.23 X10

1.00

0.16 X11

0.09 X12

LO

0.52

0.64

0.59

0.70

(n=800) 
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 3.1.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการระบบแนวคิดแหง

คุณภาพ ดานการจัดการความรู ดังแผนภาพท่ี 31 

 
Chi-Square=0.37, df=1, P-Value=0.54, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 31  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของดานการจัดการความรู ท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู  

 การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ   

ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ดานการจัดการความรูท่ีมีสวน

 สําคัญนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ 
 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.37 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.54 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.37 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 

 จากตารางท่ี 28 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.37 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.54 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.37 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.09 X13

0.14 X14 1.00

0.14 X15

KM

0.66

0.69

0.62

(n=800) 
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 3.1.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการระบบแนวคิดแหง

คุณภาพ ดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีดังภาพท่ี 32 

 
Chi-Square=0.81, df=1, P-Value=0.37, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 32  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีสวนสําคัญ  

 นําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ  

ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมี

 สวนสําคัญนําไปสูนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ  
        

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

X2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.81 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0. 36 - 

X2/df X2/df<2 0.81 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
      

 จากตารางท่ี 29 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานการจัดการคนเกง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (X2) มีคา 

0.81 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.36 คาไค-สแควรสัมพัทธ (X2/df) = 0.81 คาดัชนีวัด

ความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คา

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความ

คลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.11 X16

0.19 X17

1.00

0.16 X18

0.21 X19

CSR

0.60

0.65

0.73

0.58

(n=800) 
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 3.1.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการระบบแนวคิดแหง

คุณภาพดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดังแผนภาพท่ี 33 

 
Chi-Square=1.25, df=1, P-Value=0.26, RMSEA=0.02 

ภาพท่ี 33  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของดานความความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีมีสวน 

 สําคัญนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ  

ตารางท่ี 30  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

 ท่ีนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ 
 

 

  รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.25 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.26 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.25 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 30 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.00 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 1.00 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.00 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.18 X20

0.35 X21

1.00

0.23 X22

0.02 X23

GM

0.59

0.52

0.63

0.69

(n=800) 
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  3.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 

    3.2.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการบริหารงานแหง

คุณภาพ ดานการวางแผน ดังแผนภาพท่ี 34 

 
Chi-Square=3.05, df=2, P-Value=0.22, RMSEA=0.03 

ภาพท่ี 34  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของการวางแผน ท่ีมีสวนสําคัญนําไปสูการจัดการ 

 บริหารงานแหงคุณภาพ 

ตารางท่ี 31  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การวางแผนท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู

 การจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ  

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3.05 - 

df - 2 - 

p-value P>0.05 0.22 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.5 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
 

 จากตารางท่ี 31 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 3.05 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.22 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.5 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.10 X24

0.28 X25

0.16 X26 1.00

0.14 X27

0.14 X28

P

0.70

0.74

0.72

0.75

0.65

(n=800) 
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 3.2.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ

บริหารงานแหงคุณภาพ ดานการจัดโครงสรางองคกร ดังแผนภาพท่ี 35 

 
Chi-Square=1.92, df=1, P-Value=0.17, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 35  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของการจัดโครงสรางองคกรท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู 

 การจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 
       

ตารางท่ี 32  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดโครงสรางองคกรท่ีมีสวน

 สําคัญนําไปสูนําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 
                                         

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.92 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.17 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.92 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
    

 จากตารางท่ี 26 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.92 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.17 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.92 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.06 X29

0.08 X30 1.00

0.15 X31

O

0.62

0.69

0.56

(n=800) 
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 3.2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการบริหารงานแหง

คุณภาพ ดานการสนับสนุนการทํางาน ดังแผนภาพท่ี 36 

 
Chi-Square=1.59, df=1, P-Value=0.21, RMSEA=0.03 

ภาพท่ี 36  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ การสนับสนุนการทํางานท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู 

 การจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 
       

ตารางท่ี 33  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การสนับสนุนการทํางานท่ีมีสวน

 สําคัญนําไปสูนําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ    
       

                

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.59 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.21 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.59 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.03 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 33 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.59 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.21 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.59 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.24 X32

0.11 X33 1.00

0.13 X34

S

0.62

0.73

0.61

(n=800) 
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 3.2.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการจัดการบริหารงาน

แหงคุณภาพ ดานการส่ือสารและประสานงาน ดังแผนภาพท่ี 37 

 
Chi-Square=0.53, df=1, P-Value=0.47, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 37  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของการสื่อสาร และการประสานงานท่ีมีสวนสําคัญ 

นําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 

ตารางท่ี 34  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การส่ือสารและประสานงานท่ีมี

 สวนสําคัญนําไปสูนําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 
  

                                                 

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.53 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.47 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.53 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
                                                    

 จากตารางท่ี 34 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.53 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.47 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.53 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.04 X35

0.29 X36 1.00

0.17 X37

Co

0.73

0.71

0.66

(n=800) 
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 3.2.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ

บริหารงานแหงคุณภาพ ดานการรายงานผล ดังแผนภาพท่ี 38 

 
Chi-Square=0.8., df=1, P-Value=0.37, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 38  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงขอ งการรายงานผลท่ีมีสวนสําคัญนําไปสูการ 

 จัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 

ตารางท่ี 35  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ดานการรายงานผลท่ีนําไปสูการ

 จัดการบริหารงานแหงคุณภาพ   

     

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.80 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.37 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.80 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 35 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.80 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.37 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.80 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.15 X38

0.19 X39 1.00

0.18 X40

R

0.72

0.69

0.66

(n=800) 
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 3.2.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ

บริหารงานแหงคุณภาพ ดานการบริหารทุน และผลตอบแทน ดังแผนภาพท่ี 39 

 
hi-Square=0.77, df=1, P-Value=0.38, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 39  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ การบริหารทุนและผลตอบแทนท่ีมีสวนสําคัญ 

 นําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 

ตารางท่ี 36  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ  ดานการบริหารทุนและ

 ผลตอบแทนท่ีนําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ 
 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.77 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.38 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.77 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 36 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.77 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.38 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.77 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.26 X41

0.15 X42 1.00

0.22 X43

B

0.63

0.67

0.68

(n=800) 
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         3.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ 

 3.3.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการเครื่องมือแหง

คุณภาพ การจัดการโลจิสติกส ดังแผนภาพท่ี 40 

 
Chi-Square=0.41, df=1, P-Value=0.52, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 40  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ การจัดการโลจิสติกส ท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู 

 การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ 

ตารางท่ี 37  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ดานการจัดการโลจิสติกสท่ีมีสวน    

 สําคัญนําไปสูการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ  
 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.41 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.52 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.41 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

  

 จากตารางท่ี 37 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.41 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.52 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.41 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.20 X44

0.17 X45 1.00

0.25 X46

logis

0.63

0.64

0.60

(n=800) 
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  3.3.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ

เครื่องมือแหงคุณภาพ ดานการจัดการลดความสูญเปลา ดังแผนภาพท่ี 41 

 
Chi-Square=0.19, df=1, P-Value=0.67, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 41  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ การจัดการลดความสูญเปลาท่ีมีสวนสําคัญ 

 นําไปสูการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ 
 

ตารางท่ี 38  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการลดความสูญเปลาท่ีมี

 สวนนําไปสูการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ 
  

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.19 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 1.00 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.19 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 38 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.19 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.67 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.19 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.14 X47

0.19 X48 1.00

0.34 X49

lean

0.78

0.62

0.44

(n=800) 
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 3.3.3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ

เครื่องมือแหงคุณภาพ ดานการควบคุม ตรวจสอบการทํางาน ดังแผนภาพท่ี 42 

 
Chi-Square=1.79, df=1, P-Value=0.18, RMSEA=0.03 

ภาพท่ี 42  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ การควบคุมคุณภาพท่ีมีสวนสําคัญนําไปสูการ 

 จัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ  

ตารางท่ี 39  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การควบคุมคุณภาพท่ีมีนําไปสู

 การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ   
 

    

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.79 - 

df - 0.18 - 

p-value P>0.05 0.03 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.00 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.03 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
      

 จากตารางท่ี 39 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.79 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.18 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.79 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.17 X50

0.16 X51 1.00

0.12 X52

QC

0.64

0.62

0.62

(n=800) 
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 3.3.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการดาน

เครื่องมือแหงคุณภาพ ดานการจัดการ 3 ส ดังแผนภาพท่ี 43 

 
Chi-Square=1.44, df=1, P-Value=0.23, RMSEA=0.02 

ภาพท่ี 43  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของดานการจัดการ 3 ส ท่ีมีสวนสําคัญนําไปสู 

 การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ  

ตารางท่ี 40  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของดานการจัดการ 3 ส ท่ีมีสวน

 สําคัญนําไปสูการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ 
    

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.44 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.23 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.44 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.02 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 40 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.44 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.23 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.44 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.02 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.15 X53

0.08 X54 1.00

0.17 X55

3 S

0.67

0.66

0.62

(n=800) 
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   3.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพ 

 3.4.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพ 

ท่ีสงผลตอความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดังภาพท่ี 44 

 
Chi-Square=1.94, df=1, P-Value=0.16, RMSEA=0.03 

ภาพท่ี 44  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพท่ีสงผลตอ

 ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี 41  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธดานการจัดการสูความ        

 เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.94 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.16 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.94 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.03 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.01 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 

  

 จากตารางท่ี 41 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.94 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.16 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.94 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.05 Y1

0.19 Y2

1.00

0.06 Y3

0.26 Y4

Gr

0.68

0.65

0.70

0.55

(n=800) 
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 3.4.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหง

คุณภาพ ท่ีสงผลตอการจัดการคุณภาพรวม ดังแผนภาพท่ี 45 

 
Chi-Square=0.82, df=1, P-Value=0.36, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 45  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพท่ีสงผลตอ 

 การจัดการคุณภาพรวม 

ตารางท่ี 42 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพท่ี 

  สงผลตอการจัดการคุณภาพรวม  
                

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.82 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.36 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.82 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

  

 

 จากตารางท่ี 42 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.82 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.36 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.82 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.19 Y5

0.13 Y6 1.00

0.08 Y7

TQM

0.70

0.65

0.67

(n=800) 
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                3.4.3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอนัดับหนึ่ง ของผลลัพธทางการจัดการแหง

คุณภาพ ท่ีสงผลตอนวัตกรรม ดังแผนภาพท่ี 46 

 
Chi-Square=0.18, df=1, P-Value=0.67, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 46  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ ผลลัพธทางการจัดการแหงคุณภาพท่ีสงผลตอ 

 นวัตกรรม 

ตารางท่ี 43 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพท่ี 

  สงผลตอนวัตกรรม  
                   

 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.18 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.67 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.18 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

 จากตารางท่ี 43 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.18 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.67 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.18 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.28 Y8

0.24 Y9 1.00

0.15 Y10

IN

0.51

0.59

0.69

(n=800) 
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3.4.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธทางการจัดการแหง

คุณภาพ ท่ีสงผลตอหวงโซอุปทาน ดังแผนภาพท่ี 47 

 
Chi-Square=0.74, df=1, P-Value=0.39, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 47  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงผลลัพธทางการจัดการแหงคุณภาพท่ีสงผลตอหวง 

 โซอุปทาน 

ตารางท่ี 44 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพท่ี 

  สงผลตอหวงโซอุปทาน  
                

                  

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.74 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.39 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.74 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
  

  

        

 จากตารางท่ี 44 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.74 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.39 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.74 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.10 Y11

0.15 Y12 1.00

0.26 Y13

S.ch

0.73

0.59

0.56

(n=800) 
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 3.4.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธทางการจัดการแหง

คุณภาพ ท่ีสงผลตอการพัฒนาองคกร ดังแผนภาพท่ี 48 

 
Chi-Square=1.69, df=1, P-Value=0.19, RMSEA=0.03 

ภาพท่ี 48  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของผลลัพธทางการจัดการแหงคุณภาพท่ีสงผลตอการ 

 พัฒนาองคกร  
 

ตารางท่ี 45 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพท่ี 

  สงผลตอการพัฒนาองคกร 
                 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 1.69 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.19 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.69 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.03 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
                                       

   

                                            

 จากตารางท่ี 45 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.69 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.19 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.69 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.32 Y14

0.12 Y15

0.12 Y16

0.15 Y17

0.14 Y18

0.25 Y19

1.00OD

0.69

0.63

0.57

0.44

0.68

0.66

(n=800) 
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 3.4.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธทางการจัดการแหง

คุณภาพ ท่ีสงผลตอความยั่งยืน ดังแผนภาพท่ี 49 

 
Chi-Square=0.77, df=1, P-Value=0.38, RMSEA=0.00 

ภาพท่ี 49  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของ ผลลัพธทางการจัดการแหงคุณภาพท่ีสงผลตอ 

ความย่ังยืน 

ตารางท่ี 46 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพท่ี 

  สงผลตอความยั่งยืน 
                                                                  

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 0.77 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.38 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 0.00 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.00 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.00 ผานเกณฑ 
       

       

        

 จากตารางท่ี 46 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.77 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.38 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.77 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

0.06 Y20

0.22 Y21

0.10 Y22
1.00

0.18 Y23

0.26 Y24

0.20 Y25

Sus

0.56

0.71

0.67

0.70

0.56

0.61

(n=800) 
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 3.5. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ การจัดการระบบแนวคิดแหงคุณภาพ เพื่อ

แสดงความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางวาองคประกอบท้ังหมด สามารถรวมกันเปนองคประกอบท่ีสัมพันธกัน 

      3.5.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับของการจัดการดานแนวคิดแหงคุณภาพท่ี

นําไปสูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ปรากฏผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังภาพท่ี 49 

 
Chi-Square=59.13, df=28, P-Value=0.06, RMSEA=0.04 

ภาพท่ี 50  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ การจัดการดานแนวคิดแหงคุณภาพท่ีนําไปสู 

 การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว  

X1 0.69    

X2 0.72    

X3 0.75    

X4 0.80    

X5 0.67    

X6 0.70    

X7 0.68    

X8 0.75    

X9 0.72    

X10 0.74    

X11 0.60    

1.00 X12 0.72    

X13 0.69    

X14 0.78    

X15 0.70    

X16 0.69    

X17 0.68    

X18 0.91    

X19 0.74    

X20 0.72    

X21 0.64    

X22 0.66    

X23 0.63    

KM

Thinking

LO

TM

Le

CSR

GM

0.78

0.74

0.73

0.69

0.61

0.72

0.68

0.61
0.59
0.73

0.66

0.63
0.58
0.58

0.59

0.66
0.68

0.62

0.62
0.67
0.57

0.51

0.71

0.67

0.64

0.59

0.73

0.61

0.65



213 
 

ตารางท่ี 47 ผลการวิเคราะหเพื่อยืนยันองคประกอบอันดับท่ีสองขององคประกอบดานการจัดการ

  ระบบแนวคิดแหงคุณภาพ  
   

                                                                         

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 59.13 - 

df - 28 - 

p-value P>0.05 0.06 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 2.11 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.98 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.97 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.04 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.04 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.04 ผานเกณฑ 
                        

                        

                                                                          

 จากตารางท่ี 47 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 59.13 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.06 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 2.11 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.97 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.04 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

ตารางท่ี 48  ผลการวิเคราะหโมเดล ตัวแบบการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพเขียว 
 

 

การจัดการระบบความคิด 

แหงคุณภาพสีเขียว 

การจัดการท่ีมีคุณภาพสูการบริหารงานสีเขียว 

Le 

TM 

LO 

KM 

CSR 

GM 

0.78 

0.74 

0.73 

0.69 

0.61 

0.72 

0.08 

0.07 

0.08 

0.08 

0.08 

0.06 

23.44 

28.06 

22.45 

28.41 

25.58 

27.70 

0.66 

0.72 

0.57 

0.80 

0.78 

0.74 
   

  

 สรุปจากการวิเคราะห โมเดลการจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว ประกอบดวย 

6 องคประกอบ ไดแก Le TM LO KM CSR GM โดยตัวแปรท่ีสําคัญสุดคือ Le มีคานําหนัก 0.78 

  β    S.E.       t     R
2
 

(n=800) 
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 3.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับของการจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพท่ีนําไป 

สูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ปรากฏผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังภาพท่ี 51 

 
Chi-Square=42.13, df=23, P-Value=0.61, RMSEA=0.05 

ภาพท่ี 51  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ของการจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ 
 

X24 0.26      

X25 0.30      

X26 0.25      

X27 0.22      

X28 0.18      

X29 0.13      

X30 0.18      

X31 0.22      

X32 0.35      

X33 0.33      

X34 0.24      

X35 0.18      

X36 0.28      

X37 0.22      

X38 0.24      

X39 0.24      

X40 0.23      

X41 0.23      

X42 0.29      

X43 0.32      

P

Co

Administ

S

O

R

B

0.56

0.62

0.71

0.72

0.66

0.66

0.72

0.71

0.67

0.69

0.56

0.68

0.77

0.66

0.67

0.71

0.69

0.67

0.70

0.62

1.00

0.94

0.91

0.72

0.84

0.85

0.93
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ตารางท่ี 49  ผลการวิเคราะหเพื่อยืนยันองคประกอบอันดับท่ีสองของ การจัดการดานการบริหารงาน

 แหงคุณภาพ 
                                                  

                                            

                                       รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 42.13 - 

df - 23 - 

p-value P>0.05 0.61 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.83 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.97 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.97 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.05 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.03 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.03 ผานเกณฑ 
 

 

 

                                            จากตารางท่ี 49 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 42.13 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.61 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.83 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.97 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.97 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.05 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

 

ตารางท่ี 50  ผลการวิเคราะหโมเดล ตัวแบบการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพเขียว 
     

 

 

การจัดการบริหารงาน 

แหงคุณภาพสีเขียว 

การจัดการท่ีมีคุณภาพสูการบริหารงานสีเขียว 
    

P 

O 

S 

Co 

R 

B 

0.94 

0.93 

0.91 

0.72 

0.84 

0.85 

0.08 

0.08 

0.08 

0.06 

0.07 

0.08 

24.9 

27.88 

23.35 

26.12 

24.51 

28.7 

0.73       

0.74       

0.55       

0.68       

0.66       

0.69  
  

  

 

 สรุปจากการวิ เคราะห  โมเดลการจัดการดานบริหารงานแห ง คุณภาพสีเ ขียว 

ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก P O S Co R B โดยตัวแปรท่ีสําคัญสุดคือ P มีคาน้ําหนัก 0.94 

   β    S.E.      t     R
2
 

(n=800) 
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4.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของ การจัดการดานเครื่องมือแหง

คุณภาพท่ีนําไปสูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ปรากฏผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สอง ดังภาพท่ี 52 

 
Chi-Square=30.07, df=20, P-Value=0.07, RMSEA=0.03 

ภาพท่ี 52  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองการจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ 

 

 

 

 

X44 0.73

X45 0.80

X46 0.69

X47 0.96

X48 0.80

X49 0.83

X50 0.79

X51 0.67

X52 0.66

X53 0.79

X54 0.55

X55 0.61

QC

Tools

lean

logis

3 S

0.68

0.56

0.72

0.76

0.61

0.49

0.65

0.62

0.59

0.61

0.69

0.73

0.76

0.82

0.92

0.86

1.00
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ตารางท่ี 51  ผลการวิเคราะหเพื่อยืนยันองคประกอบอันดับท่ีสองของ การจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ 
      

       

                                                

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 30.07 - 

df - 20 - 

p-value P>0.05 0.07 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 1.5 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.98 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.03 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.02 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.02 ผานเกณฑ 
 

 

 

 

 จากตารางท่ี 51 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 30.07 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.07 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.5 คาดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = 0.98 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

 

ตารางท่ี 52  ผลการวิเคราะหโมเดล ตัวแบบการจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพเขียว 
     

        

การจัดการระบบความคิด 

แหงคุณภาพสีเขียว 

การจัดการท่ีมีคุณภาพสูการบริหารงานสีเขียว 
    

Logis 

Lean 

QC 

3 S 

0.92 

0.86 

0.76 

0.82        

0.07 

0.07 

0.07 

0.08 

13.93 

12.1 

10.28 

10.62 

0.85       

0.74       

0.58       

0.67 
 

 

 

 สรุปจากการวิ เคราะห  โมเดลการจัดการดานบริหารงานแห ง คุณภาพสีเ ขียว 

ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก Logis Lean QC 3 S โดยตัวแปรท่ีสําคัญสุดคือ Logis มีคา

น้ําหนัก 0.92 

 

 

  β   S.E.       t             R
2
 

(n=800) 
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 ตอนท่ี 3.2 ผลการวิเคราะหโมเดลมิมิค  

 การวิเคราะหโมเดลมิมิค เปนการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางเหตุท่ีนํามาสู

ผลลัพธของการจัดการท่ีมีคุณภาพและมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการนําผลท่ีไดจากการสกัด

องคประกอบเชิงยืนยัน อันดับสอง ของการจัดการแหงคุณภาพ ประกอบดวย การจัดการดานระบบ

ความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานบริหารงานแหงคุณภาพ และการจัดการดานเครื่องมือแหง

คุณภาพ ท่ีผูวิจัยตองการนํามาสรางตัวแบบการจัดการแหงคุณภาพ และนําผลจากการยืนยัน

องคประกอบอันดับหนึ่ง ทางดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพ ประกอบดวย การจัดการท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพโดยรวม นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคกร 

และการจัดการอยางยั่งยืน มาสังเคราะหความเช่ือมโยงสัมพันธของตัวแปร ระหวางสาเหตุท่ีนํามาสู

การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว และผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว เพื่อทดสอบความมี

ประสิทธิภาพของตัวแปรการจัดการแหงคุณภาพ ท้ัง 3 ดาน วาสามารถสงผลท่ีนําไปสูผลลัพธการ

จัดการแหงคุณภาพท้ัง 6 ดาน เพื่อนํามาพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน 

สีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมท่ีเหมาะสม โดยสามารถนําเสนอได

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 53 แสดงคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตตุได ประกอบดวย Thinking 

  Manage Tools Gr TQM IN S.ch OD Sus 

 

 

 

ตัวแปร Thinking Administ  Tools  Gr TQM  IN  S.ch OD Sus

Thinking 1.00

Administ 0.65 1.00

 Tools 0.59 0.49 1.00

 Gr 0.56 0.58 0.48 1.00

TQM 0.61 0.63 0.56 0.62 1.00

 IN 0.45 0.64 0.46 0.67 0.66 1.00

 S.ch 0.48 0.65 0.42 0.58 0.62 0.69 1.00

OD 0.42 0.56 0.39 0.56 0.61 0.73 0.64 1.00

Sus 0.45 0.59 0.42 0.59 0.54 0.67 0.55 0.56 1.00

SD 0.49 0.52 0.47 0.47 0.46 0.52 0.43 0.42 0.46
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 ผลวิเคราะหโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวท่ีนําไปสูผลลัพธการจัดการแหงคุณ

ภาพสีเขียว (กอนปรับคา) ดังภาพท่ี 53 

  Chi-Square=166.28, df=24, P-Value=0.00, RMSEA=0.14 

ภาพท่ี 53  ผลวิเคราะหโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวท่ีนําไปสูผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว 

 (กอนปรับคา) 

 เนื่องจากคาท่ีไดจากโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวท่ีนําไปสูผลลัพธการจัการแหงคุณ

ภาพสีเขียว มีคาไมผานเกณฑการวัด โดยมีคา P-Value นอยกวา 0.05 ทําใหผูวิจัยตองทําการปรับคา

โมเดล เพื่อใหมิมิคโมเดลมีความสอดคลองยิ่งข้ึน 

 

 ผลวิเคราะหโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวท่ีนําไปสูผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสี

เขียว (หลังปรับคา) ดังภาพท่ี 54

 
Chi-Square=16.92, df=24, P-Value=0.08, RMSEA=0.05 

ภาพท่ี 54 ผลวิเคราะหโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวท่ีนําไปสูผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว(หลังปรับคา) 
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ตารางท่ี 54  ผลการวิเคราะหโมเดล การจัดการแหงคุณภาพสีเขียวในกลุมอุตสาหกรรมประเภท  

คอนโดมิเนียม    
   

     

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

กอนปรับ หลังปรับ 

X2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 166.28 16.92 - 

df - 24 24 - 

p-value P>0.05 0.00 0.08 ผานเกณฑ 

χ2/df χ2/df<2 6.9 0.70 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 0.96 0.99 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.64 0.98 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.14 0.05 ผานเกณฑ 

RMR คานอยกวา 0.50 0.01 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR คานอยกวา 0.05 0.15 0.02 ผานเกณฑ 
   

 

     

 จากตารางท่ี 54 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งองคประกอบดานการจัดการคนเกง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (X2) มีคา 

16.92 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 0.99 และคารากท่ีสองของคาเฉล่ีย

ความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.05 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

 

ตารางท่ี 55  ผลการวิเคราะหโมเดล ตัวแบบการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพเขียว 
       

       

การจัดการระบบความคิด 

แหงคุณภาพสีเขียว 

การจัดการท่ีมีคุณภาพสูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว 
    

ระบบความคิด (Thinking) 

การบริหารงาน (Administ)  

เครื่องมือ (Tools) 

0.85 

0.81 

0.73       

0.07 

0.07 

0.07 

13.93 

12.1 

10.28 

0.85       

0.74        

0.58   
      

   

 

 สรุปจากการวิเคราะห โมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ดวยวิธีมิมิคทําใหเห็นได

อยางชัดเจนวาในการจัดการท่ีมีคุณภาพสูการบริหารงานสีเขียว ควรสงเสริมใหมีการจัดการระบบ

ความคิด ดานการบริหารงาน และดานเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ อันสงผลใหเกิดการจัดการท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพโดยรวม การจัดการท่ีนําไปสูนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การ

พัฒนาองคกร การจัดการอยางยั่งยืน โดยการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวประกอบดวย 3 องคประกอบ 

ไดแก ระบบความคิด (Thinking) การบริหารงาน (Administ) เครื่องมือ (Tools) โดยตัวแปรท่ีสําคัญสุด

คือ ระบบความคิด (Thinking) มีคาน้ําหนัก 0.85 

(n=800) 

  β   S.E.      t     R
2
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บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 

  

 ผลจากการวิจัย ดวยระเบียบวิธีการวิจัย ดวยแนวทางการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development: R&D) ใชเทคนิคการวิจัยเอกสารไดวิจัยเอกสาร โดยใชแนวทางการสังเคราะห

เอกสารรวมกันระหวาง แนวทางสังเคราะหยืนยันเอกสารดวยวิธีแบบนิรนัย (Deductive) และ

สังเคราะหการเช่ือมโยงเอกสารดวยวิธีแบบอุปนัย (Inductive) แลวนํามาสรุปเปนแนวโนม

องคประกอบหลักและแนวโนมองคประกอบยอย  และไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ดวยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 

ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA และทบสอบความสัมพันธของตัวแบบดวยวิธี Mimic 

Model พบวาปจจัยท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพรวม 

นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคกร และ การจัดการอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิด

ศักยภาพทางการแขงขัน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความสมดุลยั่งยืน นั้นตองมีการจัดการ

แหงคุณภาพสีเขียว เพื่อนําไปสูความมีคุณภาพท้ังตอองคกร ลูกคา สังคม และส่ิงแวดลอม  

 

 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวของ

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยจากการวิจัยเอกสาร ในข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย

เชิงคุณภาพดวยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ในข้ันตอนท่ี 2 และ ดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ดวย

วิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA และการวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบดวยวิธี 

MIMIC ในข้ันตอนท่ี 3 พบวา การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ประกอบดวยองคประกอบหลักทางดาน

การจัดการ 3 ดานดวยกัน ดานท่ี 1) ไดแก การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ ดานท่ี 2) ไดแก 

การจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ดานท่ี 3) ไดแกเครื่องมือแหงคุณภาพ  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 ดานท่ี 1) องคประกอบดานการจัดการระบบความคิดท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม มีองคประกอบยอย ท่ีสําคัญอยู 6 องคประกอบดวยกัน ไดแก 1.1) ภาวะผูนํา โดยปจจัย

ท่ีบงบอกถึงภาวะผูนําท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผูบริหารมีความมุงมั่นในการ

พัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม ผูบริหารมีความสามารถในการผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายในการผลิตคอนโดมิเนียม
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ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและตอบสนองความตองการของลูกคา 1.2) การจัดการคนเกง โดยปจจัยท่ี

บงบอกถึงแนวทางการจัดการคนเกงท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ประกอบดวย องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีมีศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูท่ีมีศักยภาพในดานผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม องคกรมีการใหรางวัลแกผูท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

และองคกรสามารถจูงใจคนท่ีมีศักยภาพเช่ียวชาญในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหอยูกับองคกร 

 ในดานภาวะผูนํา และการจัดการคนเกงเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการดาน

ศักยภาพท่ีอยูในตัวบุคคลใหทํางานไดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการทํางาน ในการจัดการเพื่อ

พัฒนาบุคคลกรนั้น ตองอาศัยความรูท่ีมีคุณภาพเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคประกอบดวยองคกร

แหงการเรียนรู และการจัดความรู 1.3) องคกรแหงการเรียนรู โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงแนวทางของ

องคกรแหงการเรียนรู ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

การเปนองคกรท่ีมีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนองคกร

ท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆท่ีทําใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนองคกรท่ีมีความคิด

เชิงระบบ บูรณาการเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 1.4) การจัดการความรู โดยปจจัยท่ีบง

บอกถึงแนวทางการจัดการความรู ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ประกอบดวย องคกรมีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

อยางเปนระบบ องคกรมีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอ

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 การจัดการท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถนําไปสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดตองอาศัยองคกร

ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสีเขียว เพื่อผูบริหาร

สามารถจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 1.5) ความรับผิดชอบตอสังคม 

โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากรท่ีทําลายส่ิงแวดลอม เชนลด

วัสดุท่ีกิจกรรมการผลิตทําใหเกิดคารบอนไดออกไซนจํานวนมาก คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่ม

การใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมาบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมกอสราง  

เปนองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเปนองคกรท่ีประกอบ

ธุรกิจดวยความเปนธรรมท้ังตอบุคคลากรในองคกร และตอผูบริโภค 1.6) การจัดการสีเขียว โดย

ปจจัยท่ีบงบอกถึงแนวทางการจัดการสีเขียว ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการออกแบบกอสรางคอนโดมิเนียม และกระบวนการทํางาน
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เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ

(ECO -SMART) เชน กระจกเปล่ียนสีไดตามระดับความเขมของแสงแดด องคกรพยายามลดการใช

ทรัพยากรท่ีไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรพยายามเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม เชน เพิ่มพื้นท่ีตนไมในคอนโดมากข้ึน  

 ดานท่ี 2) ดานการจัดการบริหารงานท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มี

องคประกอบยอย ท่ีสําคัญอยู 6 องคประกอบดวยกัน ไดแก 2.1) การวางแผน โดยปจจัยท่ีบงบอกถึง

การวางแผน ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย องคกรมี

การวิเคราะหศักยภาพขององคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีการ

วิเคราะหความตองการของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีการหมอบ

หมายหนาท่ี ใหกับบุคคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรได อยางคุมคา รวมถึงองคกรมีการ

วางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณท่ีคาดการได และวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณท่ี

ไมสามารถคาดการได ไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 2.2) การจัดโครงสรางองคกร โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงการจัดโครงสรางองคกร ท่ีนําไปสูการ

จัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมี

ความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีการจัดโครงสราง

องคกร ท่ีมีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อยูในโครงสราง

องคกร รวมถึงองคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมุงสูความตองการของลูกคา สําหรับคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 2.3) ดานการสนับสนุน โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงการสนับสนุนขององคกรตอ

ผูปฏิบัติงาน ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย องคกรมี

การพัฒนาความรูความสามารถใหบุคคลากรมีความรู และมีความเช่ียวชาญดานความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม องคกรมีการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางานสรางคอนโดมิเนียมท่ีมี

คุณภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความสะดวกในการทํางานและ

ใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงานในการทํางานกอสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 การบริหารงานองคกรอยางมีประสิทธิภาพนั้นไมเพียงแตบริหารงานภายในองคกรเทานั้น 

แตตองส่ือสารถายทอดไปยังผูบริโภค และสังคมใหรับรูถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกรดวย 

โดยปจจัยสําคัญคือ 2.4) การติดตอส่ือสาร และการประสานงาน โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงการติดตอส่ือสาร 

และการประสานงาน ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดการทํางาน

ในการสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ องคกรมีการประสานงานกัน 

เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับองคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร
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อยางรูคุณคามีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  องคกรมีการส่ือสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถึง

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกร 2.5) การรายงานผล โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงการรายงานผล ท่ี

นําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการรายงานผล

เพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมี

คุณภาพอยางตอเนื่อง องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ท่ีเหมาะสมเพื่อเปน

ขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการสรางคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกร

มีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมใหตรงกับความตองการของลูกคา  

 ในการบริหารองคการนั้น ผูประกอบการมิไดคํานึงถึงการบริหารงบประมาณเพียงอยาง

เดียว แตผูประกอบการคํานึงถึงผลตอบแทนรวมดวย โดยการบริหารผลตอบแทนถือเปนเปาหมาย

หลักของผูประกอบการ 2.6) การบริหารทุน และผลตอบแทน โดยปจจัยท่ีบงบอกถึง การบริหารทุน 

และผลตอบแทน ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย องคกร

มีการบริหารการใชทรัพยากรท่ีลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเพิ่มการใช

ทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีการลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ไมลงทุน

เกินกําลังในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม. องคกรมีการแสวงหา

กําไรท่ีเหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควรในการสรางคอนโดมิเนียม  

 ดานท่ี 3) ดานการจัดการเครื่องมือท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มี

องคประกอบยอย ท่ีสําคัญอยู 4 องคประกอบดวยกัน ไดแก 3.1) การจัดการโลจิสติกส โดยปจจัยท่ี

บงบอกถึง การจัดการโลจิสติกส ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ประกอบดวย องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาก

ท่ีสุด องคกรมีการขนสงท่ีลดการใชพลังงานท่ีกอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซดใหไดมากท่ีสุด องคกร

มีการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

3.2) การลดความสูญเปลา โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงการลดความสูญเปลา ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมี

คุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ลดความเสียหายจากการตองปรับแกไขงานจากการออกแบบท่ีผิดพลาด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร

อยางคุมคาเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีกระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดความสูญหายระหวางทาง

นอยท่ีสุด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีออกแบบ

และผลิตสินคาท่ีตรงตามความตองการลูกคา และลดส่ิงท่ีไมจําเปนสําหรับลูกคามากท่ีสุด 3.3) การ

ควบคุม และตรวจสอบการทํางาน โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงการควบคุม และตรวจสอบการทํางาน ท่ี

นําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการควบคุมการ

ทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ท่ีองคกรกําหนดไว องคกรมีการควบคุมการ
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ทํางานไดตรงตามมาตรฐานท่ีหนวยงานภาครัฐความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมวางไว เชน มาตรฐาน

ความปลอดภัยทางส่ิงแวดลอม (EIA) องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมตามท่ีลูกคาตองการไดอยางเหมาะสม  

 การจัดการองคกรอยางมีคุณภาพนั้น ไมไดคํานึงถึงเพียงผลการดําเนินงานขององคกรเทานั้น 

แตตองคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกร และคุณภาพชีวิตท่ีดีของลูกคา โดยมีการจัดการท่ี

สมดุลรวมอยูดวย ไดแก 3.4) การจัดการดานเสริมสรางการทํางาน โดยปจจัยท่ีบงบอกถึงการจัดการ

ดานเสริมสรางการทํางาน ท่ีนําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานของบุคคลากรในองคกรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีการ

สรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยท่ีดี และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกร

มีการจัดการอยางสมดุล ระหวางการทํางานของบุคคลากร และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ กับ

ความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม 

 โดยจากผลการวิจัย ทางการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวนี้ จะสงผลใหเกิดความมีประสิทธิภาพ

ทางการจัดการท้ัง 6 แนวคิด ประกอบดวย 1) การจัดการท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 2) การ

จัดการคุณภาพรวม 3) นวัตกรรม 4) การจัดการหวงโซอุปทาน 5) การพัฒนาองคกร และ 6) การ

จัดการอยางยั่งยืน โดยจากการวิจัยพบวา การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผลใหเกิดการลด

คารบอนไดออกไซดในกระบวนการทํางาน เชน การนําวัสดุใชแลวกับมาใชใหม เพื่อลดกระบวนการ

ผลิตท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การท่ีองคกรมีการนําเครื่องจักรมีระบบตรวจสอบอัจฉริยะมาใชใน

กระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน การท่ีองคกรมี

ระบบตรวจจับอัจฉริยะในการใชพลังงานของผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม สงผลใหเกิดการใชพลังงานท่ี

เหมาะสม และลดการใชพลังงานท่ีมากเกินจําเปน สําหรับผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม การท่ีองคกร 

ผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผลใหผูบริโภครูสึกวาองคกรมีความหวงใย และใจความ

เปนอยูของผูบริโภค จากการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 การจัดการคุณภาพรวม สงผลใหเกิดการจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิดกระบวนการผลิตท่ี

ทําใหเกิดประหยัดทรัพยากรในการผลิตยิ่งข้ึน แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิดการตอบสนองตอความคุมคาสําหรับลูกคาในการท่ี

องคกรท่ีการนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาท่ีจําเปนสําหรับลูกคาเพื่อลดความไมเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมใหมากท่ีสุด การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิดผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาสําหรับผูบริโภค ท่ีมี

ความตองการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 นวัตกรรม สงผลใหเกิดเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกร ดานความทันสมัยใหกับ

ผูบริโภค นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงานยิ่งข้ึน และสรางความ

นาสนใจในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีท่ีมี
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ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหวัสดุตกแตงมีอายุการใชงานนานยิ่งข้ึน เชน เทคโนโลยีนาโน นํามาใช

กับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทําใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปองการเกาะสะสมตัวของแบคทีเรีย ท่ีทําลาย

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 การจัดการหวงโซอุปทาน สงผลใหเกิดการออกแบบ และผลิตท่ีมีคุณภาพชวยลดการ

สูญเสียทรัพยากรจากการทํางานท่ีผิดพลาด เชน การสรางคอนโดไมไดมาตรฐาน เนื่องจากเกิดการ

ออกแบบท่ีผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนในการปรับปรุงกอสราง การจัดซื้อสีเขียว ทําให

องคกรมีวัสดุท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในการกอสรางคอนโดมิเนียม การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมี

คุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดองคกรมีการตัดสินใจในการวางแผนการใช

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากท่ีสุดจากการนําระบบ

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ องคกรมีการจัดการความเส่ียงในเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อสามารถ

รักษาความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไวไดเชน เหตุการณ แผนดินไหว โดยการสรางคอนโดมิเนียมท่ีมี

ความยืดหยุน รับมือกับแผนดินไหว องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยผูบริหารสามารถแกไขสถานการณและแกปญหาจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที การ

พัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีสรางสรรคไดอยาง

ตอเนื่อง องคกรมีความสามารถปรับตัว แขงขันทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหองคกรสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี  

 ดานหลักการจัดการการจัดการอยางยั่งยืน สงผลใหองคกรมีการนําทรัพยากรมาใช

ประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร ในการกอสรางอาคารท่ีไดมาตรฐาน

เปนมิตรตอผูอาศัยโดยรอบ องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองคกร โดยสภาวะ

แวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผลใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี โดยองคกรไมไดคํานึงถึงผลประโยชนเฉพาะองคกรเพียงอยางเดียว องคกรจัดใหมีการฟนฟู 

และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืนของระบบ

นิเวศวิทยา การท่ีองคกรมีการจัดระบบท่ีเปดโอกาสใหชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการให

ขอคิดเห็นสําหรับโครงการตางๆ นั้นชวยสงผลใหเกิดความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ ผูบริโภค และชุมชน

โดยรอบมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากท่ีอยูอาศัยมีสภาวะแวดลอมท่ีดี เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 จากผลการวิจัย การจัดการแหงคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย การจัดการแหงคุณภาพ 3 ดาน 1) การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ 2) การจัดการ

บริหารงานแหงคุณภาพ ดานท่ี 3) ไดแกเครื่องมือแหงคุณภาพ  โดยสามารถอธิบายไดดังแผนภาพท่ี 55 
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มีวิสัยทัศนสีเขียว
มีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
กลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว
สามารถผลักดันองคกรไปสูเปาหมายสีเชียว

การสรรหาและคัดเลือกผูที่มีศักยภาพในการทํางาน
การพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูที่มีศักยภาพในองคการ
การใหรางวัลแกผูมีศักยภาพในการทํางาน
รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฎิ่บัติงาน

บุคคลากรมีความใฝรูในการทํางาน
มีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆ
องคกรที่มีความคิดเชิงระบบ บูรณาการ

มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ 
มีการสํารวจ และศึกษาความตองการลูกคา

มีจิตสํานึกที่ดีในการลดการใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม และชุมชน
ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

มีการออกแบบผลิตภัณฑ และกระบวนผลิต สีเขียว
สรางนวัตกรรม ECO -SMART
มีการจัดการที่กอใหเกิด Low-carbon 
มีการจัดการภายใตแนวคิด 7 R

วิเคราะหศักยภาพขององคกร
วิเคราะหความตองการของลูกคา
มอบหมายหนาที่ ใหกับบุคคลากรอยางเหมาะสม
สรรการใชทรัพยากรได อยางคุมคา 
วางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณที่คาดการได และไมได

โครงสรางองคกรมีความยืดหยุน
มีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
มีสายการการดําเนินงานที่มุงสูความตองการของลูกคา

อบรมบุคลากร
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบุคคลากร
ดูแล อํานวยความสะดวก และใหสวัสดิการที่ดีแกบุคลากร

มีความรวมมือระหวางบุคลากรในองคกร
มีความรวมมือกันระหวางองคกรกับองคกรอื่น และภาครัฐ 
มีการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกคา

รายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร 
นําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ที่เหมาะสม
ตรวจสอบความพอใจของลูกคาการสงมอบผลิตภัณฑ ขององคกร

การลงทุนที่เกิดการการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสีเขียว
มีการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพขององคกร
แสวงหากําไรที่เหมาะสมกับการลงทุน 

จัดซื้อวัสดุในการผลิต สีเขียว
กระบวนการผลิต ลดคารบอนไดออกไซด
สงมอบสินคาที่มีคุณภาพสีเขียว สูลูกคา

การออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ ปราศจากขอผิดพลาด
มีกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดความสูญหายระหวางทาง
ออกแบบ และผลิตสินคาตรงตามที่ลูกคาตองการ

ควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐาน ที่องคกรกําหนดไว
ควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐาน ของหนวยงานภาครัฐ
ควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐาน ที่ลูกคาตองการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของบุคคลากร
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ใหแกลูกคา
สรางความสมดุล ระหวางบุคคลากร ทรัพยากร และลูกคา

ภาวะผูนํา  

การจัดการคนเกง  

 การจัดการความรู 

 

ความรับผิดชอบ 

 ตอสังคม 

 

 

 องคกรแหง 

 การเรียนรู 

 

การจัดโครงสราง  
องคการ 

การสนับสนุน  

 

 การรายงานผล 

การจัดการสีเขียว 

 การวางแผน 

 และประสานงาน 
การติดตอส่ือสาร  

 การจัดการโลจิสติกส 

 การบริหารทุน  
และผลตอบแทน 

 การลดความสูญเปลา 

การควบคุม   และตรวจสอบ 

 การจัดการ 3 ส 

กา
รจ

ัดก
าร
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ภาพที่ 54 การจัดการแหงคุณภาพของระบบ 

            บริหารงานสีเขียวที่มีประสิทธิภาพ 

  การจัดการดาน 
  เคร่ืองมือแหงคุณภาพ 

  การจัดการดานการ 
   บริหารงานแหงคณุภาพ 

    มุงสูสีเขียว 

  การจัดการดานระบบ 
 ความคดิแหงคณุภาพ 

จัดสรรการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา 

    มุงสูสีเขียว 

    มุงสูสีเขียว 
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 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวของ

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยจากการวิจัยเอกสาร ในข้ันตอนท่ี1 การวิจัย

เชิงคุณภาพดวยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ในข้ันตอนท่ี 2 และ ดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ดวย

วิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA และการวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบดวยวิธี 

Mimic Model ในข้ันตอนท่ี 3 พบวา การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ประกอบดวยการจัดการดาน

ระบบความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ และการจัดการดานเครื่องมือ

แหงคุณภาพ และการจัดการแหงคุณภาพท้ัง 3 ดานนี้นําไปสูผลลัพธแหงการจัดการคุณภาพ

ประกอบดวย   การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพโดยรวม การจัดการท่ีนําไปสู

นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน และการพัฒนาองคกร รวมถึงการจัดการอยางยั่งยืน โดย

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 อภิปรายผลดานการจัดการระบบความคิดท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 ในการจัดการดานระบบความคิดท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น การ

จัดการท่ีจะสงผลการคุณภาพในการทํางานขององคการ ตองประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคน

เกง องคการแหงการเรียนรู และการจัดการความรู โดยการจัดการดานระบบความคิดนั้นตองมีการ

จัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมอันจะสงผลตอคุณภาพโดยรวมท้ังตอองคการ ลูกคา และชุมชน 

ซึ่งการจัดการดานระบบความคิดถามี การจัดการสีเขียวรวมเขาไปดวยแลว  จะนําไปสูการจัดการ

คุณภาพท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยพบวาดานภาวะผูนํา ส่ิงสําคัญคือ ผูนําตองมีวิสัยทัศน 

อันเปนบทบาทและลักษณะการปฏิบัติงานของผูนําท่ีประสบความสําเร็จ พบวาสอดคลองกับงานวิจัย

ของรัฟฟ (Ruff, 2015) การมุงมั่นในการทํางานของผูนํานั้น มีสวนทําใหผูนําเกิดการเรียนรู สอดคลอง

กับงานวิจัยของ  (Donate and Pablo, 2016) โดยบทบาทของผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นนั้น 

มีความสําคัญเปนสวนนําพาไปองคการไปสู องคการแหงนวัตกรรม (Chang et al., 2015; Donate 

and Pablo, 2015; Ruff, 2015) โดยภาวะผูนําท่ีจะนําพาองคการไปสูเปาหมายสีเขียวได ผูนําตองมี

ความกลาตัดสินใจ อันเปนหัวใจสําคัญในการนําพาองคการไปขางหนาสูผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (Yan et al., 2010) ท่ีกลาววาการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจยอมมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ผูนําตองกลาตัดสินใจเพื่อนําพาองคการไปขางหนา ผูนํา

ตองสามารถผลักดันองคการไปสูเปาหมายได พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (Vatalis et al., 2013)  

 ดานการจัดการคนเกง องคการตองมีแนวทางการจัดการคนเกงท่ีมีประสิทธิภาพ

ประกอบดวย การสรรหาและคัดเลือก และการพัฒนาความรูความสามารถ รวมถึงการใหรางวัลแก 

อีกท้ังสามารถจูงใจผูท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยตองสราง

สภาวะแวดลอมท่ีดีในการทํางานในแกคนเกง มีบรรยากาศองคกรแหงการเรียนรูอันนําไปสูการจูงใจ
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ในการทํางานและการพัฒนาศักยภาพของคนเกง พบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Tajuddina 

et al, 2015; Tsai  et al., 2007) โดยตองมีการจัดการคนเกงแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล 

ระดับองคกรและระดับนานาชาติ พบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Tajuddina et al., 

2015;Akram et al., 2014) ดานการจัดการความรู การจัดการความรู ท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมองคการตองมีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของลี และยู (Lee and Yu, 2012) องคกรมี

การวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑตอบความตองการของลูกคา และมี

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความตองการของ

ผูบริโภค พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (Welsch and Kühling, 2010)  

 ดานความรับผิดชอบตอสังคม ปจจัยสําคัญคือ คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใช

ทรัพยากรท่ีทําลายส่ิงแวดลอม เชนลดวัสดุท่ีกิจกรรมการผลิตทําใหเกิดคารบอนไดออกไซนจํานวน

มาก คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สอดคลองกับ

งานวิจัยของ (Merad et al., 2014) และเปนองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม สอดคลองกับงานวิจัยของซาลาเบรส (Calabrese et al., 2015) ดานการจัดการสี

เขียว ปจจัยสําคัญคือ องคกรมีการออกแบบกอสราง และกระบวนการทํางาน พบวาสอดคลองกับ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Jackson et al.,2016; Wang et al, 2016; Van der Velden et al., 2015) 

องคกรท่ีสามารถสราง ระบบนิเวศ อัจฉริยะไดนั้นองคการตองมีการสรางนวัตกรรม พบวาสอดคลอง

กับงานวิจัยของเดจอง (De Jong et al., 2015) และงานวิจัยของ (Ferreira et al., 2014) ท่ีกลาววา

การจัดการระบบนิเวศอัจฉริยะมีสวนชวยในการสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   

 อภิปรายผลดานการจัดการบริหารงานท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 การบริหารงานท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมประกอบดวย การวางแผน การ

จัดโครงสรางองคการ การสนับสนุนการทํางาน การส่ือสารและการประสานงาน การรายงานผล 

รวมถึงการจัดสรรทุน และผลตอบแทน โดยการวางแผนตองประกอบดวยการวางแผนจัดการองคการ

ท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยการวางแผนตองเปนการวางแผนท่ีสามารถคาดการณได และ

คาดการณไมไดเพื่อสามารถจัดการกับสถานการณความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนได พรอมท้ังสามารถพัฒนา

องคการไปขางหนาได พบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Bull et al., 2016; Ki and Shin, 

2015; Seal and Mattimoe, 2014; Venera Todorut, 2012) 

 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีนําไปสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพได

นั้น องคการตองมีโครงสรางองคการท่ีมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง มีกลุมงานในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อยูในโครงสรางองคกร องคกรมีการจัดโครงสราง

องคกรท่ีมุงสูความตองการของลูกคา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Jabbour et al., 
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2016; Kim et al., 2012) ดานการสนับสนุน ท่ีนําไปสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพได

นั้น องคการตองมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบุคคลากรมีความรู และมีความเช่ียวชาญดาน

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม องคกรมีการใหเงินเดือนท่ีเหมาะสมแกบุคคลากร เพื่อยังสามารถรักษา 

และจูงใจใหบุคลากรท่ีมีคุณภาพยังทํางานอยูกับองคการได พบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

(Seal and Mattimoe, 2014; Abolfazl Miria et al., 2014; Algorta and Zeballos, 2011)  

 การส่ือสาร และการประสานงานท่ีมีคุณภาพ และเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตอง

มีความเขาใจในเรื่อง การมีปฏิสัมพันธรวมกันและแกไขความขัดแยงของคนในองคการเพื่อเกิดการ

ทํางานเปนทีม พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (Parayitam and Dooley, 2009) และตองมีการ

ประสานงานในการกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐ โดยกฎหมายภาครัฐ รวมถึงนโยบายสนับสนุนสงเสริม

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของภาครัฐเปนนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัย

ของ (Bush et al., 2015) และตองสามารถประสานการทํางานรวมกับองคการระหวางประเทศ 

สอดคลองกับงานวิจัยของเวนเซลา (Wenzel, 2016) การรายงานผล ปจจัยท่ีสําคัญคือ องคกรมีการ

รายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร และเพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน    

ท่ีเหมาะสมเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน รวมถึงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการ

ของลูกคา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Roh et al., 2015; Calabrese et al., 2015;   

Dean et al., 2014; Abolfazl Miria et al., 2014) การบริหารทุน และผลตอบแทน ปจจัยท่ีสําคัญ

คือ มีการลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของวิสาขา ภูจินดา, 

(2555) ท่ีกลาววาการลงทุนตองมีการลงทุนอยางพอประมาณมีความสมเหตุสมผล ไมลงทุนเกิน

ศักยภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑขององคการ องคกรมีการแสวงหากําไรท่ีเหมาะสมกับการลงทุน 

ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควร พบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Kim et al., 2012; Hargis and 

Bradley, 2011 ) 

  อภิปรายผลดานการจัดการเครื่องมือท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 ในการจัดการดานเครื่องมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น การจัดการท่ีจะ

สงผลการคุณภาพในการทํางานขององคการ ตองประกอบดวย การจัดการดานโลจิสติกส การจัดการ

ลดความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการดาน 3 ส โดยพบวาดาน การจัดการโลจิสติกส 

เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดการโลจิสติกสเปนเรื่องของการจัดการ

ดานทรัพยากร เวลา และระยะทาง โดยกระบวนการโลจิสติกสเริ่มต้ังแต กระบวนการจัดซื้อวัสดุ 

กระบวนการผลิต ขนสง จนไปถึงการสงมอบท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการสงมอบท่ีมีประสิทธิภาพโดย

คํานึงถึงส่ิงแวดลอมจะสงผลใหเกิดการจัดการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมสูลูกคา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Prajogo, 2016; Ferrera et al., 2012; 

Rothrock, 2014; Liu, 2011)  
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 การลดความสูญเปลา เปนปจจัยสําคัญคือ การออกแบบท่ีตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคา โดยลดการผลิตสวนเกินท่ีไมตอบความตองการของลูกคา และมีกระบวนการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพเกิดความสูญเสียทรัพยากรเปนศูนย โดยพบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Alwan 

et al., 2016; Alkaff et al., 2016; Arslankaya and Atay, 2015; Mohd Salleh et al., 2012) 

การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน ปจจัยสําคัญคือ องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม

มาตรฐานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ท่ีองคกรกําหนดไว องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม

มาตรฐานท่ีหนวยงานภาครัฐความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมวางไว โดยพบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ (Ferreira et al., 2014; Joy Haas and Yorio, 2016) 3.4) โดยการทํางานท่ีมีคุณภาพจะ

ทําใหเกิดความพอใจตอลูกคา รวมถึงสงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหกับองคการ อันนําไปสูความจงรักภักดี

ตอตราสินคา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย และ ธีระวัฒน จันทึก (2559) 

การจัดการดานเสริมสรางการทํางาน โดยปจจัยท่ีคือ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูบริโภค และมีความสมดุลระหวางการทํางานของบุคคลากร การบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ และผูบริโภค และชุมชนไดอยางเหมาะสม โดยพบวาสอดคลองกับงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ (Joy Haas and Yorio, 2016; Collins and Junghans, 2015; Luo et al., 2011) 

 โดยจากการอภิปรายผล จะเห็นไดวา การจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ 

ประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบ

ตอสังคม และการจัดการสีเขียว การจัดการดานการบริหารงานประกอบดวย การวางแผน การจัด

โครงสรางองคการ การสนับสนุนการทํางาน การส่ือสารและการประสานงาน การรายงานผล การ

บริหารทุน และบริหารผลตอบแทน การจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ ประกอบดวย การ

จัดการโลจิสติกส การจัดการลดความสูญเปลา การจัดการควบคุมคุณภาพ และ 3 ส นั้นสงผลใหเกิด

การจัดการท่ีมีคุณภาพเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยสามารถอธิบายไดดังแผนภาพท่ี 37  

 ผลการวิจัย จากการสังเคราะหเอกสาร รวมกับการวิจัยแบบอนาคต EDFR และแบบ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA พบวาการจัดการคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น 

ตองประกอบดวย การจัดการเพื่อพัฒนาทักษะใหแกผูบริหารดวยกัน 3 ดาน เพื่อนํามาสูการจัดการ

คุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม  

 อภิปรายผลดานผลลัพธของการจัดการแหงคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 ในดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวนั้น พบวา การจัดการแหงคุณภาพท้ังดาน

ระบบความคิด ดานการบริหารงาน และดานเครื่องมือ ท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผล

นําไปสูการจัดการท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวย การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การจัดการคุณภาพ

รวม การจัดการท่ีนําไปสูนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน และการพัฒนาองคกร รวมถึงการจัดการ

อยางยั่งยืน โดยผลดานการจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผลใหองคกรธุรกิจ ตระหนักถึงความ
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จําเปนในการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และผูบริโภคหันมาใหความสําคัญในการบริโภค

สินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน โดยเกิดการใชปจจัยการผลิตไดอยางคุมคายิ่งข้ึน และลดกาซ

คารบอนไดออกไซดืในกระบวนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอผูบริโภคเนื่องจาก

แนวคิดนี้ทําใหเกิดการใชพลังงานท่ีตอบโจทยผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (Alkaff et al., 2016;  

Alwan et al., 2016; Nielsen et al., 2016) 

 ผลดานการจัดการคุณภาพรวม การจัดการคุณภาพรวมเปนแนวคิดการจัดการเพื่อมุง

ไปสูมาตรฐานในการทํางานอยางมีคุณภาพตอบความตองการของลูกคา โดยมีการวางแผน การดําเนินการ 

การควบคุม และปรับปรุงในการทํางานเพื่อตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคามากข้ึน โดย

การจัดการนี้จะเห็นไดการการจัดการท่ีมีคุณภาพตองเริ่มต้ังแตการศึกษาความตองการของลูกคา และ

นําไปสูการทํางานกระบวนการทํางานอยางมีคุณภาพ และสงผลใหลูกคาไดรับสินคาท่ีมีคุณภาพตอบ

ความตองการลูกคา (Nielsen et al., 2016; Seal and Mattimoe, 2014; Sanchez et al., 2013) 

 ผลดานการจัดการนวัตกรรมจะชวยนําไปสูความทันสมัยใหกับผูบริโภค อีกท้ังยังชวยใหผูบริโภค 

เกิดการประหยัดการใชทรัพยากรจากนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนท้ังทางดาน การนําพลังงาน

หมุนเวียนกลับมาใชใหมจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย หรือ การสรางนวัตกรรมนิเวศอัจฉริยะ 

ชวยตอบสนองใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาไดอยางเหมาะสมกับผูใชงาน เชน ระบบปรับอากาศท่ีปรับ

ตามอุณหภูมิของผูอยูอาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ( Cheng et al., 2014; Ferrera et al., 2012) 

 ผลดานการจัดการหวงโซอุปทาน นั้นสามารถชวยตอบสนองความตองการของลูกคา

ต้ังแตตนน้ํา ไปถึงปลายน้ํา โดยการจัดการท่ีทําใหเกิดคุณคาในหวงโซนั้น เริ่มต้ังแตการศึกษาความ

ตองการลูกคา แลวนําความตองการของลูกคามาออกแบบ โดยตองคํานึงถึงความมีคุณภาพควบคูไป

ดวย และนําสูกระบวนการผลิต สง มอบสูลูกคา ไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีไดสงมอบ

ใหลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด (Bush et al., 2015; Merad, et al., 

2014; Vatalis et al., 2013) 

 ผลดานการพัฒนาองคกร การพัฒนาองคกรเปนการจัดการท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีจะชวย

ใหองคกรกาวหนา และสามารถแขงขันไดอยางตอเนื่อง  โดยการพัฒนาองคกรตองอาศัย ภาวะผูนํา  

การจัดการคนเกง และการบริหารองคกร รวมไปถึงการจัดการความตอเนื่อง คือการจัดการท่ีชวยให

องคกรบริหารงานในสถานการณตางๆไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ ไมเกิดภาวการณหยุดการทํางาน 

โดยตองอาศัยการจัดการความเส่ียง และการจัดการภาวะวิกฤต (Tajuddina et al., 2015) โดยตองมี

การนําระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปญหาในสถานการณท่ี

เกิดข้ึน (Wenzel, 2016; Chang et al., 2015; Ruff, 2015) 

 ผลดานการจัดการอยางยั่งยืน สงผลใหเกิดความยั่งยืนภายในองคกรจากการใช

งบประมาณท่ีเหมาะสม มีการออกแบบลงไปในการจัดซื้อจัดจางการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ 
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สามารถควบคุมและลดความสูญเสียจากการใชงบประมาณท่ีไมมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย

งบประมาณ และใชประโยชนจากงบประมาณไดสูงสุด (วิทยา จันทรแดง และจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์, 

2555; วิสาขา ภูจินดา, 2555) รวมถึงทําใหเกิดความยั่งยืน ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอม (Zhang et al., 2016; Buxel et al., 2015; Calabrese et al., (2015) 

 

 ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

 โดยการวิจัย เพื่อการจัดการแหงคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น สงผลให

เกิดการจัดการคุณภาพรวมรวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหมๆ อันนํามาสูการตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางมีคุณภาพ และชวยพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันใหกับองคกรได โดยไมเคิล อี พอรต

เตอร (Porter, 1985) กลาววากลยุทธการแขงขันนั้นตองประกอบดวย การมุงตนทุน มุงสรางความ

แตกตาง และการมุงสูลูกคา โดยการมุงลดตนทุนไดนั้นตองมีการออกแบบและปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยใชแนวคิดในการลดตนทุนและควบคุมคุณภาพในหวงโซอุปทาน (Jabbour et al., 

2016) เพื่อสรางความคุมคาใหแกผลิตภัณฑ และการสรางความแตกตางเพิ่มคุณคาโดยการใชแนวคิด

การจัดการนวัตกรรมในการจัดการในหวงโซอุปทาน เพื่อใหเกิดเปนหวงโซแหงคุณคา อีกท้ังพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่องโดยใชแนวคิดพัฒนาองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมีความ

ตองการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา และการใชแนวคิดหลักการยั่งยืนเพื่อสรางสรางสมดุลใน

องคกร และสรางความสมดุลใหแกเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม (Jackson et al., 2016) โดยจะ

เห็นไดวาการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว จะสงผลใหเกิดการลดการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตอบความคุมคาใหแกผูบริโภค โดยจากการวิจัยพบวาการจัดการแหง

คุณภาพมุงสูสีเขียว ประกอบดวยการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 3 ดานดวยกัน ไดแก การจัดการดาน

ระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว การจัดการดานบริหารงานแหงคุณภาพสีเขียว และการจัดการดาน

เครื่องมือแหงคุณภาพสีเขียว  

 โดยการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวท้ัง 3 ดาน ตองมีการจัดการแหงคุณภาพมาใชในท้ัง 3 

ดาน และทุกกระบวนการในการทํางาน โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการวางแผน (Plan: P) การปฏิบัติตาม

แผน (Do : D) การตรวจสอบการทํางาน (Check : C)  และการปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม 

(Action : A) กับเปาหมายขององคกรท่ีมุงสูการตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 

 การจัดการท่ีนํามาสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว ตองประกอบไปดวย

ดานระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูใน

องคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว ดานการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การ

วางแผน การจัดโครงสรางองคกร การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุน
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     การจัดการแหง 

คุณภาพมุงสูสีเขียว 

    

  

คุณภาพมุงสูสีเขียว 

 การจัดการแหง 

และผลตอบแทน และดานเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญ

เปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการ 3 ส โดยการจัดการท้ัง 3 ดานนี้ เปนการจัดการเพื่อ

นําไปสูการจัดการแหงคุณภาพมุงสูสีเขียว เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มความสามารถแขงขัน องคกร และเกิดความยั่งยืนแกองคกรข้ึนในระยะยาว 

ดังภาพท่ี 56 ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 กลยุทธแหงคุณภาพมุงสูสีเขียว (Green QM Strategy)  

 จากการอภิปรายผลการวิจัยพบวา การจัดการท่ีมีคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

เพื่อนําไปสูความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมไดนั้น ตองทําใหประกอบการผลิตสินคาท่ีสามารถดําเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจตอไปได โดยตัวองคกรนั้นตองการมีศักยภาพทางการแขงขัน และสามารถพัฒนาองคกร

ตอไปไดอยางสมดุล และเกิดความยั่งยืน โดยการท่ีองคกรจะมีความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ

ท้ังทางดานตนทุน สรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑของตนเองเมื่อเทียบกับคูแขง รวมถึงมุงลูกคา 

(porter,1985) และสามารถตอบความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง รวมถึงสรางความสมดุลใน

การบริหารงานองคกร เพื่อนําองคกรไปสูความยั่งยืนการจัดการคุณภาพเพื่อมุงสูการตอบสนองความ

ภาพท่ี 56 ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 
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ตองการของลูกคานั้น เปนการชวยทําใหเกิดการลดตนทุน เนื่องจากการจัดการท่ีมีคุณภาพจะชวยให

เกิดการตนทุน และเกิดความคุมคาตอลูกคา อีกท้ังชวยใหเกิดคุณภาพมีคุณคาตอบความตองการของ

ลูกคา และสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น ทําใหเกิดความแตกตางในผลิตภัณฑได โดย

การจัดการท่ีมีคุณภาพและเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอบ

ความตองการของลูกคา และเกิดความยั่งยืนในตัวองคกร ตองเกิดจากการจัดการคุณภาพอยางเปน

ระบบท่ัวท้ังองคกร (Cheng et al., 2014) เพื่อนําองคกรไปสูเปาหมาย 3 ดาน ประกอบดวย มี

ศักยภาพทางการแขงขัน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน โดยมีการนําการจัดการแหงคุณ

ภาพสีเขียว ท้ังทางดานความคิด ทางดานการบริหารงาน และทางดานเครื่องมือ มาใชในการจัดการ

กลยุทธแหงคุณภาพมุงสูสีเขียวอยางมีคุณภาพ และเปนระบบ 

 

ตารางท่ี 56 กลยุทธการจัดการคุณภาพมุงสูสีเขียว 

เปาหมาย กลยุทธ แนวทางการจัดการ 

ตอบความตองการ

ลูกคา 

การจัดการ

แขงขัน 
ลดความ 

สูญเปลา 

ลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตร รวมถึงรักษา

ทรัพยากรท่ีมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เพ่ิมคุณภาพ 
เพ่ิมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตร รวมถึงสรางนวัตกรรมใหม

เพ่ือเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตอบความตองการ

ล ูกคาอยางตอเน่ือง 

การพัฒนา

องคการ 

ระยะสัน การวางแผนการจัดการสภาวะวิกฤต และมีความเสี่ยง 

ระยะยาว การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองคการ  

การจัดการอยาง

สมดุล 

การพัฒนา

อยางย่ังยืน 
ภายในองคการ 

โดยมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน และพอประมาณ รวมถึง 

มีความรู คูคุณธรรม 

สภาวะภายนอก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

 

จากตารางท่ี 56 ตารางการแบงกลยุทธการจัดการคุณภาพมุงสูสีเขียว 3 กลยุทธมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) พัฒนาศักยภาพการแขงขัน การดําเนินกิจกรรมขององคกรยอมหลีกเล่ียงไมได ในการ

เผชิญสภาวะการแขงขัน ดังนั้นการจะดําเนินกิจการไปได องคกรตองมีการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ท้ังดาน ความไดเปรียบทางดานตนทุน ความไดเปรียบทางดานการสรางความ

แตกตาง และความไดเปรียบทางดานมุงสูความตองการลูกคา (Porter, 1985) โดยจาการวิจัยพบวา 

เพื่อใหเกิดความไดเปรียบท้ัง 3 ดาน ตองมีกลยุทธสําคัญ ประกอบดวย 2 สวน คือ การลดการใช

ทรัพยากร เพื่อลดผลกระทบการการทําลายส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และการเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีมี

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพื่อสรางคุณคาใหแกผูบริโภค 
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 โดยในการลดความสูญเปลาการใชทรัพยากร นั้นจะทําใหองคกรเกิดการประหยัดลงใน

การใชทรัพยากร ซึ่งการลดการใชทรัพยากรไดนั้น ตองมีการจัดการแหงคุณภาพท้ัง 3 ดาน 

ประกอบดวย ดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ดานระบบการบริหารงานแหงคุณภาพ และดาน

เครื่องมือแหงคุณภาพ เพื่อใหเกิดแนวทางในการศึกษาและหาวิธีการเพื่อเกิดการลดใชทรัพยากรอยาง

คุมคา เกิดความประหยัด และนําไปสูความคุมคาตอบความตองการของผูบริโภค 

 และการใชแนวทางการเพิ่มคุณภาพใหกับทรัพยากรและมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โดยมีการนําการจัดการแหงคุณภาพท้ัง 3 ดาน ประกอบดวย ดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ดาน

ระบบการบริหารงานแหงคุณภาพ และดานเครื่องมือแหงคุณภาพ มาจัดการ เพื่อใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางมีคุณภาพ เพื่อสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค

อยางมีคุณภาพ โดยปจจุบัน คนรุนใหมไดเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม ไดหันมาสนใจและให

ความสําคัญตอส่ิงแวดลอมยิ่งข้ึน เนื่องจากเห็นวา ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมชวยทําให

สุขภาพดี โดยเฉพาะท่ีพักอาศัย ทําใหนาอยูข้ึน  

 2) การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ในการท่ีองคกรดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น ส่ิง

สําคัญคือการตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยความตองการของผูบริโภคนั้นมีการ

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ เพราะตองเผชิญกับการแขงขันกับองคกรตางๆ ท่ีสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ดังนั้น องคกรตองมีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ในการ

พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องนั้น มีกลยุทธสําคัญประกอบดวย 2 สวนดวยกัน เพื่อใชในการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง ท้ังระยะส้ัน และระยะยาว ระยะส้ันไดแก กลยุทธ การจัดการความตอเนื่อง ใน

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระยะส้ันเพื่อสูเปาหมายระยะยาวนั้น กลยุทธการจัดการความ

ตอเนื่อง ถือเปนสวนสําคัญ เนื่องจากองคกรตองเผชิญกับปญหาเพื่อแกไขสถานการณอยูเสมอ โดย

การกอสรางคอนโดมิเนียมนั้นตองเผชิญกับสถานการณท่ีคาดการณไมไดเชน แผนดินไหว และน้ําทวม 

ดังนั้น องคกรตองมีการจัดการสถานการณได โดย การจัดการความตอเนื่องไดตองอาศัย การวางแผน

ท่ีดี คนเกงท่ีมีศักยภาพ และการจัดการความรูขององคกร โดยมีระบบสารสนเทศท่ีดี และมีการ

วางแผนท่ีดีเพื่อสามารถจัดการความเส่ียงได  

 และกลยุทธระยะยาว เปนการนําแนวคิดการพัฒนาองคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกรมี

ศักยภาพเพิ่มข้ึนพรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยูตลอดเวลา กลยุทธการพัฒนาองคกรประกอบดวย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะพัฒนาคนเกง เนื่องจากคนเกงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาสําหรับ

องคกร และการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหคนเกงสามารถอยูไดในองคกร 

 3) การพัฒนาอยางสมดุลยั่งยืน ในปจจุบันองคกรตางๆ ยอมตองการความสมดุลยั่งยืน

ใหแกองคกร เนื่องจาก ความสมดุลจะชวยใหองคกรมีเสถียรภาพในการทํางาน สามารถเผชิญกับ

สถานการณความเส่ียง และปรับตัวอยูรอดได และเกิดความยั่งยืนแกองคกร โดยกลยุทธการสราง
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ความยั่งยืนแบงเปน 2 สวน จากภาพท่ี 57 ไดแก การสรางความยั่งยืนในตัวองคกร ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และการสรางเกิดความยั่งยืนแกสังคมสวนรวม สําหรับการสรางความยั่งยืนในตัว

องคกร ตองใชแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 หวง ไดแก ความมีเหตุผล ความ

พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน เพื่อใหเกิดความสมดุลในองคกร องคกรมีการบริหารทรัพยากรอยาง

สมเหตุสมผล และปองกันความเส่ียง และ 2 เงื่อนไข ไดแก มีความรู  คุณธรรม เพื่อเสริมสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร โดยในการทําใหองคกรเปนองคกรท่ีมีความรู และมีคุณธรรมไดนั้น ตอง

อาศัย แนวทางขององคกรแหงการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางเกิดความยั่งยืน

ภายในองคกรนั้น สงผลใหเกิดความยั่งยืนแกสวนรวม โดยตองอาศัยการจัดการความยั่งยืน 

ประกอบดวย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 ภาพท่ี 57 ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม 
 

  

 การโดยแนวคิดเพื่อใหเกิดการจัดการอยางยั่งยืนท่ีสําคัญ คือการจัดการสีเขียว ท่ีชวย

สงผลใหมีการจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ทางดานเศรษฐกิจนั้น 

การจัดการท่ีมีคุณภาพจะมุงไปท่ีการสรางผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก โดย

สามารถสรางความคุมคา และคุณคาใหลูกคา โดยในการกระบวนการสรางผลิตภัณฑ และผลผลิตตอง

ไมมีผลกระทบดานลบตอสังคม และไมทําลายส่ิงแวดลอม แตตองสรางประโยชนใหสังคม และมีความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมรวมดวย 

  

 ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อใหผูประกอบการเห็นความสําคัญ และมีแนวทางในการ

พัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพจะมุงถึงความ

สังคม 

เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม 

มีเหตุผล พอประมาณ  

มีภูมิคุมกัน 

มีความรู   

คุณธรรม 
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ตองการของลูกคาเปนหลัก สวนลูกคาจะมองถึงประโยชนการใชงานเปนหลัก ดังนั้น ภาครัฐจึงมีสวน

สําคัญท่ีทําใหผูประกอบการ และลูกคามีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม มีความตะหนักรู และมีจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม จึงขอเสนอแนะแนวทางดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการบริหารจัดการ 

 1.1 หนวยงานเอกชน  

 หนวยงานเอกชนควรมีการจัดการอยางมีคุณภาพ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยตองมี

การคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค เพราะการผลิตท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น ถาหาก

ผูผลิต ผลิตสินคาท่ีไมตอบความตองการของผูบริโภคแลวนั้น ทําใหทรัพยากรท่ีนํามาใชในการผลิต

เกิดการใชทรัพยากรอยางสูญเปลา ถือไดวากระบวนการในการผลิตนี้ไมเกิดความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม ดังนั้นแลวส่ิงท่ีสําคัญสําหรับการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตองตอบความ

ตองการของลูกคา อีกท้ังยังตองมีความรูความเขาใจถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมรวมเขาไปดวย 

เพื่อใหเกิดการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางแทจริง ไมวาจะเปนความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา

อันนํามาสู การออกแบบเชิงนิเวศ นวัตกรรมนิเวศอัจฉริยะ รวมถึงความรูเรื่องโลวคารบอน เพื่อ

นํามาใชในกระบวนการผลิตต้ังแตการออกแบบ การผลิต ไปจนถึงการสงมอบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และหนวยงานภาคเอกชนควรมีการบริหารท่ีมีการประสานงานกับภาครัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการกอสรางคอนโดมิเนียมนั้น ตองมีการจัดสรรพื้นท่ี และการกอสราง

ในพื้นตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ของท้ังระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับประเทศ ซึ่งตองมีการประสานงานแตละหนวยงานไดอยางสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ โดย

การกอสรางนั้น ผูผลิตไมเพียงแตตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเทานั้นแตตองคํานึงถึง

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในบริบทวัฒนธรรมรวมเขาไปดวย เนื่องจากการกอสรางตองคํานึงถึง

ความเหมาะสมกับเอกลักษณทางวัฒนธรรมโดยรอบเพื่อรักษาอัตลักษณของเมืองใหยังคงอยูอยางยั่งยืน 

 1.2 หนวยงานภาครัฐ 

 ภาครัฐตองมีสวนรวมในการผลักดันใหผูประกอบการเห็นความสําคัญของความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม โดยเริ่มต้ังแต สนับสนุนภาคเอกชน เชน ลดภาษี หรือใหรางวัลการันตี หรือการ

ควบคุม โดยการเพิ่มภาษี ไปจนกระท่ังหาแนวทางใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง

แทจริง จนนําไปสูจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม และหาแนวทางสงเสริมใหองคกรอิสระ และภาค

ประชาชน ท่ีใสใจส่ิงแวดลอมมีการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อใหองคกรอิสระ ชวยเปน

องคกรในการตรวจสอบการทํางานของภาคเอกชน และชวยสงเสริมภาคชนท่ีมีทํางานอยางมีคุณภาพ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน ถายทอดการทํางานของบริษัทเอกชนท่ีทํางานอยางเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และบริษัทเอกชนท่ีทํางานโดยมีการทําลายส่ิงแวดลอมใหกับประชาชน และผูบริโภค

ไดรับทราบ รวมถึงสรางพื้นท่ีใหผูบริโภค สามารถรองเรียน ในการบริโภคสินคาท่ีไมมีคุณภาพ รวมไป
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ถึงสินคาท่ีทําลายส่ิงแวดลอมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม เพื่อใหภาคเอกชนผลิตผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางแทจริง 

 2.ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชงาน 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวใน

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมนั้น ประกอบดวยการจัดการแหงคุณภาพ 3 

ดาน ดานการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ มีปจจัยสําคัญคือ ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง 

องคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว ดานการ

จัดการการบริหารงานมีปจจัยสําคัญคือ การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การสนับสนุนการ

ทํางาน การส่ือสารและการประสานงาน การรายงานผล การบริหารทุน และบริหารผลตอบแทน ดาน

การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพมีปจจัยสําคัญคือ การจัดการโลจิสติกส การจัดการลดความสูญเปลา 

การจัดการควบคุมคุณภาพ และ 3 ส โดยการจัดการแหงคุณภาพท้ัง 3 ดานตองมีการจัดการอยาง

เปนระบบ โดยมีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยเริ่มต้ังแต ศึกษาความตองการของลูกคา รวมกับการ

จัดการดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อนํามาวางแผน และออกแบบการผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการผลิตสินคาเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความยั่งยืนนั้นตอง

คํานึงถึงความสมดุลระหวาง องคการ บุคลาการในองคการ ทรัพยากร และลูกคาไดอยางสมดุล โดย

องคกรตองคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเพื่อภาพลักษณท่ีดีตอองคกร และสงผลสูความยั่งยืนของ

องคกรอันเปนเปาหมายสูงสุดในองคการยุคท่ีมีภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง และความตองการของ

ผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงตองมีการพัฒนาบุคลากรขององคการอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคนเกงเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง  

 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 ควรมีการวิจัยเพื่อยืนยันความตองการใชงานของตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ

บริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยการวิเคราะหความ

ตองการสําหรับผูบริหารวามีความตองการนําตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว 

ไปใชงาน หรือไม ดวยโปรแกรมแทม (Technology Acceptance Model :TAM) เพื่อยืนยันความ

เหมาะสมตอองคการของตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว รวมถึงวิธีการ

ปรับปรุงตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหารองคการมากข้ึน และหาแนวทางสงเสริมใหองคการไดมี

การจัดการคุณภาพสีเขียวยิ่งมาก 

 ควรมีการวิจัยเพื่อหาแนวทางสงเสริมใหภาครัฐทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ในการ

สงเสริมใหผูประกอบการมีการสรางผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ท้ังทางดานกระบวนการ

ผลิต และผลผลิต และควรหาแนวทางสงเสริมประชาชนมีความใสใจในความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 กลุมผูบริหารระดับสูง ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายขององคกรท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 

ชื่อ - สกุล 

EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบท่ี 1

สัมภาษณ 

รอบท่ี2 

แบบสอบถาม 

 1. คุณสุชาดา ลาศนจันทร 

  

เจาของ บริษัท สุชาวิเนตร และ ลาศนจันทร 

จํากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภท

บานจัดสรร และคอนโดมิเนียม   

 2. คุณสมชาย ไทยผดุงพานิช 

  

เจาของ บริษัท สมชายพัฒนากอสราง จํากัด 

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภทบาน

จัดสรร และคอนโดมิเนียม   

 3. คุณจินตนา อินทักพัน 

  

เจาของ บริษัท อินฟนิต้ี จํากัด ประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย  ประเภทบานจัดสรร และ

คอนโดมิเนียม    

 4. คุณอุษณีย เรืองปญญาวุฒิ  

  

เจาของ บริษัทอิมอัมพรเคหการ 1986 จํากัด 

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภทบาน

จัดสรร และคอนโดมิเนียม   

 

 กลุมผูบริหารระดับกลาง ท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานองคกรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 
 

ชื่อ – สกุล 

EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบท่ี 1

สัมภาษณ 

รอบท่ี2 

แบบสอบถาม 

 5. คุณนฤดม วงษพันธ 
  

กรรมการผูจัดการบริษัท แลนดแอนเฮาส มหาชน 

จํากัด และท่ีปรึกษาบริษัท ภานน จํากัด 

6. ดร.ธงชัย ทองมา   ผูอํานวยการ ฝายบริหารงานสํานักงานกองทุน

บํานาญขาราชการ 
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ชื่อ – สกุล 

EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบท่ี 1

สัมภาษณ 

รอบท่ี2 

แบบสอบถาม 

 7. ดร.ณรงค ศรีเกรียงทอง   รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทในเครือเอ็มซี

ไอซีกรุป, บริษัท โมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่น

แนล คอสเมติคส จํากัด และ บริษัท ไลฟฟอรด 

(ประเทศไทย) จํากัด 

8. คุณธนากร บูรณศิริ   ผูบริหารบริษัท อชิเทค จํากัด 

 

 กลุมผูบริหารระดับปฏิบัติการ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการทํางานเพื่อในไปสูการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 

ชื่อ – สกุล 

EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบท่ี 1

สัมภาษณ 

รอบท่ี2 

แบบสอบถาม 

9. คุณบุญสง อนาบาล 
  

วิศวะกรโยธา บริษัท พฤกษา บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท มหาชนจํากัด 

10. คุณชนุรักษ โชติกุล 
  

ผูรับเหมากอสรางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ประเภทบานจัดสรร และคอนโดมิเนียม   

11. คุณชนัดดา อารียชน 
  

สถาปนิก บริษัท พฤกษา บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท มหาชนจํากัด 

12. คุณกาญจนา คันทวี 
  

ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทเกรท รีเวนิว 

พรอพเพอรต้ี จํากัด 

 

 กลุมลูกคา ท่ีมีท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ชื่อ – สกุล 

EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบท่ี 1

สัมภาษณ 

รอบท่ี2 

แบบสอบถาม 

13. คุณนฤพนธ ตติยธานุกุล   ลูกคาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

14. คุณนพมาศ เพ็ญพิบูลย   ลูกคาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

15. คุณจันทรัตน รัชพงษรักษ   ลูกคาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

16. คุณประเดิมชัย เพงรุงเรือง

วงค  
  

ลูกคาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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 กลุมนักวิชาการท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ ในการจัดการคุณภาพในดานอาคารท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

 

ชื่อ – สกุล 

EDFR 

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย รอบท่ี 1

สัมภาษณ 

รอบท่ี2 

แบบสอบถาม 

17. คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน 
  

รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย 

18. คุณพรธิดา เทพประสิทธ์ิ 
  

ผูอํานวยการศูนยสิ่งแวดลอม 

19. ดร.สุทธิชัย ปญญโรจน 

  

ผูบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากร และ

อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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ภาคผนวก ข 

ภาพการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
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ภาพการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดรับความอนุเคราะหจากผูเช่ียวชาญทุกทานเปนอยางดี ในการ    

ใหทัศนะ แนวคิด แนวโนมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว 

ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม พรอมกันนี้ ผูวิจัยไดขออนุญาตผูเช่ียวชาญ

ในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพขณะดําเนินการสัมภาษณ และผูเช่ียวชาญไดอนุญาตใหทําการ

บันทึกได ดังภาพตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 1 การสัมภาษณ คุณสุชาดา ลาศนจันทร 

เจาของ บริษัท สุชาวิเนตร และ ลาศนจันทร จํากัด  
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ภาพท่ี 2 การสัมภาษณ คุณจินตนา อินทักพัน 

เจาของ บริษัท อินฟนิต้ี จํากัด 
 

 

ภาพท่ี 3 การสัมภาษณ คุณนฤดม วงษพันธ 

กรรมการผูจัดการบริษัท แลนดแอนเฮาส มหาชน จํากัด และท่ีปรึกษาบริษัท ภานน จํากัด 
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ภาพท่ี 4 การสัมภาษณ ดร.ณรงค ศรีเกรียงทอง 

รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทในเครือเอ็มซีไอซีกรุป, บริษัท โมเดิรนคาส อินเตอรเนช่ันแนล   

คอสเมติคส จํากัด และ บริษัท ไลฟฟอรด (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 

ภาพท่ี 5 การสัมภาษณ ดร.ธงชัย ทองมา 

ผูอํานวยการ ฝายบริหารงานสํานักงานกองทุนบํานาญขาราชการ 
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ภาพท่ี 6 การสัมภาษณ คุณธนากร บูรณศิริ 

สถาปนิค บริษัท อชิเทค จํากัด 
 

 

ภาพท่ี 7 การสัมภาษณ คุณกาญจนา คันทวี 

ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทเกรท รีเวนิว พรอพเพอรต้ี จํากัด 
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ภาพท่ี 8 การสัมภาษณ คุณนฤพนธ ตติยธานุกุล 

ลูกคาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

ภาพท่ี 9 การสัมภาษณ คุณจักรพันธ ภวังคคะรัตน 

รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย 
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ภาพท่ี 10 การสัมภาษณ คุณพรธิดา เทพประสิทธิ์ 

ผูอํานวยการศูนยส่ิงแวดลอม 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือในการวิจัยแบบอนาคต EDFR  
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แบบสัมภาษณสัมภาษณ EDFR รอบท่ี 1 

 1. จากการวิจัยเอกสารจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนําไปสราง

แนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพมุงสูการบริหารงานสีเขียวนั้น สรุปแลวไดแนวโนมท่ีนําไปสูการ

จัดการแหงคุณภาพสีเขียวได แบงออกเปน 2 ดาน รวมเปน 4 แนวโนมหลัก ประกอบดวย ดานท่ี 1) 

ตัวแบบท่ีทําใหเกิดการจัดการคุณภาพท่ีมุงสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม แบงเปน  3  แนวโนมหลัก 

ประกอบดวย การจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ 

และ ดานเครื่องมือแหงคุณภาพ โดยมี 17 แนวโนมยอยดานท่ี 2) มี 1 แนวโนมหลัก คือผลลัพธของ

การจัดการคุณภาพสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมประกอบดวย 6 แนวโนมยอย 

 2. ผูเช่ียวชาญมีทัศนะอยางไรเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพท่ีมุงสูคอนโดมิเนียมสีเขียวอยาง

เปนระบบ โดยเนนแนวโนมท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูคอนโดมิเนียมสีเขียวอยางมีคุณภาพ (กรณีท่ี

ผูเช่ียวชาญไมเห็นดวย หรือมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวโนมท่ีนําไปสูคอนโดมิเนียมสีเขียว และ

ผลลัพธของการจัดการคุณภาพสีเขียว ในแนวโนมหลักหรือแนวโนมยอย  ใหผูเช่ียวชาญแสดงทัศนะ 

และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตางๆในแนวโนมนั้นๆ  เพื่อเพิ่มเติม หรือปรับลดแนวโนมตามทัศนะของ

ผูเช่ียวชาญ) 

แนวโนมดานการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว  

แนวโนมหลัก แนวโนมยอย 

การจัดการดานระบบความคิด

แหงคุณภาพ 

1. ภาวะผูนํา 

2. การจัดการคนเกง 

3. องคกรแหงการเรียนรู 

4. การจัดการความรู 

5. ความรับผิดชอบตอสังคม 

6. การจัดการสีเขียว 

การจัดการดานการบริหารงาน

แหงคุณภาพ 

7. การวางแผน 

8. การจัดโครงสราง 

9. การส่ังการ 

10. ดานการสนับสนุน 

11. การติดตอส่ือสารและการประสานงาน 

12. การรายงานผล 

13. การบริหารทุน และผลตอบแทน 
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แนวโนมหลัก แนวโนมยอย 

การจัดการดานเครื่องมือ 

แหงคุณภาพ  

14. การจัดการโลจิสติกส 

15. การจัดการลดความสูญเปลา 

16. การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน 

17. การจัดการดาน ความสะดวก สะอาด สะสาง สุขภาวะ 

สรางนิสัย 

ผลลัพธของการจัดการคุณภาพ

สูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1. การจัดการสีเขียว  

2. การจัดการคุณภาพโดยรวม 

3. การจัดการนวัตกรรม 

4. การจัดการหวงโซอุปทาน 

5. การพัฒนาองคกร 

6. การจัดการความยั่งยืน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

 
 

แบบสอบถาม EDFR รอบ 2 

งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม” 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามชุดนี้ เกิดข้ึนจากผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ท่ีมีความรูและประสบการณ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ และระบบบริหารงานสีเขียว รวมไปถึงมีความรูเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

ประเภทคอนโดมิเนียม และอาคารสีเขียว เพื่อนํามาสังเคราะหเปนองคประกอบของตัวแบบการ

จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเช่ียวชาญ ท่ีมีความรูและประสบการณ ไดประเมินวา

องคประกอบแตละดานนั้นมีสวนสําคัญใหเกิดการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวมาก

นอยเพียงใด ประกอบดวย ดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ดานการบริหารงานแหงคุณภาพ และ

ดานเครื่องมือแหงคุณภาพ และผลลัพธท่ีเกิดจากการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว จากนั้นผูวิจัยจะนําไป

วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูล จัดทําเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสี

เขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมตอไป 

แบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปน 2 สวนประกอบไปดวย 

 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอองคประกอบท่ีใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ

ระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมตอไป 

 ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะ 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง ท่ีสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามนี้ 

นาย วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

ผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอองคประกอบท่ีใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ

 ระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

คําช้ีแจง: ขอมูลตอไปนี้ ทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้เพียงใด โปรดตอบโดยทาเครื่องหมาย  ลง

 ในชองทางขวามือท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 องคประกอบหลัก 1. ดานการจัดการระบบ

ความคิดที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 1.1 ภาวะผูนํา 
       

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม        

2. ผูบริหารมคีวามมุงมั่นในการพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม        

3. ผูบริหารมคีวามกลาตัดสินใจในการสราง

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม        

4. ผูบริหารมคีวามสามารถในการผลักดัน

องคกรใหไปสูเปาหมายในการผลิต

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

       

องคประกอบยอย 1.2 การจัดการคนเกง        

5. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีมี

ศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
       

6. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถ

ใหกับผูท่ีมีศักยภาพในดานผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
       

7. องคกรมีการใหรางวัลแกผูท่ีมีศักยภาพใน

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม        

8. องคกรสามารถจูงใจคนท่ีมีศักยภาพ

เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ใหอยูกับองคกร 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

องคประกอบยอย 1.3 องคกรแหงการเรียนรู        

9. เปนองคกรท่ีมีบุคคลากรมคีวามใฝรูเกี่ยวกับ

การสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
       

10. เปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑ

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
       

11. ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆท่ีทํา

ใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม        

12. เปนองคกรท่ีมีความคิดเชิงระบบ บูรณา

การ(มีความคิดเปนระบบ แบบมองภาพรวม 

และเปนข้ันตอน) เพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 1.4 การจัดการความรู        

13. มีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของกับความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยาง

เปนระบบ 
       

14. มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับ

การสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม        

15. มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ใน

เรื่องของความตองการของผูบรโิภคท่ีมีตอ

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 1.5 ความรับผิดชอบตอ

สังคม 
       

16. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใช

ทรัพยากรท่ีทําลายสิ่งแวดลอม เชนลดวัสดุท่ี

กิจกรรมการผลิตทําใหเกิดคารบอนไดออกไซน

จํานวนมาก 

       

17. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพ่ิมการใช

ทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน มีการ

นําเครื่องมาบําบัดนํ้าเสียในอุตสาหกรรม

กอสราง 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

18. เปนองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็นคุณคาใน

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
       

19. เปนองคกรท่ีประกอบธุรกิจดวยความเปน

ธรรมท้ังตอบุคคลากรในองคกร และตอผูบรโิภค 
       

องคประกอบยอย 1.6 การจัดการสีเขียว        

20. องคกรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียม และกระบวนการทํางานเพ่ือให

เกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
       

21. องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรม ระบบ

นิเวศ อัจฉริยะ(ECO -SMART) เชน กระจก

เปลี่ยนสีไดตามระดับความเขมของแสงแดด   
       

22. องคกรพยายามลดการใชทรัพยากรท่ีไม

กอใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม        

23. องคกรพยายามเพ่ิมการใชทรัพยากรท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม เชน เพ่ิมพ้ืนท่ีตนไมใน

คอนโดมากข้ึน 
       

องคประกอบหลัก 2. ดานการจัดการ

บริหารงานท่ีมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 2.1 การวางแผน 
       

24. องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพขององคกร

ในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
       

25. องคกรมีการวิเคราะหความตองการของ

ลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
       

26. องคกรมีการหมอบหมายหนาท่ี ใหกับ

บุคคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถของ

บุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย และ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

27. องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรได 

อยางคุมคา ในการผลิตคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ตอสิ่งแวดลอม        

28. องคกรมีการวางแผนการดําเนินงานภายใต

สถานการณท่ีคาดการได และวางแผนการ

ดําเนินงานภายใตสถานการณท่ีไมสามารถคาด

การได ไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางสรรค

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 2.2 การจัดโครงสราง        

29. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมีความ

ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

30. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ท่ีมีกลุม

งานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในโครงสรางองคกร 

       

31. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมุงสู

ความตองการของลูกคา สําหรับคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 2.3  ดานการสนับสนุน        

32. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถให

บุคคลากรมีความรู และมีความเชี่ยวชาญดาน

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

33. องคกรมีการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก

บุคคลากร ในการทํางานสรางคอนโดมิเนียมท่ีมี

คุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

34. องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความ

สะดวกในการทํางานและใหสวัสดิการตางๆ แก

พนักงาน ในการทํางานสรางผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 2.4 การสั่งการ        

35. ผูบริหารมีการตัดสินใจวางแผนการทํางาน

ใหแกบุคลากรในองคกรไดอยางเหมาะสม เพ่ือ

นําไปสูผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

36. ผูบริหารมีการสั่งการแกบุคคลากรไดอยาง

เหมาะสมตามโครงสรางหนาท่ีในการจัดการ

อยางมีคุณภาพเพ่ือนําไปสูผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

       

37. ผูบริหารสามารถจูงใจบคุคลากรใหทํางาน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปสูผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 2.4 การติดตอสื่อสาร และ

การประสานงาน 
       

38. องคกรมีการประสานงานกัน เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร เพ่ือให

เกิดการทํางานในการสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

       

39. องคกรมีการประสานงานกัน เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือกันระหวางองคกรกับองคกรอ่ืน

รวมถึงภาครัฐ เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางรู

คุณคามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

40. องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไปยัง

ลูกคาใหรับรูถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ

องคกร 
       

องคประกอบยอย 2.5 การรายงานผล 
       

41. องคกรมีการรายงานผลเพ่ือปรับปรุงการ

ทํางานขององคกร ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง 

       

42. องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหผลตอบแทน ท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนขวัญ

กําลังใจในการทํางาน ในการสรางคอนโดมิเนียม

ท่ีมีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

43. องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบ

ผลิตภัณฑ เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหตรงกับความตองการ

ของลูกคา 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

องคประกอบยอย 2.6 การบริหารทุน และ

ผลตอบแทน 
       

44. องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรท่ีลด

การใชทรัพยากรท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

และเพ่ิมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

45. องคกรมีการลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ

ของบริษัท ไมลงทุนเกินกําลังในการสรางสรรค

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

46. องคกรมีการแสวงหากําไรท่ีเหมาะสมกับ

การลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควรการ

สรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบหลัก 3. ดานการจัดการเครื่องมือ

ที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
       

องคประกอบยอย 3.1 การจัดการโลจิสติกส        

47. องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสราง

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด 
       

48. องคกรมีการขนสงท่ีลดการใชพลังงานท่ี

กอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซดใหไดมากท่ีสุด 
       

49. องคกรมีการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ และ

ทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอย 3.2 การลดความสูญเปลา        

50. องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือลดความเสียหายจากการตองปรับแกไขงาน

จากการออกแบบท่ีผิดพลาด เพ่ือใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางคุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

51. องคกรมกีระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดความ

สูญหายระหวางทางนอยท่ีสุด เพ่ือใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอ 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

สิ่งแวดลอม        

52. องคกรมีออกแบบและผลิตสินคาท่ีตรงตาม

ความตองการลูกคา และลดสิ่งท่ีไมจําเปน

สําหรับลูกคามากท่ีสุด 

       

องคประกอบยอย 3.3 การควบคุม และ

ตรวจสอบการทํางาน 
       

53. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม

มาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ท่ีองคกร

กําหนดไว 
       

54. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม

มาตรฐานท่ีหนวยงานภาครัฐความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมวางไว เชน มาตรฐานความปลอดภัย

ทางสิ่งแวดลอม(EIA) 

       

55. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม

มาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามท่ี

ลูกคาตองการ 
       

องคประกอบยอย 3.4 การจัดการดาน 

เสริมสรางการทํางาน        

56. มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ

ทํางานของบุคคลากรในองคกรท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

57. มีการสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของผูอยูอาศัยท่ีดี และมีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
       

58. มีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการ

ทํางานของบุคคลากร และการบริหารการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความตองการของ

ลูกคาไดอยางเหมาะสม 

       

องคประกอบหลักที่ 4 ผลของการจัดการ

คุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

       

องคประกอบยอยที่ 4.1 การจัดการที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

59. การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผล

ใหเกิดการลดการทําใหงานท่ีกอใหเกิด

คารบอนไดออกไซด เชน การนําวัสดุใชแลวกับ

มาใชใหม เพ่ือลดกระบวนการผลิตท่ีไมเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

       

60. การท่ีองคกรมีการนําเครื่องจักรมีระบบ

ตรวจสอบอัจฉริยะมาใชในกระบวนการทํางาน

สงผลใหเกิดการลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการทํางาน 

       

61. การท่ีองคกรมรีะบบตรวจจับอัจฉริยะในการ

ใชพลังงานของผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม 

สงผลใหเกิดการใชพลังงานท่ีเหมาะสม และลด

การใชพลังงานท่ีมากเกินจําเปนสําหรับผูพัก

อาศัยในคอนโดมิเนียม  

       

62. การท่ีองคกร ผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม สงผลใหผูบริโภครูสึกวาองคกรมี

ความหวงใย และใจความเปนอยูของผูบริโภค 

จากการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอยที่ 4.2 การจัดการคุณภาพ

โดยรวม 
       

63. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิด

กระบวนการผลิตท่ีทําใหเกิดประหยัดทรัพยากร

ในการผลิตย่ิงข้ึน แตยังคงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

       

64. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดการ

ตอบสนองตอความคุมคาสําหรับลูกคาในการท่ี

องคกรท่ีการนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาท่ี

จําเปนสําหรับลูกคาเพ่ือลดความไมเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมใหไดมากท่ีสุด 

       

65. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิด

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาสําหรับผูบริโภค ท่ีมีความ 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ตองการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
       

องคประกอบยอยที่ 4.3 ดานการจัดการ

นวัตกรรม 
       

66. นวัตกรรมชวยเสริมสรางภาพลักษณ ดาน

ความทันสมัยใหกับผูบริโภค 
       

67. นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความ

สะดวกสบาย ในการใชงานย่ิงข้ึน และสราง

ความนาสนใจในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

68. นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือใหวัสดุตกแตงมี

อายุการใชงานนานย่ิงข้ึน เชน เทคโนโลยีนาโน 

นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองนํ้า โดยทําใหเกิด

พ้ืนผิวเรียบ ปกปองการเกาะสะสมตัวของ

แบคทีเรีย ท่ีทําลายความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอยที่ 4.4 การจัดการหวงโซ

อุปทาน 
       

69. การจัดการการออกแบบ และผลิตท่ีมี

คุณภาพชวยลดการสูญเสียทรัพยากรจากการ

ทํางานท่ีผิดพลาด เชน การสรางคอนโดไมได

มาตรฐาน เน่ืองจากเกิดการออกแบบท่ีผิดพลาด 

ทําใหเกิดงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในการปรับปรุง

กอสราง 

       

70. การจัดซื้อสีเขียว ทําใหองคกรมีวัสดุท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมในการกอสรางคอนโดมิเนียม  
       

71. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาใหแก

ลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัว

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

องคประกอบยอยที่ 4.5 การพัฒนาองคกร        

72. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวางแผนการใช

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิด 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุดจากการใช

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ        

73. องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณ

ตางๆท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสามารถรักษาความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมไวไดเชน เหตุการณ แผนดินไหว โดย

การสรางคอนโดมิเนียมท่ีมีความยืดหยุน รับมือกับ

แผนดินไหวได 

       

74. องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสามารถแกไข

สถานการณและแกปญหาจากความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

       

75 การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิดการพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีสรางสรรคได

อยางตอเน่ือง 
       

76. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมี

ความสามารถปรับตัว แขงขันทางธุรกิจ ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

       

77. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรสามารถ

ปรับตัวเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใน

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมได

เปนอยางดี 

       

องคประกอบยอยที่ 4.6 การจัดการดวยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
       

78. องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยาง

สมเหตุสมผล และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
       

79. องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัว

องคกร ในการกอสรางอาคารท่ีไดมาตรฐานเปน

มิตรตอผูอาศัยโดยรอบ 

       

80. องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ภายในองคกร โดยสภาวะแวดลอมเหมาะสมในการ

ทํางาน มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลให 
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ขอคิดเห็น 
ความเหมาะสม ระดับความเห็น 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

บุคลากรในองคกรมคีุณภาพชีวิตท่ีดี โดยองคกร

ไมไดคํานึงถึงผลประโยชนเฉพาะองคกรอยางเดียว 
       

องคประกอบยอยที่ 4.7 การจัดการอยางยั่งยืน        

81. องคกรจัดใหมีการฟนฟูและปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการ

กอสราง ชวยใหเกิดความย่ังยืนของระบบ

นิเวศวิทยา 

       

82. การท่ีองคกรมีการจัดระบบท่ีเปดโอกาสให

ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการให

ขอคิดเห็นสําหรับโครงการตางๆ น้ันชวยสงผลให

เกิดความย่ังยืนของชุมชนโดยรอบ 

       

83. การท่ีผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีไดน้ัน เกิดข้ึนไดจากท่ีอยูอาศัยมีสภาวะ

แวดลอมท่ีดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       

 

ตอนท่ี 2 : ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
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แบบสอบถามวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม” 

คําช้ีแจง 

 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินองคประกอบท่ีใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการ

จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม

โดยการจัดการคุณภาพในการบริหารงานเพื่อนําสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการจัดการเพื่อใหเกิดคุณภาพตอบสนองความตองการของลูกคาและเกิดความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม เนื่องจากการมุงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพียงดานเดียวโดยไมตอบสนองความ

ตองการของลูกคาอาจทําใหเกิดการใชทรัพยากรไปอยางเปลาประโยชน เนื่องจากไมเกิดการบริโภค

สินคา เพราะผลิตออกมาโดยไมตอบโจทยความตองการของผูบริโภค ทําใหสงผลตอความไมเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมเชนกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้ตองการใหผูตอบแบบสอบถามตอบความเห็นทางดานการ

จัดการท่ีผูตอบคิดวาสงผลทําใหเกิดคอนโดท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการของลูกคา และเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม  

 โดยแบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปน 2 สวนประกอบไปดวย 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอองคประกอบท่ีใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพ

ของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง ท่ีสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามนี้ 

นาย วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

ผูวิจัย 

 

 



283 
 

ตอนท่ี1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คาช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม : โปรดเขียนเครื่องเครื่องหมาย ลงใน □ หนาขอความซึ่งตรง

กับสภาพความเปนจริงของทาน  

 

 1. เพศ  

 □ ชาย   □ หญิง  

 2. อายุ  

 □ ไมเกิน 30 ป  □ 31-40 ป  

 □ 41-50 ป   □ 51 ป ข้ึนไป  

 3. ระดับการศึกษา  

    □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท 

    □ ปริญญาเอก □  อื่น ๆ (ระบุ) ..................................  

 4. ตําแหนงหนาท่ี  

 □ ผูจัดการ   □ ผูชวยผูจัดการ  

 □ หัวหนางาน □ อื่น ๆ (ระบุ) .................................  

 5. ประสบการณในการทํางาน  

 □ ไมเกิน 5 ป  □ 6-10 ป  

 □ 11-15 ป   □ 16 ป ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอองคประกอบท่ีใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ

ระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

คําช้ีแจง: ขอมูลตอไปนี้  ทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอยเพียงใด โปรดตอบโดยทํา

เครื่องหมาย  ใน ชองใดชองหนึ่งในแตละขอคําถามตามระดับความคิดเห็นของทาน ท่ีมีตอ

สงผลตอการจัดการดานการบริหารงานเพื่อนําไปสูคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพท่ีตอบสนองความ

ตองการของลูกคา และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

ขอคิดเห็น 
ระดับความเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

2. ผูบริหารมคีวามมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม      

3. ผูบริหารมคีวามกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม      

4. ผูบริหารมคีวามสามารถในการผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายในการ

ผลิตคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 
     

5. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีมศีักยภาพในการสรางผลิตภัณฑ

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

6. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูท่ีมีศักยภาพในดาน

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

7. องคกรมีการใหรางวัลแกผูท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม      

8. องคกรสามารถจูงใจคนท่ีมีศักยภาพเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมใหอยูกับองคกร 
     

9. เปนองคกรท่ีมีบุคคลากรมคีวามใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

10. เปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

11. ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆท่ีทําใหเกิดความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
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12. เปนองคกรท่ีมีความคิดเชิงระบบ บูรณาการ(มีความคิดเปนระบบ 

แบบมองภาพรวม และเปนข้ันตอน) เพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
     

13. มีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ      

14. มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

15. มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความตองการของ

ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

16. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากรท่ีทําลายสิ่งแวดลอม 

เชนลดวัสดุท่ีกิจกรรมการผลิตทําใหเกิดคารบอนไดออกไซนจํานวนมาก      

17. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพ่ิมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมาบําบัดนํ้าเสียในอุตสาหกรรมกอสราง      

18. เปนองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม      

19. เปนองคกรท่ีประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมท้ังตอบุคคลากรใน

องคกร และตอผูบรโิภค 
     

20. องคกรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม และกระบวนการ

ทํางานเพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

21. องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ(ECO -

SMART) เชน กระจกเปลี่ยนสีไดตามระดับความเขมของแสงแดด   
     

22. องคกรพยายามลดการใชทรัพยากรท่ีไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
     

23. องคกรพยายามเพ่ิมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน 

เพ่ิมพ้ืนท่ีตนไมในคอนโดมากข้ึน 
     

24. องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ี

มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

25. องคกรมีการวิเคราะหความตองการของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมี

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

26. องคกรมีการหมอบหมายหนาท่ี ใหกับบุคคลากรอยางเหมาะสมกับ

ความสามารถของบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
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27. องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรได อยางคุมคา ในการผลิต

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

28. องคกรมีการวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณท่ีคาดการได 

และวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณท่ีไมสามารถคาดการได 

ไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

29. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมีความยืดหยุนตอการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

30. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ท่ีมีกลุมงานในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในโครงสราง

องคกร 
     

31. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมุงสูความตองการของลูกคา 

สําหรับคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

32. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบคุคลากรมีความรู และ

มีความเชี่ยวชาญดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

33. องคกรมีการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางาน

สรางคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

34. องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความสะดวกในการทํางานและ

ใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน ในการทํางานสรางผลิตภณัฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

35. องคกรมีการประสานงานกัน เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวาง

บุคคลในองคกร เพ่ือใหเกิดการทํางานในการสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

36. องคกรมีการประสานงานกัน เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวาง

องคกรกับองคกรอ่ืนรวมถึงภาครัฐ เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางรู

คุณคามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

37. องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถึงความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร 
     

38. องคกรมีการรายงานผลเพ่ือปรับปรุงการทํางานขององคกร ในการ

พัฒนาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง 
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39. องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหผลตอบแทน ท่ี

เหมาะสมเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการสรางคอนโดมิเนียม

ท่ีมีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

40. องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพ่ือปรับปรุง

ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหตรงกับความ

ตองการของลูกคา 
     

41. องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรท่ีลดการใชทรัพยากรท่ีไมเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม และเพ่ิมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

42. องคกรมีการลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของบรษิัท ไมลงทุนเกิน

กําลังในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

43. องคกรมีการแสวงหากําไรท่ีเหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผล

กําไรเกินสมควรการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
     

44. องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด      

45. องคกรมีการขนสงท่ีลดการใชพลังงานท่ีกอใหเกิดสาร

คารบอนไดออกไซดใหไดมากท่ีสุด      

46. องคกรมีการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคา

ของผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

47. องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเสียหาย

จากการตองปรับแกไขงานจากการออกแบบท่ีผิดพลาด เพ่ือใหเกิดการ

ใชทรัพยากรอยางคุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

48. องคกรมีมีกระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดความสูญหายระหวางทาง

นอยท่ีสุด เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

     

49. องคกรมีออกแบบและผลิตสินคาท่ีตรงตามความตองการลูกคา และ

ลดสิ่งท่ีไมจําเปนสําหรับลูกคามากท่ีสุด 
     

50. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมขององคกร 
     

51. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานท่ีหนวยงาน

ภาครัฐความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมวางไว เชน มาตรฐานความ

ปลอดภัยทางสิ่งแวดลอม(EIA) 
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52. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมตามท่ีลูกคาตองการ      

53. มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานของบุคคลากรใน

องคกรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

54. มีการสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยท่ีดี 

และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

55. มีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการทํางานของบุคคลากร และ

การบริหารการทรัพยากรธรรมชาติ และความตองการของลูกคาไดอยาง

เหมาะสม  
     

56. การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดการลดการทําให

งานท่ีกอใหเกิดคารบอนไดออกไซด เชน การนําวัสดุใชแลวกับมาใชใหม 

เพ่ือลดกระบวนการผลิตท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     

57. การท่ีองคกรมีการนําเครื่องจักรมีระบบตรวจสอบอัจฉริยะมาใชใน

กระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลดความสูญเปลาท่ีเกดิข้ึนใน

กระบวนการทํางาน 
     

58. การท่ีองคกรมรีะบบตรวจจับอัจฉริยะในการใชพลังงานของผูพัก

อาศัยในคอนโดมิเนียม สงผลใหเกิดการใชพลังงานท่ีเหมาะสม และลด

การใชพลังงานท่ีมากเกินจําเปนสําหรับผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม  
     

59. การท่ีองคกร ผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลให

ผูบริโภครูสึกวาองคกรมคีวามหวงใย และใจความเปนอยูของผูบริโภค 

จากการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

60. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดกระบวนการผลติท่ีทําใหเกิด

ประหยัดทรัพยากรในการผลิตย่ิงข้ึน แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

61. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดการตอบสนองตอความคุมคา

สําหรับลูกคาในการท่ีองคกรท่ีการนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาท่ี

จําเปนสําหรับลูกคาเพ่ือลดความไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหไดมาก

ท่ีสุด 

     

62. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดผลิตภัณฑท่ีมีคณุคาสําหรับ

ผูบริโภค ท่ีมีความตองการบรโิภคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      
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63. นวัตกรรมชวยเสริมสรางภาพลักษณ ดานความทันสมัยใหกับ

ผูบริโภค      

64. นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงาน

ย่ิงข้ึน และสรางความนาสนใจในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
     

65. นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต 

เพ่ือใหวัสดุตกแตงมีอายุการใชงานนานย่ิงข้ึน เชน เทคโนโลยีนาโน 

นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองนํ้า โดยทําใหเกิดพ้ืนผิวเรียบ ปกปองการ

เกาะสะสมตัวของแบคทีเรีย ท่ีทําลายความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

66. การจัดการการออกแบบ และผลิตท่ีมีคุณภาพชวยลดการสูญเสีย

ทรพัยากรจากการทํางานท่ีผิดพลาด เชน การสรางคอนโดไมได

มาตรฐาน เน่ืองจากเกิดการออกแบบท่ีผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณ

ท่ีเพ่ิมข้ึนในการปรับปรุงกอสราง 

     

67. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิด

ความประทับใจในสินคา      

68. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิด

ความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

69. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุดจากการ

ใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
     

70. องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

สามารถรักษาความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไวไดเชน เหตุการณ 

แผนดินไหว โดยการสรางคอนโดมิเนียมท่ีมีความยืดหยุน รับมือกับ

แผนดินไหวได 

     

71. องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยผูบริหารสามารถแกไขสถานการณและแกปญหาจากความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

     

72. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีสรางสรรคไดอยางตอเน่ือง 
     

73. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมคีวามสามารถปรบัตัว แขงขัน

ทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ขอคิดเห็น 
ระดับความเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

74. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรสามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของลูกคาในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 

     

75. องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมี

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

76. องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให

ผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร ในการกอสรางอาคารท่ีได

มาตรฐานเปนมิตรตอผูอาศัยโดยรอบ 
     

77. องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองคกร โดย

สภาวะแวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สงผลใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยองคกรไมไดคํานึงถึง

ผลประโยชนเฉพาะองคกรอยางเดียว 

     

78. องคกรจัดใหมีการฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีสวน

เกี่ยวของในการกอสราง ชวยใหเกิดความย่ังยืนของระบบนิเวศวิทยา      

79. การท่ีองคกรมีการจัดระบบท่ีเปดโอกาสใหชุมชน และผูมีสวน

เกี่ยวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับโครงการตางๆ น้ันชวย

สงผลใหเกิดความย่ังยืนของชุมชนโดยรอบ 
     

80. การท่ีผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดน้ัน เกิดข้ึน

ไดจากท่ีอยูอาศัยมีสภาวะแวดลอมท่ีดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

 

ตอนท่ี 3 : ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

“ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้” 
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินเพือ่ความเท่ียงตรงทางเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 
 

 

 

 

แบบสอบถามวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม” 

คําช้ีแจง 

 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินองคประกอบท่ีใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการ

จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม

โดยการจัดการคุณภาพในการบริหารงานเพื่อนําสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการจัดการเพื่อใหเกิดคุณภาพตอบสนองความตองการของลูกคาและเกิดความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม โดยการวิเคราะหองคประกอบแบงออกเปน 2 ดาน รวมเปน 4 องคประกอบ หลัก 

ประกอบดวย ดานท่ี 1) ตัวแบบท่ีทําใหเกิดการจัดการคุณภาพท่ีมุงสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

แบงเปน  3  องคประกอบหลัก ประกอบดวย การจัดการดานระบบความคิดท่ีมีคุณภาพมุงสูความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การจัดการดานการบริหารงานท่ีมีคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

และ ดานเครื่องมือท่ีมีคุณภาพมุงสูผลิตภัณฑสีเขียว ดานท่ี 2) ผลลัพธของการจัดการคุณภาพสูความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมประกอบดวย  การจัดการสีเขียว การจัดการคุณภาพโดยรวม การจัดการ

นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคกร เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการความยั่งยืน 

 โดยแบบประเมินนี้ไดแบงออกเปน 3 สวนประกอบไปดวย 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอองคประกอบท่ีใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพ

ของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมบริหารงานสี

เขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 

 

 

สวนของผูประเมิน : 

ช่ือ-สกุล ผูประเมิน ....................................................................ตําแหนง ................................. ... 

หนวยงาน .................................................................. วัน เดือน ป ท่ีประเมิน .............................. 
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ตอนท่ี1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คาช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม : โปรดเขียนเครื่องเครื่องหมายลงใน □ หนาขอความซึ่งตรง

กับสภาพความเปนจริงของทาน  

 

 1. เพศ  

 □ ชาย   □ หญิง  

 2. อายุ  

 □ ไมเกิน 30 ป  □ 31-40 ป  

 □ 41-50 ป   □ 51 ป ข้ึนไป  

 3. ระดับการศึกษา  

    □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท 

    □ ปริญญาเอก □  อื่น ๆ (ระบุ) ..................................  

 4. ตําแนงหนาท่ี  

 □ ผูจัดการ   □ ผูชวยผูจัดการ  

 □ หัวหนางาน □ อื่น ๆ (ระบุ) .................................  

 5. ประสบการณในการทํางาน  

 □ ไมเกิน 5 ป  □ 6-10 ป  

 □ 11-15 ป   □ 16 ป ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอองคประกอบท่ีใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ

 ระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

คําช้ีแจง: ขอมูลตอไปนี้ ทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้เพียงใด โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย  ใน

 ชองใดชองหนึ่งในแตละขอคําถามตามระดับความคิดเห็นของทานและขอเสนอแนะลงในชอง

ขอเสนอแนะท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

 ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีหลักฐาน สามารถประเมินได 

 ระดับคะแนน 0 หมายถึง  ไมแนใจ 

 ระดับคะแนน -1 หมายถึง ไมมีหลักฐาน ไมสามารถประเมินได 

 

ขอคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

 องคประกอบหลัก 1. ดานการจัดการระบบความคิดท่ีมี

คุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
        

องคประกอบยอย 1.1 ภาวะผูนํา         

1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

        

2 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

        

3 ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม         

4 ผูบริหารมีความสามารถในการผลักดันองคกรใหไปสู

เปาหมายในการผลิตคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมและตอบสนองความตองการของลูกคา     

องคประกอบยอย 1.2 การจัดการคนเกง         

5 องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีมีศักยภาพในการสราง

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม         

6 องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูท่ีมี

ศักยภาพในดานผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม         

7 องคกรมีการใหรางวัลแกผูท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา         
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ขอคิดเห็น  
ระดับความคิดเห็น 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

 ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

8 องคกรสามารถจูงใจคนท่ีมีศักยภาพเช่ียวชาญใน

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหอยูกับองคกร 

        

องคประกอบยอย 1.3 องคกรแหงการเรียนรู     

9 เปนองคกรท่ีมีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับการสราง

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

    

10 เปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรูเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

        

11 ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆท่ีทําใหเกิดความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม         

12 เปนองคกรท่ีมีความคิดเชิงระบบ บูรณาการ(มีความคิด

เปนระบบ แบบมองภาพรวม และเปนข้ันตอน) เพื่อใหเกิด

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม         

องคประกอบยอย 1.4 การจัดการความรู         

13 มีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ         

14 มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสราง

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม         

15 มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความ

ตองการของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม         

องคประกอบยอย 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม         

16 คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากรท่ีทําลาย

ส่ิงแวดลอม เชนลดวัสดุท่ีกิจกรรมการผลิตทําใหเกิด

คารบอนไดออกไซนจํานวนมาก         

17 คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมาบําบัดน้ําเสียใน

อุตสาหกรรมกอสราง         
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 ขอคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

18 เปนองคกรท่ีทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม 

        

19 เปนองคกรท่ีประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมท้ังตอ

บุคคลากรในองคกร และตอผูบริโภค     

องคประกอบยอย 1.6 การจัดการสีเขียว     

20 องคกรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม และ

กระบวนการทํางานเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

21 องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ

(ECO -SMART) เชน กระจกเปล่ียนสีไดตามระดับความ

เขมของแสงแดด           

22 องคกรพยายามลดการใชทรัพยากรท่ีไมกอใหเกิดความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม         

23 องคกรพยายามเพิ่มการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม เชน เพิ่มพื้นท่ีตนไมในคอนโดมากข้ึน         

องคประกอบหลัก 2. ดานการจัดการบริหารงานท่ีมีคุณภาพสู

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม     

 องคประกอบยอย 2.1 การวางแผน     

24 องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรในการพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม         

25 องคกรมีการวิเคราะหความตองการของลูกคาพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม         

26 องคกรมีการหมอบหมายหนาท่ี ใหกับบุคคลากรอยาง

เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน

ไดตามเปาหมาย และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม         

27 องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ใน

การผลิตคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม          

28 องคกรมีการวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณท่ี     
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 ขอคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

 คาดการได และวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณ

ท่ีไมสามารถคาดการได ไดอยางมีประสิทธิภาพในการ

สรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม     

องคประกอบยอย 2.2 การจัดโครงสราง     

29 
องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมีความยืดหยุนตอการ

เปล่ียนแปลงเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

30 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ท่ีมีกลุมงานในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อยูใน

โครงสรางองคกร     

31 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมุงสูความตองการของ

ลูกคา สําหรับคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

องคประกอบยอย 2.3  ดานการสนับสนุน     

32 องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบุคคลากรมี

ความรู และมีความเช่ียวชาญดานความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม     

33 องคกรมีการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกบุคคลากร ใน

การทํางานสรางคอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพและเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม     

34 องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความสะดวกในการ

ทํางานและใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน ในการทํางาน

สรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

องคประกอบยอย 2.4 การติดตอสื่อสาร และการประสานงาน     

35 องคกรมีการประสานงานกนั เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน

ระหวางบุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดการทํางานในการสราง

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ     

36 องคกรมีการประสานงานกนั เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน     
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 ระหวางองคกรกับองคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ เพื่อใหเกิดการ

ใชทรัพยากรอยางรูคุณคามีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

37 
องคกรมีการส่ือสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถึง

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกร     

องคประกอบยอย 2.5 การรายงานผล     

38 องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร 

ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ

มีคุณภาพอยางตอเนื่อง     

39 องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน 

ท่ีเหมาะสมเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการสราง

คอนโดมิเนียมท่ีมีคุณภาพ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

40 องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อ

ปรับปรุงผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ใหตรงกับความตองการของลูกคา     

องคประกอบยอย 2.6 การบริหารทุน และผลตอบแทน     

41 องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรท่ีลดการใชทรัพยากร

ท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

42 องคกรมีการลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ไม

ลงทุนเกินกําลังในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

43 องคกรมีการแสวงหากําไรท่ีเหมาะสมกับการลงทุน ไม

มุงหวังผลกําไรเกินสมควรการสรางสรรคผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

องคประกอบหลัก 3. ดานการจัดการเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสู

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม     

องคประกอบยอย 3.1 การจัดการโลจิสติกส     

44 องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียม

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด     



299 
 

 ขอคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

45 องคกรมีการขนสงท่ีลดการใชพลังงานท่ีกอใหเกิดสาร

คารบอนไดออกไซดใหไดมากท่ีสุด     

46 

 

องคกรมีการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็น

ถึงคุณคาของผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

องคประกอบยอย 3.2 การจัดการลดความสูญเปลา     

47 องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ

เสียหายจากการตองปรับแกไขงานจากการออกแบบท่ี

ผิดพลาด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม     

48 องคกรมีมีกระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดความสูญหาย

ระหวางทางนอยท่ีสุด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

49 องคกรมีออกแบบและผลิตสินคาท่ีตรงตามความตองการ

ลูกคา และลดส่ิงท่ีไมจําเปนสําหรับลูกคามากท่ีสุด     

องคประกอบยอย 3.3 การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน     

50 องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขององคกร     

51 องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานท่ี

หนวยงานภาครัฐความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมวางไว เชน 

มาตรฐานความปลอดภัยทางส่ิงแวดลอม(EIA)     

52 องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตามท่ีลูกคาตองการ     

องคประกอบยอย 3.4 การจัดการดาน เสริมสรางการทํางาน     

53 มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานของ

บุคคลากรในองคกรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

54 มีการสรางผลิตภัณฑท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยู

อาศัยท่ีดี และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

55 มีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการทํางานของ

บุคคลากร และการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติ และ      
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 ความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม     

องคประกอบหลักท่ี 4 ผลของการจัดการคุณภาพท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม     

องคประกอบยอยท่ี 4.1 การจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม     

56 

 

 

 

การจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผลใหเกิดการลด

การทําใหงานท่ีกอใหเกิดคารบอนไดออกไซด เชน การนํา

วัสดุใชแลวกับมาใชใหม เพื่อลดกระบวนการผลิตท่ีไมเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม     

57 การท่ีองคกรมีการนําเครื่องจักรมีระบบตรวจสอบอัจฉริยะ

มาใชในกระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลดความสูญ

เปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน     

58 การท่ีองคกรมีระบบตรวจจับอัจฉริยะในการใชพลังงาน

ของผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม สงผลใหเกิดการใช

พลังงานท่ีเหมาะสม และลดการใชพลังงานท่ีมากเกิน

จําเปนสําหรับผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม      

59 การท่ีองคกร ผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

สงผลใหผูบริโภครูสึกวาองคกรมีความหวงใย และใจความ

เปนอยูของผูบริโภค จากการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

องคประกอบยอยท่ี 4.2 การจัดการคุณภาพโดยรวม     

60 การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดกระบวนการผลิตท่ี

ทําใหเกิดประหยัดทรัพยากรในการผลิตยิ่งข้ึน แตยังคง

คุณภาพของผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม     

61 การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดการตอบสนองตอ

ความคุมคาสําหรับลูกคาในการท่ีองคกรท่ีการนํา

ทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาท่ีจําเปนสําหรับลูกคาเพื่อ

ลดความไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหไดมากท่ีสุด     

62 การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา     
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 สําหรับผูบริโภค ท่ีมีความตองการบริโภคผลิตภัณฑท่ีเปน     

 มิตรตอส่ิงแวดลอม     

63 นวัตกรรมชวยเสริมสรางภาพลักษณ ดานความทันสมัย

ใหกับผูบริโภค     

องคประกอบยอยท่ี 4.3 ดานการจัดการนวัตกรรม     

64 นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใช

งานยิ่งข้ึน และสรางความนาสนใจในผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

65 

 

 

 

 

นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ผลิต เพื่อใหวัสดุตกแตงมีอายุการใชงานนานยิ่งข้ึน เชน 

เทคโนโลยีนาโน นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทํา

ใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปองการเกาะสะสมตัวของแบคทีเรีย 

ท่ีทําลายความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

องคประกอบยอยท่ี 4.4 การจัดการหวงโซอุปทาน     

66 การจัดการการออกแบบ และผลิตท่ีมีคุณภาพชวยลดการ

สูญเสียทรัพยากรจากการทํางานท่ีผิดพลาด เชน การสราง

คอนโดไมไดมาตรฐาน เนื่องจากเกิดการออกแบบท่ี

ผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนในการปรับปรุง

กอสราง     

67 การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาใหแกลูกคา ทําให

ลูกคาเกิดความประทับใจในสินคา     

68 การจัดการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาใหแกลูกคา ทําให

ลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม     

องคประกอบยอยท่ี 4.5 การพัฒนาองคกร     

69 ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากรได

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมมากท่ีสุดจากการใชเทคโนโลยีระบบ

สารสนเทศ     
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 ขอคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

70 องคกรมีการจัดการความเส่ียงในเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน

เพื่อสามารถรักษาความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไวไดเชน 

เหตุการณ แผนดินไหว โดยการสรางคอนโดมิเนียมท่ีมี

ความยืดหยุน รับมือกับแผนดินไหวได     

71 

 

 

องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสามารถแกไขสถานการณและ

แกปญหาจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที     

72 การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมท่ีสรางสรรคไดอยางตอเนื่อง     

73 การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมีความสามารถปรับตัว 

แขงขันทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

74 การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรสามารถปรับตัวเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาในผลิตภัณฑ

คอนโดมิเนียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี     

องคประกอบยอยท่ี 4.6 การจัดการเศรษฐกิจพอเพียง     

75 องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยาง

สมเหตุสมผล และมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     

76 องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบ

ได ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร ในการ

กอสรางอาคารท่ีไดมาตรฐานเปนมิตรตอผูอาศัยโดยรอบ     

77 องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายใน

องคกร โดยสภาวะแวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มี

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผลใหบุคลากรในองคกรมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยองคกรไมไดคํานึงถึงผลประโยชน

เฉพาะองคกรอยางเดียว     

องคประกอบยอยท่ี 4.7 การจัดการอยางยั่งยืน     

78 องคกรจัดใหมีการฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืน      
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ตอนท่ี 3 : ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้” 

 

 ขอคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

 ของระบบนิเวศวิทยา     

79 การท่ีองคกรมีการจัดระบบท่ีเปดโอกาสใหชุมชน และผูมี

สวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับ     

 โครงการตางๆ นั้นชวยสงผลใหเกิดความยั่งยืนของชุมชน

โดยรอบ     

80 การท่ีผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดนั้น 

เกิดข้ึนไดจากท่ีอยูอาศัยมีสภาวะแวดลอมท่ีดี เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม     
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอยางหนังสือขออนุญาตท่ีเก่ียวของ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล นายวุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย 

ท่ีอยู 41/33 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

 กรุงเทพมหานคร  

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2546 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย

  นเรศวร  

พ.ศ. 2550 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 พ.ศ. 2556 ศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ.2550 – 2552 ตําแหนง เศรษฐกร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.2552 - 2556  ตําแหนง อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  

พ.ศ.2556 - 2557 ตําแหนง อาจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

  มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  

พ.ศ.2556 - 2557 ตําแหนง อาจารยพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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