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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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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันองคการตางๆ ตองเผชิญกับความทาทายอยางมากในการตอบโจทยทั้งผูบริโภค
และหนวยงานภาครัฐ รวมไปถึงภาคตางประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรป และอเมริกา เนื่องจากผูบริโภค
ไดเล็งเห็นความสําคัญ และหันมาใสใจสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น (Alkaff, 2016) อีกทั้งภาครัฐและ ประเทศ
ตางๆ ไดผลักดันและมีมาตรการในการใหภาคอุตสาหกรรมไดหันมาผลิต สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
อยางยิ่งขึ้น โดยใชมาตรการสงเสริมตางๆ (Heijden, 2016) ไมวาจะเปนการลดภาษี หรือการเก็บ
ภาษีที่นับตามจํานวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยถาปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากเกิน
ที่กําหนดจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น หรือการใชมาตรการอุดหนุนแกอุตสาหกรรมที่มีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Ferreira et al., 2014) เชนใหเงินอุดหนุน หรือการหาแนวทางในการรับประกันตรา
รับประกันวาเปนสินคาที่มีคุณภาพและมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนตน เนื่องจากเกิดปญหาสภาวะโลกรอน
โดยปญหาสิ่งแวดลอมนี้เปนปญหาใหญที่สําคัญมาก ในหลายองคการ ไดพยายามสรางความยั่งยืน ใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ในขณะเดียวกันหนวยงานทั้งภาครัฐ และองคการอิสระ ไดพยายามหาแนวทางใน
การจัดการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน (Alwan et al., 2016)
โดยในปจจุบันทั่วโลกพยายามหาแนวทางในการจัดการเพื่อใหเกิด ความยั่งยืนแกสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม (Alkaff, 2016) หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงหลักการนิเวศนอุตสาหกรรม
ที่กลายเปนเรื่องที่สนใจในแวดวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุน รวมถึงประเทศที่พัฒนาแลวอื่นๆ ตลอดจนกรณีประเทศไทยองคการทั้งภาครัฐและหนวยงาน
อิสระไดพยายามรณรงค สงเสริม หรือออกระเบียบขอบังคับ (Directive) ใหภาคอุตสาหกรรมดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (Heijden, 2016) ไมวาจะเปนดานการจัดซื้อวัตถุดิบ
และการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาด การเคลื่อนยาย
จัดเก็บและจัดสงที่ประหยัดพลังงาน ตลอดจนการนําสินคาที่ทิ้งแลวกลับมาใชใหมหรือฝงกลบ แนวคิด
ดังกลาวเกิดจากขอกังวลดานสภาวะที่รับผลกระทบมาจากสภาวะโลกรอน (Global Warming) ที่สงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (กระจายไปทั่วโลก ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในปจจุบัน การผลิต การ
ดําเนินงาน ในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจมักใหความสําคัญกับแนวคิดของการจัดการสิ่งแวดลอม และ
การจัดการอุตสาหกรรมมากขึ้น ไปพรอม ๆ กับการเติบโตทางธุรกิจ (Velden, 2014) ไมใชเสียสละ
ทรัพยากรบางสวนในธุรกิจเพื่อไดมาซึ่งความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตจะตองหาวิธีการที่ธุรกิจไดนํา
1

2
ศักยภาพเชิงเศรษฐนิเวศ หรือนําเรื่องสิ่งแวดลอมมาเปนยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดการ
เติบโตไปพรอมกับการบริหารกิจการทามกลางการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ไมวาจะเปนการบริหาร
จัดการวัสดุที่กอใหเกิดการประหยัด และขั้นตอนกระบวนการผลิต ทั้งนําเขาปจจัยการผลิต การผลิต ถึง
กระบวนการสงมอบผลิ ตภัณฑ สูผู บริโภค ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่คํานึงถึงการอนุรักษ และการลดใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําให
เกิดประโยชนสังคมที่ไดบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจในการ
ใชทรัพยากรการผลิตอยางคุมคา เกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมในการลดการทําลายสิ่งแวดลอม อัน
เปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน (Onat et al., 2014)
การจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น หนวยงานภาครัฐไดพยายามหาแนวทาง
เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เราจะเห็นไดวาการจัดการอยางมีคุณภาพและเปนระบบทั้ง
ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนสิ่งสําคัญ โดยการจัดการผลิตภัณฑสีเขียวถือเปนสิ่ ง
สําคัญเพื่อใหเกิดความยั่งยืน (Afsar et al., 2016) โดยการจัดการสีเขียวนี้ เนนการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ทั้ ง ในเรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลและเรื่ อ งการจั ด การระบบ ทั้ ง กระบวนการนํ า เข า และ
กระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการสงออก (Haas and Yorio, 2016) ตองดําเนินการที่เนนความ
เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม และคํานึงถึงทิศทางความตองการของผูบริโภค โดยการจัดการอยางยั่งยืน
เปน กรอบใหญสุดของการพัฒนาที่ยั่งยืน สวนความรับผิดชอบตอสังคม เปรียบเสมือนกลไกในการ
ดําเนินกิจกรรมขององคการอยางยั่งยืน (Calabrese et al., 2015)
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมพยายามหาทางแกไขปญหาเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ชุมชน ลดขอรองเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบใน
อนาคต เกิดภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีตออุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดความ
เขาใจที่ดีและการยอมรับระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูโดยรอบ เกิดการสรางงานและการจางงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น (Chen and Hou, 2016) คนงาน มีความปลอดภัยและมีความสุขกับการ
ทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดตนทุนสรางโอกาสในการแขงขัน
สรางโอกาสทางการตลาดโดยเนนผลิตภัณฑสีเขียว ของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต (Jackson, 2016)
โดยหาแนวทางมาตรการตางๆที่จะพยายามใหเกิดองคการที่เปนองคการสีเขียวเกิดขึ้น แตวาปญหาการ
จัดการในปจจุบัน หลายบริษัทพยายามใชหลักการทางดานการตลาดในการนําเสนอใหเห็นภาพวาตัว
องคการเปนองคการที่ใสใจสิ่งแวดลอม โดยหลายบริษัทยังคงใชวิธีการบอกเลาตอสาธารณะถึงสํานึกที่ดี
ตอสิ่งแวดลอมผานมีกิจกรรมตางๆ อยางเชน ปลูกปาปละครั้ง รักษาน้ําเสีย ซึ่งจริงอยูวากิจกรรมเหลานั้น
เปนกิจกรรมที่ดีและเปนประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม แตในขณะเดียวกันทั้งกระบวนการผลิต
สินคา หรือตัวสินคาเองกลับมีผลตอการทําลายสิ่งแวดลอมมากกวาจะเรียกคืนมาไดจากกิจกรรมทาง
การตลาดที่องคการไดพยายามสรางขึ้น การจะทําใหภาคธุรกิจเกิดความยั้งยืน มีการผลิตที่เปนมิตรตอ
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สิ่งแวดลอมไดนั้นตองเปนการดําเนินธุรกิจสีเขียว (Zhu et al., 2013) เริ่มจากการออกแบบการดําเนิน
กิจกรรมในธุรกิจเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเริ่มปรับเปลี่ยนทีละสวนเพื่อสรางรากฐาน
ของธุ รกิ จที่เปน มิตรตอสิ่ง แวดลอม ผ านการสร างนวั ตกรรมที่ มีความเป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อม เพื่ อ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองคการอยางยั่งยืน
การสรางนวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนแนวคิดที่ทั้งทางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
ตางๆ และผูประกอบการหันมาใหความสนใจกันมากขึ้น แมนวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น มี
การกลาวถึงกันอยางแพรหลาย แตหลายคนยังคิดถึงนวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในขอบขาย
ของนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ และตองเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีขั้นสูงเสียเปนสวนใหญ แทจริงแลว
ความหมายของนวั ตกรรมสี เขียวคือ การสรรสร างค นหาและใชประโยชน จากแนวความคิดใหม ที่เป น
ประโยชนตอสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงคูคา พนักงาน ผูใชผลิตภัณฑและ
บริการขององคการ รวมไปถึงคนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนําสูการแกปญหาสิ่งแวดลอม
ที่ดีขึ้น (Afsar et al., 2016) โดยเกิดผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ตอบสนองความตองการของ
ผูบริ โภคยิ่ งขึ้ น สงผลให เกิ ดการใชทรัพยากรลดลง จากผูผลิตใช ปจจั ยการผลิ ตลดลง เพื่ อสรางสรรค
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Mohd.Salleh et al., 2012)
การสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ และ
สงผลใหเกิดประสิทธิผลไดนั้น ตองมีวิธีการจัดการอยางมีคุณภาพเพื่อนําผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ
เกิดความคุมคาในการบริโภคตอลูกคา เพื่อใหองคการสามารถสรางผลิตภัณฑที่ตอบความพอใจของ
ผูบริโภคไดอยางแทจริง (Wang et al., 2005) อีกทั้งหนวยงานพยายามหาแนวทางใหองคการมีการ
จัดการที่มีคุณภาพ โดยการจัดการแกไขของหนวยงานรัฐในปจจุบัน ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2559-2564 ที่ใหความสําคัญทั้งในเรื่องการผลักดัน
แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) การสงเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) การสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสรางขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการสรางความสมดุลระหวาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมไทยพัฒนาและกาวหนาไปบนพื้นฐาน
ของความยั่งยืนอยางแทจริง นอกจากนี้ แนวทางฯ ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารแลวจะมีการนําไป
เผยแพรในสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจ ซึ่งเปนการ
ตอบสนองแนวทางการจัดการองคความรู เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองคการตอไป (Nonaka et al., 2014)
การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนนั้น แนวทางการ
จัดการคุณภาพถือเปนแนวทางที่ชวยใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพทําใหเกิด
การลดตนทุนการผลิต ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ไดจากการขจัดความสูญเปลา และการควบคุมคุณภาพ
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ทําใหสรางความคุมคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภคได (Nielsen et al., 2016) โดยการลดตนทุนการผลิตนี้
เปนสวนหนึ่งของการจัดการคุณภาพ และเปนสวนสําคัญประการหนึ่งในการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและตอบความตองการของผูบริโภค ทําใหไมเกิดความสูญ
เปลาจากการใชทรัพยากรจากการที่ผูบริโภคบริโภคสินคาอยางคุมคา รวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นอีกตอไป การที่จะมีการจัดการคุณภาพไดตองมีความเขาใจเรื่อง
ของการจัดการดานการเรียนรู และการจัดการความรู เพื่อนําความรูมาใชในการสรางนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ (Ferrera et al., 2012) และดําเนินการผลิตไดนั้นตองอาศัยทรัพยากรมนุษยในการ
ดําเนินการผลิต องคการตองมีความเขาใจถึงกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงจะเกิดการ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ โดยในการจัดการที่จะกอใหเกิดคุณภาพไดนั้นตองอาศัยแนวคิดทฤษฏีระบบรวม
ดวยเพื่อใหเกิดการจัดการที่มีคุณภาพอยางเปนระบบสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ รวมถึงทํา
ใหเกิดการจัดการที่มีคุณภาพทั่วทั้งองคการได (Juran and Gryna, 1993) โดยจะมีคุณภาพทั้ง
ทรัพยากรมนุษย และกระบวนการจัดการ รวมไปถึงตัวองคการที่มีคุณภาพ อยางเปนระบบเปนขั้นเปน
ตอนเชื่อมโยงในการทํางาน และสามารถจัดการแกไข พัฒนาสินคาไดอยางที่ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลไปสูผูบริโภค สงผลใหองคการเกิดเปนภาพลักษณที่ดีในสายตาผูบริโภค
การจัดการคุณภาพในภาคธุรกิจที่จะสงผลใหเกิดความยั่งยืน ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
ในวงกวางนั้น ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางนั้น ถือเปนธุรกิจตองใหความสําคัญ
โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยในกลุมการกอสรางเปนธุรกิจหนึ่งที่มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง ซึ่งทั้ง
ผูประกอบการที่มีการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิตที่อยู อาศัยเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกั น
ผูบริโภคก็มีการใชทรัพยากรเพื่อการบริโภคอยางมาก (วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก, 2559)
โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจคอนโดมิเนียม เปนผลิตภัณฑที่มีการบริโภคในจํานวนสูง เนื่องจากเปนที่อยู
อาศั ย ที่ มี ป ระชากรหนาแน น สู ง จึ ง ทํ า ให เ กิ ด การใช ท รั พ ยากรมากขึ้ น ตามไปด ว ย และการที่ มี
ประชากรมาก ทําใหเกิดการบริโภคมากตามไปดวย อันสงผลดีตอผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม
อสัง หาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมเนื่องจากทําใหเกิดความประหยัด ตอขนาดเกิดขึ้น โดยใน
ปจจุบันที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมถือเปนที่อยูอาศัยที่ไดรับความนิยมจากสังคมเมือง โดยจาก
ตัวเลขขอมูลทางสถิติ พบวาที่ภาพรวมตลาดที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอยูในสถานะคอนขางดี
และมีความเติบโตตอเนื่อง จากปพ.ศ. 2557 พบวาอัตราการเติบโตของที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
มีอัตราเติบโตรอยละ 56.30 และปพ.ศ. 2556 มีอัตราเติบโตรอยละ 54 สวนที่อยูอาศัยประเภทบานในป
พ.ศ. 2557 พบวามีอัตราเติบโตรอยละ 23.78 และในป พ.ศ. 2557 พบวามีอัตราเติบโตรอยละ 25.75
(ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2558) โดยจะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของที่อยู
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมใน เขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการเติบโตคอนขางสูง เนื่องจากที่ราคาที่ดิน
ปรับตั วสูง ขึ้น การจราจรแออั ด ผู อยูอาศัยต องการความสะดวกสบาย อี กทั้ง ในป จจุบันคนนิ ยมซื้ อ
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คอนโดมิเนี ยมเพื่อตองการไวพักผอนหรื ออยูอาศัยเป นหลั งที่ 2 ซื้อเพื่อลงทุนใหเชา หรื อเก็ งกํ าไร
(ณัฐชัญ สาสกุล และกองกูณฑ โตชัยวัฒน, 2557) ทําใหคนหันมานิยมซื้อคอนโดมิเนียมกันมากขึ้น โดย
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น ผูบริโภคไดใหความสนใจมากขึ้น เนื่องจากที่อยูอาศัยที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมทําให คุณภาพชีวิตดี ขึ้น จากบรรยากาศนาอยู และสุขภาพดี จากงานวิจัยพบว า
ผูบริโภคถึงจํานวนรอยละ 75 ยอมจายแพงขึ้น 10 เปอรเซ็นต ถาที่อยูอาศัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น
ทําใหคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยดีขึ้น (Li et al., 2014)
แนวทางการพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียมเปนคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะชวย
ใหเกิดการลดการใชทรัพยากรลง และผูอยูอาศัยมีสุขภาวะดีขึ้น ในปจจุบันคอนโดมิเนียมไดมีการพยายาม
พัฒนาคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของผูประกอบการ โดยการใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน
หรือมีการใชผลิตภัณฑที่เปนวัสดุที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยในอุตสาหกรรมการกอสราง ไดพยายาม
พัฒนากระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพลดการใชทรัพยากรยิ่งขึ้น แตในขณะเดียวกันอุตสาหกรรม
บางสวนยังไมมีความใสใจในสิ่งแวดลอมมากเทาที่ควร ในกระบวนการกอสรางจะเห็นวายังมีปญหาการ
กอสรางมากมาย ไมวาจะเปน จากการขนสง วัตถุดิบที่ใชในการกอสราง ไมวาจะเปน หิน ดิน ทราย อีก
ทั้งยังทําใหเกิดตนทุนการผลิตสูญเปลา จากเศษ หิน ดิน ทราย ที่ตกหลน ระหวางขนสง และกอมลภาวะ
แวดลอมที่เปนพิษ หรือการออกแบบกอสรางไมดี ทําใหเกิดการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน สงผลเกิดตนทุน
ในการกอสรางเพิ่มยิ่งขึ้น (Mohd.Salleh et al., 2012)
กิจกรรมการกอสรางนั้น จะเห็นไดวาผูประกอบการใหความสําคัญในเรื่องการลดการใช
ทรัพยากรลงเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคายิ่งขึ้น ถือเปนวิธีการหนึ่งที่นํามาซึ่งความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยการจัดการที่มีคุณภาพกอใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมเพียงแตการลดใช
ทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการผลิต
เทานั้น แตตองทําใหผูบริโภคหันมาใสใจในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสรางจิตสํานึกที่ดี
ในการบริโภคทรัพยากร เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ภาครัฐถือวามีสวนสําคัญ
ในการผลักดันทั้งผูประกอบการ และผูบริโภคหันมาใสใจในการบริโภคสินคาอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยผูบริโภคพยายามลดการบริโภคที่ไมจําเปนลง รวมถึงหันมาบริโภคสินคาในองคการที่เปนองคการ
ที่ผลิตสินคาอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการสรางองคการใหเปนองคการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นั้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญ กับแนวทางการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อใหเกิดคุณภาพทั้ง ตอ
องคการ และตอตัวลูกคา (วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก, 2559) ดวยการสงมอบผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหกับลูกคา รวมถึง ทําใหผูบริโภคหันมาใสใจบริโภคสินคา
อยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยตัวแบบการจัดการคุณภาพ เปนตัวแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพในทุก
สวนขององคการ โดยมุงเนนใหทรัพยากรมนุษย ไดทํางานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
องคประกอบในการจัดการประกอบดวย 3 ดานดวยกัน ไดแก 1) การจัดการดานระบบการความคิด
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ในทางดานการจัดการระบบความคิดที่มีคุณภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคการ
แหง การเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม การจัดการสีเขียว 2) การจัดการดาน
เครื่องมือ ในการจัดการดานเครื่องมือที่มีคุณภาพประกอบดวย การจัดการโลจิสติกส ลดการสูญเปลา
การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ 5 ส และ 3) การจัดการดานหนาที่การบริหารงานเพื่อใหเกิดการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพในองคการ และการจัดการดานการบริหารงานมีคุณภาพ โดยนําหลัก POSCoRB
ซึ่งเปนหลักการบริหารจัดการ 7 ประการ (Gulick and Urwick, 1973) ประกอบดวย การวางแผน
(Planning) คือหนาที่หรือบทบาท ในการกําหนดการทํางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดองคการ
(Organizing) คือการจัดโครงสรางองคการที่เกี่ยวกับเรื่องการกําหนดภารกิจหนาที่ การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) คือหนาที่ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การสั่ง การ (Directing) การที่
ผูบังคับบัญชาสั่งใหผูใตบัง คับบัญ ชาปฏิบัติงาน การประสานงาน (Coordinating) คือหนาที่ในการ
ประสานกับหนวยยอยตางๆ การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือการรายงาน เพื่อนํามา
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาองคการตอไป 7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) เพื่อใหเกิดการ
จัดสรรทรัพยากรภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการทั้ง 3 ดานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ตองนําแนวคิดการจัดการคุณภาพ แนวคิดเชิงระบบ และแนวคิดการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มาใช เพื่อใหเกิดการจัดการแบบองครวม และมีการจัดการทั้ง 3 ดานอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน
เชื่อมโยงทั่วทั้งองคการนําไปสูผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการลูกคา เกิดความยั่งยืนตอ
องคการ และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว
ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีคุณภาพทั่วทั้งองคการ
อย างเป นระบบ เพื่ อผลิ ตคอนโดมิ เนี ยมที่ เป นมิ ตรต อสิ่ ง แวดล อมตอบโจทย ของผู บริ โภคได อย างมี
ประสิทธิภาพ โดยนําแนวคิดจัดการคุณภาพและนําทฤษฎีเชิงระบบ รวมถึงนําแนวคิดการจัดการความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมมาใช โดยผูวิจัยไดศึกษาถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการจัดการที่มีคุณภาพระบบ
ของอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมสีเขียว ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวผูวิจัยไดกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการพัฒนาแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบ
อาคารสีเขียวประเภทคอนโดมิเนียม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนําแนวโนมตัว
แบบจั ดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ไปสัมภาษณเชิง ลึกโดยใชเทคนิ ควิ จัยแบบอนาคต
(Ethnographic Delphi Futures Research : EDFR) และนําแบบสอบถามที่ไดจากการสัมภาษณนําไป
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่อ
นํามาสังเคราะหดวยวิธีการ Mimic Model เพื่อพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียวประเภทคอนโดมิเนียมที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเด็น ของแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสี
เขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร
2. เพื่อพัฒนาองคประกอบทางการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุม
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ อนาคต
3. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการจัดการคุณภาพเชิงระบบที่สงผลตอ
จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
4. เพื่ อ พัฒ นาเปน ตั วแบบการจัด การคุณ ภาพของระบบบริห ารงานสี เขี ยวในกลุ ม
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ดวยวิธีการวิเคราะหโมเดลมิมิค
ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบของอาคารสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพย
ประเภทคอนโดมิเนียมผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิ จั ยได ดํา เนิน การทบทวนวรรณกรรม ที่นํ า มาใชใ นการพัฒ นาตั ว แบบการจัด การ
คุณภาพเชิงระบบของอาคารสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งเปนการศึกษา
เนื้ อ หาเกี่ ยวกั บแนวคิ ดที่ ส ง ผลต อตั วแบบการจั ด การคุ ณ ภาพเชิ ง ระบบของอาคารสี เขี ยวในกลุ ม
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยวิเคราะหและสังเคราะหแยกประเด็นตามบทบาทหนาที่
การจัดการ และกระบวนการจัดการเชิงระบบ เพื่อใหเกิดการศึกษาตัวแบบอยางเปนระบบขั้นตอน
2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลักในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก
ผูวิจัยกําหนดผูใชขอมูลหลักจํานวน จํานวนทั้งสิ้น 19 คน แบงออกเปน 5 กลุม โดยกลุม
ที่ 1) กลุมผูบริหารระดับสูง จํานวน 4 คน กลุมที่ 2) กลุมผูบริหารระดับกลาง กลุมที่ 3) กลุมผูบริหาร
ระดับปฏิบัติการ จํานวน 4 คน กลุมที่ 4) กลุมลูกคาที่มีประสบการณซื้อคอนโดมิเนียม จํานวน 3 คน
และกลุมที่ 5) กลุมนักวิชาการจํานนวน 3 คน
3. ขอบเขตดานประชากรในสวนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือพนักงานปฏิบัติการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภท
คอนโดมิเนียม ที่ไดรับมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (EIA)
4. ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ชวงระยะเวลาที่ใชดําเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2559
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบของอาคารสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพย
ประเภทคอนโดมิเนียมผูวิจัยได ดําเนินการวิจัยในรูปแบบการวิ จัยและพัฒนา (Research and
Development: R&D) โดยกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ขั้นตอนที่ 1
R1: การวิจัยเอกสาร
การทบทวน
เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ

ประเด็นของแนวโนมตัวแบบ

สังเคราะห

การจั ด การคุ ณ ภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุม
อุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม

D1: แนวโนมตัวแบบ

• การจัดการดานความคิดแหง
คุณภาพไปสูระบบบริหารงาน
สีเขียว
การจั
ดการดานเครื่องมือแหง
•
คุณภาพไปสูระบบบริหารงาน
สีเขียว
• การจัดการดานการ
บริหารงานแหงคุณภาพไปสู
ระบบบริหารงานสีเขียว

ขั้นตอนที่ 2
R2: การวิจัยอนาคต
(EDFR)

องคประกอบตัวแบบ

รอบที่ 1 แนวสัมภาษณ
รอบที่ 2 แบบสอบถาม สังเคราะห

การจั ด การคุ ณ ภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุม
อุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม

D2: ลักษณะองคประกอบ
องคประกอบหลัก
องคประกอบยอย

ขึ้นรูปองคประกอบ

ขั้นตอนที่ 3
R3: การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
ลําดับที่1

ลําดับที่2

ขึ้นรูปเปนตัวแบบ

MIMIC Model

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา

D3: พัฒนาเปนตัวแบบ
การจั ด การคุ ณ ภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุม
อุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ประโยชนสําหรับงานวิจัย ทราบถึงตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สี เ ขี ย วในกลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภทคอนโดมิ เ นี ย มที่ เ หมาะสม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภท
คอนโดมิเนียม ที่ไดจากการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต และการ
วิจัยเชิงปริมาณดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และมิมิคโมเดล โดยผลลัพธที่ได เปน
ตัวแบบการจัดการคุณภาพมุงสูสีเขียว ประกอบดวย องคประกอบหลักทางดานการจัดการ 3 ดาน ใน
ดานแรกคือ ดานการจัดการระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคการแหง
การเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว สวนดานที่สอง คือ
ดานการจัดการจัดการบริหารงานแหง คุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การ
อํานวยการ การสื่อสารและประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน สวนดาน
สุดทาย คือ ดานการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญ
เปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ 3 ส โดยการจัดการที่มีคุณภาพนี้ สงผลใหเกิด การจัดการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คุณภาพรวม นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน และการพัฒนาองคการ
รวมถึงการจัดการอยางยั่งยืน
2. ประโยชนสําหรับหนวยงาน เพื่อใหผูประกอบการใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ใหองคการมีมีแนวทางการจัดการทางดานความคิด ทางดานบริหารงาน และทางดานเทคนิคไดอยางมี
ประสิท ธิภาพ และเกิ ดคุณ ภาพทั่ว ทั้ง องค การ ส ง ใหเกิ ดประโยชนทํา ให ผูบริ โภคได รับ ผลิต ภัณ ฑ
คอนโดมิเนียมสีเขียวที่มีคุณภาพ และมีคุณคาในสายตาผูบริโภค สง ผลใหองคการมีภาพลักษณที่ดี
จนกระทั่งกลายเปนความจงรักภักดีตอองคการ และยังสงผลตอสังคมวงกวางโดยทําใหเกิดความยั่งยืน
เพื่อใหภาครัฐตะหนักถึง การทํางานรวมกับภาคเอกชนอยางมีคุณภาพ โดยสง เสริมให
ภาคเอกชน หันมาผลิต ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น โดยทั้งการจัดเก็บภาษี การ
ใหรางวัลรับประกันคุณภาพ เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับบริษัทเอกชน ทําใหผูบริโภคยอมรับใน
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูผลิตยิ่งขึ้น รวมถึงสงเสริมสรางแนวทางสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ
ประชาชน โดยการหามาตรการผลักดันใหผูบริโภคที่สินใจในสิ่งแวดลอมรวมตัวกันอยางเขมแข็งยิ่งขึ้น
โดยการสงเสริมกิจกรรมตางๆ แกผูบริโภคเหลานี้ และสงเสริมใหผูบริโภคตรวจสอบความเปน มิตรตอ
สิ่งแวดลอมของผูผลิตยิ่งขึ้น โดยจัดการชองทางการรองเรียนที่มีประสิทธิภาพใหแกผูบริโภค ในการ
รองเรียนผูผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชนปลอยสารพิษลงแหลงน้ํา
3. ประโยชนทางวิชาการ เพื่อใหนักวิชาการนําตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ไปตอยอดสําหรับความรูทางวิชาการในดาน การจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ โดยมีการจัดการที่มีคุณภาพทั้งตอองคการ ตอผลิตภัณฑ ตอผูบริโภค ตอ
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สัง คม และสิ่ง แวดลอม รวมไปถึง นํ าไปตอยอดสําหรั บงานวิจั ยในองค การอื่นๆ ที่ตองการจัดการ
คุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นิยามศัพทเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-Product) หมายถึง สินคาหรือผลิตภัณฑที่
ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่ง แวดลอม เริ่มตนจาก
การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหกระบวนการ
ผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ําและไฟฟาในการผลิตอยางคุมคามากที่สุด จนกระทั่ง
เสร็จสมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑรอการบรรจุลงในหีบหอและบรรจุภัณฑสาหรับเตรียมการขนสง
และจัดจาหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑนั้นอยางถูกวิธี
ผลิตภัณฑสีเขียว (Green Product) หมายถึง ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
สีเขียวเปนสีที่นํามาใชในความหมายของการอนุรักษน้ํา การอนุรักษพลังงาน การลดขยะ การลดสารพิษ
การมีมาตรฐานการรับรองสินคาที่ผลิตออกมาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมทําใหกระบวนการพิทักษสิ่งแวดลอม
เปนจริงไดในทางปฏิบัติทั้งในบานและสํานักงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบ
กิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการมุงเนนในเรื่องของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องรวมถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมทั้งภายในและภายนอกองคการตลอดหวงโซอุปทาน
คอนโดมิเนียม (Condominiums) หมายถึง อาคารชุด ที่บุคคลถือกรรมสิทธิ์รวมกันใน
อาคารขนาดใหญที่แบงซอยเปนสวนตางๆ ใหคนตางครอบครัวพักอยูอาศัย โดยบุคคลสามารถแยกการ
ถือ กรรมสิ ท ธิ์ อ อกได เ ป น สว นๆ และแต ล ะส ว นประกอบด ว ยกรรมสิท ธิ์ ใ นทรัพ ย ส ว นบุค คลและ
กรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง
นิยามศัพทปฏิบัติการ
การจัดการคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง ขั้นตอนและเทคนิคในการ
พยายามที่จะลดปญหาในกระบวนการทํางานของผลิตภัณฑ หรือบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ขององคการ ของทุกสวนการทํางาน ทั้งทางดานการตลาด, การเงิน, การออกแบบ, การผลิต, การจัดซื้อ
เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรมนุษย อยางบูรณาการณเปนองครวมเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาและเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ
การจัดการระบบบริหารงาน (System Management) หมายถึง การวิเคราะหความ
เชื่อมโยงการจัดการองคการอยางเปนระบบองครวม และเปนขั้นเปนตอน ในการจัดการองคการแบบ
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องครวม เปนการนําแนวคิดเชิงระบบมาใชในการมองภาพรวมในการพัฒนาองคการ โดยมุงไปที่การ
องคการของผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีหนาที่สําคัญในการกําหนดเปาหมาย และนําพาองคการ
ไปสูเปาหมาย การจัดการองคการของผูบริหาร 3 ดาน คือ ดานระบบความคิด ดานการบริหารงาน
และดานเครื่องมือสําหรับปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงระบบกระบวนการผลิตขององคการ เริ่ม
ตั้งแตความตองการลูกคา การออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต และสงมอบสินคา เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน และสงมอบสินคาที่มีคุณภาพสูคา
ตัวแบบอาคารเขียวที่มีคุณภาพ (The model of green building quality) หมายถึง
รูปแบบของอาคารที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางอาคารที่มีความเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม
เริ่มตั้งแต การออกแบบ ผลิต ไปจนกระทั่งสงมอบผลิตภัณฑอาคารที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยการออกแบบตองคํานึงถึง การรักษาทรัพยากร และการลดใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไปจนกระทั่ง สามารถนํานวัตกรรมที่มีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชกับอาคารเขียวได
ตัวแบบการจัดการแหงคุณภาพ (The model of quality Management) หมายถึง
ตัวแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพในทุกสวนขององคการ โดยมุง เนนใหทรัพยากรมนุษย ไดทํางานใหกับ
องคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต การจัดการดานระบบการความคิด การจัดการดานเครื่องมือ
และการจัดการดานหนาที่การบริหารงานเพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพในองคการ
การจัดการดานระบบคิดแหงคุณภาพ (thinking of Quality management) หมายถึง
การจัดการที่นําไปสูการพัฒนาทักษะดานระบบความคิดใหแกองคการ ทําใหองคการมีระบบความคิด
ที่มีคุณภาพ ทั้งตอองคการและตอลูกคา รวมไปถึงสังคมโดยรวม เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตอ
ลูกคา และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยระบบความคิดที่มีคุณภาพ มีองคประกอบยอย 6 องคประกอบ
ที่เปนสาเหตุนําไปสูระบบความคิดแหงคุณภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคการ
แหงการเรียนรู การเรียนรูในองคการ ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว
การจัดการดานบริหารงานแหงคุณภาพ (Administration of Quality management)
หมายถึง การจัดการที่ นําไปสูการพั ฒนาทั กษะด านการบริหารงานขององค การ ทําให องคการมีแนว
ทางการบริหารงานที่มีคุณภาพ ทั้งตอองคการและตอลูกคา รวมไปถึงสังคมโดยรวม เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพตอลูกคา และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการบริหารงานที่มีคุณภาพ มีองคประกอบ
ยอย 6 องคประกอบ ที่เปนสาเหตุนําไปสูการบริหารงานแหงคุณภาพ ประกอบดวย การวางแผน การ
จัดโครงสรางองคการ การอํานวยการ การสื่อสาร และการประสานงาน การรายงาน และการจัดการ
ทุนและผลตอบแทน โดยองคประกอบเหลานี้จะทําใหองคการวางแผน จัดโครงสราง พัฒนาการทํางาน
ทําใหเกิดคุณภาพผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
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ศึกษารวมไปถึงตอบความตองการขององคการไดอยางมีคุณภาพ โดยการจัดสรรและบริหารทรัพยากร
เพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับองคการ เพื่อใหองคการเกิดความยั่งยืน
การจั ดการดา นเครื่ อ งมื อ แห งคุณ ภาพ (Tools of Quality management)
หมายถึง การจัดการที่นําไปสูการพัฒนาทักษะดานการเครื่องมือในการปฏิบัติการ โดยเครื่องมือแหง
คุณภาพนี้ เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการดูแลการทํางานของฝายปฏิบัติการ ใหเกิดการทํางานที่
มีคุณภาพ ทั้งตอองคการและตอลูกคา รวมไปถึงสังคมโดยรวม เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตอ
ลู ก ค า และความเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม โดยเครื่ อ งมื อ แห ง คุ ณ ภาพ มี อ งค ป ระกอบย อ ย 4
องคประกอบ ที่เปน สาเหตุนําไปสูเครื่องมือแหง คุณภาพ ประกอบดวย การจัดการโลจิสติกส การ
จัดการความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ 3 ส ในการจัดการทั้ง 4 องคประกอบนี้จะ
เปนการจัดการมุง สูคุณภาพทั้งตอองคการ และตอลูกคา และสิ่งแวดลอม โดยใหเกิดคุณภาพในการ
ทํางานขององคการ และเกิดคุณภาพตอลูกคาโดยคํานึงถึงการใชงานที่ เหมาะสมสําหรับลูกคา ทําให
ลูกคามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การสื่อสาร และการประสานงาน (Communication and coordination) หมายถึง
การทํางานเพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคการ และระหวางองคการกับองคการอื่น
รวมถึ ง ภาครั ฐ อี ก ทั้ ง องค การมี ก ารสื่ อ สารทางการตลาดไปยัง ลู ก ค าให รั บรู ถึ ง ความเป นมิ ต รต อ
สิ่งแวดลอมขององคการ
การบริหารทุน และผลตอบแทน (Capital allocation and returns) หมายถึง
องคการมีการบริหารการใชทรัพยากรอยางมี เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท รวมถึง องคการมีการ
แสวงหากําไรที่เหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควร
การจัดการ 3 ส (3 S Management) หมายถึง การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางานของบุคลากรในองคการ และการสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยที่ดี
รวมถึงมีการจัดการอยางสมดุล ระหวางบุคคลากร ทรัพยากร และความตองการของลูกคาไดอยาง
เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmentally friendly Management)
หมายถึง การจัดการที่นําไปสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยทําใหเกิดการลดการใชทรัพยากร การ
รักษาทรัพยากร รวมไปถึงการเพิ่มความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการสรางผลิตภัณฑ ไปจนถึงการนํา
แนวคิดอีโค-สมารทมาใช เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถกอใหเกิดการประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอผูบริโภคเนื่องจากแนวคิดนี้ทําใหเกิดการใช
พลังงานที่ตอบโจทยผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
การจัดการคุณภาพรวม (Total Quality Management) หมายถึง การจัดการเพื่อ
มุงไปสูมาตรฐานในการทํางานอยางมีคุณภาพตอบความตองการของลูกคา โดยเปนผลลัพธที่เกิดจาก
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การวางแผน การดําเนินการ การควบคุม และปรับปรุงในการทํางานเพื่อตอบสนองไดตรงตามความ
ตองการของลูกคา
การจั ด การนวั ต กรรม (Innovation Management) หมายถึ ง การจั ดการของ
องคการที่ทําใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหมตอบความตองการลูกคา
การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply chain management) หมายถึง การจัดการที่
กอใหเกิดการตอบสนองความตองการของลูกคา ตั้งแตตนน้ํา ไปถึงปลายน้ํา ไดอยางมีคุณภาพตอบ
ความตองการลูกคา
การพัฒนาองคการ (Organization Development) หมายถึง การจัดการที่ผลักดัน
ใหองคการกาวหนา และสามารถแขงขันไดอยางตอเนื่อง โดยตองมีการจัดการทั้งระยะสั้น เพื่อจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง และจัดการสภาวะวิกฤตที่เกิ ดขึ้น และเพื่อจัดการพัฒ นาองคการในการสรา ง
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองทันตอความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป
การจัดการอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การจัดการเพื่อทําให
เกิดความสมดุลทั้งในองคการ คือบริหารงานในองคการอยางมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน
และมีการนําสภาวะแวดลอมเขามาเกี่ยวของเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทั้งตอทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม เปนการศึกษาถึงตัวแบบ
ทางการจัดการที่มีคุณภาพโดยวิเคราะหทางการจัดการอยางเปนระบบในการบริหารงานสีเขียววามี
ปจจัยใดบางที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบการบริหารงานสี
เขียว เพื่อมาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการที่มีคุณภาพในการบริหารงานคอนโดมิเนียมสีเขียว ซึ่ง
การวิจัยในครั้งนี้มีแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. การจัดการองคการ
2. การจัดการคุณภาพ
3. การจัดการระบบบริหารงาน
4. การจัดการสีเขียว และการตลาดสีเขียว
5. ตัวแบบผลิตภัณฑอาคารสีเขียว
6. ขอมูลดานอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. การจัดการองคการ
ในดานแนวคิดการจัดการองคการผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดการจัดการองคการเพื่อ
พัฒนาเปนตัวแบบทางการจัดการที่เหมาะสมกับบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ประเภทคอนโดมิเนียมโดยการจัดการองคการเปนเรื่องของการบริหารงานตั้งแต 2 คนขึ้นไปเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร (Barnard, 1968) การจัดการจึงเปนการมุงศึกษา ในเรื่องการจัดการทํางานของ
คนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายที่องคกรไดตั้งไว (Wenzel, 2016)
ความหมายและความสําคัญของการจัดการองคการ
การจัดการองคการนั้นมีความสําคัญ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย ฟาโยล (Fayol, 1949) ไดอธิบายวา การจัดการ
องคการเปนการจัดการกระบวนการทํางานประกอบดวย หนาที่ และหลักการจัดการ รวมถึงจัดการดาน
คุณลักษณะผูบริหาร เพื่อจัดการองคการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว สวน ฟอลเลทท (Follett, 1941) กลาว
วาการจัดการเปนเรื่องของเทคนิคการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของในการทํางาน และ
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เคทซ และคาซน (Katz and Kahn, 1996) ไดเสนอวา การจัดการองคการเปนการจัดการกระบวนการ
ตางๆขององคการ อยางเปนระบบโดยตองมีการนําสภาวะแวดลอมเขามาเกี่ยวของเพื่อนําไปสูความมี
ประสิทธิภาพขององคการ อีกทั้ง คินิคกิและวิลเลี่ยม (Kinicki and Williams, 2006) ไดใหความหมายวา
การจัดการองคการเปนการดําเนินกิจกรรมทั้งทางดาน การวางแผนการจัดองคการการนําและการ
ควบคุ ม ในดา นทรั พ ยากรมนุ ษย แ ละทรัพ ยากรทางดา นการดํา เนิน งานที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อให บรรลุ
เปาหมายขององคการไดอยางมี ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลจากที่กลาวขางตน สรุปได วา การ
จัดการองคการเปน การบริหารทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรตางๆ โดยผูบริหารดําเนินการผาน
หนา ที่ และใชห ลัก การจั ดการเพื่ อใหบุ คลากรในองคก ารนํา พาองคก รไปสู เป าหมายร วมกัน ของ
องคการอยางมีประสิทธิภาพ จากนิยามดัง กลาวจะเห็นไดวาการจัดการองคการนั้น มีสวนสําคัญ
เพื่ อ ให เ กิ ด การทํ า งานร ว มกั น ของบุ ค ลากรในองค ก ารนํ า ไปสู เ ป า หมายได อ ย า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหารงานบางอยางจะไมสามารถอาศัยการทํางานเพื่อคนเดียวได ดังนั้น
ตองอาศัยความรวมมือในการทํางานของบุคลากรในองคการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
บทบาท และหนาที่ทางการจัดการองคการ
การจั ดการองค การมี บทบาทสํา คัญ ในการใช เป น แนวทางใหผู บริ หารองคก ารได นํ า
ทรัพยากรที่มีอยูมาบริหารองคการไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการกําหนดภารกิจของบุคลากรใน
องคการ หากภารกิจเหลานี้ไดถูกกําหนดมาเปนอยางดีแลว การจัดการจะมีบทบาทในการเปนสวน
ชวยสนับสนุนใหภารกิจของบุคลากรแตละคนในองคการ นําไปสูการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคการได (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556) โดยการกําหนดภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น
องคการตองเขาใจถึงหนาที่ในการทํางานของแตละสวนในองคกรเพื่อใหเกิดการจัดสรรคนในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Dean, 2014)
หนาที่การจัดการองคการหลักการจัดการถือเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารโครงการจะตอง
ศึก ษา และนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ หม ากที่ สุด ในการจั ด การองค ก าร เพราะผู บ ริ ห ารมี ห น าที่ ใ นการ
บริหารงานใหบรรลุตามเปาหมาย รวมถึงมีสวนรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทํางานของ
บุคลากรในองคการ โดยแนวทางในการจัดการองคคการนั้น ฟาโย (Fayol, 1949) ไดเสนอแนวคิด
ทฤษฏีทางดานการจัดการเชิงบริหารสําหรับผูบริหาร โดยผูบริหารตองมีทักษะในการบริหารแบง
ออกเปน 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานคุณลักษณะของผูบริหาร ดานหลักการบริหาร 14 ขอ และดาน
หนาที่การบริหารงาน 5 ประการ โดยหนาที่การบริหารงานนี้ ใชชื่อวา POCCC ประกอบดวย 1) การ
วางแผน (Planning) การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองกําหนดเปาหมายใหแกองคการ โดย
ทํา การคาดการณล วงหนา ถึง เหตุ การณ ตา ง ๆ ที่ จะมี ผลกระทบตอ องคก าร และกํ า หนดขึ้ นเป น
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางของการทํางานไปสูเปาหมายขององคการในอนาคต 2) การจัด
องคการ (Organizing) การจัดองคการเปนการกําหนดโครงสรางการทํางานใหแกองคการ โดยมีการ
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กําหนดบทบาทหนาที่การทํางานของบุคลากรในองคการอยางเหมาะสม ในอันที่จะชวยใหง านของ
องคการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) เปนหนาที่
ในการสั่ ง งานให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายตามที่ ว างไว โดยการสั่ ง การที่ มี
ประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญ ชาตองมีความเขาใจศักยภาพของพนักงานเพื่อใหสั่ง การไดเหมาะสมกับ
ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งกระทําใหสําเร็จผลดวยดี โดยที่ผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางที่ดี
จะตองเขาใจคนงานของตน 4) การประสานงาน (Coordinating) เปน หนาที่ของผูบริหารในกร
ประสานการทํ า งานของบุ ค ลากร เพื่ อ ให เ กิด การทํา งานร วมกั น ของบุ คลากรแตแ ละฝ ายใหไ ปสู
จุดมุงหมายเดียวกัน5) การควบคุม (Controlling) เปนหนาที่ของผูบริหารในการกํากับ ควบคุมการ
ทํางาน เพื่อใหเปนไปตามแผนการทํางานอันนําไปสูเปาหมายที่วางไว (Fayol, 1925)
โดยตอมา กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick, 1973) ไดนําแนวคิดหนาที่การ
บริหารงานของฟาโย (Fayol, 1949) มาปรับปรุงกลายเปนหนาที่การจัดการที่มีกระบวนการบริหารงาน
7 ประการเรียกวา POSDCoRB ดัง ภาพที่ 2 หนาที่การบริหารงานเพื่อใชในการจัดการดานหนาที่
เพื่อใหเกิดการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Robbins, 2005)
การวางแผน
งบประมาณ (Planning)
การจัดองคการ
(Budgeting)
(Organizing)
การรายงาน
(Reporting) POSDCoRB บริหารบุคคล
ประสานงาน
(Coordinating

(Staffing)
การสั่งการ
(Directing)

ภาพที่ 2 หนาที่การบริหารงาน POSDCoRB
ที่มา : Gulick, Luther and Lyndall Urwick. Paperson the Science of Administration. (New York.
Columbia University, 1973)

หนาที่การจัดการ 7 ประการประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) คือ หนาที่หรือ
บทบาท ในการกําหนดการทํางานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไวขององคการ 2) การจัด
องคการ (Organizing) คือ การจัดโครงสรางองคการที่เกี่ยวของกับการกําหนดภารกิจหนาที่ การแบง
งานกันทํา การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ การจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนด
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ขนาดของการควบคุม การจัดตั้ง หนวยงานหลัก และการจัดตั้ ง หนวยงานที่ปรึก ษาเพื่อใหเกิดการ
ทํางานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ หนาที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การวางแผนกําลั ง คน การสั่ง การ การคัดเลือ ก การบรรจุแตง ตั้ ง
การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น ลดขั้น การโยกยาย และการ
ปลดพนักงาน 4) การสั่งการ (Directing) คือ การที่ผูบังคับบัญชาสั่งการผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน
ตามแผนงานหรือ ตามที่ ไ ดรั บ มอบหมายเพื่อ ให การปฏิ บั ติ ง านดํา เนิ น ไปได อ ย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
(Robbins, 1997) 5) การประสานงาน (Coordinating) คือ หนาที่ในการประสานกับหนวยยอยตาง
ๆ ที่มีอยูในองคการใหทํางานสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนําไปสูเปาหมายที่องคการได
วางไว ซึ่งการประสานงานนั้นอาจทําไดโดยการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงาน การจัดโครงสราง
องคการที่มีการระบุบทบาทหนาที่ในการทํางานอยางชัดเจน รวมถึงการสรางทีมในการทํางานใหกับ
องคกร เพื่อบรรลุเปาหมายที่องคการวางไวโดยเฉพาะ 6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting)
คือ การรายงานความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนขาวสารตาง ๆ ขององคการใหทุกฝายได
ทราบ เพื่อประโยชนในการติดตามการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทํางาน รวมถึงเพื่อประโยชน
สําหรับการใหผ ลตอบแทนที่เ หมาะสมกับ การปฏิ บัติง านของบุ คลากรในองคก าร 7) การบริ หาร
งบประมาณ (Budgeting) คือ หนาที่ในการจัดสรร การวางแผนงบประมาณใหกับองคการ และหนวย
ยอยตาง ๆ ใหมีงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการทํางาน
องคประกอบสําคัญสําหรับการจัดการองคการ
องคประกอบที่สําคัญสําหรับการจัดการองคการเพื่อสามารถสรางตัวแบบในการจัดการ
คุณ ภาพได อ ย า งเป น ระบบเชื่ อ มโยง และนํ า ไปสู เ ป า หมายขององค ก ารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
องคประกอบการจัดการองคการนั้น ไดแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานระบบความคิด ดานเครื่องมือ
และดานการบริหารงาน โดยการจัดการเหลานี้ผูบริหารตองมีทักษะที่ดีในการจัดการองคการ เพื่อ
นําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพขององคการ (Donate and Pablo, 2015)
ทักษะการบริหารองคการนั้น มีความสําคัญที่ชวยทําใหผูบริหารสามารถจัดการทรัพยากร
ผานกระบวนการทํางาน โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการนําเขาปจจัยการผลิตไปจนถึงกระบวนการสงมอบ
ผลิตภัณฑใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทักษะการจัดการแบงออกเปน 3 ดาน อธิบายได
ดังนี้ 1) ทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการกําหนดวิสัยองคการและ
พัฒนาความรูใหองคการไดเกิดการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ทักษะดานเทคนิค (Technical
Skills) คือความรูความสามารถในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิธีการ กระบวนการและกรรมวิธีใน
การปฏิบัติง าน เปนทักษะที่จําเปนสําหรับงานดานปฏิบัติการ ซึ่งเปนการจัดการดานเครื่องมือเพื่อ
ควบคุมการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ การใชทักษะดานเทคนิคไดมีประสิทธิภาพตองมีเครื่องมือสําหรับ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 3) ทักษะดานการจัดการบุคลากร (Human Skills) คือ ความสามารถในการ
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ทํางานรวมกับผูอื่น ความพยายามใหเกิดความรวมมือ การทํางานเปนทีม และเสริมสรางบรรยากาศ
เปน ทักษะที่ใชสําหรับการติดตอสื่อสาร ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ถา
ผูบริหารมีทักษะทางดานนี้จะทําใหเกิดการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Allen et al., 2012)
การจัดการองคการตองมีความเขาใจทักษะ และมีความเขาใจองคประกอบดานการ
จัดการองคการเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานขององคการ และยังตองคํานึงถึง สภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกรวมเขาไปดวย เพื่อสามารถสรางตัวแบบการจัดการมุงสูผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการศึกษาองคประกอบ
ทางการจัดการที่มีสภาพแวดลอมเขามาเกี่ยวของ จากภาพที่ 3 แผนภาพความสัมพันธการจัดการที่
นําไปสูนวัตกรรม (พยัต วุฒิรงค, 2557) จะพบวามีองคประกอบหลัก 3 สวนทางการจัดการองคการ
และโดยสวนแรก ประกอบดวยผู นํา ลูกคาพนักงาน องคประกอบที่ 2 ประกอบดวยทรัพยากร
โครงสร า ง ความร ว มมื อ และองค ป ระกอบสุ ด ท า ยคื อ คํ า มั่ น สั ญ ญาวิ สั ย ทั ศ น เ ป ด ใจรั บ สิ่ ง ใหม
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยทั้ง 3 องคประกอบทําใหเกิดวัตกรรมขององคการ อันจะนําไปสูการสราง
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของลูกคาได

-ผูนํา
-ลูกคา
-พนักงาน

นวัตกรรม

-ทรัพยากร
-โครงสราง
-ความรวมมือ

-คํามั่นสัญญา
-วิสัยทัศน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู

ภาพที่ 3 แผนภาพความสัมพันธการจัดการที่นําไปสูนวัตกรรม
ที่มา : พยัต วุฒิรงค. การจัดการนวัตกรรม. พิมพครั้งที่ 1. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาลัย, 2557)

โดยภาพรวมการจัดการองคการนี้จะเห็นไดวามีการแยกเปน 3 องคประกอบดวยกัน
องคประกอบแรก ประกอบดวย ดานผูนํา ลูกคา และพนักงานจะเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการผลิต
โดยสวนนี้ผูบริหารตองมีทักษะดาน การจัดการทางเทคนิคหรือ ตองมีเครื่องมือในการจัดการเพื่อเกิด
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กระบวนการในการจัดการดานการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ สวนองคประกอบที่ 2 ประกอบดวย ทรัพยากร
โครงสราง และความรวมมือ เปนปจจัยสําคัญในการบริหารการทํางาน ผูบริหารตองมีทักษะดาน การ
จัดการทางหนาที่บริหารงาน และองคประกอบสุดทาย คือ คํามั่นสัญญา วิสัยทัศน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เปนปจจัยสําคัญในดานสภาวะความคิด ของผูบริหาร ในสวนนี้ผูบริหารตองมีทักษะทางดาน
การจัดการทางความคิด เพื่อใหเกิดการจัดการองคการอยางมีคุณภาพและเปนระบบ (Chang, 2016)
ผูบริหารองคการ
ผูบริหารองคการนั้นมีความสําคัญในการดําเนินการองคการไปสูเปาหมาย และระดับการ
บริหารงานในองคการ มีการแบงระดับการบริหารงานของผูบริหารตามการจัดองคการออกเปน 3 ระดับ
มีความสัมพันธกับทักษะในการบริหารงาน ซึ่งการบริหารงานแตละระดับยอมตองมีความเชี่ยวชาญใน
แตละทักษะแตกตางกันไปตามแตละระดับการบริหารงาน การบริหารองคการในปจจุบันนั้นเปนการ
บริหารงานเพื่อมุงสูลูกคา ดังนั้นระดับความสําคัญสําหรับการบริหารงานจะแตกตางจากรูปแบบระดับ
การบริหารงานแบบเดิม โดยจะเริ่มจากใหความสําคัญแกลูกคาเปนอันดับแรกไมใชจากการใหความสําคัญ
กับผูบริหารระดับสูงภายในองคการเหมือนอดีตอีกตอไป แตเปนการมุงความสําคัญไปที่การตอบสนอง
ความตองการของลูกคาแทน (ชนินทร ชุนหพันธรักษ, 2550)
ระดับการบริหารประกอบดวย 1) ผูบริหารระดับสูง (Top Managers) เปนผูที่ทําหนาที่
รับผิดชอบตอองคการ โดยรวมมีหนาที่การตัดสินใจวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับทิศทางโดยรวมของ
องคการ การกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ รวมทั้งการแกไขปญหาและการใหคําแนะนําใน
การจัดการกับสิ่งตางๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ผูบริหารยังตองสนใจติดตาม และวิเคราะหสภาพแวดลอม
ขององคการ เพื่อเตรียมการลวงหนาไดทันตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผูบริหารในระดับสูงตองสามารถ
คาดการณอนาคตเพื่อเตรี ยมพร อมรับ กับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิด ขึ้นหรื อสามารถจัด การกั บ
สถานการณที่มีการแขงขันสูงในอุตสาหกรรมได 2) ผูบริหารระดับกลาง (Middle Managers) เปน
ผูดําเนิน การตามนโยบายและแผนขององคการ เปนผูประสานงานระหวางผูบริหารระดับสูง และผู
บริหารงานระดับตน เพื่อรวมกันกําหนดนโยบายตางๆ ใหกับองคการ เพื่อพัฒนาและนําแผนไปปฏิบัติ
ดัง นั้นผูบริหารระดับกลางจะตองสามารถนําแนวคิดของผูบริหารระดับสูง สื่อสารลงไปยัง ผูบริหาร
ระดับตนใหสามารถทํางานรวมกับผูปฏิบัติงานในทําสวนขององคการไดเปนอยางดี 3) ผูบริหารระดับ
ตน (First-line Managers) มีหนาที่ในการตัดสินใจในระยะสั้นที่ครอบคลุมการดําเนินงานของ
พนักงานฝายปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือในการแกไขปญหา กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ และมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติในแผนกของตนเอง
ความสัมพันธระหวางทักษะการจัดการและระดับผูบริหาร
ทักษะทางดานการจัดการนั้นมีความสัมพันธกับระดับผูบริหารในการบริหารงานของ
องคการโดยการบริหารงานขององคการในแตละระดับยอมตองมีทักษะในการบริหารงานแตกตางกัน
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จากภาพที่ 4 แสดงความตองการในทักษะทํางานในแตละระดับการบริหารจะเห็นไดวาผูบริหารระดับสูง
นั้น จะตองใชทักษะดานความคิดในการบริหารงานมากที่สุด แตมีทักษะดานเทคนิคนอยที่สุด สวน
ผูบริหารระดับกลางจะตองใชทักษะดานการบริหารงานบุคลมากที่สุด และผูบริหารระดับตนตองใช
ทักษะดานเทคนิคในการทํางานมากที่สุด (Allen et al., 2013)

ทักษะดานความคิด

ทักษะดานเทคนิค

ทักษะดานบริหารงานบุคคล

ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับตน
ภาพที่ 4 ความตองการทักษะในทํางานในแตละระดับการบริหาร
ที่มา: Allen Gemmy S., Warren R. Plunkett, and Raymond F. Attner. An approach to customer,
expectations. (Australia : South-Western Cengage Learning 2013)

แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานขององคการ
แนวคิดทางการจัดการที่ชวยสง เสริมใหเกิดทั กษะการจัดการทางดา นความคิด ดา น
เทคนิค และดานการบริหารงานบุคคลนั้น จะเปนการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการองคการ
ดานภาวะผูนํา ดานการเรียนรู ดานการจัดการความรู ดานการจัดการคนเกง โดยแนวคิดเหลานี้จะ
ชวยในการจัดการดานกระบวนการคิดขององคการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการออกแบบ วางแผน
กําหนดนโยบายการทํางานใหกับองคการ รวมถึงทบทวนวรรณกรรมดานการจัดการโลจิสติกส การลด
ความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการดาน 5 ส ทบทวนวรรณกรรมทางดานหนาที่การ
บริหารงานในองคกร ประกอบดวย การวางแผนการจัดการองคกร การสนับสนุน การสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานผล และการบริหารงบประมาณ เพื่อใหผูบริหารเกิดทักษะในการจัดการที่
สงผลตอระดับการบริหารงานตางๆอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยถาผูบริหารงานมีความเขาใจถึงการ
จัดการที่สง ผลใหเกิดทักษะในการจัดการองคการของผูบริหารระดับตางๆ นั้นจะชวยใหผูบริหาร
จัดการองคการทํางานไปสูการจัดการที่มีคุณภาพตามเปาหมายที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และชวยใหองคการมีการทํางานที่ดี บุ คคลากรในองคการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Allen et al., 2013)
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แนวคิดการจัดการดานภาวะผูนํา (Leadership)
ภาวะผูนํานั้นถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูนํา ในการที่จะนําพาองคกรใหประสบ
ความสําเร็จได ผูบริหารตองเปนผูนําในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนหนาที่ของผูนําที่จะตอง
ใหความมั่นใจ เพื่อใหเกิดการยอมรับของคนในองคกร อันจะนําไปสูความไววางใจระหวางกัน ของ
บุคลากรที่มีตอองคการ ผูนําจะตองมุงเนนเรื่องของการสื่อสารและกําหนดเปาหมายที่มีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อความที่มีประสิทธิภาพนั้ นถือวา เปนรากฐานที่สําคัญยิ่งในการสราง
พันธะสัญญา และทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจกันในการทํางาน (ประพนธ ผาสุขยืด, 2541)
โดย คอทเลอร และเคลเลอร (Kotler, and Keller, 2009) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ
ผูที่มีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธเพื่อนําพาองคการไปสูเปาหมายที่วางไว ได สวน
นอรทเฮาส (Nothhouse, 2009) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการของบุคคลในการ
กําหนดกลยุทธ วิสัยทัศน และนําพาองคการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได
ลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผูนํา ผูนําคือผูที่มีสวนสําคัญในการนําพาองคการให
ประสบความสําเร็จ โดยผูบริหารตองมีความเขาใจในภาวะผูนําของตนเอง และรวมถึงมีความเขาใจใน
ภาวะผูนําของบุคลากรระดับหัวหนางานเพื่อสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลิเคอรท (Likert, 1961) ไดทําการศึกษาภาวะผูนําโดยแบงเปน 2 กลุมจากผลการปฏิบัติงาน เปน
เกณฑในการแยกผูนําที่มีประสิทธิภาพ และผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลวิจัยมาสรุปถึง
พฤติกรรมของผูนําไดเปน 3 แบบประกอบดวย 1) พฤติกรรมมุงงาน ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะไมใช
เวลาและความพยายามในการทํางานเหมือนกับผูใตบังคับบัญชา แตจะมุงไปที่ภาระหนาที่ของผูนํา ซึ่ง
ไดแก การวางแผน การจัดตารางการทํางาน ชวยประสานกิจกรรมตางๆ ของผูใตบังคับบัญชาจัดหา
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เทคนิควิธีการทํางาน รวมถึงแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 2) พฤติกรรมมุงความสัมพันธหรือมุงคน ผูนําที่มีประสิทธิภาพ
จะเปนผูนําที่หวงใย สนับสนุน และชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ทั้ง ยังศรัทธาเชื่อมั่น และมีความเปน
เพื่อน พยายามเขาใจปญหาของบุคลากร และตองการหาแนวทางในการแกไขไปดวยกัน 3) ภาวะผูนํา
แบบมีสวนรวม โดยผูนํากลุมนี้จะเปดโอกาส ใหผูใตบัง คับบัญชา เขามามีสวนรวมในการพิจารณา
และตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธการพัฒ นาภาวะผูนํา เปนกลยุทธของผูนําองคการ ในการกําหนดวิสัยทัศนให
องคการมีความเปน ผูนําที่สามารถนําพาองคกรใหอยูเหนือคูแขง ได (Sosik and Jung, 2010) ได
นําเสนอกลยุทธการพัฒนาภาวะผูนํา โดยการสรางความสมดุลของการประเมินผลความสําเร็จของ
องคกรดวยการประเมินผลหรือวัดผลดานการปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
ความสํ า เร็ จ ขององค ก าร ประกอบด ว ยมุ ม มอง 4 ด า น คื อ 1) ผู นํ า ด า นการเงิ น (financial
perspective) โดยมุมมองดานการเงินจะเปนตัวบอกวากลยุทธที่กําหนดขึ้น และนําไปใชปฏิบัติ
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เกิดผลดีตอการดําเนินงานขององคกรธุรกิจหรือไม 2) ผูนําดานลูกคา (customer perspective) เปน
มุมมองในสวนของการแบงตลาด โดยเปรียบเทียบกับคูแขงขันที่สําคัญหรือการรักษาลูกคา โดยการ
สํารวจความพึงพอใจของลูกคาหรือจํานวนเรื่องรองเรียนของลูกคา 3) ผูนําดานกระบวนการกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในองคการ (internal business process perspective) เปนมุมมองที่ตองพิจารณาวา
อะไรเปนกระบวนการที่สําคัญภายในองคกรที่จะทําใหองคกรสามารถนําเสนอคุณคาที่ลูกคาตองการ
4) ผูนําดานนวัตกรรม และการเรียนรู (innovation and learning perspective) เปนภาวะที่ผูนํา
ในองคการสามารถสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู และนําไปสูความคิดสรางสรรค และกลายมา
เปนผูนําดานนวัตกรรมได (Prajogo, 2016)
แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู
องคกรแหงการเรียนรูเปนองคการที่มีการขยายความรูเพื่อใหเกิดความสรางสรรคที่ไ ด
จากการเรียนรู โดยสามารถสรางความรู และขยายเครือขายการเรียนรู อยางตอเนื่องทั่วทั้งองคการ
(Senge, 1990) โดยองคกรแหง การเรียนรู หมายถึง องคการที่มี สมาชิกในองคการไดมีสัมพัน ธ
เกี่ยวของกันในการรียนรู ประสานงานรวมมือกัน เพื่อใหเกิดองคความรูใหม (Nonaka, 2014)
หลักการ 5 ประการ แหงการเรียนรูในองคการ (The Five Disciplines) เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูภายในองคการอยางอยางเปนระบบ โดย เซนเก (Senge, 1990) ไดเสนอองคประกอบที่ชวย
ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบไดดวยหลักการเรียนรู 5 ประการ
สามารถ
เรียนรู

ระบบ
ความคิด

จิตสํานึก
องคการ
แหงการเรียนรู

วิสัยทัศน
รวม

เรียนรู
เปนทีม

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ที่มา: Senge, P. M. The fifth disciplines: the art and practice of learning organization. (London:
Century Business. 1990)

จากภาพที่ 5 แผนภาพแสดงองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 1) ความสามารถใน
การเรียนรูของสมาชิกในองคการ (Personal Mastery) เปนลักษณะการเรียนรูของคนในองคการ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการไดสมาชิกขององคการที่เปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น สมาชิก
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ในองคการจะมีลักษณะสนใจและใฝเรียนรูในสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีความปรารถนาที่จะเรียนรูเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานของตน เพื่อมุงสูเปาหมายที่ตนเองและองคการไดตั้งไว 2) ความมีจิตสํานึก
(Mental Model) เปนแบบแผนทางจิตสํานึกของคนในองคการ โดยองคกรแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้น
ไดเมื่อสมาชิกในองคการมีแบบแผนทางจิตสํานึกหรือความมีสติที่เอื้อตอการสะทอนภาพที่ถูกตอง
ชัดเจน และมีการจําแนกแยกแยะโดยมุงหวังที่จะปรับปรุงความถูกตองในมุมมองที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานขององคการ เพื่อการตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมกับการทํางาน 3) การมีวิสัยทัศน
รวมกัน (Shared Vision) การมีวิสัยทัศนรวมกันสมาชิกในองคกรแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการที่
สมาชิกทุกคนมีวิสัยทัศนรวมขององคการเพื่อไปสูเปาหมายที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 4) การเรียนรู
เปนทีม (Team Learning) การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในองคการโดยอาศัยความรูและความคิด
ของสมาชิกในองคการ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรูและความสามารถของ
ทีมใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5) ระบบการคิด (Systems Thinking) กระบวนการคิด
อยางเปนระบบ มีแบบแผน (เปยมพงศ นุยบานดาน, 2543) และสามารถประยุกคใชรูปแบบการคิด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวคิดการจัดการฐานความรู (Knowledge Management)
การจัดการฐานความรู เปนการถายโอนความรูในองคการ จากที่อยูในตัวบุคคลที่จับตอง
ไมได นําไปสูฐานขอมูลความรูที่เปนลายลักษณอักษรจับตองไดเพื่อใหพนักงานสามารถนําความรูไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การถายโอนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยตัวแบบการ
จัดการฐานความรู (Socialization Externalization Combination Internalization : SECI) ดัง
ภาพที่ 6 กระบวนการจัดการฐานความรู SECI Model
ความรู้
ในตัวคน

ความรู้
ในตัวคน

แลกเปลี่ยนความรู้

สร้ างความรู้

เปลี่ยนความรู้

เชื่อมโยงความรู้

ความรู
แจงชัด

เป็ นปั ญญา

ความรู
แจงชัด
ภาพที่ 6 กระบวนการจัดการฐานความรู SECI Model
ที่มา: Nonaga Ikujiro. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create
The Dynamics of Innovation. (New York: Oxford University, 1995).
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จากภาพที่ 6 ที่คิดคนโดย กระบวนการในการสรางความรูที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง ความรูที่
ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูที่ฝงลึกอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ที่เปนพลวัตร
กลายเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (Nonaka, 2014)
กระบวนการจั ด การฐานความรู มี ทั้ ง หมด 4 ขั้น ตอนด ว ยกั น ประกอบด ว ย 1) การ
แลกเปลี่ยนความรูที่อยูในตัวบุคคลผานเครือขายสังคม โดยการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ ในการปรึกษาหารือระหวางการทํางานใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อ
พัฒนาความรูตอไป 2) การสรางความรูจากผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ (Externalization) โดยการปนความรู
จากประสบการณที่ฝงในตัวบุคคล มาเปนถายทอดความรูที่ชัดแจงใหผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรู เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติงานไดงายขึ้น 3) การเชื่อมโยงความรู (Combination) แสวงหาความรูจากภายนอก
แลวบูรณาการเชื่อมโยงความรูเหลานั้น ใหเขากับบริบทขององคการ เปนโมเดลและภาษาขององคกร
ใหสามารถนํามาประยุกตใชงานได 4) เปลี่ยนความรูเปนปญญา (Internalization) เปนการนําความรู
ที่ไ ดมาลงมือสูการปฏิบัติจะเกิดการซึ มซับเปนประสบการณ จนกลายเปนป ญ ญา ที่ฝง อยูในตัว ผู
เรียนรู แลวนําไปถายทอดเพื่อเกิดการหมุนเวียนความรูตอไป (Algorta and Zeballos, 2011)
การจัดการความรูถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาองคการ โดยองคการสามารถพัฒนา
ไดนั้นตองอาศัยความรูทางการจัดการหลายดาน เพื่อมาสรางกลยุทธทางดานการจัดการ ไมวาจะเปน
ดานการทํางานเปนทีมดานการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคการมีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดการความรูนั้น ถือเปนปจจัยหลักที่สําคัญรวมกับการทํางานเปนทีมเพื่อผลักดันใหองคการเกิดความ
กาวหนา นําไปสูการพัฒนาองคการที่มีประสิทธิภาพ (Campbell, 2002) โดยจะเห็นไดจากภาพที่ 7
กลยุทธ์การวางแผน

กลยุทธ์การทํางานเป็ นทีม

กลยุทธ์เร่งด่วน

กลยุทธ์ การจัดการ

กลยุทธการวางตําแหนง
ผลิตภัณฑ

กลยุทธ์การจัดการคามรู้

กลยุทธการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย

ภาพที่ 7 แผนภาพกลยุทธการพัฒนาองคการ
ที่มา: Campbell, David J. Business strategy : an introduction. (Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003)
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จากภาพที่ 7 แผนภาพกลยุทธการพัฒนาองคการ เห็นไดวากลยุทธการทํางานเปนทีมที่
เหมาะสมนั้น จะเกิดไดจากกลยุทธการวางแผน กลยุทธการวางตําแหนง ผลิตภัณฑ กลยุทธเรงดวน
และกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย จะสงผลใหเกิดกลยุทธการทํางานเปนทีม และกลยุทธการ
จัดการความรู อันนํามาสูองคกรแหงการเรียนรูที่มีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปน
องคการแหงความสรางสรรคที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยูตลอดเวลา และนําไปสูการพัฒนาองคการในที่สุด
แนวคิดการจัดการคนเกง (Talent Management)
คนเกงคือบุคคลที่มีศักยภาพในองคการ ถาผูบริหารในองคการมีความสามารถในการ
จัด การคนเก ง ได แ ล ว จะทํ า ให อ งค การนั้ น บรรลุ เ ป าหมายได โ ดยงา ย โดยองค การจะไม ป ระสบ
ความสําเร็จ จากภาวการณแขงขัน หรือสรางการเติบโตใหกับองคการไดหากปราศจากพนักงานที่เกง
หรือมีศักยภาพ (Schweyer, 2004) โดย ดิบเบิล (Dibble, 1999) ไดใหความหมายวา คนเกง คือ
บุคลากรที่ทําผลงานไดโดดเดนแตกจากพนักงานทั่วไปในองคการ เพื่อใหองคการสามารถสรางสรรค
และสงมอบสินคาและบริการที่ดีใหกับลูกคา และ (Robertson and Abby, 2003) ไดกลาววา คนเกง
คือบุคคลที่ถูกคาดหวังจากบุคลากรในองคกรที่จะสรางผลงานไดโดดเดนกวาบุคคลอื่นทั้งในปจจุบัน
และอนาคต สวน ไมเคิล และ เอกเซลโรด (Michaels and Axelrod, 2014) ไดอธิบายวาคนเกง
หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค รวมถึง มีศักยภาพ ความสามารถดานสติปญ ญา ภาวะทาง
อารมณ บุ คลิก ภาพ รวมถึง พรสวรรค ที่โ ดดเดน กว าบุค คลอื่น ดัง นั้น คนเกง จึง หมายถึ ง บุ คคลที่ มี
ความสามารถดานอารมณ และดานสติปญ ญาโดดเดน แตกต างจากบุคคลอื่น โดยคนเกง นั้นจะมี
ความสําคัญ ชวยนําพาองคการใหกาวหนาเติบโตไปได โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูในการจัดการ จาก
ภาพที่ 8 กระบวนการจัดการคนเกงประกอบดวยกระบวนการ 5 ประการ
ดูแลคนเกง
จัดการโครงสราง
องคการคนเกง

การจัดการการทํางาน

พัฒนาคนเกง

ใหรางวัลคนเกง

ภาพที่ 8 กระบวนการจัดการคนเกง
ที่มา: 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
สง ผลใหองคการมีประสิทธิภาพไปดวย โดยกระบวนการจัดการคนเกงตามแนวทางของ กรุบเมน
(Gubmen, 1998) กระบวนการจัดการคนเกงตามภาพที่ 8 มีทั้งหมด 5 ประการ ประกอบดวย 1)
ดูแล คนเกง (Staffing) โดยกระบวนการนี้เปนกระบวนการตั้งแต การสรรหา คัดเลือกคนเกง เขามา
ทํางาน ดูแลการทํางาน รวมถึงการเลิกจางคนเกง 2) จัดการโครงสรางองคการคนเกง (Organizing)
โดยจัดสรรสรางโครงสรางในการทํางานที่เหมาะสมเพื่อใหการทํางานแตละฝายสามารถเชื่อมโยงไปยัง
คนเกง ได หรืออาจมี การสรา งทีม คนเกง โดยเฉพาะ สํ าหรั บสร างการเปลี่ย นแปลงใหกับ องค การ
(Kotler, 2000) 3) พัฒนาคนเกง (Leaning) เปนการสรางกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหคนเกงไดพัฒนา
ศักยภาพ 4) การจัดการการทํางาน (Performing) เปนกระบวนการมอบหมายเปาหมายองคการให
คนเกงเปนผูจัดการดําเนินงาน การกําหนดวิธีการทํางานใหคนเกง รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการ
ทํางานของคนเกง 5) การใหรางวัล (Rewarding) เปนการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับจูงใจให
คนเกงมีความกระตือรือรนใน การทํางาน เพื่อนําพาองคการไปสูเปาหมายที่ตั้งไวได (Wenzel, 2016)
แนวคิดหวงโซอุปทาน และการจัดการโลจิสติกส (Supply chain and Logistics)
แนวคิดการจัดการหวงโซคุณคา เปนแนวคิดที่แสดงภาพรวมในบริหารจัดการทั้งทางตรง
และทางออมในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่สนองตอบความตองการของลูกคา (Chopra and
Meindl, 2001) โดยทุกขั้นตอนประกอบไปดวย การวางแผน จัดหา ผลิต สงมอบ รวมถึงการสงคื น
สินคา ตั้งแตผูขายไปจนถึงการสงมอบใหแกลูกคา (Sanchez et al., 2013) โดยการจัดการหวงโซ
คุณคานี้ เปนกลยุทธในการบริหารการไหลของกระบวนการนําเขาปจจัยการผลิตไปจนถึงปจจัยสงมอบ
สินคา (Handfield and Nicholas, 2002) กิจกรรมหวงโซคุณคานั้นเปนการแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม
ในการทํางานเพื่อใหองคการสามารถสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพใหแกลูกคาได
โดยพ็อตเตอร (Porter, 1985) ไดกลาววาทุกองคการตองสรางกลยุทธในการจัดการ
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ องคกรตองหาจุดยืนในการสรางความไดเปรียบ
ใหกับองคการ ทั้งดานตนทุน ความแตกตางในผลิตภัณฑ และมุง เนนลูกคา โดยเปนการดําเนินการ
ผานกิจกรรมตั้งแตตนน้ําไปยังปลายน้ํา (Jabbour et al., 2016)
จากภาพที่ 9 แผนภาพหวงโซคุณคา จะเห็นไดวาถาเราเขาใจถึงกิจกรรมในหวงโซคุณคา
จะชวยสงผลใหองคการนั้นจะมีศักยภาพเหนือคูแขง กิจกรรมหวงโซคุณคาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
1) กิจกรรมหลัก และ 2) กิจกรรมสนับสนุน โดยกิจกรรมหลักประกอบดวย โครงสรางพื้นฐาน การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการ โดยกิจกรรมเหลานี้ จะชวยสง เสริมให
องคการมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสินคาและเกิดนวัตกรรมใหมๆอยูเหนือคูแขงได สวนกิจกรรม
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สนับสนุนประกอบดวย การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินคา การตลาด และการบริการเพื่อ
สงมอบคุณคาใหลูกคา โดยกิจกรรมสนับสนุนนั้น เปนกิจกรรมที่เปนการควบคุม และดําเนินการผลิต
ใหไดคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา (Alkaff et al., 2016)

โครงสรางพื้นฐาน
กิจกรรม
สนับสนุน

การจัดการทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาเทคโนโลยี

ส่วนแบ่ง
กําไร

การจัดหา
วัตถุดบิ การผลิต

กระจาย การตลาด การบริการ
สินค้ า การขาย

ส่วนแบ่ง
กําไร

กิจกรรมหลัก
ภาพที่ 9 แผนภาพหวงโซคุณคา
ที่มา: Porter, Michael E. Competitive Advantage. (New York: Free Press.1985)

การจัดการโลจิสติกสเปนกระบวนการที่อยูในสวนหนึ่ง ของหวงโซคุณคา โดยเปนการ
วางแผน ควบคุม เคลื่อนยายและไหลเวียนของขอมูล เพื่อใหเกิดการจัดการตนทุนอยางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ และสงมอบสินคาไปสูลูกคาไดอยางตรงความตองการ (Sanchez et al., 2013) ทํา
ใหสินคามีคุณคาในสายตาลูกคา โดยคริสโตเฟอรและเพค (Christopher, 1992) ไดอธิบายวาคุณคา
ในสายตาลูกคาคือผลประโยชนที่ลูกคาไดรับนั้น สูงกวาตนทุนรวมในการเปนเจาของสินคานั้น
โลจิ ส ติ ก ส ถื อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การกระบวนการต า งๆ ในการจั ด การสิ น ค า
จนกระทั่ง สง มอสิน คาใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยแหง ความสําเร็จในการจัดการโลจิ
สติกส ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก 1) สามารถสรางความแตกตางใหกับลูกคา โดยอาจเริ่มตั้งแตการ
รับมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเจาของปจจัยการผลิตเพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพให กับลูกคา 2) เปน
ผูนําดานตนทุน โดยเริ่มตั้งแตพยายามจัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาไมแพง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแขงขัน 3) ตอบสนองลูกคาอยางทันทวงที โดยเปนการที่องคการสามารถตอบสนองการผลิต
ใหตรงตามความตองการลูกคาไดอยางรวดเร็วทันตอความตองการของลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อยูเสมอ (Vatalis et al., 2013)
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การจัดการตนทุนดานโลจิสติกส เปนการจัดการตนทุนโลจิสติกสระดับภาพรวม โดยการ
จัดกลุมกิจกรรมโลจิสติกสระดับภาพยอยใหเปนหมวดหมู เพื่อวิเคราะหภาพรวมของการบริหารการ
จัดการกระบวนการโลจิสติกส ทั้ง ระบบ จากภาพที่ 10 แสดงภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของ
กิจกรรมโลจิสติกส โดยแบงออกเปน 6 กิจกรรมหลัก เพื่อใหมีการจัดการดานตนทุนโลจิสติกสไดอยาง
เชื่อมโยงในทุกกิจกรรมของโลจิสติกส (Lambert, 1997)
โดยในแตกิจกรรมประกอบดวย (Chen, 2011) องคประกอบสําคัญ 6 ดาน 1) ตนทุน
การใหบริการลูกคา (Customer Service Cost) ปจจัยสําคัญในการกําหนดระดับการใหบริการลูกคา
ที่สําคัญ ประกอบดวย ตนทุนคาเสียโอกาสในการขายทั้ง ที่เปนปจจุบันและอนาคตเพราะความไม
พอใจของลูกคาตอการใหบริการขององคกร งบประมาณที่ใชไปเพื่อสนับสนุนการบริการแกลูกคา
รวมถึงการจัดหาอะไหลและการใหบริการสนับสนุนอื่นๆ อีกทั้งคาใชจายในการจัดการสินคาสงคืน ซึ่ง
กิ จ กรรมต า งๆ เหล า นี้ จ ะส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค า อั น นํ า มาซึ่ ง ความประทั บ ใจที่ มี ต อ
ผลิตภัณฑ 2) ตนทุนคาขนสง (Transportation Cost) กิจกรรมสนับสนุนการขนสงทําใหเกิดตนทุน
คาขนสงสามารถพิจารณาไดหลายรูปแบบอยูกับหนวยในการวิเคราะห และตนทุนสามารถแบงไดตาม
ประเภทของลูกคา ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย เชน ตนทุนขนสงขาเขากับตนทุนขนสงขาออก
ตน ทุน เหล านี้แปรผัน ตามปริมาณการขนส ง น้ํ าหนัก ระยะทาง และจุ ดตนทางและจุด ปลายทาง
นอกจากนี้ตนทุนและบริการยังผันแปรตามวิธีการ รวมถึงรูปแบบการขนสง
ตนทุนการใหบริการลูกคา
ตนทุนเก็บรักษาสินคาคงคลัง

ตนทุนคาขนสง

ตนทุนคลังสินคา

ตนทุนการจัดซื้อ
ตนทุนการสั่งซื้อและ
ขอมูลการสั่งซื้อ

ภาพที่ 10 ภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของกิจกรรมโลจิสติกส
ที่มา: Lambert M. Douglas, James R. Stock,and Lisa M. Ellram. Fundamentals logistics management
International editions. (Boston: McGrawHill. 1998)

ตนทุนที่สําคัญประการตอมา 3) ตนทุนคลังสินคา (Warehousing Cost) ตนทุนสินคา
คงคลัง เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในคลัง สินคาและการจัดเก็บสินคา การเลือกสถานที่ตั้ง โรงงานและ
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คลังสินคา ตนทุนเหลานี้ผันแปรไปตามจํานวนและสถานที่ตั้งของคลังสินคา 4) ตนทุนการสั่งซื้อและ
ขอมูลการสั่งซื้อ (Order Processing and Information Cost) ตนทุนการสั่งซื้อ ไดแก ตนทุน ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการสั่งซื้อ การกระจาย การติดตอสื่อสาร และการพยากรณความตองการของ
ลูกคา ตน ทุน เหลานี้มีความสําคัญตอการยกระดับการใหบริการลูกคา และการควบคุมตน ทุนโลจิ
สติกส สวนตนทุนขอมูลการสั่งซื้อ ไดแก การสงคําสั่งซื้อ การบันทึกคําสั่งซื้อ การประมวลคําสั่งซื้อ
และตนทุนที่เกี่ยวของกับทั้งภายในและภายนอก 5) ตนทุนการจัดซื้อ (Lot Quantity Cost) โดย
หลักการแลวจะขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่จัดหาและผลิต ตนทุนจะประกอบดวย ไดแก การจัดซื้อและ
การผลิต ซึ่งแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินคาหรือความถี่ในการสั่งซื้อ 6) ตนทุนในการ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Cost) กิจกรรมที่ทําใหตนทุนในการเก็บรักษาสินคาคง
คลังเพิ่มสูงขึ้น ไดแก การควบคุมสินคาคงคลัง การบรรจุภัณฑ การซอมแซมและการทําลายสินคาที่
ชํารุด โดยทั่วไปแลว ตนทุนที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาสินคาคงคลังจะแปรผันกับปริมาณสินคาคง
คลัง ไดแก ตนทุนเงินทุน ตนทุนคาเสียโอกาส ตนทุนในการดูแล และตนทุนพื้นที่จัดเก็บสินคา และ
ตนทุนความเสี่ยงจากการจัดเก็บสินคา (Lambert, 1997)
แนวคิดการควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพเปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดการหวงโซคุณคาใหมีประสิทธิภาพ โดย
มีพื้น ฐานของกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ โดยมีวิธีการทางดานสถิติหรือการซอมบํารุง และการ
ปองกันตาง ๆ จะเปนสวนหนึ่งของระบบการควบคุมคุณภาพ โดยวัง และคณะ (Wang et al., 2012)
โดยใหความหมายการควบคุณภาพวา เปนการสรางความพึงพอใจแกลูกคาดวยตนทุนต่ําสุดและเสนอ
แนวคิด ในการพัฒนาคุ ณภาพทั้ ง ระบบไมใ ชเ ฉพาะส วนของการผลิ ตเท านั้ น โดยแนะนํา ใหมี การ
ควบคุมคุณภาพกอนที่ปญ หาจะเกิดขึ้นไมใชการควบคุมและตรวจสอบหลังจากการผลิตเสร็จลุลวง
แลว อีกทั้ง โทโดรัท (Todorut, 2012) ยังกลาววาการควบคุมคุณภาพนั้นไมไดหมายความถึงสิ่งที่ดี
ที่สุดในการผลิตเทานั้น แตหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกคาทั้งทางดานการใชงานและราคาขาย
การจั ด การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การจั ด การควบคุ ม ต อ งมี แ นวทางจั ด การ 4 ขั้ น ตอน
ประกอบดวย 1) กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพ 2) ประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
3) ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดี 4) วางแผนและพัฒนาทุกกระบวนการที่มีผลตอการนําไปสูมาตรฐาน โดย
กิจกรรมการควบคุมคุณภาพเปนงานที่มุงเนนกระบวนการควบคุมใหสินคามีคุณภาพ ตอบความตองการ
ของลูกคา การควบคุมคุณภาพควรมีการควบคุมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมหลักที่อยูในหวงโซคุณคา
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน (Arslankaya and Atay, 2015)
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เปนเครื่องมือที่นํามาใชเพื่อการจัดการควบคุมการกระบวนการ
ทํางานในองคการใหทํางานเปนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง
(7 QC-Tool) คิดคนโดย อิชิกาวา (Ichikawa) เริ่มตั้งแตการออกแบบ วางแผนไปจนกระทั่งสงมอบ
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ผลิตภัณฑใหแกลูกคา ประกอบดวย 1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เปนตารางที่ใชในการเก็บขอมูล
รวบรวมขอมูลในกรรมวิธีการผลิต เพื่อนําขอมูลมาใชในการจัดทําฮีสโตแกรม แผนภูมิพาเรโต และนํา
ตาราง และแผนภูมิเหลานี้ มาใชในการวางแผนในการแกปญหาตาง ๆ ในการทํางานตอไป 2) ฮีสโตแกรม
(Histogram) คือกราฟแทงที่แสดงการแจกแจงความถี่ของขอมูล ที่เก็บรวบรวมในการจัดการเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพ เปรียบเทียบมาตรฐานแนวโนมเขาสูสวนกลาง เพื่อวิเคราะห
หาวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นแตกตางจากมาตรฐานเทาใด 3) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เปน
กราฟแทงที่เรียงลําดับขนาดของขอมูล จากนั้นนําปญหาหรือสาเหตุมาจัดหมวดหมูแบงแยกประเภท
แลวเรียงลําดับความสําคัญ จากนอยไปหามากเพื่อแสดงสัดสวนใหเห็นวาแตละปญหามีสัดสวนเทาใด
เมื่อเทียบกับปญหาทั้งหมด 4) ผังกางปลา (Fish-bone Diagram) จากภาพที่ 11 เปนภาพสําหรับ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญ หาตาง ๆ เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการจัดการปญหาเหลานั้นอยางเปน
ระบบ เพื่อหาสาเหตุความผิดพลาดในการทํางาน 5) กราฟ (Graph) เปนสวนหนึ่งของรายงานตางๆ
เพื่อใชรายงานผลเพื่อใหหัวหนางานอานรายงานผลการปฏิบัติงานใหเขาใจถึงปญ หาที่เกิดขึ้น และ
สามารถหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดงายยิ่งขึ้น 6) แผนภูมิกระจาย (Scatter Diagram)
เปนแผนภูมิที่แสดงถึงลักษณะความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัววา มีลักษณะความสัม พันธกันอยางไร
โดยเปรียบเทียบความสําพันธใหเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นไดงาย 7) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เปน
แผนภูมิที่ใชควบคุมกระบวนการผลิต โดยเขียนขอบเขตที่ยอมรับไดของคุณลักษณะตามขอกําหนดเพื่อ
ใชควบคุมการผลิต และตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขององคการ (Seal and
Mattimoe, 2014)
สาเหตุ
เครื่องมือ

กระบวนการ

ผลกระทบ
บุคลากร

ปญหา
สาเหตุรอง
สาเหตุหลัก

วัตถุดิบ

สภาพแวดลอม

การจัดการ

ภาพที่ 11 แผนผังกางปลาเพื่อหาสาเหตุของปญหา
ที่มา: Oakland, John S.Total quality management : text with cases. (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007)
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โดยสวนสําคัญของการควบคุมคุณภาพนั้นตองมีควบคุมการทํางานใหเกิดความผิดพลาด
นอยที่สุด โดยเริ่มตั้ง แตแบบแผนที่ใชสําหรับการดําเนินงาน โดยการควบคุมคุณภาพการออกแบบ
แบงเปน 3 สวน คือ 1) ออกแบบระบบ (system design) เปนการออกแบบกระบวนการทํางานเพื่อ
นําไปสูผลิตภัณฑที่ตรงความตองการของลูกคา 2) ออกแบบขอกําหนด (parameter design) เปน
การออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุดภายใตทรัพยากรที่มี เพื่อไมให
เกิ ด ปญ หาจากทรั พยากรไมเ พี ยงพอในการผลิ ต รวมถึง สรา งผลิ ต ภัณ ฑ ไ ด ต รงกั บความต องการ
ผูบริโภคมากที่สุด และ 3) การออกแบบความคลาดเคลื่อน (tolerance design) เพื่อลดความไม
แนนอน และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต Rahimi et al., 2010)
แนวคิดการจัดการเพื่อลดความสูญเปลา (Lean Management)
เปนแนวคิดสําหรับเพื่อลดความสูญ เปลาที่เกิดจากกระบวนการทํางานโดยเริ่มตั้ง แต
ขั้น ตอนการสรรหาวัตถุดิบไปจนถึงขั้นสงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคา โดยแนวคิดนี้ไดเริ่มมีมาตั้ง แต
ค.ศ. 1980 เปนชวงที่องคกร โตโยตามอเตอรสามารถผลิตรถยนต และทํายอดขายไดเปนอยางมากจึง
ทําใหมีผูเชี่ยวชาญหลายคนไดสนใจที่จะศึกษาความสําเร็จขององคกรแหง นี้ (Balle and Balle,
2005) จากการศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑรถยนตขององคกรโตโยตามอเตอรนั้น พบวาสิ่งที่
สําคัญคือแนวคิดภาพวาดที่สมบูรณแบบ จากภาพที่ 12 ภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของกิจกรรม
การจัดการลดความสูญเปลา

กระดาษแนวคิด

ออกแบบ
ระบบงาน

เกณฑ
มาตรฐาน

เครื่องมือการ
จัดการลีน
ความพอใจลูกคา

การจัดการทรัพยากรมนุษย
การจัดการลีน
เทคนิคการ
ทํางาน

ติดตอสื่อสารถึง
ลูกคา

ปรับปรุงการ
ทํางาน

เวลาสงมอบ
การบูรณาการ
ของผูผลิต

ราคาขาย

การพัฒนาความรู
ภาพที่ 12 ภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของกิจกรรมการจัดการลดความสูญเปลา
ที่มา: Balle Freddy and Balle Michael. Lean development. Autumn 2005. (Business Strategy Review. 2005)
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แนวคิดการจัดการเพื่อลดความสูญเปลานี้มีหลักการอยู 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เรียกวา
กระดาษแนวคิด เปนขั้นแนวคิดที่ออกแบบลงในกระดาษของหัวหนาวิศวกร ที่ตองออกแบบใหเกิดขอผิ
ลพลาดนอยที่สุดเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกระบวนการ
เปนการออกแบบระบบกระบวนการทํางานใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางานใหเกิดความสูญเปลานอย
ที่สุด ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบมาตรฐาน เปนขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดที่มีมาตรฐานการตอง
ระบุในการออกแบบ ขั้นตอนที่ 4 เครื่องมือลีน เปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมปรับปรุงการผลิตใหแต
ละขั้ น ตอนลดความสู ญ เปลาใหเ หลือ นอยที่สุด และคงเหลือไวซึ่ ง คุณ คาที่ ตอบความต องการใหแ ก
ผูบริโภคมากที่สุด โดยทั้ง 4 ขั้น ตอนเมื่อนํามาผานกระบวนการจัดการทั้ง ทางดานทรัพยากรมนุษย
ทางดานการจัดการใหเกิดลีน รวมถึงองคประกอบในการทํางานตางๆ ทั้งทางดานเทคนิคในการทํางาน
ทางดานการติดตอสื่อสาร การปรับปรุงการทํางาน และการบูรณาการองคประกอบตางๆของผูผลิต ได
อยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการและองคประกอบเหลานี้จะนําไปสูความพอใจของลูกคา เวลางาน
ทํางานทุกขั้นตนไปจนกระทั่งสงมอบลดลง อีกทั้งตนทุนการผลิตลดลง สงผลใหราคาขายลดลงตามไป
ดวย เพื่อสรางคุณคาที่สูงสุดใหแกลูกคา
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean) มีแนวคิดใหเกิดคุณคาในการสรางผลิตภัณฑที่ลดความ
เสีย และคงไวซึ่งคุณคาในผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดความสูญเปลาหรือเปลาประโยชนในทุกขั้นตอนให
นอยที่สุดดวยหลักแหง คุณคา 5 ประการ (Osman et al., 2016) ไดแก 1) ระบุคุณคาหรือ
คุณลักษณะของสินคาและบริการที่ลูกคาตองการ ทั้งลูกคาภายในและภายนอก 2) สรางกระแสคุณคา
หรือวางระบบงานทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแตการออกแบบ การวางแผนและการผลิตสินคา การจัดจําหนาย
ฯลฯ โดยพิจารณาถึงกิจกรรมที่ไ มเพิ่มคุณคาและเปนความสูญ เปลา แลวเลือกใชเฉพาะสิ่งที่จําเปน
จริงๆ ในการสรางสินคาและบริการ เพื่อตอบความตองการของลูกคา 3) ทําใหระบบกิจกรรมตางๆ ที่
สรางขึ้น สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดยปราศจากการติดขัด การออม การยอนกลับ การรอ
คอย รวมทั้งการเกิดของเสียในกระบวนการ 4) การใชระบบดึง คือระบบที่จะดําเนินการตามความ
ตองการของลูกคา 5) สรางคุณคา และกําจัดความสูญเปลา อยางตอเนื่อง (Nielsen et al., 2016)
ในการค น หาความสู ญ เปล า ที่ ถู กซ อ นไว และกํ า จั ด ออกไปเพื่ อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตอบสนองความตองการลูกคาสูงสุด โดยการนําระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกตใชนั้น สามารถทํา
ไดดวย 7 ขั้น ตอนหลัก (ชัยนัน ท แสงสุระธรรม, 2550) ดัง นี้ 1) การเตรียมความพรอมดานตางๆ
ไดแก สถานที่ เครื่องมืออุปกรณที่จําเปน บุคลากรและชองทางการสื่อสารภายในระหวางสมาชิกผู
ดําเนินโครงการ รวมถึงการฝกอบรมใหความรูของระบบลีนแกผูบริหารและคณะทํางาน 2) การระบุ
คุ ณ ค า ของสิ น ค า และบริ ก ารที่ ลู ก ค า ต อ งการ ทั้ ง ภายนอกและภายใน แล ว สรุ ป เป น ข อ กํ า หนด
สวนประกอบ กระบวนการ และรายละเอียดการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคการถายทอดความตองการ
ของลูกคาสูผลิตภัณฑ (Quality Function Deployment: QFD) 3) การสํารวจสถานะปจจุบันของ
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กระบวนการทั้งหมด แลวสรุปบนแผนภาพกระแสคุณคา (Value Stream Mapping) เพื่อระบุปญหา
และนําไปใชในการวางแผนพัฒนากระแสคุณคาในขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนตอมา 4) การประเมินสภาพของกระบวนการ ตัวชี้วัดผล และเปาหมายของ
โครงการตามแนวทางของระบบลีน (LEAN Assessment) เพื่อนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนา
กระบวนการ 5) การวางแผนและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแผนภาพกระแสคุณคาอนาคต
(Future Value Steam Mapping) รวมกับการใชเครื่องมือพัฒนาที่เหมาะสม (ตามโครงสรางของ
ระบบข า งต น ) โดยพิ จ ารณากิ จ กรรมที่ ไ ม เ พิ่ ม คุ ณ ค า และเป น ความสู ญ เปล า ในทุ ก ขั้ น ตอนจาก
แผนภาพกระแสคุณคา (Value Steam Mapping) ที่สรางขึ้น 6) การขับเคลื่อนกิจกรรมตามกระแส
คุณคา (Value Steam) อยางตอเนื่อง เนนเฉพาะสิ่งที่ลูกคาตองการ โดยการควบคุมระบบการผลิต
แบบลีน รวมกับการสรางระบบคัมบัง (Kanban) ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ ของระบบดึง 7) การสราง
คุณคาและกําจัดความสูญเปลาอยางตอเนื่อง ดวยการคนหาความสูญเปลาที่มองไมเห็น แลวปรั บปรุง
กระบวนการดวยระบบการผลิตแบบลีน พรอมทั้งขยายผลสูบริเวณอื่นๆ ไปจนถึง Supply Chain อัน
ไดแก ลูกคา ผูสงมอบ และผูรับเหมาชวงการผลิต
แนวคิดการจัดระบบ 5ส
หลั กการจั ดการ 5ส ได มี การดั ดแปลงมาจาก หลั กการเซริ (Seri) ที่ แปลว าสะสาง ของ
ประเทศญี่ปุน โดย 5ส ถือเปนเทคนิคการจัดระบบ หรือวิธีการจัดการปรับปรุงสถานที่ทํางาน หรือสภาพ
การทํางานใหเกิดความสะดวก ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด ที่เอื้อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทํางาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน อันเปนปจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต (เรวัตร ชาตรี
วิศิษฏ, 2554) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสํารวจ แยกแยะสิ่งของ และจัดใหเปนหมวดหมู เชน ของที่
จําเปนตองใช และที่ไมจําเปนแยกออกจากกัน ของที่ใชเปนประจํากับที่ไมคอยไดใช ของที่มีคากับของที่
ไมมีคาราคาถูกควรพิจารณาแยกออกมาใหชัดเจน จัดแบงแยกเปนหมวดหมูตามชนิด หรือประเภทของ
สิ่งของ เชน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน เครื่องจักร ฯลฯ สิ่งใดที่ไมตองการใชประจํา
ใหจัดแยกไปเก็บในอีกพื้นที่หนึ่ง เพื่อใหเหลือเฉพาะสิ่งของที่จําเปนตองใชในที่ทํางานเทานั้น และสิ่งของ
ใดที่แนใจวาใชไมไดแลวตองกําจัดออกไป (Seiketsu, 2002) ทําใหเกิดสวัสดิภาพที่ดีในการทํางานแก
พนักงาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และไดผลลัพธในการทํางานที่ดี
โดยกิจกรรม 5ส นั้นมีการปรับปรุง ทั้งหมด 5 กระบวนการ โดยวัตถุประสงคของ 5ส
นั้น เปนปจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ นับเปนเครื่องมือตัวแรกที่ถูกนํามาใช
กอนจะใชเครื่องมือระดับสูงขึ้นไป เชน TPM TQM และ ISO เปนตน โดยกําหนดให ส1 ,ส2 ,ส3 เปน
การจัดการในเรื่องของวัตถุสิ่งของเครื่องใชและสถานที่ สวน ส4 และ ส5 เปนการจัดการเรื่องของคน
โดยมีเปาหมายใหสถานที่ทํางานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ลดความสูญเปลาในการทํางาน สินคา
มีคุณภาพดี เปนที่ประทับใจของลูกคาตลอดไป จากภาพที่ 13 ภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของ
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กิจกรรม 5 ส กับการบริหารคุณภาพ จะเห็นไดวา เรื่องของคุณภาพ (Quality: Q) เรื่องของตนทุน
(Cost: C) เรื่องของการสงมอบ (Delivery: D) ความปลอดภัย (Safety: S) ขวัญกําลังใจในการทํางาน
(Morale: M) สิ่งแวดลอม (Environment: E) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics: E) นั้นเริ่มมา
จากการจัดการ 5 ส ทั้งสิ้น และสงผลตอไปถึง TQM TQC TPM JIT QC QCC และ ISO และนําไปสู
คุ ณ ภาพ การลดต น ทุ น การส ง มอบ ความปลอดภั ย ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน สิ่ ง แวดล อ ม
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ที่มีคุณภาพ

ภาพที่ 13 ภาพรวมเชื่อมโยงความสัมพันธของกิจกรรม 5 ส กับการบริหารคุณภาพ
ที่มา: ณัฐกาญจน สุวรรณปฏิกรณ. คูมือกิจกรรมประยุกตใชตามขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :
2000. (กรุงเทพฯ : บริษัท ไดเรคท ออกาไนซิ่ง ซัพพลาย จํากัด. 2544). พิมพครั้งที่ 1: 108.
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กิจกรรม 5ส นั้น ส.ทุกตัวจะถูกกําหนดคํานิยามไวเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพดังนี้ 1) ส1 : สะสาง คือการแยกของที่จําเปนออกจากของที่ไม
จําเปนและขจัดของที่ไมจําเปนออกไปโดยกําหนดขั้นตอนไว 3 ขั้นตอนประกอบดวยสํารวจแยกขจัด
2) ส2 : สะดวก คือการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของตางๆในสถานที่ทํางานอยางเปนระบบเพื่อความ
สะดวกปลอดภัยและคงไวซึ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการทํางานโดยกําหนดขั้นตอนไว 4 ขั้นตอน
ประกอบดวย กําหนดของที่จําเปนแบงหมวดหมูจัดเก็บใหเปนระบบมีระเบียบบอยอยูใกลนานๆใชอยู
ไกล 3) ส3 : สะอาด คือการทําความสะอาด (ปด กวาด เช็ด ถู) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สถานที่
และใช เปนการตรวจสอบและบํารุงรักษาไปดวยโดยกําหนดขั้นตอนไว 4 ขั้นตอนประกอบดวย 3) กําหนด
พื้นที่รับผิดชอบขจัดตนเหตุของความสกปรกทําความสะอาดแมแตจุดเล็กๆปด กวาด เช็ด ถู พื้นใหสะอาด
4) ส4 : สรางมาตรฐาน คือการรักษามาตรฐานของความเปนระเบียบเรียบรอยใหคงอยูตลอดไปไมมี
สิ่งของไมจําเปนอยูในพื้นที่ไมมีสภาพรกรุงรังไมมีสิ่งสกปรกตกคาง 5) ส5 : สรางนิสัย คือการสราง
นิสัยในการมีจิตสํานึก ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและขอบังคับอยางเครงครัดรวมทั้ง
อบรมใหพนักงานรูจักคนควา และปรับปรุงสถานที่ทํางาน โดยประโยชนของกิจกรรม 5ส ทําใหเกิด
คุณคาในการพัฒนาคนใหปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเปนนิสัยที่ดีมีวินัย อันเปนรากฐานของระบบคุณภาพ
เพราะเปนกิจกรรมที่ฝกใหทุกคนรวมกันคิด รวมกันทําเปนทีม คอยเปนคอยไปไมยุงยาก ไมรูสึกวา
การปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัยเปนภาระเพิ่มขึ้นอีกตอไป ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคการดังตอไปนี้
สิ่งแวดลอมในการทํางานดี เปนการเพิ่มขวัญ กําลัง ใจใหแกพนักงาน ลดอุบัติเหตุในการทํางาน ลด
ความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุ เกินความจําเปน ลดการสูญ หายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ
ตางๆ พื้นที่การทํางานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่เกินความจําเปนออกไป เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
ในการทํางานมากขึ้นสถานที่ทํางานสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับ
ลูกคา รวมถึง สง ผลใหพนักงานมีการทํางานรวมกันเปนทีมมากขึ้นสรางความรูสึกเปน เจาของตอ
องคการของพนักงาน (Prajogo, 2016)
สรุปแนวคิดการจัดการองคการเพื่อนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการองคการ
แนวคิดทางการจัดการองคการนั้นมีสวนทําสําคัญที่ชวยสงเสริมในการทํางานใหองคการ
ไดมีประสิทธิภาพ ในองคการตองมีทักษะสําหรับ การทํางานอยู 3 ดานประกอบดวย การจัดการดาน
ความคิด เพื่อใหองค เปนองคกรแหงการเรียนรู และมีการจัดการความรู รวมถึงมีการนําคนเกงเพื่อมา
ใชงาน เพื่อใหองคกรเปนองคกรแหงความคิดสรางสรรค และเกิดการพัฒนาองคกร โดยการจัดการ
ดานความคิดนี้ ยังรวมไปถึงภาวะผูนํา ซึ่งถาผูนํามีแนวคิดวิสัยทัศนที่ดีจะมีสวนสําคัญทําใหองคกรไปสู
หมายที่ดีได สวนการจัดการดานเครื่องมือ เปนการจัดการเครื่องมือที่ชวยใหองคกรมีกระบวนการใน
การทํางานที่สงผลใหเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไมวาเครื่องมือดาน โลจิสติกส เครื่องมือดานการ
ลดการสูญ เปลา ดานการควบคุมคุณภาพ หรือ 5ส เพื่อนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพในการ
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ทํางาน และดานการบริหารงานบุคคลเพื่อใหการทํางานภายในองคการมีประสิทธิภาพนั้น ไดนํา
แนวทางจากแนวคิดหนาที่ในการบริหาร 7 ประการ POSDCoRB มาใช โดยหนาที่การบริหาร 7
ประการประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการ การสั่งการ การประสานงาน การ
รายงาน และการจัดทํางบประมาณ โดยจากแนวทาง ทั้ง 7 ประการ จะชวยทําใหเกิดการบริหารงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานนี้ จะเปนตัวกลางเชื่อมระหวาง การจัดการดานความคิด
และการจั ด การดา นเครื่อ งมื อ เนื่ อ งจากการจั ดการด านการบริห ารงานนั้ น เป นการจั ดการด า น
ทรัพยากรบุคคล โดยคนเปนบุคคลกรที่มีศักยภาพ ทั้งการนําการจัดการดานความคิด และการนําการ
จัดการดานเครื่องมือไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําการจัดการไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะชวยสงผลใหเกิดกระบวนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพขององคกร
2. การจัดการคุณภาพ
คุณภาพเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนในการทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ มี
สวนทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558 : 1)
โดยปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจตองปฏิรูปวิธีคิดแบบบูรณาการ ใหไดคุณภาพดวยตนทุนที่ต่ําลง โดย
ความสําเร็จทางธุรกิจองคกรนั้น ตองใชแนวคิดเชิง ระบบ มองภาพรวมทั้ ง องคกร เปนการใชแนว
ทางการจัดการคุณภาพรวม (กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2557)
การจัดการคุณภาพรวม เปนการจัดการที่ มุงเนนไปยังการปรับปรุงกระบวนการภายในองคกร
อยางตอเนื่องเพื่อใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑหรือบริการที่เกินกวาความตองการของลูกคา (Wang et al.,
2012) การจัดการคุณภาพรวมนั้นเกี่ยวของกับการลดการทํางานซ้ํา การมีสวนรวมของพนักงานและการ
ทํางานเปนทีม การออกแบบกระบวนการทํางาน และการแกปญหาอยางตอเนื่อง การจัดการคุณภาพรวม
กลายเปนนวัตกรรมการจัดการที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการผลิต
การส งมอบผลิ ตภัณฑที่มี คุณภาพสูงและบริการที่ สอดคลองกับความตองการของลู กคา ทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ (Zahra Safari, 2014)
ความหมายของคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ
คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมในการใชง านของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑหรือการ
บริการ (Juran and Gryna.1993) โดยเวอรมา และโบเยอร (Verma and Boyer, 2008) ไดอธิบาย
ไวเชนเดียวกันวา คุณภาพ หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑ หรือบริการในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่ตรงตามความคาดหวัง หรือเกินกวาความคาดหวังของผูลูกคา ครอสบี (Crosby,
1979) การทําไดตามที่กําหนดตามมาตรฐานโดยไมมีขอบกพรอง (Zero Defect) สวนทามามิ และ เซ
บาสเตียนเนลลิ (Tamimi and Sebastianelli, 1996) อธิบายวาคุณภาพคือสิ่งที่ดีเลิศ โดยปราศจาก
ขอบกพรองทางการผลิต หรือการบริการ
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ความหมายของการจัดการคุณภาพรวมนั้น นักวิชาการแตละทานใหความแตกตางกัน
ตามวิธีการหรือเทคนิคที่ใช (Ahire and Golhar, 1996) โดย สเตรนกราด และ ฟทซกริบบอนส
(Steingrad and Fitzgibbons, 1993) อธิบายวา การจัดการคุณภาพรวม เปนขั้นตอนและเทคนิคใน
การพยายามที่จะลดปญหาในกระบวนการทํางานของผลิตภัณฑ หรื อบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพขององคกร โดย บรุน (Brun, 2011) ไดอธิบายวา การจัดการคุณภาพรวมเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการพยายามที่จะจัดการการทํางานของทุกหนวยงาน ทั้งทางดานการตลาด การเงิน การ
ออกแบบ การผลิต การจัดซื้อ เทคโนโลยี และการจัดการทรัพยากรมนุษย อยางบูรณาการณเปนองค
รวมเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาและเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร สวนกิติศักดิ์ พลอย
พานิชเจริญ (2557) ไดเสนอวาการจัดการคุณภาพรวมเปนการเพิ่มระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
การบริการ หรือเปนการลดตนทุนในการผลิตลง
การจัดการคุณภาพเพื่อมุงสูลูกคา
สําหรับ เหตุ ผลหลัก ที่ทํ าให คุณ ภาพมีค วามสํา คัญ มากขึ้น เปน เพราะการแขง ขัน การ
แขงขันมีมาก อํานาจในการเลือกซื้อสินคาจึงอยูที่ลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะปจจุบันที่เกิดการ
เคลื่อนยายทรัพยากรไดอยางดายขึ้นจากขนสงระหวางประเทศที่มีประสิทธภาพดีขึ้น มีการลดการกีด
กัน ทางการคา รวมถึงมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจยิ่ง ขึ้น มีเทคโนโลยีสื่อสารที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสื่อ
ออนไลนทําใหผูบริโภคเขาถึง สินคาไดงายขึ้น รวมถึง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีทําใหตนทุนการผลิต
ต่ําลง อีกทั้งคุณภาพสินคาดีขึ้น โดยปจจัยเหลานี้ทําใหผูบริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาไดงายขึ้น
และสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากผูผลิตไมมีการปรับตัวผูบริโภคยอมหัน
ไปซื้อสินคาจากคูแขง แทน ดัง นั้นแนวทางที่องคการจะรักษาสวนแบง การตลาด ผูผลิตตองพัฒ นา
คุณภาพของสินคาและบริการสินคาของตนเอง โดยตองทําความเขาใจลูกคา
โดยการจัดการคุณภาพเพื่อมุงสูลูกคามีแนวคิดหลักอยู 4 สวน ดังตอไปนี้ สวนแรกซึ่ง
สําคัญที่สุดคือความตองการของลูกคา สวนที่ 2 คือ ความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบความตรงการของลูกคา และไมเกิดความสูญเปลามีสมรรถนะสูง ถากระบวนการ
อยูภายใตการควบคุมก็จะทําใหผลผลิตออกมาสม่ําเสมอ ถากระบวนการมีสมรรถนะสูง ผลผลิตที่
ออกมาก็จะเปนไปตามความตองการของลูกคาและทําใหลูกคาพึงพอใจ สวนที่ 3 คือการดําเนินงาน
โดยการดําเนินงานทุกอยางในกระบวนการผลิต ตองอาศัยขอเท็จจริง ไมใชอาศัยประสบการณ ไมวา
จะเปนการวิเคราะหการปรับปรุง กระบวนการการปรับปรุง สินคาและบริการ หรือการหาทางเพิ่ม
ความพึงพอใจใหกับลูกคา สวนที่ 4 คือ การแกปญหา (Problem Solving) ขั้นตอนของกระบวนการ
แกปญ หา ไดแก การระบุถึง ชองวางระหวางความจริง กับสิ่ง ที่ควรจะเปน การวิเคราะหสาเหตุการ
พัฒนาและประเมินทางเลือกที่เปนไปได การลงมือเปลี่ยนแปลงการติดตามดูผลกระทบและการแกไข
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนาสินคาใหผูบริโภคประทับใจยิ่งขึ้น โดยไมใช
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เพียงตอบความตองการตามที่ผูบริโภคคาดหวังเทานั้น แตองคการตองสามารถทําไดมากกวาความ
คาดหวังของผูบริโภค
ลําดับชั้นของการจัดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพมีหลายชั้น แตละชั้นกอใหเกิดแนวทางคุณภาพที่แตกตางกันการจัดการ
คุณภาพขั้นแรก คือ การตรวจคุณภาพ (Inspection) หมายถึง การตรวจตราวัดทดสอบและเปรียบเทียบ
กับคุณสมบัติที่กําหนดไว กระทําในระหวางการผลิตเมื่อพบวาสินคาไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด
ตองมี การคั ดออกเป น สิ น ค าบกพร อง ต อมาการตรวจนี้ ไ ด วิ วั ฒ นาการไปเป นการควบคุ มคุ ณภาพ
(Quality Control) เปนวิธีการที่อาศัยเทคนิคและมุงแกที่สาเหตุ เพื่อการผลิตใหมีคุณภาพมากขึ้น ลําดับ
ถัดมาการควบคุมคุณภาพไดขยับไปสูการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มีการวางแผนและ
กําหนดนโยบายเอาไว อย างเปน ระบบ เพื่อใหเกิดความมั่ นใจวาสินค าและบริการที่ ผลิตเป นไปตาม
มาตรฐานที่ตองการ การประกันคุณภาพจะเพิ่มเทคนิคและกิจกรรมอื่นๆ เขาไปในการควบคุมคุณภาพ
เชน การจัดทําคูมือคุณภาพ การกําหนดตนทุนคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ สรุปไดวาหัวใจ
สําคัญของการประกันคุณภาพ คือ การมุงปองกันปญหาลวงหนาเปนการเปลี่ยนวิธีจากเชิงรับเปนเชิงรุก
ในที่สุดกระบวนการจัดการคุณภาพก็พัฒนามาเปนการจัดการคุณภาพทั้งองคการ (Shi et al., 2016)
การจัดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพ เปนแนวทางการจัดการใหเกิดคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองคกรอยาง
ตอเนื่อง (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558) รูปแบบการจัดการคุณภาพรวมตามแนวคิดของ จูรานและเกรย
นา (Juran and Gryna, 1993) อธิบายวา การบริหารคุณภาพ เปนกระบวนการในการบริหาร
กิจกรรมที่จําเปนตอการทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคดานคุณภาพขององคกรเรียกวา ไตรศาสตร
การจัดการคุณภาพ (Quality Trilogy) ประกอบดวย 3 สวน จากภาพที่ 14 วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
ที่เนนความตองการของลูกคา คือ 1) การวางแผนที่มีคุณภาพ 2) การควบคุมคุณภาพ และ 3) การ
ปรับปรุงคุณภาพ
การวิจัยตลาด
(R)
ความคาดหวัง
ลูกคา

ออกแบบ

ผลิต

ขาย

(D)

(P)

(S)

ผลิตภัณฑ

ภาพที่ 14 วงจรคุณภาพของเดมมิ่งที่เนนความตองการของลูกคา
ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม. (กรุงเทพฯ: ส.ส.ท.2557)
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องค ป ระกอบที่ 1 คื อ การวางแผนที่ มี คุ ณ ภาพ การวางแผนที่ มี คุ ณ ภาพนั้ น ต อ ง
ตอบสนองความตองการของลูกคา จากภาพที่ 13 เพื่อใหบรรลุเปาหมายความสามารถในการทํากําไร
ใหแกองคกร (กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ , 2557 : 23) และเพื่อการจัดการดานการผลิตภัณฑและ
บริการไดอยางมีคุณภาพเพื่อใหองคกรนั้นสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558)
การวางแผนกระบวนการผลิตที่ตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบดวย การ
ออกแบบ (D-design) การผลิต (P-production) การขาย (S-sales) และการวิจัยตลาด (R-market
research) โดยกระบวนการนี้เปนกระบวนการสําคัญที่ชวยตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
อยางเปนขั้นเปนตอน (กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2557 : 22)
องคประกอบที่ 2 คือ การควบคุมคุณภาพ ในการควบคุมคุณภาพถือเปนเกณฑกําหนด
มาตรฐานในการทํางานเพื่อลดขอผิดพลาดในการทํางานจนกระทั้งขอบกพรองในการปฏิบัติงานเปน
ศูนย (Zero Defect) (Crosby, 1979) แนวทางการควบคุมคุณภาพประกอบการการกําหนดหนวย
หรือมาตรฐานในการวัด และการกําหนดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ แนวทางควบคุมคุณภาพ
ตองคํานึง ถึง ความตองการของลูกค า และผลิ ตภัณฑที่มี คุณภาพ รวมถึง เกณฑมาตรฐานที่เปน ที่
ยอมรับ เพื่อเกิดความยั่งยืนกับองคกร (Ishikawa, 1985)
การกําหนดเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือการบริการ ในการวางแผนการจัดการนั้น
ตองมีขอกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือการบริการที่เปนมาตรฐานขององคกร เพื่อใหเกิดการ
ผลิต และการบริการที่ตรงกับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ และบริการ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558 :
85) โดยการวัดมาตรฐานองคกรตองมีเกณฑกําหนดเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา และมี
คุณภาพ รวมถึงตรงกับมาตรฐานที่สังคมยอมรับ (Verma and Boyer, 2008)
องค ประกอบที่ 3 แนวทางการปรั บปรุ ง คุณ ภาพอยา งตอ เนื่อ งนั้น เปน แนวทางเพื่ อ
ตอบสนองความต อ งการของลู กค า ซึ่ ง ลูก คา มี ความต องการที่ หลากหลาย และเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา ดัง นั้น องคก รที่ จะตองการแขง ขัน ในตลาดสมั ยใหมต องมีก ารปรั บปรุง คุณ ภาพอยา ง
ตอเนื่อง (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2557) โดยการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องนั้น ประกอบดวย 1)
การติดตอสื่อสาร เปนการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางกันในองคกร เพื่อให ทุกคน
ทราบกิจกรรม และความสําเร็จของกิจกรรมในองคกร 2) การรวบรวมปญหา เปนการคนหารวบรวม
ปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรเพื่อหาแนวทางแกไข 3) การคนหาตนตอของปญหา เปนการพยามหาสาเหตุ
ของปญหาเพื่อนํามากําหนดแนวทางในการแกไขปญหา 4) การจัดทําเอกสาร เปนระบุปญหา สาเหตุ
ของปญหาและแนวทางในการแกปญหาอยางเปนขั้นตอนตามหลักการวิทยาศาสตร 5) ติดตามการ
เปลี่ ยนแปลง ในการจัด การปญ หาโดยแนวทางที่ใช จัด การอาจจั ดการป ญ หาได บางส วน หรื อไม
สามารถแก ปญ หาไดดัง นั้น ตองมีการติ ดตามการป ญ หา และปรับ ปรุง แนวทางการแกป ญ หาเพื่ อ
สามารถแกไขปญหาไดตามเปาหมายที่วางไว (Scholtes, 1992)
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การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ
แนวทางการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง องคการนั้นเปน แนวคิดที่ตองการพัฒนาทุกสวนใน
การทํางาน ทั้งทรัพยากรมนุษย และกระบวนการทํางาน ไปจนถึงตัวองคการเพื่อทําใหเกิดมีคุณภาพ
ทั่วทั้ง องคการได โดย เดมมิ่ง (Deming) ไดคิดเครื่องมือที่จะนําไปใชในการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องคการเรียกวาวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 1) วางแผน (Plan) การวางแผนเพื่อปรบ
ปรุงคุณภาพ 2) ปฏิบัติ (Do) การลงมือปฏิบัติตามแผน 3) ตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบ 4)
ดําเนินการใหเหมาะสม จากภาพที่ 15 วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง

วางแผน
(P-Plan)

ดําเนินงาน
(D-Do)

ตรวจสอบ
(C-Check)

ปรับปรุง
(A-Action)

ภาพที่ 15 วงจรคุณภาพของเดมมิ่งที่เนนการควบคุมคุณภาพ
ที่มา: Deming, W Edwards, Out of the crisis: quality, productivity and competitive position.
(Cambridge: Cambridge University Press. 1986)

โดยการวางแผน (Plan: P) เปนสวนประกอบของวงจรที่มีความสําคัญ เนื่องจากการ
วางแผนจะเปนจุดเริ่มตนของงานและเปนสวนสําคัญ ผลักดันใหการทํางานในสวนอื่นเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล โดยการวางแผนนั้นตองเปนการวางแผนเพื่อจัดการกับสถานการณที่ควบคุมได และ
รับมือกับไมสามารถควบคุมได (Rothrock, 2014) การปฏิบัติตามแผน (Do : D) เปนการลงมือปฏิบัติ
ตามแผนที่กําหนดไวในตารางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สมาชิกกลุมตองมีความเขาใจถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในแผนนั้นๆ ความสําเร็จของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความรวมมือ
เปนอยางดีจากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ
ในขั้นตอนนี้ ขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปดวย หากไมเปนไปตามแผนอาจจะตองมีการ
ปรับแผนใหม และเมื่อแผนนั้นใชงานไดก็นําไปใชเปนแผนและถือปฏิบัติตอไป
ขั้นตอนการตรวจสอบการทํางาน (Check : C) การตรวจสอบการทํางาน หมายถึง การ
ตรวจสอบดูวาเมื่อปฏิบัติงานตามแผน หรือการแกปญหางานตามแผนแลว ผลลัพธเปนอยางไร สภาพ
ปญ หาไดรับการแกไ ขตรงตามเปาหมายที่กลุมตั้ง ใจหรือไม การไมประสบผลสําเร็จอาจจะเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ เชน ไมปฏิบัติตามแผน ความไมเหมาะสมของแผน การเลือกใชเทคนิคที่ไ ม
เหมาะสม เปนตน การดําเนินการใหเหมาะสม (Action : A) เปนการกระทําภายหลังที่กระบวนการ 3

41
ขั้นตอนตามวงจรไดดําเนินการเสร็จแลว ขั้นตอนนี้เปนการนําเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (Check)
มาดําเนินการใหเหมาะสมตอไป (Zahra and Nambisan, 2012)
สรุปการจัดการองคการเพื่อนํามาใชในการพัฒนาองคการที่มีคุณภาพ
จากการจัดการองคการ เพื่อนํามาใชในการจัดการองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มุงไปที่พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร จะเห็นไดวาตองประกอบดวย การจัดการที่มีคุณภาพ ใน 3 ดาน
คือ ดานความคิด ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูในองคกร สวน
ดานที่ 2 คือ ดานการจัดการจัดการบริหารงาน ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การ
อํานวยการ การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการบริหารงบประมาณ สวนดานสุดทาย
คือ ดานการจัดการเครื่อ งมือ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญ เปลา การควบคุม
คุณภาพ และการจัดการการ 5 ส โดยการจัดการ ทั้ง 3 ดานตองมีการศึกษาแนวคิดการจัดการ
คุณภาพ เพื่อนํามาใชในการจัดการองคการสําหรับจัดการองคการทั้ง 3 ดานใหมีคุณภาพ เพื่อใหเกิด
คุณภาพตอ ทั้ง องคกร ผลผลิต และลูกค า โดยมี การจั ดการควบคุมอยางเปน ขั้นเป นตอน โดยนํ า
แนวคิดของ เดมมิง่ (Deming, 1995) มาใชในการจัดการดานระบบแนวคิด ดานการบริหารงาน ดาน
เครื่องมือ โดยมีการจัดการคุณภาพเริ่มตั้งแต วางแผน ดําเนินงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง เพื่อใหเกิดผล
ผลิตที่มีคุณภาพตอบความตองการของลูกคามากที่สุด รวมถึงมีการจัดการควบคุมการทํางานอยางมี
คุณภาพ อยางละเอียด โดยนําแนวคิดของจูราน (Juran, 1993) มาใชเพื่อนํามาวิเคราะหบริหาร
จัดการกระบวนการทํางานในแตละสวนในการปฎิบัติงานอยางรอบครอบ ประกอบดวยการวางแผน
ควบคุม ปรับปรุง การทํางานในทุกสวนของการทํางาน เริ่มตั้งแต ตัวบุคลากร ไปถึงทั่วทั้งองคการ
3. การจัดการเชิงระบบ
การจัดการเชิงระบบ เปนวิธีการบริหารจัดการองคการอยางเปนระบบ โดยไดแนวคิดมา
จากทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) มาใชในเปนการจัดการ อยางมีแบบแผน และเปนขั้นเปน
ตอนเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคการมากที่สุด (French and Bell, 1990)
ความหมายของทฤษฎีเชิงระบบ
เปนแนวคิดที่เกิดจาก เบอรตาลานฟฟ (Bertalanffy, 1968) ผูเชี่ยวชาญดานชีววิทยา
ในป ค.ศ. 1940 ไดนําแนวคิดนี้มาใชในการศึกษาปรากฏทฤษฎีเชิงระบบการณตางๆ ทางชีววิทยา
และไดเสนอทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) ขึ้น โดย เบอรตาลานฟฟ กลาววา
การศึกษาปรากฏการณตางๆ ตองมองแบบองครวมทั้งระบบ และมองวาการศึกษานั้นตองเปนระบบ
เป ด ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สภาพแวดล อ มจากภายนอกเข า มาเกี่ ย วข อ งด ว ย ส ว น เซมพรี วิ โ ว
(Semprevivo, 1976) อธิบายวา ระบบคือการประกอบดวยสิ่งตางๆ หลายสิ่งรวมเขาดวยกัน เพื่อให
เกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน โดยแตละสิ่งนั้นมีความสัมพันธกัน และมีผลกระทบตอกันและกัน อีกทั้ง
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เบอรเรล และมอรแกน (Burrell and Morgan, 1979) ไดใหความหมายวา เปนการประสานกันของ
สิ่ง ตางๆ ตั้ง แต 2 สิ่ง ขึ้นไปเพื่อใหเกิดผลกระทบบางอยางขึ้น นอกจากนี้ สโคเดอรเบค และคณะ
(Schoderbek and et al., 1990) ไดอธิบายวา วิธีการเชิงระบบ เปนวิธีการแกปญหาตางๆอยางเปน
ระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกัน โดยมีการแยกสวนตางๆ ที่
รวมกันออกเปนสวนยอย เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการทํางาน เพื่อที่จะสามารถหาแนว
ทางการแกปญหาไดอยางเปนระบบ
จากความหมายดังที่กลาวขางตน จึงสรุปไดวาทฤษฎีเชิงระบบนี้เปนวิธีการศึกษาสิ่งตางๆ
โดยการมองแบบองครวม และทําความเขาใจกับความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ที่ศึกษาอยาง
เชื่อมโยงทั้งโครงสรางอยางเปน ระบบ ทั้งกระบวนการทํางานของสิ่งตางๆที่ศึกษา โดยรวมถึงตอง
ศึกษาผลกระทบจากปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบอีกดวย เพื่อนํามาใชแกปญหา
ไดอยางเปนระบบ มีแบบแผนเปนขั้นตอน
องคประกอบและกระบวนการทํางานเชิงระบบ
การนําแนวทางทฤษฎีเชิงระบบมาใชนั้น ตองสามารถทําความเขาใจขององคประกอบ
ตางๆ ไดเปนอยางดี โดยแนวคิดการวิเคราะหองคประกอบเพื่อมาศึกษาเชิง ระบบนั้น ไดเริ่มจาก
แนวคิดของเบอรตาลานฟฟ (Bertalanffy) การวิเคราะหระบบนั้น จะตองศึกษาถึง สภาพแวดลอม
ภายนอกที่มากระทบกับระบบดวย (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
ภาพที่ 16 เปนแผนภาพกระบวนการเชิงระบบ
สภาพแวดลอม
ปจจัยนําเขา
(Input)

(Environment)
กระบวนการผลิต
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ผลยอนกลับ
(Feedback)
ภาพที่ 16 กระบวนการเชิงระบบ
ที่มา: Bartol, Kathryn M. and Martin, David C. Management. (New York: McGraw Hill, Inc. 1991)
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ปจจัย 4 องคประกอบแรกเปนการแสดงกระบวนการทํางานเพื่อนําไปสูผลผลิตและการ
ปรับปรุงผลผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สวนองคประกอบดานสภาพแวดลอมเปนองคประกอบที่
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการทํางาน โดย องคประกอบแรก คือ ปจจัยนําเขา คือปจจัยเปน
ปจจัยเริ่มตนที่จะนําไปสูการดําเนินงานของระบบ องคประกอบที่ 2 เปนกระบวนการ หรือขั้นตอนใน
การทํางานเพื่อนําไปสูผลผลิตที่เกิดขึ้น องคประกอบที่ 3 ผลผลิตหรือ ผลิตผล (Product) เปนผลผลิต
ที่ไดจากการนําปจจัยนําเขาไปดําเนินการแลวสงผลออกมาเปนผลผลิต สวนองคประกอบที่ 4 คือผล
ยอนกลับ เปนการนําผลผลิตที่ไดนําไปศึกษาและหาแนวทางเพื่อแกปญหาตอไป และองคประกอบที่
5 คือสภาพแวดลอมเปนองคประกอบที่มีความสําคัญขาดไดเนื่องจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงยอม
สงผลกระทบตอระบบการทํางาน และผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป (French and Bell, 1990 : 53-54)
จากการศึกษาองคประกอบและกระบวนการทํางานดังกลาวยังมีผูเชี่ยวชาญ หลายคนได
นําทฤษฎีเชิงระบบไปใชและมีการพัฒนารูปแบบไปสูวิธีการทํางานของตนเอง โดยแนวคิดของ เมอร
เรอนบั ว ร (Merrienboer, 1997) ไดนํ า แนวคิ ดทฤษฎี เ ชิ ง ระบบไปพั ฒ นาแล ว ไดอ อกมาเป น
กระบวนการวิเคราะหเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางาน
สภาพแวดล้อม
วิเคราะห์
นําไปใช้

ออกแบบ
พัฒนา

ภาพที่ 17 แผนภาพระบบวงจรเอดีดีไอ
ที่มา: Merrienboer van. Training complex cognitive skills: A four - component instructional design
model for technical training. Englewood Cliffs, (NJ: Educational Tech - nology Publications. 1997)

โดยภาพที่ 17 กระบวนการวิเคราะหออกมาเปนขั้นตอนตางๆ ดัง นี้ คือ 1) การวิเคราะห
(Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) และ 4) การนําไปใช
(Implementation) โดยมีการศึกษาสภาพแวดลอมที่มาสงผลกระทบดวย ในขั้นแรก เปนขั้นการ
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วิเคราะหเพื่อหาแนวทางนําไปสูตัวแบบที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน ขั้นที่ 2 เปนการนําผลที่ไดจาก
การวิเคราะห เพื่อมาออกแบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ขั้นที่ 3 เปนการนําผลจากการออกแบบไป
พัฒนาเปนผลผลิตและขั้นสุดทาย เปนการปรับปรุงใหผลผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนเหลานี้
ตองศึกษาถึงสภาวะแวดลอมที่เขามามีผลกระทบตอกระบวนการตางๆเหลานี้ดวย
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเชิงระบบ
การจัดการเชิงระบบ เปนการนําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชิงระบบมาใชในการจัดการ เพื่อ
ใชจัดการองคการไดอยางมีกระบวนการเปนระบบ ใหองคการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยแนวคิดของ Katz and Kahn (1966) ไดใหเหตุผลวา การจัดการองคการ
องคการตองเปนระบบเปด ไมใชเปนการจัดการแบบตายตัวไมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีสภาพวะ
แวดลอมที่มากระทบกับองคการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยการจัดการองคการนั้น ตอง
ศึกษาในภาพรวมขององคการทั้ง ในภาพ จุลภาค และมหภาค เพื่อใหเขาใจองคการอยางถองแท
(Barney and Ouchi, 1986) โดยสมคิด บางโม (2558) ไดใหความหมายวา การจัดการเชิงระบบเปน
กระบวนการจัดการมีลําดับขั้นตอนตอเนื่องกันเปนระบบ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระเบียบ ตางมี
ปฏิสัมพันธกับระบบอื่น ๆ ตั้ง แตขั้นตอนปอนเขา และผานกระบวนการบริหารจัดการไปจนถึงขั้น
สุดทาย คือ ผลสําเร็จออกมาสูองคการ โดย (Kerzner, 1992) ไดกลาววา องคการเปนระบบที่มนุษย
ไดสรางขึ้น มาเพื่อมีบทบาทซึ่งกัน และกัน โดยมีสภาพแวดลอม ที่ประกอบดวย ลูกคา คูแขง คูคา
รัฐบาล และหนว ยงานอื่ น ๆ ที่เ กี่ย วขอ ง มาเปน สว นประกอบในการจัดการองค การ เพื่อ นํา ไปสู
ความสําเร็จตามจุดมุง หมายที่ผูที่เกี่ยวของในองคการไดวางไว (Kerzner, 1992) ดัง ภาพที่ 18
แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการองคการอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค
สิ่งแวดลอมภายนอก/ Environment
ขอบเขตองคกร
ปจจัยนําเขา
Input

กระบวนการ
Process

ผลผลิต
Output

ขอมูลลูกคา/ ผูบริโภคที่อยูนอกองคกร
ภาพที่ 18 กระบวนการจัดการองคการอยางเปนระบบ
ที่มา: สมคิด บางโม. (2558). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน.

สินคาและ
บริการ
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ดังนั้นเราจะเห็นไดวาการจัดการเชิงระบบนั้น หมายถึง การจัดการองคการอยางมีระบบแบบ
แผน เปนขั้นตอนเพื่อนําไปสูผลลัพธคือผลิตสินคาไดตอบสนองความพอใจของผูบริโภค และความ
พอใจตอบุคคลากรอยางสูง สุด โดยภาพที่ 18 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการองคการอยางเปน
ระบบ โดยคํา นึง ถึ ง ความต องการของผู บริโ ภคด วย จากภาพดั ง กล าวเราจะเห็ นได วาการจั ดการ
องคการอยางมีระบบนั้น เปนสิ่งสําคัญในการที่องคการพรอมปรับตัวเพื่อแขงขันดานการผลิตสินคาที่
ตอบสนองตอผูบริโภค
องคประกอบและกระบวนการทํางานของการจัดการระบบบริหารงาน
องคประกอบการจัดการเชิงระบบตามแนวคิดของ Katz and Kahn (1996) นั้น มีปจจัยที่
ตองพิจารณาอยูถึง 9 ประการเปนสําคัญ เพื่อใหองคการพรอมปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
และสรางผลลัพธที่มีประสิทธิภาพใหกับองคการ ประกอบดวย 1) การนําเขาพลังงาน (Importation of
Energy) 2) มีกระบวนการทางการเปลี่ยนรูป (The Through - out) 3) ผลผลิต (Output) 4) รูปแบบ
ระบบวงจรอยางตอเนื่อง (Systems as Cycles of Events) 5) การหยุดความสูญเสียขององคการ
(Negative Entropy) เปนแนวทางในการพยายามที่จะจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สูญเสียนอยที่สุด 6) กลไกขอมูลยอนกลับ (Feedback Mechanisms) 7) ความสามารถในการดํารงอยู
(Homeostasis) 8) การสรางความแตกตาง (Differentiation) กลาวคือ ระบบเปดมีการสรางความ
แตกตาง 9) วิธีดีที่สุดมีหลายทาง (Qualifinality) โดยจะเห็นไดจากแนวทางการนําทฤษฎีเชิงระบบมาใช
นั้น มีการพัฒนาไปไดหลายแนวทาง เพื่อใหเขาถึงกระบวนการของระบบที่มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น โดย
จะเห็นได จากภาพที่ 19 วงจรระบบ การจัดการ จากปจจัยการผลิตสูผลกระทบการผลิต
ขอมูลยอนกลับ
ปจจัย
การผลิต

กิจกรรม
การผลิต

แผนการทํางาน

สิ่งที่ควบคุม

ผลผลิต

ผลลัพธ

ผล
กระทบ

ผลการทํางาน
ผลทางตรง

ผลทางออม

ภาพที่ 19 วงจรระบบ การจัดการ จากปจจัยการผลิตสูผลกระทบการผลิต
ที่มา: วงจรระบบ เขาถึงเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www.csiro.au/en/About/Our-impact/Ourimpact-model
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โดยหนวยงาน ซีเอสไออาโอ (CSIRO, 2014) ไดกลาววากระบวนการจัดการเชิงระบบ
นั้นตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ปจจัยการผลิต (Input) 2) กิจกรรมการ
ผลิต (Process) 3) ผลผลิต (Output) 4) ผลลัพธ (Outcome) 5) ผลกระทบ (Impact) 6) ขอมูล
ยอนกลับ (Feedback)
โดยจะเห็นไดวาผลที่เพิ่มเขามาในกระบวนการคือผลกระทบนั้น เปนการแสดงถึงผลตอบ
รับจากทางผูบริโภคและทางสังคมที่มีตอองคการ โดยผลกระทบนั้นเปนสิ่ง สําคัญ เพราะเปนการบง
บอกถึงความพอใจในตัวองคการและภาพลักษณที่ดีขององคการ โดย 3 กระบวนการแรกนั้น เปนสิ่งที่
องคการสามารถควบคุมไดและนําไปสูผลทางตรง และทําใหเกิดผลกระทบทางออมที่มีตอองคการ
โดยผลกระทบทางออมนั้นเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมขององคการซีเอสไออาโอ (CSIRO, 2014) เชน
คูแขงขันเมื่อองคการผลิตสินคาขึ้นมานั้นยอมสงผลใหคูแขงปรับตัวในการทํางานได
การจัดการเชิงระบบนั้นตองมีการพัฒนาระบบการจัดการใหเกิดคุณภาพเปนสําคัญ เพื่อ
สงมอบสินคาและบริการที่มีคุณคาใหกับลูกคาดวย เนื่องจากการจัดการคุณภาพนั้นจะชวยสงผลให
องค การสามารถผลิ ตสิ น ค าและบริก ารที่ตอบสนองต อความตอ งการของผูบ ริโ ภคไดอ ยา งดี ที่สุ ด
กระบวนการจั ด การเชิ ง ระบบที่ มี คุ ณ ภาพนั้ น ต อ งประกอบด ว ย 5 ขั้ น ตอนด ว ยกั น อั น ได แ ก
1) ศึกษาความตองการของลูกคาเปนหลัก และมีการศึกษาเกณฑมาตรฐานการผลิตของหนวยงาน
ตางๆที่เกี่ยวของเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยการศึกษาจะเปนรูปแบบระบบเปด ที่มี ปจจัยภายนอก
องคการเขามาเกี่ยวของดวย เพื่อตอบสนองความตองการตอผูบริโภคมากที่สุด 2) ออกแบบผลิตภัณฑ
หลังจากศึกษาความตองการผูบริโภคแลวนักพัฒนาผลิตภัณฑจะตองนําขอมูลมาเพื่อจัดการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมภายใตทรัพยากรที่มีอยู 3) ผลิตเปนขั้นตอน ซึ่งเปนกระบวนการในการผลิต
ผลิตภัณฑ 4) สงมอบผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค และ 5) มีการปรับปรุงสินคาและบริการหลังจากสง
มอบใหลูกคาไดรับความพอใจมากที่สุด (วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก, 2559)
สรุปการจัดการเชิงระบบ
การจัดการเชิงระบบที่นํามาใชในงานวิจัยนี้ เปนแนวทางการจัดการทั้งระบบองคการโดย
มองเปนภาพแบบองครวม จากหนวยยอยที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งระบบของการจัดการใน
องคการเพื่อนําไปสูแนวทางในการจัดการองคการที่มีคุณภาพ โดยมีการวิเคราะหเปนระบบขั้นตอน
รวมถึงมีความเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดี่ยวเพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการทํางานขององคการมาก
ที่สุด เพื่อตอบสนองความพอใจของลูกคา รวมถึงบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหเกิดการผลิตสินคาที่
ตอบสนองตอความพอใจของลูกคาใหไดมากที่สุดดวย โดยการจะตอบสนองความตองการของลูกค า
ไดนั้นตองมีการนําแนวคิดการจัดการคุณภาพมาใชดวยเพื่อใหเกิดการจัดการเชิงระบบที่สามารถผลิต
สินคาที่มีคุณคาตอลูกคาอยางแทจริง (Heijden, 2016)
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ในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน ไดนําแนวคิดการจัดการ
เชิงระบบมาใชเพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงการจัดการองคการอยางเปนระบบองครวม และเปนขั้น
เปนตอน ในการจัดการองคการแบบองครวม เปนการนําแนวคิดเชิงระบบมาใชในการมองภาพรวมใน
การพัฒนาองคการ โดยมุงไปที่การองคการของผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีหนาที่สําคัญในการ
กําหนดเปาหมาย และนําพาองคการไปสูเปาหมาย การจัดการองคการของผูบริหาร 3 ดาน คือ ดาน
ระบบความคิด ดานการบริหารงาน และดานเครื่องมือสําหรับปฏิบัติง าน อีกทั้ง ยัง มีการเชื่อมโยง
ระบบกระบวนการผลิตขององคการ เริ่มตั้งแตความตองการลูกคา การออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต
และสงมอบสินคา เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน และสงมอบสินคาที่มีคุณภาพสูคา
4. การจัดการสีเขียว และการตลาดสีเขียว
การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑผ ลิ ตภั ณ ฑที่ มีค วามเป น มิต รต อ สิ่ง แวดลอ ม องค ก ารตอ งมีก าร
บริหารองคกรเพื่อไปสูเปาหมายที่สําคัญ 3 ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ในดาน
เศรษฐกิจ องคกรตองมีการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตอบความตองการของลูกคา เพื่อไดรับ
ผลตอบแทนที่ เหมาะสม ด า นสั ง คม องค กรต องเป น องคก รที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั ง คม โดยใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ จนกระทั่ง สงมอบผลิตภัณฑตองไมทําใหสัง คม ชุมชนที่เกี่ยวของไดรับ
ความเดือดรอนที่เกิดจากการผลิตขององคกร อาทิเชน การกอสรางอาคารโดยใชกระจกสะทอนแสง
ทําใหชุมชนโดยรอบไดรับผลกระทบจากปญ หาการสะท อนแสงของกระจก และด านสิ่ง แวดลอ ม
องคกรตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับระบบนิเวศวิทยา และในกระบวนการผลิตตองทําให
สภาพแวดล อมได รั บผลเสีย หายจากการผลิ ตขององค ก รนอ ยที่ สุด โดยจะเห็น ได วา การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มนั้ น ต อ งมี ก ารศึ ก ษาป จ จั ย สํ า คั ญ 2 ส ว น คื อ 1)
กระบวนการในการผลิต ที่นําไปสูผลิตภัณ ฑที่เปน มิตรตอ สิ่ง แวดล อม โดยอาศัยแนวทางดานการ
จัดการสีเขียว และ 2) พฤติกรรมผูบริโภค เพื่อองคกรสามารถผลิตสินคาไดตรงความตองการของ
ผูบริโภค โดยอาศัยแนวทางดานการตลาดสีเขียว (Buxel et al., 2015)
ผลิตภัณฑสีเขียว ผลิตภัณฑสีเขียวเปนผลิตภัณฑที่สื่อถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดย สีเขียวเปนสีที่นํามาใชสื่อความหมายในการอนุรักษน้ํา การอนุรักษพลังงาน การลดขยะ การลด
สารพิษ การมีมาตรฐานการรับรองสินคาที่ผลิตออกมาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (สันทนา อมรไชย,
2556) ผลิตภัณฑสีเขียวจึงเปนผลิตภัณฑที่มีการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และเกิดความคุมคาในการ
นําทรัพยากรมาใชเพื่อสรางผลิตภัณฑสีเขียว (Zhang et al., 2016)
การจัดการสีเขียว
การจัดการสีเขียว เปนการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑสีเขียวที่มีคุณภาพอยาง
เปน ระบบตอบสนองความตองการของผูบริโภค กระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑสี
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เขียว ตอ งมีการจัด การทั้ง ระบบหวงโซอุปทานขององคกรอยางมีป ระสิทธิภาพโดยเริ่ม ตั้ง แตการ
ออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต การสงมอบสูผูบริโภค (Calabrese et al., 2015) และมีความรูความ
เขาใจในระบบนิเวศวิทยา เพื่อออกแบบการผลิตไดเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม
หวงโซอุปทานสีเขียว
การจัดการสีเขียวที่มีประสิทธิภาพนั้นเพื่อใหเกิดคุณคาอยางแทจริงตองมีการจัดการทั้ง
ระบบ กระบวนการตั้งแตต นน้ํา จนถึงปลายน้ํ า โดยเริ่มตั้ งแต กระบวนการออกแบบที่เปนมิตรต อ
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงระบบนิเวศน และความตองการลูกคา โดยกระบวนการออกแบบ ตองพิจาณา
ถึงการออกแบบผลิตภัณฑ และการออกแบบกระบวนการผลิต วามีสวนชวยในการลดการทําลายสิ่งแวด
มากนอยเพียงใด โดยกระบวนการออกแบบนั้นเปนการเรียบเรียงการใชวัสดุที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม
เชิงนิเวศนดานผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมเชิงนิเวศนดานกระบวนการใดบางที่ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่
มีประสิทธิภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กระบวนการตอมาคือ กระบวนการจัดซื้อวัสดุ ที่ใชในการผลิต
โดยพิจารณาดานคุณภาพ และราคา ที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กระบวนการจัดซื้อสีเขียวที่ดีนั้น
ตองเป นการเลื อกซื้ อวัสดุ ที่ ก อให เกิ ดผลกระทบต อสิ่ งแวดล อมน อยที่ สุ ด ทั้ งในแง ของตัววั สดุ หรื อ
ทรั พยากรเอง และในการของกระบวนการได มาซึ่ งวั สดุ หรื อทรั พยาการเหล านั้ น ว ามี การทํ าลาย
สิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด กระบวนการผลิตวัสดุ เหลานั้นกอใหเกิดคารบอนไดออกไซดมากเกินจําเปน
หรือไม หรือเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือไม เชน การนําตนไมมาตกแตงอาคาร ตนไมเหลานั้น
มาจากการทําลายปาหรือมาจากการปลูกปาเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจ มีกระบวนการ ทรัพยากรมาใช
อยางคํานึงถึงตนทุน และคํานึงถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตองเนน
การลดการใช วั สดุ ที่ ไ ม เป น มิ ตรต อสิ่ ง แวดล อม และการเพิ่ มการใช วั สดุ ที่ เป นมิ ตรต อสิ่ ง แวดล อม
(Tajuddina et al., 2015) เมื่อองคกรมีการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพแลว จึงนํามาสูกระบวนการผลิต ใน
กระบวนการผลิ ตนี้ ต องมี การจั ดการที่ มี คุ ณภาพลดความสู ญเปล าในกระบวนการได มากที่ สุ ด เกิ ด
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมเปนพิษนอยที่สุด (Akram et al., 2014) และกระบวนการสุดทาย คือ
กระบวนการสงมอบสินคา กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่สําคัญ โดยการกระบวนการระหวางสงมอบ
สินคาตองกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และการสงมอบสินคาตองมีการตรวจสอบถึงผล
สะทอนกลับดานความพอใจของลูกคา เพื่อนําผลลัพธที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดการสง
มอบสินคาตอบสนองความคุมคาและคุณคาในสายตาผูบริโภคมากที่สุด (Baba et al., 2014)
การออกแบบเชิงนิเวศน
การออกแบบเชิง นิเวศน (Eco-Design) เปนการออกแบบเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยตองคํานึงถึงความตองการของลูกคารวมเขาไปดวย เนื่องจากการผลิต ถึงแมผูผลิตจะ
มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมมากเพียงใด แตวาไมสามารถสนองความตองการของ
ผูบริโภคได ทําใหไมเกิดการบริโภคสินคา ก็เทากับวาไมเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชน
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ดังนั้น การจัดการสีเขียว สิ่งสําคัญที่ขาดไมไดคือ การออกแบบเชิงนิเวศ ที่ตรงตามความตองการของ
ลูกคา โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบที่ตรงตามความตองการของลูกคา ในการออกแบบนี้จะมีการคํานึง
สิ่งที่จําเปน และมีคุณคาในสายตาลูกคา สวนสิ่งที่ไมจําเปนผูผลิตจะมีการลดใชทรัพยากรในสวนนี้
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และลดตนทุนในการผลิตลง เกิดความคุมคา
สําหรับผูบริโภคมากที่สุด และการออกแบบผลิตภัณฑเชิง นิเวศ ตองเปนการออกแบบที่มีการเรียบ
เรียงการใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคุณคาสําหรับผูบริโภคมากที่สุด ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ
ที่ไมมีสารอันตรายตอผูบริโภค มีการลดหรือกําจัดการใชวัสดุที่มีสารพิษ สารที่กอใหเกิดมลพิษ และ
ของเสียที่ไมใชประโยชน เพื่อเปน การประหยัดตนทุน และตอบความคุมคาในสายตาผูบริโภค และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการออกแบบกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปลาที่เกิดใน
ระหวางกระบวนการผลิต มีความผิดพลาดในการผลิตเทากับศูนย โดยในกระบวนการนี้เปนเรื่องของ
บริหารทรัพยากร และระยะเวลาในการทํางาน เพื่อใหเกิดกระบวนการผลิตที่ประสิทธิภาพที่สุด
แนวคิด 7 อาร เพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แนวคิด 7 อารเพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (7 R Concept for Environment)
แนวคิด 7 อาร เพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการนําทรัพยากรมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบด วย การรั กษาทรั พยากรที่ เป น มิ ตรต อสิ่ ง แวดล อม การลดใช ทรั พยากรที่ ไ มเป นมิ ตรต อ
สิ่งแวดลอม และ การเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากร
เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น
ประกอบดวย 1) ลดการใช (Reduce) คือ การลดการใชวัสดุที่ไมจําเปนสําหรับกระบวนการ
ในการผลิต โดยวัสดุบางอยางอาจไมจําเปนสําหรับผูบริโภค โดยจะเห็นไดจากการผลิตรถยนตที่มีขนาด
เล็กลง เพื่อความประหยัดในการใชทรัพยากรแตยังสามารถตอบความตองการของผูบริโภคไดคงเดิม 2)
การใชซ้ํา (Reuse) คือการนําเอาวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชอีกครั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการ
ผลิต ไมวาจะเปนการนํากระจกในอาคารที่ไมใชงานแลว ถอดนํากลับมาใชใหมในการกอสรางอาคารแหง
ใหม 3) การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หรือ ผลิตภัณฑหรือวัสดุ ที่ไมสามารถใชงานไดแลว นําไปปรับปรุง
ผานกระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อนํากลับมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การซอมแซม (Repair) การ
ซอมแซมนี้ ถือเปนการชวยลดคาใช จ ายที่เกิ ดขึ้ นในกระบวนการผลิต ทําให เกิดการลดการใช ทรั พยากร
นอกจากนี้การลดคาใชจายยังถือวาไดชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมา
ใชอยางรูคุณคาของทรัพยากร 5) การปฏิเสธ (Refuse) เปนการปฏิเสธการใชวัสดุ หรือปฏิเสธการใช
ทรั พยากรที่ ทํ าลายสภาพแวดลอม เช น ปฏิ เสธการใช วั สดุสี ทาอาคารที่ มี สารพิษปนเป อนก อให เกิ ด
อันตรายแกผูพักอาศัย และไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 6) การตอบแทน (Return) คือกระบวนการจัดซื้อที่
มีการตอบแทนใหกับสังคม โดยการเปน องคการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม อาจทําไดโดยการลงทุน
เพิ่มขึ้นในส วนของการใชทรัพยากรที่เปนมิ ตรตอสิ่ งแวดล อม เชน การปลูกต นไมเพิ่ มขึ้นในพื้นที่ การ

50
กอสรางอาคาร 7) การคิดในรูปแบบใหม (Rethink) คือเปนการหาแนวคิดใหมๆ วิธีการใหมๆ เพื่อใหเกิด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ หรือ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อนําไปสูการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตอบสนอง
ความตองการของลูกคา และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น (Zahra and Nambisan, 2012)
ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ
การประเมินวัฏจักรชีวิต คือกระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิต ในกระบวนการผลิตสินคา
วากอใหเกิดคารบอนไดออกไซดมากนอยเพียงใด เริ่มตั้งแต กระบวนการนําเขาวัสดุ โดยการคัดเลือก
วัสดุที่นํ าเขามาใชนั้น มีกระบวนการผลิต (Algorta and Zeballos, 2011) ที่ กอใหเ กิดกา ซ
คารบอนไดออกไซดนอยที่สุด รวมถึงเปนวัสดุ ที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด กระบวนการ
ผลิต จนกระทั่งกระบวนการสงมอบผลิตภัณฑ ที่กอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดนอยที่สุด โดยจะ
เห็น ไดวา กาซคารบอนไดออกไซด เปนตัวแปรสําคัญ ในการกระบวนการผลิตที่เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซด เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก อันเปน
ป ญ หาสํ า คั ญ สํ า หรั บ ภาวะโลกร อ น ดั ง นั้ น กระบวนการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพช วยก า ซ
คารบอนไดออกไซดได ชวยใหปญหาการทําลายสิ่งแวดลอมลดลง (Dijke et al., 2012)
นวัตกรรมเชิงนิเวศน
นวั ต กรรม คื อ การสร า งสิ่ ง ใหม จากการนํ า ความคิ ด สร า งสรรค ม าต อ ยอดพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ ที่เปน ประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยนวัตกรรมแบงออกเปน 2สวน สํา คัญ
ประกอบดวย นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ และนวัตกรรมดานกระบวนการ (Chang et al., 2015) โดย
การพัฒนาความคิดสรรคตองอาศัย องคกรแหง การเรียนรู เพื่อนําไปสูความคิดใหมๆ การจัดการ
ความรู เพื่อรวบรวมความรูและพัฒนาความรูอยางเปนระบบ และการนําความคิดสรางสรรคไปต อ
ยอดเปนนวัตกรรมตองอาศัยการทํางานเปนทีมในบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนําไปสูผลผลิต และการ
จั ด การความคิ ด สร า งสรรค เพื่ อ นํ า ความคิ ด สร า งสรรค ม าต อ ยอดในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ไปสู
นวัตกรรม โดยนวัตกรรมเชิงนิเวศนดานผลิตภัณฑ กับดานกระบวนการจะชวยใหเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันใหกับธุรกิจกลยุทธนวัตกรรมที่มีการจัดการเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแบบพลวัตร ชวยลด
สภาวะการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ (Prajogo, 2016)
การพัฒนาความคิดสรรค ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญเริ่มแรกสําหรับองคกรในการ
สรางนวัตกรรม โดยความคิดสรางสรรคตองอาศัย แนวทางองคกรแหงการเรียนรู อยางเปนระบบแบบ
บวงจรไดนามิกที่มีการถายโอนความรู และการจัดการความรู โดยการจัดการความรูจากการคนหา
เหตุผลนํามาสูการคนหาความจริง กลายเปนความจริง โดยตองศึกษาสภาวะแวดลอมภายนอกเขามา
เกี่ยวของและถายทอดความรูไ ปสู การออกแบบ การสรางเทคโนโลยี กลายเปนนวัตกรรมในที่สุด
(Nonaka et al., 2014) และในการจัดการความรู เปนแนวทางในการจัดการขอมูลและใชขอมูลอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคา การจัดการความรู

51
องคการตองมีภาวะผูนําในการกระตุนใหเกิดการสรางฐานความรู และการใชประโยชนของฐานความรู
มีการจัดเก็บการถายโอน และการประยุกตใชสําหรับการปฏิบัติงาน (Donate and Pablo, 2015)
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ไปสู น วั ต กรรมเชิ ง นิ เ วศน ต อ งอาศั ย การทํ า งานเป น ที ม ใน
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพนําไปสูผลผลิต โดยการบริหารงานเปนทีม องคการตองมีภาวะผูนํา โดย
การวางแนวทางในการนําแนวคิดของผูนํามาถายทอดสูการบริหารองคกร เพื่อผลักดันแนวคิดใหเกิด
เปนนวัตกรรมเชิงนิเวศทางผลิตภัณฑ และนวัตกรรมเชิงนิเวศทางกระบวนการผลิต (Ruff, 2015) การ
บริหารงานเพื่อใหเ กิดนวัตกรรมเชิง นิเ วศนอาศัยภาวะผูนํ าขององคกรในการจูง ใจพนักงาน และ
กระตุนความคิดสรางสรรคของพนักงาน ที่สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Chang et al.,
2015) มีการบริหารจัดการพนักงานในองคกรในดานตางๆ 5 ดานประกอบดวย 1) การฝกฝน อบรม
พัฒนาความรูดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2) ความสัมพันธพนักงาน การบริหารเชิงคุณภาพของ
ผูผลิต ความสัมพันธลูกคา 3) ขอมูลเชิงคุณภาพและรายงานผล 4) การบริหารกระบวนการ 5) การ
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการที่มีประสิทธิภาพ (Kim et al., 2012)
แนวทางการบริหารงานองคการเพื่อพัฒ นาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม ตองมี
การบูรณาการแนวคิดเกี่ยวของกับความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสรางระบบควบคุมการบริหาร
จัดการ (Management Control System: MCS) เพื่อใหเกิดกระบวนการในการจัดการที่กอใหเกิด
ผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ตองมีกระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ 1) การควบคุม
การดําเนินงาน ประกอบดวย การวางแผน มีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 2) การควบคุมโดยใช
ระบบฐานขอมูลเพื่อตัดสินใจ ประกอบดวย งบประมาณ เครื่องมือทางการเงิน และไมใชทางการเงิน
ในการควบคุมนี้ใชการจัดการโดยการใหรางวัล และการชดเชยใหกับภาคธุรกิจเพื่อการผลิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และ 3) การควบคุมของภาคการบริหารงาน ประกอบดวยระดับรัฐบาล ระดับองคการ และ
นโยบาย และขั้นตอนการทํางานรวมกันระหวางระดับรัฐบาลและระดับองคการ (Aziz et al., 2015)
การจัดการดานการตลาดสีเขียว
การจัดการตลาดสีเขียวในการผลิตผลิตภัณฑสีเขียวไดสนับสนุนใหมีการบูรณาการปจจัย
สภาพแวดลอม เพื่อใหเขากับกิจกรรมการผลิตขององคกร โดยเริ่มตั้ง แตกลยุทธการกําหนด การ
วางแผน การดําเนินการ จนถึง การผลิตและความเกี่ยวเนื่องกับ ผูบริโภค มีการเสนอขอปฏิบัติว า
องคกรจะตองหาทางและหาคําตอบที่ดําเนินการอยูที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมได โดยผานกลยุทธ
ทางการตลาด ผลผลิตและบริการเพื่อที่จะคงความเหนือกวาคูแขง (Grundey and Zaharia, 2008)
ซึ่งประกอบดวย 1) การหาเทคนิคใหมสําหรับการจัดการขยะ ของโสโครกและความเปนพิษของน้ํา
และอากาศ 2) การจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑปลอดภัยตอสภาพแวดลอม 3)
การผลิตผลิตภัณฑที่เปนธรรมชาติจริงๆ และ 4) การผลิตผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น
โดยวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยทางออกเหลานี้ ทําใหองคกรแนใจไดวาองคกรสามารถมี
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บทบาทในการสนับสนุนความตองการของสังคมและเปนโอกาสที่องคกรสามารถสรางภาพลักษณที่ดี
จากผลิตผลิตภัณฑสีเขียวโดยชวงอายุของผลิตภัณฑสีเขียว ความเขียวของชวงอายุผลิตภัณฑ (the
greening of product life stage) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การแนะนํา
การเจริญเติบโต การเจริญเติบโตเต็มที่ และการเจริญเติบโตที่ตกต่ํา การบริหารจัดการชวงอายุของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ สี เ ขี ย วในรู ป แบบที่ เ ป น มิ ต รต อ สภาพแวดล อ มและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศน (ecoefficiency) สามารถทําไดโดยกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการใชหรือบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
โดยที่ธรรมชาติสามารถมีโอกาสฟนฟูตัวเองได
การตลาดสีเขียวและผูบริโภคสีเขียว
สําหรับระบบการตลาดในยุคปจจุบัน จําเปนตองใหความสําคัญสภาพแวดลอม และเปน
สวนหนึ่งของระบบการจัดการสภาพแวดลอม การตลาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น มีทั้ง การตลาด
เชิงนิเวศน (ecological marketing, eco-marketing) และ การตลาดสีเขียว (green marketing)
แนวคิดของการตลาดที่เปนมิตรกับสิ่ง แวดลอ มสอดคลองกับขอกําหนดของรูปแบบการตลาดเพื่อ
สังคม (societal marketing) ซึ่งแนวคิดนี้ยึดหลักวา งานขององคการก็คือ การพิจารณาความจําเปน
ความตองการและความสนใจของตลาดเปาหมาย และการสรางความพึง พอใจใหเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเหนือคูแขง โดยยังคงรักษาความอยูดีกินดีของผูบริโภคและสังคมไว
เชน ไมคากําไรเกินควร ไมผลิตสินคาที่เปนอันตรายตอประชาชน ไมสรางปญหาสิ่งแวดลอมอันเปน
พิษ ทั้งนี้องคกรจึงมีเปาหมายคือ การสรางความพึงพอใจของผูบริโภคและสังคมในระยะยาว ทั้ง นี้
โมเดลหรือรูปแบบสวนประสมของการตลาดสีเขียว (green marketing mix) นั้นตองประกอบดวย
สวนประกอบ 4 ตัว (4 Ps) ดังนี้ คือ 1) ผูผลิตควรผลิตผลิตภัณฑเชิงนิเวศนที่นอกจากจะไมไปทําลาย
สภาพแวดลอมแลวยังตองปองกันหรือทุเลาความเสียหายของสภาพแวดลอม 2) ราคาของผลิตภัณฑ
เชิงนิเวศนอาจจะสูงขึ้นเล็กนอย 3) การกระจายผลิตภัณฑออกสูตลาด (distribution logistics) มี
ความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่งเนนบรรจุภัณฑเชิงนิเวศน 4) การสื่อสารทางการตลาดเนนเรื่อง
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม (Laroche et al., 2001)
ผูบริโภคสีเขียว
ปจจัย ที่มีอิท ธิพลต อพฤติกรรมการซื้อของผูบ ริโภคตอสิน คาสีเ ขียวตัวแปรจําเพาะที่
พบวามีผลกระทบตอพฤติกรรมดานสภาพแวดลอมสามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภท (Tanner
and Kast, 2003) ประกอบดวย 1) การวัดทัศนคติจําเพาะ (measures of specific attitudes) เชน
ผลของการสํารวจผูบริโภคที่สนับสนุนขอเสนอที่วาความเชื่อเฉพาะตัวของผูบริโภคเปนตัวทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคที่เปนมิตรตอสภาพแวดลอมไดแนนอนกวาความใสใจทั่ว ๆ 2) พฤติกรรมในการ
รับรู (perceived barriers) มีผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวาการควบคุมการรับรู (perceived
control) หรืออุปสรรคในการรับรูของผูบริโภคเปนตัวทํานายพฤติกรรมทางสภาพแวดลอม ในการ
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กระตุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผูบริโภคตองมั่นใจวาพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม หรือมีผลทําใหสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมดีขึ้น 3) ความรู (knowledge) โดยสวน
ใหญแลวความรูทางดานสภาพแวดลอมจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางสภาพแวดลอม
ของผูบริโภค แตก็มีรายงานที่ขัดแยงอยูบาง ความรูแบงออกเปนความรูทางดานทฤษฎี (knowledge
about facts) และความรูทางการปฏิบัติ (knowledge about actions) ความรูทางการปฏิบัติจะมี
ผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคมากกวาความรูทางดานทฤษฎี 4) บรรทัดฐานสวนบุคคล (personal
norm) ความรูสึกผูกมัดทางจริยธรรม เปนตัวกระตุนสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมทางดานสภาพแวดลอม
ของผูบริโภค โดยปจจัยทั้ง 4 ดานนี้สงผลตอแรงจูงใจในการซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
สงผลตอความพอใจในการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยความพอใจ หรืออรรถประโยชนของผูบริโภค ที่มีตอการซื้อสินคาที่มีความเปนมิตร
ตอสิ่ง แวดลอมเกิดจากแรงจูง ใจภายในเปนผลโดยตรงในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสวนแรงจูง ใจ
ภายนอกเปนเครื่องมือเพื่อกระตุนใหการบริโภคสินคาไดงายขึ้น โดยทางเลือกในการบริโภคสินคาที่มี
ตออรรถประโยชนของผูบริโภคเกิดจากการสรางคานิยมทางวัตถุนิยมในการบริโภคสินคา ทําใหเกิด
อรรถประโยชนในการบริโภคที่เนนถึงสินคาที่ทําใหผูบริโภคดูมีคุณคา มากกวาประโยชนที่แทจริง
และประโยชนตอสิ่งแวดลอม สวนการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้นมีผลในทางบวกตอ
อรรถประโยชนในการเลือกบริโภคสินคา (Welsch and Kühling, 2010)
การกําหนดคุณคาของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสีเขียว
ซึ่งเกี่ยวของกับผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑสีเขียวมี 5 ประการ ดังนี้ 1) ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพและความคุมคา 2) สุขภาพและความปลอดภัย 3) การทํางานของผลิตภัณฑ 4)
สัญลักษณและสถานะ 5) ความสะดวก (Ottman et al., 1998) ประกอบดวย 1) ประสิทธิภาพและ
ความคุมคา เปนตัวชี้วัดที่แสดงคาใชจายตอหนวยของผลผลิตและผลลัพธ ตามลําดับ 2) สุขภาพและ
ความปลอดภัย จากความใสใจดานสารเคมีที่เปนพิษ ฮอรโมน หรือพิษของยาที่ใชอยูประจําวันทําให
ผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความเสี่ยง 3) การทํางาน
ของผลิตภัณฑ ปจจุบันนี้ผลิตภัณฑสีเขียวไดถูกออกแบบและผลิตใหสามารถทํางานไดดีกวาผลิตภัณฑ
ธรรมดา จึง สามารถกําหนดราคาใหสูงกวาได 4) สัญลักษณและสถานะ ในตลาดอุปกรณเครื่องใช
สํานักงาน เชน องคกรที่ผลิตเกาอี้และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน จะมีการออกแบบอุปกรณเครื่องใช
สํานักงานใหเหมาะสมกับการใชง านของพนักงานและสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยปราศจาก
สวนประกอบหรือกระบวนการที่เปนอันตราย 5) ความสะดวก ความสะดวกสบายในการใชผลิตภัณฑ
สีเขียว หรือผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสภาพแวดลอม เชน การใชหลอดไฟที่ใหแสงสวางภายนอกอาคาร
ที่ใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะบรรจุพลังงานจากแสงอาทิตยในเวลากลางวันและใหแสงสวางในเวลา
กลางคืน โดยไมตองตอสายเขามาในอาคาร ซึ่งมีความประหยัดและสะดวกสบายมากในการใชงาน
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การจัดการ และการตลาดเพื่อความยั่งยืน
ปจจุบัน ทั้งภาครัฐ สังคม และผูบริโภคตองการผลักดันใหผูผลิตมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม
ยิ่งขึ้น โดยพยายามใหผูผลิตลดการทําลายทรัพยากรลง ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ในการจัดการ และ
การตลาดที่ยั่งยืนนั้น องคกรตองมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และตองมีการผลักดันใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการดวย เชน การกอสรางตองใหชุมชนโดยรอบสถานที่รับรู และตองไมให
ชุมชนโดยรอบไดรับผลเสียจากการกอสรางของโครงการ โดยแนวทางที่สําคัญคือ หลักการศูนยกลางการ
กํากับดูแลและมีแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางองคกรและผูอยูอาศัยในชุมชน และมีการบริหารความเสี่ยง
และความตั้งใจในการมีสวนรวมของชุมชนพบวา วิธีการที่มีประสิทธิภาพ คือ การใหอํานาจแกประชาชน
ในการมีสวนรวมในเพื่อการตัดสินใจของโครงการที่พักอาศัย (Tang-Lee, 2016)
สรุปแนวคิดการจัดการสีเขียว และการตลาดสีเขียว
ผลิต ภัณฑ เขีย ว คื อ สิ่ ง ที่ผ ลิตขึ้ น โดยกรรมวิธีธ รรมชาติ ไม มีสารเคมีเจื อปนและไม มี
สารพิษใดๆ เปนเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหการใชวัตถุดิบ
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซ้ํา
และการนํากลับมาใชใหม ซึ่งจะชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดตนทุน โดยคํานึงถึงวิธีที่จะเพิ่มผลิตผล
ใหมีของเสียหรือการปลอยมลพิษนอยลง การใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด รวมถึงการปองกันมลพิษ
การผลิตที่สะอาด และการลดของเสีย การบริโภคควรคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งมี
อิท ธิพ ลต อผู ผลิ ต หากผู บริ โภคเรี ยกรอ งใหผู ผลิ ตปรับ ปรุ ง คุ ณภาพของสิน คา และบริก ารในเรื่ อ ง
สิ่ง แวดลอมมากขึ้น ผูผลิตก็จะใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่ง แวดลอมตามความตองการของ
ลูกคา การบริโภคที่ยั่งยืนได ดังนั้นความรูและความเขาใจของผูบริโภคที่มีตอความใสใจในสิ่งแวดลอม
โดยทัศนคติตอสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยทัศนคติเปนตัวแปรที่อยูระหวางความรู และพฤติกรรมดานการบริโภคที่มีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นรัฐบาลควรมีการสงเสริมใหผูบริโภคมีจิตสํานึกที่ดีในการบริโภคสินคาที่มี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และนําไปสูความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
5. ตัวแบบผลิตภัณฑอาคารสีเขียว
อาคารสี เขี ย วคื อ อาคารที่ ออกแบบก อสร างและใช ง านอาคารที่ คํ านึ ง ให เ ป น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอระบบนิเวศนนอยใชทรัพยากรธรรมชาติใหคุมคาที่สุดการออกแบบที่เหมาะ
สําหรับสภาพภูมิอากาศในทองถิ่นการออกแบบเพื่อการระบายอากาศที่ดีการปรับทิศทางของดานหนา
อาคารใหตรงกับทิศทางลมมีฉนวนกันความรอนคาสูงการใชพื้นที่โลงในการกอสรางโดยไมตองตัดตนไม
และไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาวะแวดลอมไดแกไมปลอยน้ําเสียไมปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลด
สภาวะโลกรอนลดการใชพลังงานในอาคารลงใหมากที่สุด
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การใชพลังงานที่ใชในอาคารหรือครัวเรือนนั้นมีปริมาณการใชพลังงานมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานเพื่อการอุตสาหกรรมและการขนสงพลังงานในอาคารสวนใหญเปนการใชคาไฟฟาโดย
การใชไฟฟา แบงเปน 3 สวน คือ 1) คาไฟฟาสําหรับคาเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีสัดสวนประมาณ 60
% ของคาไฟฟาทั้งหมด 2) คาไฟฟาเพื่อแสงสวาง 20 % และ 3) คาไฟฟาอื่นๆ อีก 20 % เชน เตารีด
ไมโครเวฟ ตูเย็นประหยัดพลังงาน มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ประหยัดการใชน้ํา การใชวัสดุ
กอสร างที่สามารถนํ ากลับมาใช ใหมไ ด และมี ผลกระทบต อชุ มชนรอบขางน อยโดยคํ านึ งถึ งการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานเปนหลัก ซึ่งเริ่มตั้งแตกระบวนการออกแบบการ
กอสราง การเลือกใชวัสดุที่ไดจากการรีไซเคิล ตลอดจนการดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบใหมีการใช
พลังงานนอยที่สุด โดยเฉพาะการบริโภคพลังงานไฟฟาภายในอาคารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการใช
พลังงานอยางสูงสุด และขณะเดียวกันการออกแบบกอสรางตามแนวคิดของการเปนอาคารสีเขียวนั้นก็
จะตองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย
งานสีเขียว (Green Job) คือ งานทุกอยางที่ผูประกอบงานนั้นตระหนักในเรื่องของการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมการประหยัดพลังงานทั้งในเรื่องของพลังงานไฟฟา เชื้อเพลิง น้ํา เพราะงาน แตละ
อยางจะสงผลเปนทอดๆ ไดแก นักออกแบบบานตองตระหนักในเรื่องของพลังงานวา จะตองออกแบบ
เชนไร ถึงจะประหยัดพลังงานทั้งพลังงานไฟฟาและพลังงานน้ําพนักงานเติมน้ํามันตองเติมน้ํามันอยางไร
ไม ให เป น การสิ้ น เปลืองพนั กงานขั บรถตองขั บขี่อยางไร ให ประหยั ดเชื้อเพลิ งนั กออกแบบรถยนต
รถจักรยานยนตร ออกแบบอยางไรไมใหเครื่ องยนตใช เชื้อเพลิงสิ้ นเปลือง หรือออกแบบโดยการใช
พลังงานงานอื่นทดแทนการใช พลังงานเชื้อเพลิง อยางน้ํามันทักษะของคนทํางานทุกอาชีพสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมได
ตัวแบบการจัดการอาคารสีเขียว
สถาปตยกรรมสีเขียวสถาปตยกรรมสีเขียวเปนผลผลิตจากกระแสความคิดใหมในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมที่มีรากฐานมาจากสถาปตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture) ที่
เกิดขึ้นในชวงเวลาไมเกิน 20 ปที่ผานมา หลังจากที่แนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานดวย
วิธี Passive Design ในยุโรปและอเมริกาไมประสบความสําเร็จกระแสความคิดของสถาปตยกรรมสี
เขียวเกิดขึ้นได มิใชเพราะการขาดแคลนพลังงานแตเปนเพราะปญหาสิ่งแวดลอม เชน ปรากฏการณ
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ปรากฏการณหลุมโอโซน (Ozone Hole) เกาะความรอน
(Urban Heat Island) ฝนกรด (Acid Rain) การทําลายปา (Deforestation) รวมทั้งการแพรกระจาย
ของโรคติดตอ อันเกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนไป (Climate Change) ซึ่งปจจุบันตอง
ยอมรับวา การบริโภคพลัง งานจากแหลงพลัง งานดั้งเดิม เชน ถานหินหรือน้ํามันดิบ กอใหเกิดการ
ปลดปล อยกา ซคาร บอนไดออกไซดสู บรรยากาศโลกและกาซนี้ จะทําให ความรอนจากผิว โลกไม
สามารถแผรังสีกลับสูอวกาศไดทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอน (Global Warming) ปญหาโลกรอน
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จะทําใหเกิดปญหาตามมาอีกสารพัด โดยเฉพาะภาคการเกษตรในประเทศเกษตรกรรมอยางประเทศ
ไทย จะไดรับผลกระทบรุนแรงมากจะเห็นวาปญหาโลกรอนเปนปญหาที่กวางและซับซอนเกินกวาวิชา
ความรูแขนงใดแขนงหนึ่งจะเขาแกไขได ดังนั้นการสรางสถาปตยกรรมสีเขียวจึงตองอาศัยบูรณาการ
ของวิชาความรูทางสถาปตยกรรมศาสตรวิศวกรรมศาสตรวิทยาศาสตรอาคาร (Building Science)
ความเป น มาของสถาป ต ยกรรมสี เ ขี ย วในอดี ต ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย แ ละ
สภาพแวดลอมก็คือ ความพยายามของมนุษยในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมความตองการ
ความสบายของมนุษยก็มีนอ ยมากและไม อาจเปรียบเทียบกับในปจ จุบันประชากรที่มีอยูนอยนิ ด
นอกจากจะบริโภคนอยแลวยังปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอมนอยกวาดวย ซึ่งของเสียก็ลวนเปนของ
เสียที่สลายไดเองตามธรรมชาติทางดานอาคารก็มีการออกแบบใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ ตัวอยางการออกแบบอาคารเพื่อแกปญหาสภาพแวดลอมจะเห็น ชัดในเขตภูมิอากาศที่
รุนแรง เชน เขตหนาว และเขตทะเลทราย เกิดเปนสถาปตยกรรมพื้นถิ่น Bioclimatic Architecture
ซึ่งหากทําการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นทั่วโลกอยางลึกซึ้ง จะเห็นวาเปนนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตรที่สําคัญของมนุษยชาติทั้งนั้น ทุกองคประกอบของการออกแบบสามารถอธิบายดวย
หลักทางฟสิกสไดอยางถูกตองสมบูรณ จวบจนหลังเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปรูปแบบสังคม
เมืองเริ่มเปลี่ยนไปเกิดชุมชนทํางานที่หนาแนนในเมือง และการใชพื้นที่ดินในเมืองใหเกิดประโยชน
สูง สุด กอเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมสาธารณะขนาดใหญที่ปดตัวเองออกจากสภาพแวดลอมอยาง
สิ้นเชิง เริ่มเกิดการคิดคนงานระบบอาคารขึ้นมาโดยเฉพาะ การปรับและ การระบายอากาศดวย
เครื่องจักรกลอาคารที่สรางตองอาศัยพลัง งานจากแหลง พลัง งานที่มี ซึ่งมักจะมาจากถานหินและ
น้ํามันดิบนั่นเอง รูปแบบอาคารและเทคโนโลยีอาคารที่ถูกใชเพื่อความสะดวกสบายของมนุษยไ ด
พัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง แตยังคงใชพลังงานจากแหลงเดิมๆ เหมือนภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง
สวนทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม ในที่สุดก็เกิดปรากฏการณของสถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern
Architecture) เกิดขึ้น (Zhang et al., 2016)
การเกิดสถาปตยกรรมใหมนับเปนการหันหลังใหแกการออกแบบที่สอดคลองกับสภาพ
ภูมิอากาศพื้นถิ่นหรือการออกแบบ Bioclimatic Design อยางสิ้นเชิง เพราะอาคารตางเลือกใชระบบ
เครื่องกลในการปรับสภาวะแวดลอมภายในใหนาสบายโดยไมสนใจตอลักษณะอากาศภายนอกวาจะ
เปนเชนใด รูปแบบและองคประกอบอาคารไมสามารถชี้ชัดไดเลยวามาจากสภาพภูมิอากาศแบบใด
ซึ่งแตกตางจากสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่เคยมีมานานแตถูกทอดทิ้งจากสถาปนิกพื้นถิ่นที่ไดรับการศึกษา
จากตางแดนจนกระทั่งวิกฤตการณพลังงานครั้งแรกในป ค.ศ. 1973 ที่ทําใหเกิดกระแสการประหยัด
พลัง งานในอาคารมากขึ้นเกิดรูปแบบการออกแบบอาคารที่เรียกวา Passive Design ซึ่ง จะเนน
ทางดานการปรับอากาศและการระบายอากาศโดยไมใชเครื่องจักรกลที่ใชพลัง งานอาคารเหลานี้จะ
เนนการออกแบบชองเปดใหเกิดการระบายอากาศมีการออกแบบโถง เพื่อใชเปน Climate buffer
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zone รวมทั้งปรับปรุงการใชฉนวนกันความรอนอยางมีประสิทธิภาพ และเริ่มใชแผงโซลารเซลลเพื่อ
ทําความรอนใหอาคาร อยางไรก็ดีมนุษยมิไดแกปญหาดวยการลดการใชพลังงานอยางแทจริง แตใช
การตอสูแยงชิงทางการเมืองระหวางประเทศเพื่อใหพลังงานมีราคาถูกลงจนกวาเทคโนโลยีจะกาวทัน
เพื่อหาแหลงพลังงานใหมๆ ราคาถูกๆ มาใหใชตอไป
ในชวงประมาณป ค.ศ. 1980 Passive Design จึงไดสูญหายไปพรอมกับอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับแผงโซลารเซลล ตั้งแตนั้นเปนตนมาอาคารทุกหลัง ลวนติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยไม
ตองคํานึงถึงการออกแบบใหสอดคลองกับสภาพอากาศเทาใดนัก เพราะคิดวาอยางไรแลวระบบปรับ
อากาศก็จะทําหนาที่ตรงนี้เอง ถึงแมมนุษยจะรูวาน้ํามันดิบจะหมดจากโลกภายในระยะเวลาไมเกิน
50 ป แตยังมีแรยูเรเนี่ยมใหมนุษยใชผลิตพลังงานนิวเคลียรอีกจํานวนมหาศาล ปญหาการขาดแคลน
พลังงานจึงไมมีอีกตอไปอยางนอยก็ในชวงชีวิตนี้ อยางไรก็ดีในป ค.ศ. 1987 นักวิทยาศาสตรพบวา
สาร CFC ในเครื่องปรับอากาศเปนตัวทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศโลก และตอมาก็พบอีกวากาซ
คารบอนไดออกไซคที่ปลอยมาจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟา เปนตัวทําใหโลกรอนขึ้นและทําใหน้ําแข็ง
ขั้วโลกละลาย จึง ไดเกิดกระแสเรียกรองใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติกันอยางจริงจัง ถึง แม
มนุษยจะยังเดินทางไปไมถึง ปญหาพลังงาน แตปจจุบันมนุษยไดอยูทามกลางปญหาสิ่งแวดลอมเสีย
แลว และผลกระทบที่ตามมาก็จะเกิดขึ้นในวันนี้หรือพรุงนี้ โดยไมตองรอถึงคนรุนลูกอีกตอไปนับแต
นั้นมาก็เกิดคําวา การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งองคการสหประชาชาติให
คําจํากัดความวา“การพัฒนาเพื่อใหโอกาสแกคนรุนปจจุบันดํารงชีวิตอยูไดโดยไมไปปดโอกาสในการ
ดํารงชีวิตของคนรุนหลังทางดานอาคารสิ่ง ปลูกสราง ไดเกิดกระแสของสถาปตยกรรมยั่ง ยืน ขึ้นมา
พรอมกับการคํานึงถึงการใชวัสดุกอสรางอาคารที่ใชพลังงานนอยทั้งในแงการผลิต (Productionการ
กอสราง (Construction) และการยอยสลาย (Disposition) แตอยางไรก็ดี สถาปตยกรรมยั่งยืน ก็มี
ความหมายคลุมเครือ ไมชัดเจน และมีความขัดแยงในตัวเองวาสถาปตยกรรมหรือสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้น
ตางก็ไมมีความยั่งยืนทั้งนั้น แตหรือถามีก็ควรจะมีความยั่งยืนเพียงใดดังนั้นจึงเกิดคําวา อาคารสีเขียว
ขึ้นโดยไดนําเอาเรื่อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมและแนวคิดการออกแบบ Passive Design (ทั้ง Passive
Cooling และ Passive Solar Heating) ในป ค.ศ. 1970 เขามาประกอบดวยอยางชัดเจนโดย
ความหมายของ อาคารสีเขียวนี้ ก็คือการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชวยใหอาคารสามารถ
ใชประโยชนจากสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ ดวยวิธี Passive อยางเต็มที่และใชวิธี Active เทาที่
จําเปน (Daniels, 1995)
อาคารเขียวเปนนวัตกรรมที่มีบทบาทสูง ในการอนุรักษพลัง งาน อาคารเขียวคือ การ
ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของอาคาร ไดแก พลังงาน น้ําและวัสดุ ในขณะที่ลด
ผลกระทบตอผูใชทางดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยการคัดเลือกที่ตั้งอาคาร ออกแบบ กอสราง
ใชงาน บํารุง รักษาและรื้อถอนที่ดีกวา ตลอดอายุการใชงานของอาคาร (ประสงค ธาราไชย, 2552)
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รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับอาคารเพื่อนําประโยชนจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
ไดอยางเหมาะสม (Daniels, 1995)
การออกแบบอาคารสี เ ขี ย ว สถาป ต ยกรรมอาคารสี เ ขี ย วมี ขึ้ น เพื่ อ ช ว ยแก ป ญ หา
สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัย เนื่องจากปญหาวิกฤตพลังงานทําใหเกิดกระแสของการออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงานมากขึ้น อีกทั้งนักวิทยาศาสตรตรวจพบสารซีเอฟซี (CFC) ในเครื่องปรับอากาศนั้น
เป น การทํ า ลายชั้ น บรรยากาศจึ ง ทํ า ให ค นหั น มาสนใจในอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร า งในรู ป แบบ
สถาปตยกรรมที่ทําใหเกิดความยั่งยืนขึ้น (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

ภาพที่ 20 หัวขอการใหคะแนนของแบบประเมินอาคารตามมาตรฐาน LEED
ที่มา : แบบประเมินอาคารตามมาตรฐาน LEED เขาถึงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.
gammana.com/leed.html

เกณฑมาตรฐานอาคารสีเขียว (Green buildings)
เกณฑมาตรฐานอาคารสีเ ขียว การออกแบบอาคารใหเป นอาคารสีเขี ยว (Green
buildings) อยางถูกวิธี จึงจําเปนตองมีการกําหนดเปนมาตรฐานขึ้นมา ซึ่งสวนใหญจะใชวิธีการให
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คะแนนตามรายการ (Checklist) หรือเรียกวาแบบประเมินอาคาร ซึ่งปจจุบัน ทั่วโลกไดพัฒนาแบบ
ประเมินของตนเองออกมาเชนในประเทศอังกฤษ ไดมีการพัฒนาแบบประเมินอาคารสีเขียวเรียกวา
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) หรือ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีหนวยงาน The U.S. Green Building Council (USGBC) ที่ไดพัฒนา
แบบประเมินอาคารที่เรียกวา LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ซึ่ง
ไดแยกเกณฑการใหคะแนน โดยอาคารที่ผานเกณฑแตละขอก็จะไดรับคะแนนสะสมจนไดคะแนนรวม
เพื่อจัดระดับอาคารสีเขียว โดยแบงระดับคุณภาพอาคารสีเขียวตามดาวที่ไดรับ ตั้งแตดาวทองคําขาว
ที่ถือวาเปนผลิตภัณฑอาคารสีเขียวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด รองลงมาไดแกดาวทอง และ
ดาวเงินตามลํ าดับ โดยหัวข อการประเมิน ของเกณฑ LEED ประกอบด วย ทางด านความยั่ง ยื น
ทางดานประสิทธิภาพการใชทรัพยากร และทางดานคุณภาพ และนวัตกรรม
โดยความยั่งยืนคือ 1) ความยั่งยืนของสถานที่ (Sustainable Site) (14 คะแนน) หัวขอ
นี้จะเนนที่การเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่ไมรุกล้ําพื้นที่ที่เปนแหลงธรรมชาติเดิม ซึ่งหากใชสถานที่เดิม
ที่เคยทํา การกอสรางแล ว ก็ จะไดคะแนนในหั วข อนี้ม ากนอกจากนี้ การให คะแนนในหัว ขอนี้ ก็จ ะ
เกี่ยวของกับการพยายามรักษาหนาดินเดิม การปองกันการกัดกรอนของหนาดิน การจัดการระบบ
ระบายน้ําฝน การลดมลภาวะทางดานแสงสวางรบกวนสูสภาพแวดลอมขางเคียงในเวลากลางคืน การ
เลือกสถานที่ตั้งที่การคมนาคมขนสงมวลชนสามารถเขาถึงได เพื่อประหยัดพลังงานจากการใชน้ํามัน
หรือรถยนตสวนตัว การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
สวนดานประสิทธิภาพการใชทรัพยากรประกอบดวย 2) ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
น้ํา (Water Efficiency) (5 คะแนน) ในหัวขอนี้จะเนนที่การใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การ
ออกแบบภูมิสถาปตยกรรมที่ไมสิ้นเปลืองน้ําเพื่อการบํารุงรักษาตนไม ซึ่งยังรวมถึงการใชเทคโนโลยี
ที่เ หมาะสมในการบํ า บั ด น้ํา เสี ย จากโครงการ 3) พลั ง งานและชั้ น บรรยากาศ (Energy and
Atmosphere) (17 คะแนน) ในหัวขอนี้จะเนนที่การใชทรัพยากรพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใชพลังงานทดแทนอยางเหมาะสม ทางดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เจาของอาคาร
จะตองมีแผนการจัดการพลัง งาน และแผนการบํารุงรักษาอุปกรณงานระบบอาคารอยางเหมาะสม
และสม่ําเสมอ รวมทั้งการตรวจวัดการใชพลังงานของอาคาร หัวขอนี้ยังจัดใหคะแนนแกการออกแบบ
ที่ชวยลดกาซเรือนกระจก ที่พบวาทําใหเกิดรูโหวของโอโซนชั้นบรรยากาศโลกอีกดวย 4) วัตถุดิบและ
ทรัพยากร (Materials and Resources) (13 คะแนน) ในหัวขอนี้จะเนนที่การใชวัสดุกอสรางอาคาร
อยางมีประสิทธิภาพและเปนวัสดุที่มาจากแหลงที่ตองทําลายสิ่ง แวดลอม โดยหลักการทั่วไป มักจะ
ไดแกวัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุกอสรางพื้นถิ่นที่ไดมาโดยไมตองเสียคาใชจาย หรือคาพลังงานในการขนสง
มาจากแหลงอื่น รวมทั้งการวางแผนจัดการขยะจากการกอสรางอาคารอีกดวย
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และในเกณฑการพิจารณาดาน คุณภาพ และนวัตกรรมที่สงเสริมคุณภาพประกอบดวย
5) คุณภาพสภาพแวดลอมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) (15 คะแนน) ในหัวขอ
นี้จะเนนที่การออกแบบ กอสราง และบริหารจัดการใหอาคารมีสภาวะแวดลอมภายในที่นาสบาย
ปลอดสารพิษ โดยวิธีการใชวัสดุกอสรางและตกแตงอาคารที่เหมาะสม การจัดใหมีการระบายอากาศที่
เพียงพอ การไดรับแสงสวางธรรมชาติ รวมถึงการจัดการบริหารอาคารและการทําความสะอาดอยาง
เหมาะสมและสม่ําเสมอ 6) นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design Process) (5
คะแนน) ในหัวขอนี้จะเนนที่การออกแบบสวนประกอบอื่น ๆ ที่ผูออกแบบอาคารสรางสรรคขึ้นมาให
เปนนวัตกรรมที่ชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปมักจะไดแกองคประกอบการออกแบบพิเศษที่มี
ลักษณะนอกเหนือไปจากกฎเกณฑทั่ว ๆ ไปที่กําหนดไวในขอ 1 ถึงขอ 5 ทั้งนี้แบบประเมิน LEED ยัง
ไดใหคะแนนพิเศษแกโครงการที่มีผูเชี่ยวชาญพิเศษที่ไดการรับรองวามีความสามารถที่จะเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบอาคารใหสอดคลองกับแนวทางของ LEED อีกดวยคะแนนเต็มมีทั้ง สิ้น 69
คะแนน ซึ่ ง เมื่อ รวมคะแนนทั้ง หมดแลว หากไดค ะแนนรวม 33-38 คะแนน จะไดร ะดั บดาวเงิ น
คะแนนรวม 39-51 จะได ระดับ ดาวทอง และถ าได คะแนน 52-69 จะได ระดั บ ดาวทองคํ าขาว
(อรรจน เศรษฐบุตร, 2551)

ภาพที่ 21 เกณฑระดับดาวตามคะแนนของมาตรฐาน LEED
ที่มา : เกณฑระดับดาวตามคะแนนของมาตรฐาน LEED เขาถึง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558, เขาถึง ไดจ าก
http://www.en4e.com/sustainability/leed-green-building-certification/

ความต อ งการของลู ก ค า ที่ มี ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าคารสี เ ขี ย วเป น สิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ ผู พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าคารสี เ ขี ย ว โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ สี เ ขี ย วต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ลู ก ค า และ
สิ่งแวดลอม (ตรีทศ เหลาศิริหงสทอง และคณะ, 2551) การออกแบบอาคารสีเขียวตองเขาใจถึงความ
ตองการของลูกคา ประกอบดวย สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ประโยชนการใชสอย (Kuo and
Chou, 2012) ราคาความคุมคา, ตนทุนการดูแลรักษา, ความสะดวกสบาย (Xiaoling Zhang, 2015)
โดยการกอ สร า งอาคารสีเ ขีย วนั้น ประเด็น เรื่ อ งพลัง งานที่ เป น มิต รต อสิ่ ง แวดล อมนั้น สามารถลด
คาใชจายผันแปรไดเปนอยางมากจากการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชในที่พักอาศัย แตสิ่งที่ตองคํานึง
คือเรื่องตน ทุน คงที่ในการกอสรางที่เพิ่มขึ้นอยางมาก แตจะไดรับพลัง งานที่สะอาดขึ้นสําหรับผูพัก
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อาศัย (Lam PTI et al., 2009) การเพิ่มประสิทธิภาพในการกอสรางอาคารสีเขียว ถือเปนผลดีตอ
ผูบริโภคในระยะยาวที่รัฐบาลตองเปนผูที่ออกนโยบายใหผูประกอบการหันมาใหความสนใจตอการ
กอสรางอาคารสีเขียว เชนมาตรการดานการสนับสนุนภาษี (Zhang et al., 2011) การพัฒนาอาคาร
สีเขียวเปนกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับอาคารสีเขียว รวมทั้งการจัดการทุกสวนประกอบหรือ
มุมมองในการพัฒนาอาคารสีเขียว (Wang et al., 2005)
สําหรับประเทศไทย ไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดลอม โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได
มอบหมายให จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (โดยคณะผู วิ จั ย จากคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร และ
สถาบันวิจัยพลังงาน) ทําการศึกษาและออกแบบวิธีการประเมินอาคารสีเขียวในแนวทางที่คลายกันกับ
LEED โดยในขั้นตนไดเรียกชื่อวา TEEAM (Thailand Energy and Environmental Assessment
Method) ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดนํามาใชเปนเกณฑประเมินอาคารที่
จะเขาขายที่จะไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล
การพัฒนาตัวแบบการจัดการอาคารสีเขียวที่มีคุณภาพ
การพัฒ นาผลิตภัณฑอาคารสีเขียวถือเปนยาวกลยุทธทางธุรกิจในระยะยาว ที่ชวยให
องคกรมีความโดดเดนดานกลยุทธ สรางความแตกตางใหกับสินคา (Valdes-Vasquez and KlotzL,
2010) อีกทั้ง อาคารสีเขียว มีสวนทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีแกผูพักอาศัย และชวยใหผูอยูอาศัยมี
สุขภาพความเปนอยูที่ดี (Zhang J, 2013) โดยงานวิจัยของ ลีและคณะ (Li et al., 2014) ไดแสดงให
เห็นวา ผูบริโภคยอมรับราคาที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นไดถาทําใหคุณภาพชีวิตของผูพักอาศัยดีขึ้น โดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียวที่มีประสิทธิภาพนั้นตองใชแนวทางการบริหารจัดการของผลิตภัณฑ
และยัง ชวยลดตน ทุน ในการผลิตลง (วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีรวัฒ น จันทึก, 2559) การบริหาร
จัดการโดยรวมของผลิตภัณฑอาคารสีเขียว จากภาพที่ 21 นั้น แบงออกเปน 3 องคประกอบ ตาม
แนวคิดการจัดการคุณภาพรวมของ จูราน (Juran J.M. and Gryna F.M., 1993) อันประกอบดวย
การวางแผนที่มีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การวางแผนที่มีคุณภาพ การวางแผนที่มีคุณภาพสูความตองการของ
ลูกคาตองประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ ตองตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อความสามารถทํา
กําไรใหแกองคกร (กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2557) และเพื่อการจัดการดานการผลิตภัณฑและบริการ
ไดอยางมีคุณภาพ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2558) โดยการวางแผนกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑอาคารสีเขียว
ที่ตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบดวย การออกแบบ การผลิต และการสงมอบผลผลิตที่ตรง
ตอความตองการของลูกคา โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยที่มีผลตอการซื้อที่พักอาศัยของ
ลูกคาประกอบดวย สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ประโยชนการใชสอย (Kuo and Chou, 2012) ราคา
ความคุมคา ตนทุนการดูแลรักษา ความสะดวกสบาย (Zhang, 2015) การวางแผนในออกแบบอาคาร
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สีเขียวเพื่อใหเกิดอาคารสีเขียวที่มีคุณภาพ นั้นประกอบดวย 3 สวนสําคัญ (อรรจน เศรษฐบุตร, 2551)
คือ 1) ตัวอาคาร (Building fabric) 2) สภาพแวดลอม (Exterior space) 3) เทคโนโลยีอาคาร (Building
technology) ที่มีการนําสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการนํา
เทคโนโลยีในการจัดการดานพลังงานธรรมชาติมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และการวางแผนการทํางาน
นี้ ตองคํานึงถึงการจัดการ ดานการตลาด การเงิน การออกแบบ การผลิต การจัดซื้อเทคโนโลยี และ
ทรัพยากรมนุษย อยางบูรณาการณเปนองครวม (Brun, 2011) เชน มีการออกแบบการบําบัด น้ําเสียใน
ที่พักอาศัยดวยวิถีธรรมชาติ โดยใชหลักการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมดวยพืชเพื่อใหสภาพแวดลอมของที่
พักอาศัยนาอยูยิ่งขึ้น (นิธิวดี ทองปอง, 2558)
การวางแผนที่มี
คุณภาพ
- ความตองการลูกคา
- ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ไดแก ตัวอาคาร,
สภาพแวดลอม, เทคโนโลยี

การควบคุมคุณภาพ
- การลดความสูญเปลา
ดานพลังงาน
- เกณฑมาตรฐาน ไดแก
BREEAM, LEED

การปรับปรุง
คุณภาพ
- การติดตอสื่อสาร
- การรวบรวมปญหา
- การคนหาปญหา
- การจัดทําเอกสาร
- ติดตามปรับปรุง

ภาพที่ 22 ระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑอาคารสีเขียวที่มีคุณภาพ
ที่มา: วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และ ธีระวัฒน จันทึก. การพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียวโดยใชแนวทางการจัดการ
คุณภาพโดยรวม. วารสารศิลปากร สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ. (2559) ปที่ 9, ฉบับที่ 1.

องคประกอบที่ 2 การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการทํางานประกอบดวย แนว
ทางการการขจัดความสูญเปลาในการทํางาน โดยใชระบบการผลิตแบบลีน (Verma and Boyer,
2008) สํา หรับ ผลิต ภั ณฑ อาคารสี เขี ย วประกอบด วย 1) การลดความสูญ เปล าจากกิ จ กรรมที่ ไ ม
กอใหเกิดคุณคาสําหรับลูกคา อัน ไดแก สภาพแวดลอมที่สิ้นเปลืองสําหรับการดูแลบํารุงรักษามาก
เกินไป เชน ไฟประดับอาคาร หรือน้ําพุประดับ เพื่อความสวยงามสําหรับที่อยูอาศัย 2) การลดความ
สูญ เปลา จากความไมส ม่ํ าเสมอในกระบวนการผลิต เช น การควบคุ มระบบเป ด หรื อป ด ลิฟ โดย
ชว งเวลาที่ไ มมี คนใชง านอาจประหยั ดโดยการเป ดลิ ฟ เฉพาะเลขคู หรื อการเปด หรื อป ด ไฟ และ
เครื่องปรับอากาศสําหรับพื้นที่สวนกลางเปนเวลา 3) การลดความสูญเปลาจากภาระงานมากเกินไป
โดยอุปกรณสําหรับอาคารสีเขียวตองเปนอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อชวยประหยัด
พลั ง งาน เช น การใช อุ ป กรณ ที่ มีฉ ลากประหยั ด ไฟเบอร 5 เพื่อ ช วยลดการทํ างานของอุป กรณ
เครื่องใชไฟฟาสําหรับอาคาร อีกทั้งการควบคุมคุณภาพการทํางานตองมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน
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สํา หรั บ อาคารสี เ ขี ย ว เพื่อ พิ จ ารณาคุ ณภาพในการจัด การอาคารสี เ ขี ย ว โดยของไทยมี TEEAM
(Thailand Energy and Environmental Assesmentt Method) สําหรับเปนมาตรฐานในประเมิน
คุณภาพอาคารสีเขียวของประเทศไทย การจัดทําเกณฑการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียวของไทยนี้
ยังอยูระหวางการดําเนินเกณฑการประเมิน โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูไ ดรับมอบหมายให
ดําเนินการโดยใชเกณฑของ LEED เปนแนวทางในการจัดทําเกณฑการประเมิน
องค ป ระกอบที่ 3 การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอย า งต อ เนื่ อ ง (Scholtes, 1992) ซึ่ ง
ประกอบดวย 1) การติดตอสื่อสาร ตองมีการติดตอสื่อสารถึงแนวทางในกระบวนการทํางานเพื่อให
ทราบถึงปญ หา ถึง ความผิดพลาดในการจัดสรรทรัพยากร หรือกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความ
ผิดพลาดในการผลิตผลิตภัณฑอาคารสีเขียว 2) การรวบรวมปญหา เปนการคนหารวบรวมปญหาที่
เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการสงมอบผลิตภัณฑไมตรงตามความตองการของลูกคา ความผิดพลาดจากการ
จัดสรรทรัพยากร หรือกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาคารสีเขียว วามีปญหาอะไรบางมีการผิดพลาด
อะไรจากขั้นตอนใด 3) การคนหาตนตอของปญ หา เปนการพยามหาสาเหตุของปญ หาเพื่อนํามา
กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา ทั้งปญหาการผลิตที่เกิดความสูญเปลา หรือความไมพอใจหลังจาก
ลูกคาไดรับการสง มอบผลิตภัณฑอ าคารสีเขียว 4) การจัดทําเอกสาร เปนระบุปญ หา สาเหตุของ
ปญหาและแนวทางในการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน โดยมีการระบุสาเหตุลงไปใหชัดเจนถึงปญหา
ดานการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ วาเกิดจากสาเหตุใด เชน การสูญเปลาของการใชน้ําประปาอัน
เกิดจากระยะทางของการเดินทางของน้ําประปามากเกินไป ดังนั้นตองมีการลนระยะทางการเดินทาง
ของน้ําประปาใหสั้นลงเพื่อลดการสูญเสียในพลังงานน้ําประปา 5) ติดตามการเปลี่ยนแปลง ในการ
จัดการปญหา หลังจากมีการปรับปรุงตามแผนที่วางไว เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา รวมถึง
การลดขอผิดพลาดในกระบวนการผลิต และติดตามการเปลี่ยนแปลงวาสงผลใหเกิดคุณภาพผลิตภัณฑ
เพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด เชน การยายทางเดินน้ําประปานั้นสามารถชวยประหยัดพลังงานไดมากนอย
เพียงใด โดยเราจะเห็นไดวากระบวนการปรับปรุงคุณภาพเปนสิ่งจําเปนเพื่อชวยใหเกิดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ และการสงมอบผลิตภัณฑอาคารสีเขียวที่มีคุณภาพ ใหแกลูกคาไดตรงตามความตองการ
ของลูกคา
6. ขอมูลดานอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
สภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในปจจุบัน ถือไดวาเปนที่พักอาศัยที่ไดรับความนิยมอยางมาก
จากตัวเลขขอมูลทางสถิติ พบวาที่ภาพรวมตลาดที่อยูอาศัยในป พ.ศ. 2556 อยูในสถานะคอนขางดี
และมี ค วามเติ บ โตต อ เนื่ อ งจากป พ.ศ. 2555 โดยมี ก ารเป ด ขายหน ว ยในโครงการใหม ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนี ยมซึ่ ง มีหน วยเปดขายใหมมากถึง 85,000 หน วย เฉพาะในพื้น ที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2558)
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ความเปนมาของคอนโดมิเนียม
แนวคิดเรื่องคอนโดมิเนียมเกิดจากการหาวิธีการแกปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยของ
คนในเมืองใหญในประเทศตะวันตกที่มีประชากรตอพื้นที่หนาแนนและที่ดินมีราคาสูง จึงมีผูคิดวาทํา
อยางไรใหทุกคนมีสิทธิ์ในที่พักอาศัยและใกลสถานที่ทํางานจึงไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวดวยการนําเอา
ที่พักอาศัยจํานวนหลายๆ หนวยมารวมกันในแนวตั้ง เพื่อคนจํานวนมากสามารถอาศัยอยูในบริเวณ
เดียวกันและอยูใกลเสนทางขนสงมวลชนสําหรับประเทศไทยธุรกิจคอนโดมิเนียมเริ่มขยายตัวในชวง
ประมาณป พ.ศ. 2519-2520 และการพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียมไดเปนรูปเปนรางและขยายตัวในวง
กว า งมากยิ่ ง ขึ้ น ในป พ.ศ.2524 หลั ง จากที่ ใ นป พ.ศ.2522 รั ฐ บาลได ทํ า การฟ น ฟู เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติอาคารชุดเพื่อปรับปรุงขอกฎหมายใหมและประกาศใชในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.
2522 และใชมาจนถึงปจจุบัน (สุรพล ออนอุระ. 2540; อางอิงจากไทยคอนโดออนไลน. 2553) โดย
ในพระราชบัญญัติอาคารชุดมาตรา 4 ไดระบุถึงคําจํากัดความของอาคารชุดไวดังนี้
อาคารชุดหมายความวาอาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนๆ
โดยแตล ะสว นประกอบด วยกรรมสิทธิ์ ในทรัพ ยสว นบุค คลและกรรมสิท ธิ์รว มในทรั พยส วนกลาง
“ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวา หองชุดและหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสรางหรือที่ดินที่จัดไวใหเปน
ของเจาของหองชุดแตละราย “หองชุด” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์
ออกไดเปนสวนเฉพาะของแตละบุคคล “ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่มิใช
หองชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือทรัพยสินอื่นที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับ
เจาของรวม การดําเนินการจัดสรางเดิมนั้นจะเปนองคกรของรัฐ ไดแก การเคหะแหงชาติจัดสรางขึ้น
เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนผูมีรายไดต่ําที่ไมมีที่อยูอาศัย ใหไดมีที่อยูอาศัยในลักษณะการอยูรวมกัน
ในรูปของแฟลต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ในระยะแรกๆ นั้นยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด
ออกมาตอมาในป พ.ศ. 2522 จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติอาคารชุดขึ้น จึงทําใหเกิดการลงทุนในดาน
การกอสรางที่พักอาศัยขึ้นอยางกวางขวาง และดวยความจําเปนทางดานสภาวะที่แออัดการจราจรที่
ติดขัดทําใหคนจํานวนมากตองยอมที่จะหาความสะดวกดวยการซื้อที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมี
ผลตอการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่อยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
นอกเหนือจากคอนโดมิเนียมจะมีบทบาทในการเปนที่พักอาศัยแลวยังกลายเปนสิ่งกอสรางอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สนองตอบวิธีการดําเนินธุรกิจและอํานวยผลประโยชนตอประเทศชาติอยางสูง
การแบงกลุมตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
โดยปกติแลวตลาดของคอนโดมิเนียมจะแบงเปน 3 ระดับ ตามแตประเภทของลูกคา
เปาหมาย ไดแ ก 1) ตลาดระดับ สูง คือตลาดที่มี ลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดสู ง มีอํานาจซื้อสู ง
กลุมเปาหมายหลักของตลาดนี้ ไดแก พอคานักธุรกิจนายแพทยผูบริหารและขาราชการระดับสูง ซึ่ง
มักเปนผูนิยมสิ่งสวยงามความหรูหราความสะดวกสบาย ดังนั้นโครงการสําหรับตลาดระดับสูงมักมี
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พื้นที่จัดสรรที่มีขนาดแปลงใหญๆ วัสดุกอสรางที่จะใชอยูในเกรด A ตองการสิ่งอํานวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคที่ครบครัน 2) ตลาดระดับกลางเปนตลาดที่มีลูกคาเปาหมายเปนลูกจางองคกร
ธนาคารหรือรัฐวิสาหกิจที่มีรายไดแนนอนและคอนขางสูงดังนั้นโครงการสําหรับตลาดระดับนี้จึงเปน
หองชุดระดับกลางๆและอยูในทําเลที่มีการคมนาคมสะดวก 3) ตลาดระดับลางคือตลาดที่มีลูกคา
เปาหมายเปนลูกจางประจําเงินเดือนคอนขางต่ํา เปนโครงการซึ่งกําลังเปนที่ตองการมาก ทั้งนี้เพราะ
ปจจุบันยังมีผูมีรายไดต่ําขาดแคลนที่อยูอาศัยอีกมาก (ศศิณัชชา หอมคง, 2557)
สรุปอุตสาหกรรมคอนโดมเนียมในประเทศไทย
โดยแนวโนมพฤติกรรมการซื้อที่อยูอาศัยของบริโภคในประเทศไทย พบวา ผูบริโภคมี
ความตองซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเนื่องจาก ซื้อเพื่อเปนที่พักอาศัย ซื้อเพื่อเปนบานหลังที่
2 ซื้อเพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือพักผอน และซื้อเพื่อการลงทุน (ธงชัย ชูสุน, 2556) และ
พบวา สาเหตุที่ทําใหที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมไดรับความสนใจเปนอยางมาก ประกอบดวย 4
ประเด็นสําคัญ คือ 1) การเพิ่มขึ้นของประชากร 2) การปรับขึ้นของราคาน้ํามันทําใหผูบริโภคหันมา
พักอาศัยอยูใกลที่ทํางาน 3) ทัศนคติในการพักอาศัยของคนรุนใหมเปลี่ยนแปลงไป โดยตองการความ
สะดวกมากขึ้นสามารถเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ไดงาย 4) ผูบริโภคคอนโดมิเนียมมีทัศนคติในการ
ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริโภคคอนโดมิเนียมซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมถือเปนการ
ลงทุน (นายโชติวุฒิ เหลาไพโรจน, 2555) โดยการกอสรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอง
ประกอบดวยแนวทางการดําเนินธุรกิจ 4 ดาน 1) ระบุคุณสมบัติ ตองสามารถระบุคุณสมบัติของ
คอนโดมิเนียมที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ที่เหมาะสมกับชุมชุนที่กอสรางคอนโดมิเนียม 2) การ
ประชุม โดยตองมีการประชุมผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ประกอบดวย ดานสถาปตยกรรม ดานความเปน
มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม และผู ป ระกอบการเพื่ อ สร า งตั ว แบบคอนโดมิ เ นี ย มที่ มี ค วามเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม 3) ธุรกิจสงเสริมคอนโดมิเนียมที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการจัดการ
ธุรกิจ และการตลาดเพื่อสามารถสงเสริมใหผูบริโภคสนใตในการบริโภคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น4) ตัวแบบคอนโดมิเนียมที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับองคกร โดย
การกําหนดเปาหมายในองคกรอัจฉริยะเชิงนิเวศ จะสงผลกระทบในเชิงบวกกับชุมชนทองถิ่น รวมไป
กับ ความสํ า เร็ จทางเศรษฐกิ จที่ เ ติ บ โตขึ้ น โดยแบบแผนในการดํ า เนิ น งาน การประเมิ น ผล การ
ออกแบบสีเขียว และแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปญหาดานสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อสงเสริมใหเกิด
อาคารสีเขียวสําหรับองคกรและชุมชน และสัง เคราะหเปนตัวบง ชี้เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
โดยใชชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนองคกรใหดําเนินการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการระบุมาตรการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหองคการนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวทั้ง 4 ดาน รวมถึงมีการประเมินผลเพื่อทราบ
ความคืบหนาในการดําเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับองคกร
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สําหรั บงานวิจัยที่ เกี่ยวของกั บปจจั ยที่ทํา ใหเกิ ดการมีสวนรวมผู วิจัยไดศึกษาคนควา เพื่ อ
พัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุม ธุรกิจพัฒ นาอสังหาริมทรัพย
ประเภทคอนโดมิเนียมนั้น โดยตัวแบบการจัดการที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้นสงผล
นําไปสูการจัดการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 6 ดาน 1) ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2) การจัดการ
คุณภาพรวม 3) การจัดการที่นําไปสูนวัตกรรม 4) การจัดการหวงโซอุปทาน และ5) การพัฒนาองคกร
รวมถึง 6) การจัดการอยางยั่งยืน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มความสามารถแขงขัน องคกร และเกิดความยั่งยืนแกองคกรขึ้นในระยะยาว โดย
ผลการศึกษาพบวาแนวทางที่นําไปสูการจัดการทั้ง 6 ดาน ตองประกอบดวยแนวทางการจัดการทั้ง 3
ดานดวยกัน ประกอบดวย ดานที่1 คือ ดานการจัดการระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก ภาวะผูนํา การ
จัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูในองคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสี
เขียว สวนดานที่ 2 คือ ดานการจัดการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัด
โครงสรางองคกร การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน
สวนดานสุดทาย คือ ดานการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการ
ความสูญ เปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการ 3 ส โดยการจัดการทั้ง 3 ดานนี้ เปนการ
จัดการที่มีคุณภาพและนําไปสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิด ดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก (2559) ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาคารสีเขียวโดยใชแนวทางการจัดการคุณภาพรวม โดยวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อใหทราบถึง
รูปแบบผลิตภัณฑอาคารสีเขียวที่มีคุณภาพ และนําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียว
โดยใชแนวทางการจัดการคุณภาพรวม สําหรับ ผูประกอบการนําไปใชเ ปนแนวทางในการพัฒนา
อาคารสีเขียวตอไป โดยผลการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนาผลิต ภัณฑอาคารสีเขียว ที่ใชแนว
ทางการจัดการคุณภาพรวมนี้ ประกอบดวย การวางแผนในการจัดการผลิตภัณฑอาคารสีเขียวที่มี
คุณภาพ ในขั้นตอนการวางแผนการผลิตประกอบดวย ประเด็นความตองการของลูกคาซึ่งคํานึงถึง
ปจจัยดาน ราคา และคุณภาพเปนสําคัญเพื่อใหเกิดความคุมคาในผลิตภัณฑ สวนประเด็นการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑอาคารสีเขียว ตองพิจารณาในดานการลดความสูญเปลา และพิจารณาดานเกณฑ
มาตรฐาน และประเด็นสุดทายเปนประเด็นการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอาคารสีเขียวเพื่อใหเกิด
การปรับปรุงผลิตภัณฑใหเกิดความคุมคาที่สุดสําหรับลูกคา และเพื่อความสําเร็จในระยะยาวสําหรับ
ผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียว
ออสแมน และคณะ (Osman et al., 2016) ศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมผูบริโภคตอผลิตภัณฑสีเขียว: กรณีของมาเลเซีย ในปจจุบันปญ หาสิ่งแวดลอมไดรับการ
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เชื่อมโยงไปยัง การบริโภคของมนุษย โดยมนุษยไดตระหนักถึงสิ่ง แวดลอมมากขึ้น ผูบริโภคไดเปน
แรงผลักดันใหองคกรสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงผูบริโภคยังมีการแสดงออก
ถึง ความใส ใจการสิ่ ง แวดลอ ม ผา นกิ จกรรมต าง ๆ เชน การนํา ผลิ ตภั ณฑ ที่ใ ชแ ลว กลั บมาใชใ หม
(Prakash, 2002) โดยวัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอสวนประสม
ทางการตลาดสีเขียว โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณใชการสอบถาม สอบถามความเห็นจากผูจัดจําหนาย
จํานวน 100 องคกร เพื่อวัดระดับความพอใจ และวิเคราะหขอมูลทางสถิติสังคมศาสตร ผลการวิจัย
พบวา ผูจัดจําหนายเห็นวาบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑสีเขียว และมีความเต็มใจจายในราคาที่สูง
กวาผลิตภัณฑปกติ โดยการตลาดของสินคาและบริการสีเขียวจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
ธุรกิจที่ไมยั่งยืน โดยสวนประสมทางการตลาดสีเขียว ทางดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย บรรยากาศที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑยอยสลายไดงาย มีวัสดุที่ใชจากธรรมชาติ มีการใชวัสดุรีไซเคิล โดย
การตั้ง ราคาในผลิตภัณฑที่เปน มิตรตอสิ่ง แวดลอม ผูจัดจําหนายที่ตอบคําถาม รอยละ 46 นั้น มี
ความเห็นดวยอยางยิ่งวาควรมีราคาที่สูกวาผลิตภัณฑทั่วไป สถานที่จําหนาย ที่ตอบคําถาม รอยละ 52
นั้นมีความเห็นดวยอยางยิ่งวาบรรยากาศภายในสถานที่จัดจําหนายเปนบรรยากาศมีความเปนกันเอง
และผอนคลายถูกออกแบบมาเพื่อความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม การสง เสริมการขาย ผูจัดจําหนาย
รอยละ 46 เห็นวาการสงเสริมการขายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยการจัด
โปรโมชั่นใหกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
วัง และคณะ (Wang et al., 2016) ศึกษาเรื่องการวางแผนระบบเทคโนโลยีตัวบงชี้
คารบอนต่ําในพื้นที่ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการสงเสริมการกอสรางใหเปนเมืองคารบอนต่ํา โดย
การวางแผนพื้นที่ของเมืองและบริเวณใกลเคียงในการลดการปลอยกาซคารบอน งานวิจัยนี้นําเสนอ
ตัวแบบเมืองคารบอนต่ํา โดยมีการวางแผนพื้นที่ ของเมืองและบริเวณใกลเคียงจากหกดาน 1) การ
วางแผนรูปแบบ 2) การวางแผนการจราจร 3) การวางแผนสถาปตยกรรม 4) การออกแบบ 5) การ
วางแผนสิ่งแวดลอม 6) การวางแผนวิศวกรรมเทศบาลและงานการจัดการโครงสราง นอกจากนี้เราได
สร า งระบบการบ ง ชี้ข องเขตคาร บ อนต่ํา ขึ้ น อยู กั บ เทคโนโลยี เ หล า นี้ จากมุ ม มองของการควบคุ ม
คารบอนตามแหลงที่มา และใชการวิเคราะหเครือขายกระบวนการ (Analytic Network Process:
ANP) เพื่อ วิเ คราะห ผลกระทบและจัด ลํา ดับ ความสํ าคั ญ ของกระบวนการ (ANP) โดยนํ าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อระบุระดับคารบอนและสรางมาตรการสําหรับการปรับปรุงในอนาคต
โดยกรณีศึกษาในเขตมณฑลซานตงของประเทศจีน ผลการวิจัยพบวา ระบบสามารถสง เสริมการ
พัฒ นาที่ยั่ง ยืนและคารบอนต่ํ าในเขตเมือง ใหกับรัฐบาลเปน เครื่องมื อที่มีประสิทธิ ภาพในการลด
คารบอนไดออกไซด
เอซิล และคณะ (Aziz et al., 2015) ศึกษาเรื่องการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวของกับความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสรางระบบควบคุมการบริหารจัดการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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บทบาทของระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (Management Control System: MCS) ในการ
จั ด การป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม แนวทางในการวิ จั ย เป น การทบทวนวรรณกรรมในบริ บ ทต า งๆ ที่ มี
ความสําคัญในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผลการศึกษา
พบวา ระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพเกิดความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม ประกอบดวยการควบคุม
ประกอบด ว ยด า นการวางแผน มี ก ารวางแผนระยะสั้ น และระยะยาว การควบคุ ม โดยใช ร ะบบ
ฐานขอมูลเพื่อตัดสินใจ ประกอบดวย งบประมาณ เครื่องมือทางการเงิน และไมใชทางการเงิน ในการ
ควบคุมนี้ใชการจัดการโดยการใหรางวัล และการชดเชยใหกับภาคธุรกิจเพื่อการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และการควบคุมของภาคการบริหารงาน ประกอบดวยระดับรัฐบาล ระดับองคการ และ
นโยบายและขั้นตอนการทํางานรวมกันระหวางระดับรัฐบาล และระดับองคการ
คอลลินส และจุง ฮานส (Collins and Junghans, 2015) ศึกษาเรื่องการจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางยั่งยืนในธุรกิจเชาพื้นที่สีเขียว โดยในปจจุบันกลยุทธการจัดการมุงเนนการ
จัดการที่เปน มิตรกับสิ่ง แวดลอมมากขึ้น วัตถุประสงคง านวิจัยนี้ เพื่อหาแนวทางในการจัดการสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกในธุ ร กิ จ เช า พื้ น ที่ อย า งเป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และเกิ ด ความยั่ ง ยื น
(Sustainable facilities management: SFM) แนวทางการศึกษางานวิจัยนี้เปนการศึกษากลยุทธ
การจัดการระหวาง ผูใหเชา และผูเชาพื้นที่ ในการหาแนวทางการเชาพื้นที่ ที่มีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และมีความยั่ง ยืน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สัง คม และดานสิ่ง แวดลอม โดยผลการศึกษา
พบวา การจัดการเพื่อใหเกิดการเชาพื้นที่ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความยั่งยืนนั้น เกิดจาก การ
จัดการ 3 สวนหลัก ประกอบดวย 1) การมีกระบวนการจัดการที่คํานึงถึงระบบนิเวศ และสังคม 2)
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ตองคํานึงถึงการเอื้อประโยชนทางเศรษฐกิจ และความเปนมิตร
ตอสิ่ง แวดลอม 3) การจัดการดานการบริการที่ตองคํานึง ถึง เศรษฐกิจ และสังคม โดยกลยุทธการ
จัดการทั้ง 3 สวน ตองมีความสมดุล และการจัดการเชาพื้นที่เพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
เกิดความยั่งยืน ไดนั้นตองอาศัยลูกคาเปนตัวขับเคลื่อนโดยการสรางผลิตภัณฑที่ตอบความตองการ
ลูกคา เชน ศูนยการคาเกษตรอินทรีย
เดจอง และคณะ (De Jong et al., 2015) ศึกษาเรื่องเมืองอัจฉริยะดานคารบอนต่ํา
เมืองแหงความรูดานเชิงนิเวศ มีความยืดหยุนอยางยั่งยืน แนวคิดการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของเมืองนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก ในประเทศตางๆ ไดพยายามสรางโครงสรางพื้นฐานและการบริการที่ดี
ขึ้น ทั้ ง ทางดา นสิ่ ง แวดลอ มสั ง คมและเศรษฐกิ จ และเสริ ม สรา งความน าสนใจของเมื อ งเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการแขงขันสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาการใหมๆ ของเมือง โดยผลักดันนโยบาย เมืองอยาง
ยั่งยืน เมืองสีเขียว เมืองดิจิตอล เมืองอัจฉริยะ เมืองแหง ความรู เมืองยืดหยุน เมืองเชิงนิเวศ เมือง
คารบอนต่ํา เมืองนาอยู รวมถึงรูปแบบเมืองหลายรูปแบบขางตนรวมกัน งานวิจัยนี้ไดรวบรวมมุมมอง
ความคิด ที่แตกต างกัน ซึ่ ง จะมีผ ลกระทบ สําหรับวิธีก ารที่พวกเขามี ความเขาใจในทางทฤษฎีและ
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นําไปใชในการกําหนดนโยบาย บทความนี้ไดทําการวิจัยผานการวิเคราะห ครอบคลุมรูปแบบเมืองทุก
ประเภท เพื่อใชในการเปนเมืองแหงอัจฉริยะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผลการวิจัยชี้ใหเห็นความ
จําเปนในเรื่องความแตกตางกันในการกําหนดเปาหมาย ความเปนเมืองตางๆ เหลานี้ เพราะการ
กําหนดเปาหมายความเปนเมืองในรูปแบบตางๆ จะสง ผลกระทบตอเมืองอยางมาก โดยการพัฒนา
ตองดูลักษณะพื้นฐาน ลักษณะของเมือง เพื่อใชสําหรับการพัฒนาและการฟนฟูเมือง
กี และ ชิน (Ki and Shin, 2015) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ขององคการ ดานความเหมือนและความแตกตางในการดําเนินงานขององคการระหวางสหรัฐอเมริกา
และเกาหลี ใ ต ใ นการป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม โดยใช เ ว็ บ ไซต ใ นการสื่ อ สารเรี ย นรู การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความชัดเจนทางการสื่อสารไปยังผูบริโภคและบุคคลทั่วไป ใหรับรูถึงความใสใจ
ในสิ่งแวดลอมขององคการ ในการพัฒนาอยางยั่งยืนที่นําเสนอบนเว็บไซตขององคกรชั้นนําในประเทศ
เกาหลีใตและสหรัฐอเมริกาจํานวน 100 องคกร โดยผลการศึกษาพบวา องคกรในเกาหลีใตเนนความ
มีสวนรวม ประกอบดวยสามัคคี รักษามรดกสิ่งแวดลอม การจัดการองคการ ประสิทธิภาพชุมชน และ
ครอบครัว สวนองคการในประเทศสหรัฐใหความสําคัญกับการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ดานบริการ
ลูกคา และมีเชื่อมโยงขอมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยประเทศเกาหลีใตมีกระบวนการสงเสริมดาน
ความยั่งยืน เกาหลีใตมีการทําการปรับปรุงที่เห็นไดชัด ในการปฏิบัติงานการดานพัฒนาอยางยั่งยืน
และดานผูนํามากขึ้น (Robeco SAM, 2013) ดังนั้น ชองวางระหวางสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใตในแง
ของประสิทธิภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้พบวา ทั้งสองประเทศมีความแตกตางกัน ใน
3 ดาน ประกอบดวย 1) กระบวนการดําเนินการภายนอกองคกร 2) การเคลื่อนไหวของภาพสังคม
และ 3) การลงทุนในแหลงภายนอกเพื่อสรางความยั่งยืน โดยการดําเนินการขององคการภาครัฐนั้น
ตองตระหนักถึงภัยคุกคามทางธรรมชาติยิ่งขึ้นและการวางแผนการทํางาน พรอมทั้งศึกษาปญหาใน
อนาคตที่เกิดขึ้น
โรห และคณะ (Roh et al., 2015) การศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการประเมิน
วงจรการปลอยกาซคารบอน (BEGAS2.0) สําหรับระบบการรับรองอาคารสีเขียว โดยดัชนีคารบอน
ของประเทศเกาหลีใต ในนโยบายการลดการปลอยกาซในขั้นตอนการกอสรางอาคารที่เขมงวดมากขึ้น
โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) และออกใบรับรองมาตรฐาน แตก็เปน
ที่เชื่อกันวามันจะเปนเรื่องยากที่จะมีประสิทธิภาพลดการปลอยกาซคารบอนของอาคารได โดยผล
พบวา การกอสรางอาคารมีการแกไขเพียงบางสวนเฉพาะที่มีในใบรับรองมาตรฐานเทานั้น ดวยเหตุนี้
รัฐบาลเกาหลีไดมีการพัฒนาดัชนีขี้วัดระบบอาคารสีเขียว (Green Building Index : GBI) ซึ่งเปน
กรอบการรับรองบนพื้นฐานของการปลอยคารบอนของอาคาร วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือการ
พัฒนาโปรแกรมการประเมินสัดสวนการปลอยคารบอนของอาคาร (BEGAS2.0) เพื่อสนับสนุนระบบ
การรับรอง GBI ของเกาหลีใต ดวยการพิจารณาทางทฤษฎีของระบบการรับรอง คุณสมบัติมาตรฐาน
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อาคารของระบบการรับรองอาคาร สีเขียวในประเทศตาง ๆ ที่ไดนํามาวิเคราะห ผลการศึกษานี้ การ
สรางมาตรฐานการรับรอง GBI ที่ดีนั้น ตองมีการประเมินในวงจรชีวิตภายในอาคารที่เหมาะสมและ
ประเมินวงจรการปลอยกาซคารบอน เพื่อใหเกิดโปรแกรมการประเมินการปลอยกาซของประเทศ
เกาหลีใตไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัน เดอร เวลดีน และคณะ (Van der Velden et al., 2015) ศึกษาเรื่องการประเมินวัฏ
จักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศ กรณีศึกษาสิ่ง ทออัจฉริยะ ความสําคัญของการทดสอบในการ
เลือกใชวัสดุ เริ่มตั้งแตออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอนั้น เปนการดีกวาการตรวจสอบหลังจาก
เกิ ด การผลิ ต แล ว งานวิ จั ย นี้ เ ป น กลยุ ท ธ ก ารออกแบบที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมในการสร า ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยเเริ่มตั้งแตการศึกษาความตองการของลูกคา และนํามาสูการออกแบบ โดยศึกษาถึงวงจรชีวิตของ
วัตถุดิบที่ใชผลิต ทางเลือกการออกแบบที่จะชวยใหผูออกแบบใชสําหรับตัดสินใจการออกแบบอยาง
ยั่ง ยืน เพื่ อ ตอบสนองความตอ งการของลู ก คา การศึ ก ษานี้ เริ่ ม ตั้ง แต ขั้ นตอนในการเลื อกใชวั ส ดุ
ขั้นตอนการสรางตนแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงคาใชจายที่ถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ
เดิม ผลการศึกษาพบวา การออกแบบเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญสําหรับผูออกแบบที่มีความเคารพและ
รับผิดชอบตอสังคมในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม
เยน และคณะ (Yan et al., 2015) ศึกษาเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดสรรพื้นที่
เชิงนิเวศของประเทศจีน บนพื้นฐานการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยประเทศ
จีนมองวาการจัดสรรที่ดินของประเทศจีน ยังไมไดรับการจัดสรรที่เหมาะสมกับภูมิทัศน และคํานึงถึง
ระบบนิเวศน ในการจัดสรรพื้นที่ วัตถุประสงคสําหรับการวิจัย เพื่อการออกแบบจัดสรรพื้นที่ควรมี
ความครอบคลุม พิจารณาถึงการจัดสรรที่ดินทางการเกษตรเพื่อทํากิน พื้นที่เมือง พื้นที่ภูมิทัศนที่มี
เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับระบบเชิงนิเวศน ผลการวิจัยพบวา การออกแบบเชิงกล
ยุทธที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึง พื้นที่การเกษตร น้ํา ถนน ปาไม และหมูบาน โดยการออกแบบกล
ยุทธแบง เปน 4 ระดับสําหรับการจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ประกอบดวย กลยุทธระดับชาติ ตอง
พิจารณาถึงการออกแบบนโยบาย สําหรับภาพรวมมหภาค ที่มีการจัดทําโครงการในพื้นที่ ที่มีความ
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กลยุทธระดับภาค เปนการวางแผนในการจัดสรรพื้นที่
เพื่อในไปสูเปาหมายระดับชาติ โดยตองพิจารณาถึง ความแตกตางระหวางประชากรตางพื้นที่ กลยุทธ
ระดับจังหวัด เปนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ โดยพิจารณาถึงโครงสรางทางวิศวกรรมของพื้นที่ รวมถึง
การประสานงานระหวางภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจ โดยมีการรวมมือนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประเทศจีนอยูในทามกลางของระยะเวลาเปนประวัติการณและที่สําคัญ ของโอกาส
เชิงกลยุทธสําหรับที่ดิน กลยุทธระดับทองถิ่น เปนการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการรักษา
ความเปนประวัติศาสตร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดเมืองที่ยั่งยืน

71
ดีน และคณะ (Dean et al., 2014) ศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดสําหรับการขยายรูปแบบการ
ดําเนิน ธุรกิจในการประเมินองคกรชุมชนอัจฉริยะเชิง นิเวศ ในการศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
จัด ลํ าดั บ ความสํ าคั ญ ในการออกแบบการก อ สร า งและการดํ า เนิ น งาน เราจะทํ า การวิ จั ยพั ฒ นา
อสัง หาริมทรัพยสีเขียว โดยมีการสรางตัวแบบสําหรับธุรกิจกอสราง เพื่อใหธุรกิจนํามาใชกําหนด
เปาหมายในการดูแลสิ่งแวดลอม โดยพฤติกรรมขององคกรที่ทําใหเกิดสิ่งแวดลอมสีเขียวประกอบดวย
1) ระบุคุณสมบัติ สีเขียว 2) การประชุมเพื่อสรางตัวแบบธุรกิจอสัง หาริมทรัพยสีเขียว 3) ธุรกิจ
สงเสริมสีเขียว 4) ตัวแบบสีเขียวสําหรับองคกร โดยการกําหนดเปาหมายในองคกรอัจฉริยะเชิงนิเวศ
จะสงผลกระทบในเชิงบวกกับชุมชนทองถิ่น รวมไปกับความสําเร็จทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น โดยแบบ
แผนในการดําเนินงาน การประเมินผล การออกแบบสีเขียว และแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปญหาดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อสงเสริมใหเกิดอาคารสีเขียวสําหรับองคกรและชุมชน และสังเคราะหเปน
ตัวบงชี้เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยใชชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนองคกรใหดําเนินการที่เปนมิตร
กับสิ่ง แวดลอม มีการระบุมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพใหองคการนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวทั้ง 4
ดาน รวมถึงมีการประเมินผลเพื่อทราบความคืบหนาในการดําเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
สําหรับองคกร
เฟอรไรรา และคณะ (Ferreira et al., 2014) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบเกณฑ
มาตรฐานดานพลั ง งานและสภาพสิ่ง แวดลอ มสํ าหรั บอาคาร (BREEAM ระบบอัง กฤษและ LEED
ระบบอเมริกา) เพื่อการกอสรางที่ยั่งยืนของโปตุเกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ
มาตรฐานดานพลังงานและสภาพแวดลอม โดยพิจารณาถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ มี
วัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 2) ในการมีสวนรวมตอการรับรูการ
ใชพลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการกอสรางอาคารของผูประกอบการ 3) เพื่อสงเสริม
การรับรองอาคารที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมและนาเชื่อถือ 4) เพื่อกระตุนใหเกิดการคนหาสําหรับ
อาคารที่ใชพลังงานอยางยั่งยืน โดยผลการวิจัยพบวา วิธีการประเมินทั้ง BREEAM และ LEED เปน
วิธีการที่สําคัญ เปนเครื่องมือในการประเมินดานพลังงานและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการจัดการคุณภาพ
วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก (2559) ศึกษาเรื่องการนําระบบสารสนเทศมา
ใชเพื่อ เพิ่มคุณ ภาพการบริก ารของที่พักอาศัย:คอนโดมิ เนียม บทความนี้มีวั ตถุประสงคสํ าคัญ คื อ
เพื่ อ ให ท ราบถึ ง บทบาทและความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ต อ ที่ พั ก อาศั ย ประเภท
คอนโดมิเนียม ทําใหผูประกอบการ และเจาของหองพักในคอนโดมิเนียมไดผลักดันใหเกิดการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาใชในการจัดดานการบริการ สําหรับนิติบุคคล เจาของรวมและผูพักอาศัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และนําเสนอแนวทางในการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ
สําหรับนักพัฒนาระบบสารสนเทศนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูพักอาศัย
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ในคอนโดมิเนียม โดยผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานทางดานการบริการของผูดูแลคอนโดมิเนียม
นั้นระบบสารสนเทศถือไดวามีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
บริ ก ารของผู ดู แ ลที่ พั ก อาศั ย ประเภทคอนโดมิ เ นี ย มทํ า งานได มี คุ ณ ภาพ ระบบสารสนเทศนั้ น มี
ความสําคัญในกิจกรรมการจัดการทํางาน ตั้ง แตการวางแผนการทํางาน การสั่ง การ ความคุมการ
ทํางานในดานการบริการของผูใหบริการและผูรับบริการของคอนโดมิเนียมไดอยางสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศจึง ถือเปนระบบที่ชวยทําใหเกิดคุณภาพการบริการของที่พัก
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยระบบสารสนเทศนั้นสามารถจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะหผล
แปลผลลัพธ อีกทั้งระบบสารสนเทศนั้นยังเปนเครื่องมือที่ชวยเชื่อมชองทางขอมูลของเครือขายสังคม
ออนไลน ทําใหผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียมไดเขาถึงขอมูลทางสังคมรวมกันไดมากยิ่งขึ้น
ศศิณัชชา หอมคง (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจ
ซื้อ วิส ตา การเ ดน คอนโดมิ เนีย ม โดยการวิ จัย ครั้ ง นี้มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อศึก ษาปจ จัยประสมทาง
การตลาดที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ วิสตา การเดน คอนโดมิเนียมกลุมตัวอยาง คือ กลุมลูกคา
ผูซื้อ วิสตา การเดน คอนโดมิเนียม จํานวน 171ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชการทดสอบคาสถิติ ไคสแควรเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ผลการวิจัย
พบวา ระดับการศึกษา และระดับรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย อยูในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือกซื้อหองขนาดกลางและเลือกหองที่ เปนวิวภายนอกแบบวิวสวน การจัดโปรโมชั่นตางๆแกลูกคา
ผู ส นใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม เช น การให ข องสมนาคุ ณ ณ วั น ทํ า สั ญ ญาในเวลาที่ กํ า หนด การฟรี
คาธรรมเนียมตางๆ การจัดของแถมตามขนาดของหอง หรือ การจัดใหมีสวนลดเงินสดของการจาย
ดาวน เปนตน เพื่อกระตุนให ลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อไดยางรวดเร็วและสามารถโนมนาวหองที่
ตองการขายกอนเพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา สงผลถึงการขยายธุรกิจตอไปในอนาคตและเกิด
การบอกตอในชื่อเสียงที่ดีของโครงการ
บุญ เลย น อ ยนารถ และนพกร อุ ป ถั ม ภ (2555) ศึ ก ษาแนวทางการส ง เสริ ม ดํ า เนิ น
กิจกรรม 5ส อูสุริยาการาจ โดยที่อูสุริยาการาจ ไดมีการดําเนินการใชวิธีการปรับปรุงตามกิจกรรม 5
ส และไดมีการใชเครื่องมือวิจัยโดยการใชแบบสอบถามในการวัดความพึง พอใจของผูใชบริการหลัง
การปรับ ปรุง โดยผลการวิจั ยพบวา การจัดการ 5 ส. เป นกิจ กรรมเพื่ อใหเกิ ดสภาพแวดล อมที่
เหมาะสมในการทํางาน ประกอบดวย 1) ส. สะสาง มีบอรดจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องมือเก็บอยูตามจุด
ที่กําหนดหยิบใชงานสะดวก 2) ส.สะอาด สถานที่ทํางานดูสะอาดตา มีแบงพื้นที่ทําความสะอาดอยาง
ชัดเจนสงผลตอความพอใจในการใชบริการอยูในระดับสูง 3) ส. สะดวก สามารถตรวจเช็คไดรวดเร็ว
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ในการใหบริการ สําหรับผูมาติดตองาน ลูกคาเกิดความประทับใจในการบริการที่รวดเร็ว มีชั้นวางของ
มีบอรดเก็บเครื่องมือ กําหนดจุดติดตั้งเพื่อสะดวกในการหยิบใชงาน ลดเวลาในการหาเครื่องมือและ
อุปกรณสามารถตรวจสอบและควบคุมปริมาณพัสดุตางๆ ไดงาย 4) ส สุขลักษณะ มีการปรับปรุง
สถานที่ทํางานใหดูเปนระบบระเบียบ ทําใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน และการใชบริการ 3) ส.
สรางนิสัย พนักงานมีความเขาใจในกิจกรรมสําหรับปฏิบัติงานที่ดี สง ผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางานของพนักงานในองคกร
อัลคาฟฟ และคณะ (Alkaff et al., 2016) ศึกษาเรื่องอาคารใตดินที่มีตอประสิทธิภาพ
สําหรับการใชพลังงาน เพื่อเกิดความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม ภาวะโลกรอนไดถูกมองวาเปนปญหา
สําคัญ ในการดํารงอยูของมนุษยชาติ อั นเกิด จากความเข มขนของกาซคารบ อนไดออกไซดในชั้ น
บรรยากาศเพิ่ ม ขึ้ น ทั่ ว โลกจึ ง ให ค วามสนใจในประเด็ น การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน เพื่ อ ลดก า ซ
คารบอนไดออกไซด บทความนี้มีวัตถุประสงค ศึกษาภูมิปญญาโบราณในการใชแผนดินเปนผูดูแล
อุณหภูมิ กับอากาศที่รุนแรง วิธีการศึกษา เปนการสํารวจที่อยูอาศัยใตดินในประวัติศาสตร สํารวจที่
อยูอาศัยใตดินในปจจุบันทั่วโลก ทั้งดานผลประโยชนและขอเสีย ที่มีตอการรักษาสภาพอากาศ ใน
มุมมองของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลการศึกษาพบวามีศักยภาพที่นาประทับใจที่จะกลายเปนวิธีการ
แกปญหา สภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งสภาพอากาศรอน และสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อใหเกิดการลด
ใชพลังงานของเครื่องทําความรอนระบายอากาศและระบบเครื่องปรับอากาศ ในอาคารเทคนิคการ
ระบายความรอนนี้ เปนความคิดสรางสรรคและแบบดั้งเดิมที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการ
ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม ลดการใช พ ลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ที่ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซด บทความนี้ไดเสนอแนวคิดการออกแบบของแผนดินที่กําบังที่อยูอาศัย ในรูปแบบ
แตกตางกันทั่วโลก การออกแบบการใชงาน สถานที่ ระยะเวลาและสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการ
อนุมาน รูปแบบการแสดงกราฟกสําหรับภาพรวมเสมือนจริงของโครงสรางใตดิน ที่เปนสถานที่ตั้งของ
ที่อยูอาศัย เพื่อตรวจสอบของเทคนิคเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพในการชวยระบายและรักษาสภาพ
อากาศที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ออลวัน และคณะ (Alwan et al., 2016) ไดทําการศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนา
อยางยั่ง ยืนในอุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศอัง กฤษผานกรอบการทํางานสําหรับการพัฒ นา
อยางยั่งยืนเชิงกลยุทธโดยใชการสรางแบบจําลองของขอมูลอาคาร งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยเปนสาเหตุที่เปนผลดานลบที่ไมกอใหเกิดความยั่งยืน ทั้งทางดานผูนํา
ที่ไมมีประสิทธิภาพและ วัฒนธรรมองคกรไมดีเทคโนโลยีที่ลาสมัย และไมมีประสิทธิภาพโลจิสติ กส
บทความนี้นําเสนอกรณีศึกษาแสดงใหเห็นถึงวิธีการตั้ง แตในอดีต ในอุตสาหกรรมการกอสราง การ
วิจัยครั้งนี้ไดขอมูลจากสัมมนากลุมรวมกันระหวางอุตสาหกรรมฝายวิขาการ และฝายปฏิบัติในการ
ผลิต 15 องคกร เพื่อการออกแบบใหเกิดความยั่งยืน สําหรับที่อยูอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ของประเทศอัง กฤษ โครงการนี้ไ ดใชขอมูลอาคารการสรางแบบจําลอง (Building Information
Modelling : BIM) เปนตัวแบบการทํางานใหมที่ทํางานรวมกันสอดคลองกับวิธีการสมัยใหมกอสราง
(Modern Method of Construction : MMC) วัตถุประสงคของการศึกษาไดเนนศึกษากลยุทธ
รวมถึงภาวะผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ เพื่อแสวงหาวิธีการที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดของการสรางตัว
แบบจําลอง BIM และ MMC เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวาการ
รวมกลุมของกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนได (Framework for Sustainable Strategic
Development: FSSD) โดยการออกแบบลงไปในการจัดซื้อจัดจางการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการวางแผนนี้มีการควบคุมและลดความสูญเสียจากการใชงบประมาณที่ไมมีประสิทธิภาพเปน
วิธีการสํา หรับการดํ าเนินนโยบายจากด านลางขึ้ นไปถึง ผูนํ าในโครงการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อ น
โครงการที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญ เสียงบประมาณ และใชประโยชนจากงบประมาณได อยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
นีลเส็น และคณะ (Nielsen et al., 2016) ภาวะผูนําที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย
ในการทํ างานในอาคารใตดิ น เพื่อ ผลิ ตพลัง งานความร อนประเภทป โตรเลีย ม วัต ถุป ระสงคข อง
งานวิจัย เพื่อหารูปแบบของการเปนผูนําที่สงผลตอความปลอดภัยในการทํางาน การศึกษานี้มุงศึกษา
ความสัมพันธ และผลกระทบของภาวะผูนําตอความปลอดภัยในการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ภาวะ
ผูนําอยางสรางสรรคจะชวยใหสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ลดความตึงเครียดในการ
ปฏิบัติง าน และพนักงานรูสึกมีความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงผูนําที่มีการตรวจสอบการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยสงผลใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ลดความสูญเสียอันเกิดจาก
ความไมปลอดภัยในการทํางาน และนํามาสูการรักษาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางาน และ
เกิดการพัฒนาองคกรไปสูความยั่งยืน
ซีล และแมททิมอร (Seal and Mattimoe, 2014) กลยุทธการควบคุมการทํางาน โดย
เนนความมีสวนรวมลดความตึงเครียดในการทํางาน งานวิจัยนี้ตองการหาแนวทางเพื่อสรางกลยุทธใน
การลดความตึ ง เครี ย ดในงานที่ ต องอาศั ยการทํ างานร วมกั น โดยใช แนวทางดา นการเงิน เปน ตั ว
ตรวจสอบและควบคุม บทความนี้แสดงใหเห็นวา ความตึงเครียดขององคการ เปน ผลมาจากความ
ขัดแยงระหวางเปาหมายและเหตุผลที่แตกตางกันในฝายตางๆ ที่ตองทํางานรวมกัน เชน การตลาด,
การขาย, การจัดการรายได และการเงิน แมวาจะมีหลักฐานของฝายบัญชีที่ทําหนาที่เปนผูดูแลระบบ
ในบางสถานการณ เชน ฝายตลาดจะรูสึกวาถูกฝายบัญ ชีควบคุม โดยองคการมีนโยบายวางแผนใน
ระยะสั้นหรือกลยุทธการประหยัดคาใชจาย โดยการแกปญหาเหลานี้จะกระทําได โดยเปลี่ยนจากการ
ควบคุ มตรวจสอบทางบั ญ ชีไ ปเนน การควบคุม และการพั ฒนาผลการทํา งานผา นการรายงานผล
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
จัดการโครงการที่ ไ มซ้ํ ากัน เพื่อ สรา งความมั่ นใจวา โครงการจะดํ า เนิ นไปไดอ ยางมีประสิท ธิภาพ
ตลอดไป รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชของทักษะและความสามารถใน
กระบวนการเหลานี้ จะอธิบายไวในพื้นที่ของความรู อยางไรก็ตามกระบวนการผลิตภัณฑที่มุงเนนการ
ที่อยูนอกขอบเขตของคาแนะนําที่ไมไดหมายความวาควรละเลยแทนการกระบวนการของการบริหาร
โครงการและกระบวนการที่ มุง เน น ผลิ ตภัณ ฑที่มีก ารซ อนทั บและมีปฏิ สัมพั นธกัน ตลอดอายุของ
โครงการ PRINCE2 เปนการอํานวยความสะดวกในกระบวนการที่ อธิบายสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น โดยการ
นําวิธีการนี้มาใช ตองรวม กระบวนการที่สําคัญ คือการปรับกระบวนการตามรูปแบบความตองการ
ของโครงการ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ขั้ นตอนการจั ดการ PRINCE2 โครงการต องมี การวางแผนการ
ตรวจสอบและขั้ น ตอนการ ควบคุ ม โดยเน น การควบคุ ม แบบหน ว ยต อ หน ว ย เพื่ อ การส ง มอบ
ผลิตภัณฑ ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ของความตองการทีแ่ ตกตางกัน
วิจิตรบุษบา มารมย (2545) บทความนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาแนวคิดตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และเพื่อนําเสนอพัฒนาการของการประกอบอาชีพ
การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารที่ไดมีการอางถึงในมุมมองของสถานที่ทํางาน (workplace) ใน
ปจจุบัน และพื้นที่การทํางาน (workspace) ในอนาคต เพื่อเปนการกระตุนสํานึกสวนรวมของสิ่งที่
เกิดขึ้นรอบตัวบุคคล ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (facility manager)นั้น เปน
ผูบริหารจัดการความซับซอนอันเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานขององคกรเชนเดียวกับผูบริหารจัดการ
โครงการทั่วไป แตผูบริหารจัดการทรัพยากรอาคารยังมีเงื่อนไขสําคัญของความเปนอยูที่ดีของมนุษย
พนักงานในอาคารนั้น ๆ ในการบริหารจัดการดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับแนวทางการทํางานใน
อนาคตที่ไดกลาวมาแลวความขัดแยง หรือลักษณะที่สวนทางกันระหวางเปาหมายขององคกรและ
สภาพการทํางาน ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางภาพลักษณขององคกร (image) ที่ตองการความ
มั่น คงและความไม วุน วายอั น เนื่อ งมาจากความเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดลอ มการทํ างานในแต ล ะ
ชวงเวลาการทํางานกับความตองการการทํางานเปนทีมโดยใชระบบสารสนเทศในการสื่อสาร (virtual
team) ความขัดแยงระหวางความตองการของมนุษยกับความตองการทางดานเทคโนโลยีอาคาร หรือ
คาใชจายที่เกิดขึ้นในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํางาน เหลานี้ทําใหเกิดความทาทายในการทํางานของ
หลายอาชีพรวมทั้งผูบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
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วีนีรา ทูดูรัท (Venera Todorut, 2012) ศึกษาเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร
โดยใช แ นวทางการจัด การคุ ณ ภาพรวมในการตรวจสอบการทํ างานอย า งต อ เนื่ อ ง บทความนี้ มี
วัตถุ ประสงค เพื่ อหาแนวทางในการพั ฒ นาองค การอยา งยั่ ง ยื น ด วยการพิ จารณาประเด็ น สํ าคั ญ
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
เสี่ยงอยางครอบคลุม ในการทําเหมือง โดยในการทํางานใตพื้นดินตองเจอกับสภาพแวดลอมที่ไมดี
ขบวนการทํางานที่ซับซอน และความหลากหลายของความโชคราย เชน กาซ ฝุนของถานหิน น้ําทวม
ไฟและผลกระทบจากถานหิน ในความปลอดภัยของการทําเหมืองนั้นคอนขางมีความสําคัญ มีความ
ซับซอน และยากในการแกปญหา ทุกปญหาทางดานความปลอดภัยของการทําเหมืองจะตองลดความ
เสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยง จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยางบอยครั้งในการทําเหมือง ทําใหเปนหัวขอ
สําคัญในการที่จะตองหาวิธีบางอยางเพื่อเปนการชี้และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทําเหมือง
เพื่อกําจัดหรือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และปองกันความเปนไปไดในการเกิดความโชคราย โดย
งานวิจัยนี้มุง ศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยง และสรางวิธีตามหลักการทางวิทยาศาสตรและ
ระบบของเหตุผล ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมวิธีการทําเหมืองดวยวิธีการสรางสรรคและ
ครอบคลุมในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง ผลการศึกษา
พบวา การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมขอมูลวิเคราะหความเสี่ยงและนํามาใช
สรางระบบการตรวจจับ ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินบน
พื้นฐานความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การแจงเตือนความเสี่ยง และการวัดผลจากความเสี่ยง ดวย
การวัดผลลัพธการทํางานกับเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงมีการควบคุมอันตรายที่เกิดจากการทํางานอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ
เวลสช และคูชลิ่ง (Welsch and Kühling, 2010) ศึกษาเรื่องเหตุผลในการบริโภคสินคา
ผานการสํารวจอรรถประโยชนของผูบริโภค โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอรรถประโยชน
ของผูบริโภคที่มีตอการบริโภคสิน คาที่มีความเป นมิตรตอสิ่ง แวดลอม แนวทางการศึกษาโดยการ
ทบทวนวรรณกรรม และแบบสอบถามผูบริโภคประมาณ 24,000 คนใน 27 ประเทศ ในเรื่องของ
อรรถประโยชนที่มีตอสิน คา ผลการวิจัยพบวาอรรถประโยชนของผูบริโภคที่มีตอการซื้อสินคาที่มี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเกิดจากแรงจูงใจภายในเปนผลโดยตรงในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสวน
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แรงจูงใจภายนอกเปนเครื่องมือเพื่อกระตุนใหการบริโภคสินคาไดงายขึ้น โดยทางเลือกในการบริโภค
สินคาที่มีตออรรถประโยชนของผูบริโภคเกิดจากการสรางคานิยมทางวัตถุนิยมในการบริโภคสินคา ทํา
ใหเกิดอรรถประโยชนในการบริโภคที่เนนถึง สินคาที่ทําใหผูบริโภคดูมีคุณคา มากกวาประโยชนที่
แทจ ริง และประโยชนต อสิ่ ง แวดล อม ส วนการบริ โภคสิน คา ที่เป นมิ ตรตอสิ่ ง แวดลอมนั้น มีผ ลใน
ทางบวกตออรรถประโยชนในการเลือกบริโภคสินคา
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการจัดการนวัตกรรม
นิติ รัตนปรีชาเวช (2554) ไดศึกษาแนวคิดนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพยดวยการ
วิเ คราะห และ ทบทวนจากการสํ ารวจข อ มู ล ทุติ ย ภู มิ จ ากแหล ง ข อ มู ล ทางวิ ช าการและจาก 410
โครงการจาก 10 องคกรพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่มียอดขายสูงที่สุดในป พ.ศ. 2553 จากแหลงขอมูล
อิน เทอรเน็ต เพื่อมุงสรุปนวัตกรรมในโครงการอสังหาริมทรัพยทั้งแนว ราบและแนวสูง โดยพบวา
แนวคิดนวัตกรรมไดรับการประยุกตใชในหลากหลายวัตถุประสงคทั้งในดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ และ
นวั ต กรรมกระบวนการ ซึ่ง สามารถแบง ย อ ยได เ ป น ด า นประโยชน ใ ช สอย ดา นการบริ ก าร ด า น
เทคโนโลยีก ารออกแบบ กอสราง และด านสิ่ ง อํานวยความสะดวก โดยนวัต กรรมผลิตภั ณฑจะมี
ความสําคัญอยางมากในการสรางโอกาสทางการตลาด ใหกับองคการ ขณะที่นวัตกรรมกระบวนการ
จะมีสวนสําคัญ ในการรักษาไวซึ่ง การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจน การพัฒนาผลิตภาพ
ขององค ก าร นอกจากนี้ แ นวคิ ด นวั ต กรรมนั บ เป น ส ว นสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม องค ก รพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย ขนาดกลางและขนาดยอมในการมุงสูการตอบสนองตลาดเฉพาะอีกดวย
ปราโจโก (Prajogo, 2016) ศึก ษาเรื่อ งความพอดีทางยุทธศาสตรร ะหวางกลยุท ธ
นวัตกรรมและธุ รกิจสภาพแวดล อมในการสง มอบประสิทธิ ภาพการดํ าเนิน ธุรกิจ บทความนี้เป น
การศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจดานบทบาท (ในแงของพลวัตและการแขง ขัน) ในฐานะปจจัย
ฉุกเฉินที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจและดานกลยุทธนวัตกรรมที่แตกตางกัน (ในแงของ
ผลิตภัณฑและกระบวนการ) ในการสง มอบประสิทธิภาพการดําเนินธุร กิจ โดยใชขอมูลของ 207
องคกร ผลิตในออสเตรเลีย, การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวากลยุทธนวัตกรรมที่มีการจัดการเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมแบบพลวัตร ชวยลดสภาวะการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางนวัตกรรม
ทางผลิตภัณฑ รวมถึงนวัตกรรมกระบวนการในการดําเนินธุรกิจโดยรวม, การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็น
ถึงความเหมาะสมดานกลยุทธระหวางสิ่งแวดลอมกับการแขงขัน และนวัตกรรมผลิตภัณฑกับกลยุทธ
นวัตกรรมกระบวนการ เปนตัวกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ผลการศึ ก ษานี้ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเหมาะสมด า นกลยุ ท ธ ห รื อ การจั ด ตํ า แหน ง ระหว า ง
สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ ใ นองค ก ร การแข ง ขั น ระหว า งลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น ทาง
สภาพแวดล อ มในการแข ง ขั น และกลยุ ท ธ ที่ แ ตกต า งกั น ของนวั ต กรรมด า นผลิ ต ภั ณ ฑ กั บ ด า น
กระบวนการจะชวยใหเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหกับธุรกิจ
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ฉาง และคณะ (Chang et al., 2015) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการเปนผูนําดานนวัตกรรม
ผลิตภัณฑและดานนวัตกรรมกระบวนการผลิตในประเทศจีน บทบาทความสัมพันธของความสามารถ
ในการเขาซื้อ กิจการ เพื่อ ซื้อความรู ที่มีผ ลทําให เกิดพั ฒนานวั ตกรรมกระบวนการผลิต โดยใน
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ วัดประสิทธิผลของการเปนผูนําดานนวัตกรรมผลิตภัณฑและดาน
นวัตกรรมกระบวนการผลิต โดยผลการวิจัย พบวาในประเทศจีนการเปลี่ยนแปลงในการเปนผูนํา
สงผลกระทบทําใหเกิดความแข็งแกรงในนวัตกรรมผลิตภัณฑ และดานนวัตกรรมกระบวนการผลิต
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการที่ครอบคลุมในการการตรวจสอบทั้ง 2 รูปแบบของการเปนผูนํา และความ
แตกตางของผูนําทั้ง 2 รูปแบบ โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑสงผลกระทบตอนวัตกรรมกระบวนการผลิต
ดานบวก นอกจากนี้ยังพบวา ความสัมพันธระหวางผูนําและนวัตกรรมมีความสัมพันธกัน โดยภาวะ
ผูนํา การเปลี่ย นแปลงมีผ ลในการจู ง ใจพนั กงาน และกระตุ นความคิด สร างสรรคข องพนัก งาน ที่
สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ เปนผูนําในการทําธุรกรรมมุงเนนไปที่รักษาวิธีการผลิตที่มี
อยูและปรับปรุงการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดเนต และพาโบล (Donate and Pablo, 2015) ศึกษาเรื่องบทบาทความเปนผูนําดาน
การจัดการความรูที่สงผลตอนวัตกรรม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางการเปนผูนํา
ดานความรูขององคกร โดยมุงเนนไปที่การเปนผูนํา ในดานการจัดการความรู (KM) โดยใชแบบจําลอง
สมการโครงสราง (SEM) ในการศึกษา และตรวจสอบขอมูลและนําเสนอหลักฐานเชิงประจักษจาก
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดวยการวัดอัตราผลตอบแทนขององคกร โดยผลการศึกษาพบวา ผูนําทางดาน
การจั ด การความรู ส ง ผลให เ กิ ด นวั ต กรรมการผลิ ต ทํ า ให อ งค ก ร มี ศั ก ยภาพในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานในการสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ โดยการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ
ตองนํามาซึ่งความคิดริเริ่มที่จะแสวงหาสิ่งใหมเพื่อนําไปสูนวัตกรรม การจัดการความรูนี้องคการตองมี
ภาวะผูนําในการกระตุนใหเกิดการ สรางฐานความรู และการใชประโยชนของฐานความรู เชน การ
จัดเก็บการถายโอน และการประยุกตใชสําหรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รัฟฟ (Ruff, 2015) ศึกษาเรื่องบทบาทวิสัยทัศนของผูนําองคกรในการสรางสรรค
นวัตกรรมและการจัดการเชิง กลยุทธ โดยสะทอนประสบการณจริง จากอุตสาหกรรมยานยนต ได
ทําการศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารองคกรยานยนตขามชาติ สําหรับการทํางานกับการมอบหมายงาน
นี้ โดยศึกษาถึงวิธีการแนวทางการพัฒนาระยะปานกลาง ถึงระยะยาวในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการตลาด รวมถึงกระบวนการนวัตกรรมและกลยุทธ วัตถุประสงคของ
การวิจัยนี้คือศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารองคกรยานยนตในประเด็นครอบคลุม ดานบทบาทและการ
ปฏิบัติงานในฐานะผูนําที่มีวิสัยทัศน โดยแนวทางการวิจัยเปนการศึกษาตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะบทบาท และลักษณะการปฏิบัติงานของผูบริหารที่สงผลกระทบตอนวัตกรรม ผลการศึกษา
พบวา การออกแบบขององคการและกระบวนการออกแบบวางแผนของผูบริหารที่มีวิสัยทัศน นําไปสู
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การสรา งนวัต กรรมทางผลิ ตภั ณฑ โดยเริ่ม ตั้ง แต นวั ตกรรมดา นความคิ ด และนํา ไปสูก ารพัฒ นา
ผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับองคกร
เชง และคณะ (Cheng et al., 2014) การศึกษาการเชื่อมโยงระหวางนิเวศนวัตกรรม
และผลการดําเนินงานในภาคอุตสาหกรรมประเทศไตหวัน โดยในหลายองคกรพยายามทําองคกรให
เปน องคกรแหง นวัตกรรมเชิงนิเวศ ในขณะที่รูปแบบนวัตกรรมที่แตละองคกรยังมีคุณลักษณะของ
ตัวเอง โดยยังไมมีปจจัยที่ทําใหเกิดการพัฒนารวมกันระหวางนวัตกรรมและสิ่งแวดลอมในการดําเนิน
ธุรกิจขององคการ จึงยังไมสงผลใหเกิดนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพเทาที่ควร
โดยการพัฒนานวัตกรรมขององคการตองมีมุมมองแบบองครวม บทความนี้ไ ดศึกษาถึงนวัตกรรม
กระบวนการผลิตภัณฑขององคการ และผลกระทบตอองคการในการดําเนินธุรกิจ โดยการนําทฤษฎี
มาใชสรางแบบจําลองสมการโครงสราง SEM มีการศึกษาจากลุมตัวอยางจํานวน 121 องคกร ซึ่งเก็บ
รวบรวมจากสมาคมการจัดการสิ่งแวดลอมประเทศไตหวัน ผลการศึกษาพบวานวัตกรรมเปนมิตรกับ
สิ่ ง แวดล อ มขององค ก ารมี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานที่ แ ข็ ง แกร ง ทางธุ ร กิ จ นอกจากนี้
กระบวนการและนวัตกรรมเชิงนิเวศในการสรางสินคา จะชวยเปนสื่อกลางในการนําเสนอความเปน
มิตรกับสิ่ง แวดลอมขององคกร ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการพัฒ นาโปรแกรมเชิง นิเวศนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 1) ผูบริหารจะตองเขาใจการพึ่ง พาซึ่งกันและกัน 2) ความสัมพันธทางวิวัฒ นาการ
รวมกันระหวางนวัตกรรมเชิงนิเวศที่แตกตางกัน
โนนากะ และคณะ (Nonaka et al., 2014) ศึกษาเรื่องขององคกรแบบพลวัตรสําหรับ
การสง เสริมความรูภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางกระบวนทัศนใหมสําหรับทฤษฎีของ
องคกร โดยบทความนี้มีวัตถุประสงคตองการศึกษาแนวทางในการรักษาความสามารถในการแขงขัน
และมีความยั่งยืน นําไปสูการเติบโตขององคกรไดอยางตอเนื่อง โดยการใชแนวทางการสรางความรู
และภูมิปญญาใหม เพื่อทําใหเกิดวัตกรรมอยางตอเนื่อง โดยคําถามสําคัญสําหรับการวิจัย คือ วิธีการ
ที่พัฒนาองคการใหกลายเปนองคการแหงนวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยใชการศึกษารูปแบบที่องคกรควร
เปน ใชการสังเคราะหแบบพลวัตร ผลการศึกษาพบวา แหลงที่มาของนวัตกรรมที่แทจริงเกิดจากการ
สรางและการใชประโยชนของความรู โดยความสัมพันธระหวางการสรางและการใชประโยชนจาก
ความรูเปนความสัมพันธแบบพลวัตรที่มีการถายโอนความรู และการจัดการความรู โดยการจัดการ
ความรูจากการคนหาเหตุผลนํามาสูการคนหาความจริง กลายเปนความจริง โดยตองศึกษาสภาวะ
แวดลอมภายนอกเขามาเกี่ยวของและถายทอดความรู นําไปสูการออกแบบเกิดการสรางเทคโนโลยี
และกลายเปนนวัตกรรมในที่สุด
เฟอรีรา และคณะ (Ferrera et al.,2012 ) ศึกษาเรื่องการออกแบบกระบวนการจัดการ
นวัตกรรมเชิงนิเวศน ซึ่งการสรางนวัตกรรมเพื่อนํามาใชในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมเปนวิธีหนึ่งที่
จะทาทายเทคโนโลยีเปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม ในการสรางนวัตกรรมกระบวนการออกแบบมีความ
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จําเปนเพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นสําหรับการผลิตอยางยั่งยืน วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ
การพัฒนารูปแบบการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเทคโนโลยีเชิงนิเวศนวัตกรรมทางวิศวกรรม
เคมี อยางเปนระบบ ผลการวิจัยพบวา ขั้นตอนการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1) การออกแบบแนวความคิด การบูรณาการสภาพแวดลอมที่มุงเนนวิธีการออกแบบที่เร็วที่สุด
การออกแบบแนวคิดเปน สิ่ง จําเปนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสรางกระบวนการผลิตเพื่อสราง
ผลิตภัณฑ และการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยในสวนที่ 2) เกี่ยวของกับรูปแบบการบริหาร
การทํางาน สภาพแวดลอม และการรายงานผลทางดานนวัตกรรม และสวนที่ 3) การออกแบบกล
ยุทธการจัดการ เปนสวนที่เกี่ยวของกับการลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการจัดการโครงการ ใน
พัฒนาเทคโนโลยีเชิงนิเวศนนวัตกรรมโดยใชคอมพิวเตอรในการจัดการออกแบบทางดานแนวคิด ดาน
การบริหารงาน และดานกลยุทธสงผลใหเกิดการออกแบบกระบวนการจัดการนวัตกรรมเชิงนิเวศนได
อยางมีประสิทธิภาพ
คิม และคณะ (Kim et al., 2012) ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และนวัต กรรม โดยนวั ตกรรมเปน กลยุ ทธที่ ขับเคลื่ อนองคก ร และสรางโอกาส แต ในการสรา ง
นวั ต กรรมจาเป น ต อ งมี ก ารบริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพเป น องค ป ระกอบ ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ มุ ง ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม โดยผลการวิจัยพบวา หลักการ
บริหารที่คุณภาพประกอบดวย การบริหารจัดการองคการ การฝกฝน ความสัมพันธพนักงาน การ
บริ ห ารเชิ ง คุ ณ ภาพของผู ผ ลิ ต ความสั ม พั น ธ ลู ก ค า ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและรายงาน การบริ ห าร
กระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ สงผลตอนวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่ดีขึ้น
ลี และคณะ (Li et al., 2011) ศึกษาเรื่องการพัฒนาฐานขอมูลความรู: เครื่องมือในการ
ผลิตสินคาที่กําหนดขึ้นเองตามความตองการของลูกคา ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ฐานขอมูลความรู
ไดกลายเปนสิ่งที่สําคัญในสังคม รวมถึงระหวางประเทศในศตวรรษที่ 21 ความรูคือ การรวมกันของ
ขอมูลและประสบการณ และสะทอนใหเห็นถึงความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ ความรูเปนสิ่งสําคัญที่
จะสนับสนุนกิจกรรมการผลิต การผลิตในรูปแบบเดิมไมเหมาะสําหรับธุรกิจที่มีการแขงขันที่รุนแรง มี
ความผันผวนทางการตลาด มีความหลากหลายของผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลง ลูกคามี
ความตองการที่ไดรับผลผลิตที่แตกตางจากเดิม โดยงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษา ความสําคัญของฐานขอมูล
ความรู และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลความรูที่มีประสิทธิภาพเพื่อเกิดการผลิตที่ตอบความ
ตองการลูกคาในปจจุบัน ผลการวิจัยพบวา การผลิตโดยใชฐานที่ในรูปแบบใหม ไมเพียง แตสราง
โอกาส แตสรางความทาทาย ใหกับหลายองคกร ลักษณะของการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Oneof-a-Kind Production: OKPPD) เปน กระบวนทัศนการผลิตใหมในการผลิตสินคาที่กําหนดเอง
ขึ้ น อยู กั บ ความพึ ง พอใจความต อ งการของลู ก ค า แต ล ะราย ขณะที่ ยั ง คงรั ก ษาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของผลผลิต โดยมีการปรับแตงผลิตภัณฑใหตรงความพอใจลูกคามากที่สุด ในระดับสูง
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ที่สุด การพัฒนาผลิตภัณฑ (product development: PD ) และกระบวนการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่ อนํ า ไปใช ป ระโยชนไ ด ดีที่ สุด ภายใต เหตุเ หตุผ ลทางด า นเทคโนโลยี แ ละทรัพ ยากร มีตั ว อย า ง
มากมาย เชน องคกร ผลิตหนาตางและประตู รองเทา, เสื้อผาตัดเย็บออกแบบ เปนตน องคกร การ
ผลิตหนาตางและประตู เปนตัวอยางในเรื่องของขนาดวัสดุราคาและโครงสรางอาจแตกตางกัน ตาม
ความตองการที่แตกตางจากลูกคาแตละราย เชน องคกร มีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ลูกคากําหนดเองได
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการเหล านี้ เพื่ อ ที่ อ งค ก รจะได รั บ กํา ไรสู ง โดยแนวทางในการจั ด การ
ฐานขอมูลความรูพบวา การเปลี่ยนแปลงตามความตองการของลูกคาไดโดยการสํารวจความตองการ
ของลูกคา การปรับปรุงตามความตองการของลูกคา การตอบสนองอยางรวดเร็วตามคําสั่งของลูกคา
การลดชวงเวลาสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ ไดโดย การใชความรูประวัติศาสตรของผลิตภัณฑนั้น
การแกปญหาความซับซอนของการผลิตไดโดย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการการปรับปรุงใช
คาใชจายที่สูง แกปญหาโดย มีการสื่อสารระหวางวิศวกร การผลิตที่ความสําเร็จในครั้งเดียว และการ
เรียนรูจากประสบการณ การแกปญหาความจํากัดของทรัพยากร แกปญหาโดยการแลกเปลี่ยนความรู
และการแบ ง ป น การควบคุ ม มี ค วามเป น อิ ส ระระหว า งองค ก ร การแก ป ญ หาการสู ญ เสี ย ของ
ผูเชี่ยวชาญและวิศวกร แกปญหาโดย ติดตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑที่ผานมา การฝกอบรม
สําหรับพนักงานใหมจากผูมีประสบการณ
ลี และคณะ (Li et al., 2009) ศึกษาเรื่องการปรับตัวของผูประกอบการและผลการ
ดําเนินงานองคกร : ในมิติกระบวนการสรางความรู งานวิจัยนี้มุงศึกษาถึงกระบวนการถายโอนความรู
ในดาน นวัตกรรม ความกลาเสี่ยง ความกาวหนาขององคกร ความรุนแรงทางการแขงขัน ความอิสระ
ในงาน ศึ ก ษากระบวนการความรู ส ร า งสรรค ในด า นการจั ด การความรู (Socialization
Externalization Combination Internalization: SECI) รวมถึงศึกษา ผลการทํางานขององคกร ใน
ดาน ประสิทธิภาพ การเติบโต และดานกําไร ขององคกร เพื่อศึกษาการปรับตัวของผูประกอบการใน
ดานกระบวนการความรูที่สร างสรรค ขององคกร การสํ ารวจตัวอย างครั้ ง นี้ไ ด ทําการสํารวจจาก
ผูประกอบการรายใหม โดยสงแบบสอบถามไปทั้งหมด 598 ชุด โดยสงแบบสอบถามทางMail และ
ได รั บ การตอบกลั บ และใช ไ ด ทั้ ง หมด 165 ชุ ด งานวิ จั ย ผลการศึ ก ษาพบว า การปรั บ ตั ว ของ
ผูประกอบการ ดานนวัตกรรม ความกลาเสี่ยง ความกาวหนาขององคกร ความรุนแรงทางการแขงขัน
ความอิสระในงาน ศึกษากระบวนการความรูสรางสรรค สงผลตอการประสิทธิภาพองคการในดาน
การเติบโต และดานกําไร ขององคกร
ทราซี่ และคณะ (Tracy et al., 2008) ศึกษาเรื่องนวัตกรรมที่กอใหโอกาสใหม ในการ
จัดซื้อทั่วโลก: การประเมินจริยธรรมและความสัมพันธของผลการดําเนินงาน โดยฝายบริหาร และฝาย
วิเคราะห นั้นตองสงเสริม นวัตกรรมในการจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ในการจัดการของฝายจัดซื้อคือ ตนทุน นวัตกรรม การจัดการของผูขาย ความรับผิดชอบตอสังคมและ
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สิ่งแวดลอม ระบบทํางาน การควบคุม ซึ่งการจัดการนี้ตองขึ้นอยูกับเวลา นวัตกรรม ในหวงโซอุปทาน
การเปลี่ยนแปลงใน ผลิตภัณฑ ในกระบวนการผลิต หรือการบริการ เพื่อใหเกิดการลดตนทุน หรือ
เพิ่มประสิทธิผล ซึ่ง ทําใหลูกคามีความพอใจยิ่งขึ้น ในประเด็นเรื่องของ นวัตกรรมในหวงโซอุปทาน
เปนปญหาที่ทาทาย เพราะเรื่องกฎหมาย นโยบาย นั้นเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธระหวางประเทศ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินจริยธรรมและความสัมพันธของผลการดําเนินงาน โดยทําการ
สํารวจจากผูจัดการฝายจัดซื้อ ทั้งหมด 200 ตัวอยาง ตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการศึกษา ไดพัฒนามา
จาก การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องการตลาด หวงโซอุปทาน และการจัดการ ในการวัดตัวแปร แตละ
ตัวนั้น จะแบงการวัดออกเปน 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 7 หมายถึงเห็นดวยอยาง
ยิ่ง และมีการทดสอบคาความสัมพันธ โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการศึกษาพบวา
การทํางานเปนทีม ความมีอิสระในการทํางาน การเรียนรูและการปรับตัว สง ผลตอ นวัตกรรมของ
ผูประกอบการ คุณภาพของความสัมพันธตอสมาชิกในองคกรที่ดี โดยปจจัยที่แวดลอมที่ ชวยสงเสริม
การทํางานไดแก บรรยากาศทางจริยธรรม เทคโนโลยี และปจจัยทางการตลาด ทําใหเกิดการจัดซื้อ
จัดจางที่มีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการจัดการหวงโซอุปทาน
ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง และคณะ (2551) เทคโนโลยีสิ่ง แวดลอมและการจัดการ:
กรณีศึกษาการบริหารโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร BMW วัตถุประสงคของงานวิจัย
นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ แ ละการวั ด สมรรถนะผลสํ า เร็จ ตามยุ ท ธศาสตร โ ซ อุ ป ทานที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม (Green Supply Chain Management Practice and Performance) โดยงานวิจัยนี้
ไดเลือกองคกร BMW (Bayerische Moteren Werke AG: BMW) เปนกรณีศึกษาการประยุกตใช
การปฏิบัติง านและวัดสมรรถนะผลสําเร็จตามกลยุทธโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม ผลจาก
การศึกษา พบวา BMW สามารถนําการรักษาสิ่งแวดลอมมาสรางเปนจุดแข็งใหกับตนเอง โดยนํา
กิจกรรมภายใตการปฏิบัติตามยุทธศาสตรโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชภายใน
ระหวาง และภายนอกองคกรตั้งแตขั้นตอนกอนเริ่มกระบวนการผลิต จนถึงสงมอบรถยนตใหลูกคา
เชน การคัดเลือกและพัฒนาผูที่เกี่ยวของกับการผลิตตลอดสายงาน, การใหความสําคัญ กับการ
ออกแบบชิ้น สวนและตั วรถยนต การพั ฒนา และปรับปรุ ง รถยนตใ หมีประสิท ธิภาพและคุ ณภาพ
เพิ่มขึ้น ลดปริมาณการใชวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต จากรายงานผลประกอบการปพ.ศ.
2549 ของ BMW แสดงผลลัพธในเชิงบวกของการเติบโตขององคกร เชน ผลกําไรสูงขึ้น, ความสูญเสีย
นอยลง, ความพึงพอใจของลูกคามากขึ้น, ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น และตนทุนลดลง ผลลัพธ
ดัง กลา วเกิดจากการใหความสําคัญ ตอการรักษาสิ่ ง แวดลอมของ BMW ซึ่ ง ผลลัพ ธที่ไ ดจ ากการ
วิเคราะหนั้นพบวาการนํากิจกรรมภายใตวิธีปฏิบัติมาประยุกตใช และนําการประเมินผลดําเนินจาก
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เกณฑ การวั ด สมรรถนะผลสํา เร็ จ ตามยุ ทธศาสตร โซ อุ ปทานที่เ ป น มิ ตรตอ สิ่ ง แวดลอ มมาใช อย า ง
เหมาะสม และเปนรูปธรรมชัดเจนจะสงผลดีเนื่องจากเปนการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
เจบเบอร และคณะ (Jabbour et al., 2016) ศึกษาเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนในหวงโซ
อุ ป ทาน การบริ ห ารความสั ม พั น ธ แ ละโครงสร า งการการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย สี เ ขี ย ว 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
เนื่องจากเกิดชองวางมากขึ้นในการรวมกลุมของการบริหารทรัพยากรมนุษยและอุปทานการจัดการ
หวงโซ (Supply Chain Management: SCM) ดังนั้นจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) เพื่อ
นําเสนอกรอบการทํางานแบบบูรณาการการทํางานรวมกันและสําหรับความสัมพันธ ระหวางการ
บริ หารทรัพ ยากรมนุษ ยสี เ ขีย วกั บการจั ดการหว งโซ อุป ทาน และ 2) เสนอผลกระทบของการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยสีเขียวกับการจัดการหวงโซอุปทาน สําหรับ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการจัดการองคการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร และหวง
โซอุปทานที่ยั่งยืนอยางแทจริง โดยผลกาศึกษา พบวา การนําหลักบริหารดานการจัดการบุคคล และ
พัฒนาความรูเพื่อพัฒนากระบวนการ แนวคิดหวงโซอุปทานไดอยางบูรณาการ ชวยใหเกิดการทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหเกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เจคสัน และคณะ (Jackson et al., 2016) ศึกษาเรื่องการออกแบบเพื่อความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และการสรางนวัตกรรมทางการจัดการที่มีคุณภาพที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางนวัตกรรมทางการจัดการที่มีคุณภาพและความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม โดยในเรื่องการออกแบบการทํางานที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนสิ่ง
ที่จําเปนในการทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุง ตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม และนวัตกรรมการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ โดยผลการวิจัยพบวาการจัดการคุณภาพนั้นเปนสวน
สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมในการจัดการยิ่งขึ้น และการออกแบบเพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น
สงผลทางบวกตอการจัดการคุณภาพ และการจัดการนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญ โดยองคกร ผูผลิต
ของสหรัฐ ที่มีการออกแบบเพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีนวัตกรรมการจัดการที่มีคุณภาพ
สงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ลดของเสียและลดคาใชจายยิ่งขึ้น และมีสภาพแวดลอม
ทั้งในการทํางานที่ดีขึ้น รวมถึงตัวองคกรมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น ทั้ง กระบวนการผลิต
และผลผลิต สงผลใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
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เวนเซล (Wenzel, 2016) การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการการประสานงานในการ
กํากั บดูแ ลทางทะเลของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ ยวข อง ในการวั ตถุป ระสงคสํ าหรั บ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบสาเหตุและวิธีการจัดการของสถาบันวิจัยทางทะเลในประเทศนอรเวย
(Institue of Marine Research : IMR) ในการจัดการโครงสรางการประสานงานอยางเปนทางการ
ระหวางพื้นที่ของการจัดการดานการประมงและการจัดการดานสิ่งแวดลอมทางทะเล ผลการวิจัยนี้
พบวา การจัดการที่มีประสิทธิภาพและโครงสรางการประสานงานที่ถูกตองตามกฎหมายที่แตกตางกัน
ระหวางพื้นที่ของการกํากับดูแลทางทะเล เปนปญ หาสําคัญสําหรับหนวยงานตางๆ ที่ไ มสามารถ
หาทางออกที่ดีที่สุดได โดยผลการศึกษาพบวา การปรับโครงสรางของโครงสรางการประสานงานอยาง
เปนทางการไมจําเปนตองขับเคลื่อนดวยเหตุผล และปญหาการประสานงานที่ไดรับรูรวมกัน แตตอง
เปนการแกปญหาจากความคาดหวังหรือ ความตองการของประชาชนที่มีตอองคกร หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยการสรางระบบนิเวศวิธีการเพื่อการจัดการ (EAM) โดยผลการศึกษาแสดงใหเห็นว า
ระบบ EAM ไดชวยยกระดับการประสานงาน และบูรณาการความพยายามในการวิจัยและที่ปรึกษา
กิจกรรม ของ IMR
อารลันคายา และเอเทย (Arslankaya and Atay, 2015) ศึกษาเรื่องจัดการการ
บํารุงรักษาและการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเปลาในองคกรผูผลิต ผลิตภัณฑนม ในขณะที่องคการมี
สภาพแวดลอมการแขงขันที่สูง ความผันผวนที่ไมคาดคิดที่นําไปสูการหยุดการผลิต สงผลทําใหสูญเสีย
รายได สู ญ เสี ย ส ว นแบ ง การตลาดให กั บ คู แ ข ง อั น ส ง ผลต อ ความล ม เหลวทางธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น การ
บํารุงรักษา การแผนการทํางานที่ดีเปนเรื่องที่สําคัญในการปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากความผัน
ผวนภายในองคกร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการหาแนวทางการจัดการเพื่อลดความสูญ เปลาใน
กระบวนการผลิต ผลการวิจัยพบวา การวางแผนการบํารุง รักษา ชวยลดตนทุนการผลิต ที่เกิดจาก
ความเสียหายในการทํางาน การบํารุงรักษาเปนระยะ ตามแผนชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณ
และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน จะชวยเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานยิ่งขึ้น การนําระบบฐานขอมูล
มาใช ชวยลดการสูญเสียระยะเวลาในการทํางาน โดยมีการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อชวยจัดการเกี่ยวกับ
การจัดการการบํารุงรักษาตามแผน และไมไดวางแผนที่วางไว โดยการบํารุงรักษาทีมีประสิทธิภาพนั้น
ยังเกี่ยวของกับ ความรูและความเชี่ยวในการทํางานของพนักงาน ในดานการใชเครื่องจักรเครื่องมือ
ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพลดการสูญเปลาจากการทํางานได
บุช และคณะ (Bush et al., 2015) ศึกษาเรื่องการกํากับดูแลการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
ธุรกิจเครือขายระหวางประเทศ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดเครือขายทางธุรกิจ
ระหวางประเทศอยางยั่งยืน โดยผานการวิเคราะห 4 รูปแบบคือ การจัดการหวงโซอุปทาน (supply
chain management: SCM), หวงโซสินคาโภคภัณฑทั่วโลก (global commodity chains: GCC)
หวงโซมูลคาทั่วโลก (global value chains: GVCs) และเครือขายการผลิตทั่วโลก (global
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production networks: GPNs) ผลการศึกษา ดานการจัดกลุมอุตสาหกรรมหวงโซมูลคาทั่วโลก ผาน
เครือขายการผลิต และการจัดการหวงโซอุปทานตางๆ พบวา การประสานงานในเศรษฐกิจโลก ยัง
ไมไดรับการจัดการในการสรางเครือขายหวงโซอุปทานที่เกิดความเชื่อมโยงและยั่งยืนเทาที่ควร ควบคู
ไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดการเครือขายทางธุรกิจควรกําหนดเปาหมายไปที่ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและ การบูรณาการเชิงนิเวศนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน กิจกรรมในเครือขายการผลิต
ทั่ ว โลก โดยการจั ด การเครื อ ข า ยที่ ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ประกอบด ว ย กิ จ กรรมการ
เคลื่ อ นย า ยการผลิ ต ที่ นํ า สู ก ารพั ฒ นาเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ อย า งยั่ ง ยื น ประกอบด ว ย การยกระดั บ
กระบวนการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต นําสูผลผลิตที่มีประสิทธิภาพการมากขึ้น การยกระดับสินคา
ใหเกิดมีความซับซอนในกระบวนการผลิต และบริการมากขึ้น การยกระดับการทํางาน การเพิ่มทักษะ
โดยรวม ของกิจกรรมการทํางานดวยเทคนิคใหมๆ การปรับปรุงผลิตภัณฑในรูปแบบใหมๆ
เมอรีด และคณะ (Merad et al., 2014) ศึกษาเรื่องวิธีปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูความยั่งยืน
ของพื้นที่สาธารณะของประเทศฝรั่งเศส ในปจจุบันการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนความทาทายอยางมาก
สําหรับองคการ การพัฒนาอยางยั่งยืนขึ้นอยูกับลักษณะภายใน และภายนอกขององคการ รวมถึงสิ่งที่
องคการควรเก็บรักษาไว บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดศักยภาพขององคกร ในการปฏิบัติง าน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยวิธีการประเมินเชิงรุก เปนการประเมินทุน (ทุน ในที่นี้ไมไดอาง
ถึงคําจํากัดความของคําในทางเศรษฐกิจ แตคํานิยามที่กําหนดในสังคมวิทยา (Ferragina, 2010) และ
นิเวศวิ ทยา (Jansson, 1994) โดยเกี่ย วข องกับ ศัก ยภาพของมนุ ษย ) ขององค การใน 3 สว น
ประกอบดวย 1) วิธีการทํางานภายในองคกร 2) วิธีการดําเนินงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกัน ระหวาง
องคการ และประชาชน 3) ความทรงจําขององคกร เปนสวนที่แสดงถึงตัวตนขององคกรภาครัฐและ
ทรัพยสินของประชาชนภายใตความดูแลขององคการ โดยผลการศึกษาพบวาการพัฒนาอยางยั่งยืน
ขององคการ คือ ระบบการรักษาและการดูแล อยางสมดุลของทุนที่สําคัญ และมีการปรับตัวเขากับ
ระบบนิเวศ โดยการสูญเสียของความยั่งยืนขององคการ คือการที่องคการมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไปเปน
องค ก ารที่ ล ดศั ก ยภาพในการดู แ ลและรั ก ษาทรั พ ยากรให เ หมาะสมกั บ ระบบนิ เ วศ และรั ก ษา
เอกลักษณของพื้นที่ใหคงอยู เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
วาทาลิส และคณะ (Vatalis et al., 2013) ศึกษาเรื่ององคประกอบที่มีผลตอการ
ตัดสินใจสําหรับโครงการกอสรางอาคารสีเขียวอยางยั่งยืน การกอสรางเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มี
การใชทรัพยากรมากที่สุด และมีการปลอยมลพิษ สูสภาพแวดลอมเปนจํานวนมาก มีปลอยกาซเรือน
กระจกทั่วโลก มีก ารผลิต ขยะมู ลฝอย นอกจากนี้ใ นประเทศสหรัฐอเมริกา สูญ เสี ยงบประมาณ
ประจําปสําหรับรักษาผูเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับอาคารอยูที่ 58 พันลานดอลลาร ดังนั้นเพื่อสุขภาพ
และความสะดวกสบายในสภาพแวดลอมที่ดี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการกอสราง
อาคารสีเขียวอยางยั่งยืน โดยแนวทางการวิจัยเปนการสํารวจและประเมินโครงการกอสรางจํานวน 32
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โครงการ ที่มีการจัดการที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของการ
กอสรางที่ยั่งยืน ประกอบดวย การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต การสกัด
วัตถุดิบผาน การประมวลผลวัสดุ การผลิต การกระจายการใชซอมแซมและการบํารุงรักษา และการ
กําจัดหรือรีไ ซเคิล โดยการบํารุงรักษาถือเปนปจจัยสําคัญในการใชอาคารอยางยั่งยืน การประเมิน
ประสิทธิภาพการใชพลัง งานและการใชพลัง งานทดแทนในอาคาร โดยอาคารประหยัดพลัง งานใช
พลังงานนอยกวา ทําใหเกิดคาใชจายนอยในการดําเนินงาน และเพิ่มความสะดวกสบายประหยัดเงิน
สําหรับเจาของที่พักอาศัย การประเมินประสิทธิภาพการใชน้ํา โดยน้ําประปาที่มีความสะอาดผูบริโภค
สามารถ ดื่มไดทําใหเกิดการลดตนทุนการใชจายสําหรับผูบริโภค การประเมินวัสดุกอสรางที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การประเมินผลของสิ่งแวดลอมวัสดุกอสราง เริ่มตนดวยการสรางเกณฑสําหรับการ
ประเมินผลของวัสดุกอสราง เกณฑวัสดุที่อาจแตกตางกันตอโครงการ ขึ้นอยูกับเกณฑถาโครงการคือ
การกอสรางใหม และการปรับปรุงอาคารที่มีอยูเดิม การประเมินการลดการสรางขยะ การกอสราง
และการจัดการของเสียการรื้อถอนไดกลายเปนหนึ่งในปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ การประเมินการลด
การสรางสารพิษ การประเมินคุณภาพอากาศ การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี และการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน การประเมิน โครงการนวัตกรรมสิ่งแวดลอมและบริการ นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมในการ
กอสราง คือการพัฒนาของโครงการที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน. ซึ่งรวมถึงชวงของความคิดจากการ
เปน มิตรกับสิ่งแวดลอมเทคโนโลยี ความกาวหนาเสนทางนวัตกรรมที่ยอมรับของสัง คมที่มีตอการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ลี และยู (Lee and Yu, 2012) ศึกษาเรื่องรูปแบบโครงการการจัดการระบบสารสนเทศ
ที่ประสบความสําเร็จ โดยความหลากหลายสวนบุคคล และความหลากหลายในองคกร ตลอดจน
รูปแบบขั้นตอนในการทํางาน มีสวนทําใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทํางาน
ในองคก ร การจัดการด านซอฟแวรจึง เปนปจจั ยสําคัญ ที่ทําใหก ารปฏิบั ติง านมีป ระสิทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให โ ครงสร า งอุ ต สาหกรรมของประเทศเกาหลี นั้ น ประสบ
ความสํ า เร็ จ และมี ค วามก า วหน า อย า งมาก ตลอดจนการจั ด การทรั พ ยากรให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ระบบ PMIS นั้นเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ดานปริมาณ และดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้เปนปจจัย ทําให
องคกรประสพความสําเร็จ โดยผูวิจัยไดส ราง กลไก และเกณฑ ที่ทํ าใหองคกรปฏิ บัติง านอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดศึกษาความเปนเหตุเปนผล ระหวาง ผูใชขอมูล และการทํางาน
ใหเกิดผลสําเร็จ โดยการเก็บขอมูลของงานวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากการแจกแบบสอบถามสงไป
ทางE-mail ในกลุมผูใช ASP-based ในประเทศเกาหลีใต โดยเปนการศึกษาขอมูลขององคกรภาครัฐ
16 โครงการ องคกรภาคเอกชน 19 โครงการ มีกลุมตัวอยางทั้งหมด 253 ตัวอยาง ผูออกแบบระบบ
113 ตัวอยาง ผูดูแลระบบ 140 ตัวอยาง เปนการวิเคราะหปจจัย 23 ปจจัย ดวยดวยการวิเคราะหเชิง
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ยืนยัน (CFA) และวิเคราะหสมการโครงสราง(SEM) ดวยวิธี AMOS 18.0 จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้
ทําใหพบไดวา การจัดการขอมูลขาวสารทางดานสารสนเทศที่มีคุณภาพ ไมวาจะเปนทางดาน ระบบ
ขอมูล และการบริการ ของสารสนเทศนั้ นชวยทําใหก ารปฏิบัติง านในองคกรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามระบบสารสนเทศจะทํางานไดนั้นตองผานผูใชงานสารสนเทศ เมื่อ
ผูใชงานระบบสารสนเทศมีความเขาใจระบบ รวมถึงมีความพอใจในระบบสารสนเทศที่ตนเองใชงาน
แลว จะเปนปจจัยสงผลใหระบบสารสนเทศทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มอรด เซลลิช และคณะ (Mohd.Salleh et al., 2012) ศึกษาเรื่องการจัดการองคการ
เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยใชแนวทางในการจัดการขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัด การที่ มีคุ ณภาพที่ ชว ยลดความสู ญ เปลา จากการปฏิ บัติ ง าน องค กรรถยนต ประเทศมาเลเซี ย
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีคุณภาพที่ชวยลดความ
สูญเปลาจากการปฏิบัติงาน เกิดการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนวิธี
ปฏิบัติที่บูรณาการระหวางการจัดการคุณภาพกับการลดความสูญเปลาในการปฏิบัติงาน สําหรับความ
ผิดพลาดที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการกับปญหาดานระบบการสื่อสารที่ไมไดผล เปาหมาย
สูงสุดของระบบการจัดการสารสนเทศ คือการการบรรลุประสิทธิภาพการสื่อสารทั้ง หมดของระบบ
การจัดการคุณภาพ และระบบการจัดการเพื่อลดความสูญเปล าในการผลิต วิธีการศึกษาเปนการ
สํารวจ องคกรผูจัดจําหนายรถยนตจํานวน 30 องคกรในประเทศมาเลเซีย และวิเคราะหโดย Minitab
V16 พบวา องคกรสรางรายไดมากขึ้นและเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยผลการศึกษา
พบวา องคกร สวนใหญเห็นดวยกับวิธีการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีคุณภาพที่ชวยลดความ
สูญเปลาจากการปฏิบัติง าน โดยแบง เปน 5 ระดับเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ระดับที่ 1)
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและการดําเนินงานที่รวบรวมบันทึกขอมูลการทํางานที่อยูในความดูแลโดย
บุคลากรในพื้นที่ ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็นดวย 85.7% ระดับที่ 2) วิเคราะหขอมูล
ดําเนินการ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน ควบคุม และวิเคราะหแนวโนมผลการปฏิบัติงาน
เพื่ อ การวางแผนสํ า หรั บ การพั ฒ นานโยบายกิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง การฝ ก อบรมและการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็นดวย 82.7% ระดับที่ 3) ขอมูลและความรูที่
จะใชรวมกัน ทั่วทั้ง องคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับลูกคา ซัพพลายเออร และผูที่มีสวนรวมใน
โปรแกรมการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็นดวย 82.2% ระดับที่ 4)
บุคลากร ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลการดําเนินงานที่มีความนาเชื่อถือและทันตอเหตุการณสําหรับ
การทํางานการจัดการการวางแผนและคุณภาพการประเมิน ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็น
ดวย 78.5% ระดับที่ 5) การดําเนินงานขอมูลทางการเงินที่มีอยูในทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชวงเวลาของการขนสงเพื่อลดสินคาคงคลังที่ ผลพบวา องคกรจัดจําหนายรถยนตเห็นดวย 78.0%
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เชน และคณะ (Chen et al., 2012) ศึกษาเรื่องแนวทางการเลือกกลยุทธธุรกิจ ดานการ
จัดการหวงโซอุปทานสีเขียว ผานขั้นตอนการวิเคราะหรูปแบบเครือขาย การศึกษาครั้งนี้ไดเนนถึงการ
จัดการหวงโซอุปทานสีเขียว (GSCM) กลยุทธในการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียวที่มีประสิทธิภาพใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยศึกษาผูประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
พรอมทําความเขาใจสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร เพื่อสรางกลยุทธที่
ประสบความสําเร็จ งานวิจัยนี้พบวาการบริหารจัดการหวงโซอุปทานสีเขียวที่มีประสิทธิภาพมีปจจัย
สําคัญทางธุรกิจที่สําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย 1) การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 2) การออกแบบ
การจัดซื้อการผลิตสีเขียว 3) การตลาดการบริการสีเขียว และ 4) การเชื่อมโยงที่เกี่ยวของในกิจกรรม
ห ว งโซ อุ ป ทานสี เ ขี ย ว โดยป จ จั ย องค ป ระกอบและกิ จ กรรมกลุ ม เครื อ ข า ยและองค ป ระกอบใน
กระบวนการวิเคราะหเครือขายหวงโซอุปทาน (ANP) มีความสัมพันธกันขึ้นอยูกับรายละเอียดขั้นตอน
การแกปญหาที่ซับซอน กลยุทธการเลือกและประเมินผลในกิจกรรมหวงโซอุปทานสีเขียวที่สําคัญ 4
ประการสําหรับการทํางานขององคกร
หลุย (Liu, 2011) ศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการของผูประกอบการที่ใชทฤษฎีหวง
โซอุปทานโลจิส ติกที่ทัน สมัย โดยวัตถุประสงคก ารวิจัย เพื่อศึก ษาบริบทการจัด การโลจิสติกสที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการหวงโซอุปทาน ผลการวิจัยพบวา ระบบการจัดการกระบวนการหวงโซ
อุป ทาน การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ส ามารถทํ า ให ก ระบวนการทํ า งานในห ว งโซ ทานมี ก ารทํ า งานที่ มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมของทั้งสี่ดานที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน การจัดซื้อ การจัดการคลังสินคา
การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ การจัดการขอมูล เกิดการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการที่
สามารถลดตนทุนดานโลจิสติกส เปนประโยชนตอการบริหารทรัพยากรขององคกร
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการพัฒนาองคการ
บลู และคณะ (Bull et al., 2016) ศึกษาเรื่อง จุดแข็ง จุดออน และวิกฤต โอกาส การ
จัดการในงานบริการที่ใสใจระบบนิเวศงานทางดานการบริการในระบบนิเวศนั้น เปนรากฐานที่สําคัญ
ของการพัฒนาระบบนิเวศอยางยั่งยืน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคศึกษาจุดแข็ง และปจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลตอระบบพื้นฐานงานบริการที่ใสใจระบบนิเวศ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการปรับปรุงงานการ
บริการเชิง นิ เวศ โดยบทความนี้ พบวา ระบบการบริการเชิง นิเวศ มีจุด แข็ง คือวิธี การที่ เปนสห
วิทยาการและเครื่องมือสื่อสารที่มีประโยชน สวนจุดออนคือมีการนําระบบการบริการเชิงนิเวศมาใช
โดยขาดความรูและไมไดคิดตามมูลคาที่แทจริงของธรรมชาติ สวนโอกาส คือ มีนโยบายที่สนับสนุน
ดานสิ่งแวดลอม รวมถึงผูบริโภคมีความใสใจ และสนใจในสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น และในดานอุปสรรค คือ
ผูประกอบการยังไมใหความสําคัญกับระบบนิเวศมากนัก
ทาจัดดินา และคณะ (Tajuddina et al., 2015) ตัวแบบการพัฒนาคนเกงเพื่อแกปญหา
วิกฤตของคุณภาพชีวิตพนักงานธนาคารในประเทศมาเลเซีย บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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แกปญหาวิกฤตของพนักงานที่มีอายุนอยในประเด็นของความภักดีในองคกร และพนักงานที่มีอายุมาก
ในประเด็นของปญ หาสุขภาพ โดยการสรางตัวแบบการสรางตัวแบบการจัดการคุณภาพ โดยเก็บ
ขอ มู ล และความสั ม พัน ธ ที่มี ท างด า นบวกตอ องคก ร โดยผลการศึ ก ษาพบว า การเห็น คุ ณ คา ของ
พนั กงาน และความคิด สรา งสรรค ของพนั กงาน การดู แลรวมถึง การอํ า นวยความสะดวกให แ ก
พนักงาน และหลีกเลี่ยงสิ่งที่กอใหเกิดความไมพอใจของพนักงานที่มีตอองคกร รวมถึงบรรยากาศใน
สถานที่ทํางานที่ดี อีกทั้งการรักษาสมดุลระหวางงาน และอารมณของพนักงาน ทามกลางการแขงขัน
และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ชวยทําใหพนักงานในองคการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อโบลไฟซล มิเรีย และคณะ (Abolfazl Miria et al., 2014) ศึกษาเรื่องการออกแบบ
วิธี การและขั้น ตอนสํา หรั บการฝก อบรมพนัก งานองค ก าร การวิจั ยครั้ง นี้เ ป น การศึก ษาเพื่ อระบุ
ลักษณะเฉพาะที่จํ าเปน ในการฝกอบรมพนักงานขององค ก าร โดยวิ เคราะหภาพรวมสําหรั บการ
ฝก อบรมเพื่ อ การออกแบบหลั ก สู ต รฝ ก อบรมพนั ก งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยศึ ก ษาขั้ น ตอนการ
ฝกอบรมและวิธีการฝกอบรม นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางใหมของการเรียนการสอนที่เกี่ยวของ โดย
มุ ง เน น วิ ธี ก ารเพื่ อ พั ฒ นาพนั ก งาน โดยพยายามปลู ก ฝ ง ความมี เ หตุ ผ ลและกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพสําหรับการดําเนินงานที่ดีขึ้น ใหแกพนักงาน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคใหหัวหนาฝาย
บุคคลมีแนวทางสําหรับฝกอบรมพนักงานในองคกร โดยผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมพนักงาน
องค กร การประยุก ตใ ชความรู ทัก ษะค านิย ม ความเชื่อ ทัศนคติ ในการปรับ ปรุง และการพั ฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองคกร หลักสูตรที่มีความสําคัญที่สุดของการฝกอบรมสําหรับ
พนั กงานในองค การคื อ การเพิ่ม ทั กษะในการปฏิบั ติง านใหแ กพ นั กงานในองค การ ซึ่ ง จะช วยลด
คาใชจายโดยรวมของการดําเนินงานขององคกร โดยแนวทางการจัดการคุณภาพเปนหนึ่งในคุณสมบัติ
ที่สําคัญที่จําเปนสําหรับการพัฒนาองคการ ในระยะยาวการจัดการคุณภาพรวม (TQM) และเทคนิค
การจัดการคุณภาพอื่น ๆ ทีต่ องใชพนักงาน การฝกอบรมเปนสิ่งสําคัญที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน
ที่ประสบความสําเร็จ ลดการลาออกของพนักงาน โดยผลการศึกษาพบวา การออกแบบหลักสูตรการ
ฝกอบรมบุคลากร มีผลตัวชี้วัดการดําเนินงานประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก วิเคราะหการ
ดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคล ขั้น ตอนที่สอง การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมดานการ
เรียนรู และตรวจสอบการฝกอบรม ขั้นตอนที่สาม พัฒนาสื่อการฝกอบรมขององคการทั้งนําเสนอผาน
ระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่สี่ ดําเนินโครงการฝกอบรมขององคการ โดยการสื่อสารกับพนักงานทุกคน
ในองคการ และขั้นตอนที่หา ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการฝกอบรมโดยการดําเนินการสัมภาษณ
ติดตามสํารวจผลการฝกอบรมของบุคลากรในองคการ
อาคราม และคณะ (Akram et al., 2014) ศึกษาเรื่องการจัดการคนเกง: ทฤษฎีที่ใชใน
ปจจุบันและทิศทางการวิจัยในอนาคต วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีที่ใชในปจจุบันและ
ทิศทางการวิจัยในอนาคตในการจัดการคนเกง แนวทางการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึก หัวหนาฝาย
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ทรัพยากรมนุษย 17 คน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการจัดการคนเกง แบง ออกเปน 3 ระดับ คื อ
ระดับบุคคล ระดับองคกรและระดับนานาชาติ โดยระดับบุคคล หนวยงานของแตละบุคคลหรือสวน
บุ ค คล เป น กลยุ ท ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประสบการณ ชี วิ ต การทํ า งานส ง ผลกระทบต อ การพั ฒ นา
ความสามารถ สวนระดับองคกร เปนกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย มุงสูการจัดการคนเกง โดย
เปนการจัดการในบริบทของสถาบัน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ในการจางงานทั้งอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการสําหรับจัดการพนักงานในองคกร และระดับนานาชาติ เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับ
การจัดการคนเกง ในบริบทของการรับรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานระหวางประเทศในอุตสาหกรรมที่
แตกตางกัน เครือขายและองคกร
บาบา และคณะ (Baba et al., 2014) ศึกษาเรื่องแผนการบริหารตอเนื่องทางธุรกิจเปน
โอกาสใหมสําหรับสรางความยืดหยุนทางเศรษฐกิจ โดยองคการความรวมมือระหวางประเทศของ
ญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency: JICA) สถานการณภัยพิบัติตางๆ นํามาซึ่งการ
หยุดชะงัก ทางธุ รกิจ จึ ง ไดมีก ารพยายามหาแนวทางลดความเสี่ยงจากภั ยพิบั ติ เพื่อให เกิด ความ
ตอเนื่องในการดําเนินกิจธุรกิจขององคกรในประเทศญี่ปุน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
แผนการบริหารความตอเนื่องขององคการเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได
อยางตอเนื่อง การกําหนดแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Management: BCM)
ประกอบดวย ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหสถานการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณที่ผานมา ขั้นตอนการประเมินผลของโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรธุรกิจ เพื่อที่จะเตรียม
ความพรอมสําหรับสถานการณความเสี่ยงในพื้นที่เปาหมายที่เราประเมินความยืดหยุนของโครงสราง
พื้น ฐานของภัย พิ บัติ แ ละทรัพ ยากรทางธุร กิ จ แลว เราประเมิน ความเสี่ ย งและความยื ดหยุ น ของ
องคประกอบที่เกี่ยวของกับแผนการบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ ขั้นตอนประเมินสถานการณความ
เสี่ยงและวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจ ผลการประเมินขางตนและการประเมินความเสี่ยงของการ
หยุดชะงักทางธุรกิจและผลกระทบในวงกวาง ขั้นตอนการกําหนดแผนการบริหารความตอเนื่อง เปน
กระบวนการวิเคราะหมาตรการที่มีอยูและ แผนรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยในแผนรับมือควรมี
แนวทางแกไขปญหาตางๆ และแนวทางปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
ดิจเคย และคณะ (Dijke et al, 2012) ศึกษาเรื่องกระบวนการความเปนธรรมสงเสริม
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยการบูรณาการประเภทของการเสริมสรางศักยภาพ
ความเปนผูนําในแบบจําลองความเปนธรรมเชิง สัมพันธ โดยพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคการที่ดี
ก อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานในองค ก ารดี ขึ้ น โดยอิ ท ธิ พ ลของภาวะผู นํ า นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของการเปนสมาชิกองคการที่ดี โดยงานวิจัยนี้มุงศึกษาความเปนผูนําทั้งสอง
ประเภทที่แตกตางกัน คือ ผูนําที่สงเสริมใหพัฒนาตนเอง และ ผูนําที่สงเสริมใหดําเนินการอิสระ ซึ่ง
ผูนําทั้งสองประเภทนี้สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถหลักดวยการกระตุนใหเกิด
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การพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานและการตัดสินใจโดยอิสระ ที่มีผลกับกระบวนการความเปน
ธรรมในการสรางความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานผานการรับรู
ในสถานะตนเองของพนักงาน ผลการวิจัยพบวา เมื่อผูนํามีการกระตุนใหพนักงานเกิดการพัฒนา
ตนเอง ผูนําจะมีความสําคัญตอกระบวนการความเปนธรรมมีความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ อยางไรก็ตาม เมื่อมีการกระตุนใหพนักงานสงเสริมการดําเนินงานเปนอิสระ
ผูนํานี้จะยอหยอนตอกระบวนการความเปนธรรม ที่สัมพันธกับการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคก าร นอกจากนี้ ตัวแปรแทรกอยางสถานะการรับรู ตนเองของพนั กงานสง ผลตอตั วแปรรว ม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เมื่อผูนําสงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาตนเอง สงผล
ใหเกิดความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางการบวนการความเปนธรรมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ เปนหนึ่งในประเภทของผูนําที่เพิ่มความสัมพันธระหวางกระบวนการความเปนธรรมและ
สถานะการรับรูตนเอง ในทางตรงกันขาม ความสัมพันธระหวางกระบวนการความเปนธรรมและ
สถานะการรับรูตนเองลดนอยลงเมื่อผูนํากระตุนใหพนักงานดําเนินการอยางอิสระ เปนผลใหผูนํา
ประเภทนี้ลดความสัมพันธระหวางกระบวนการความเปนธรรมและสถานะการรับรูตนเองลง
ซาฮรา และนามบิเสน (Zahra and Nambisan, 2012) ศึกษาเรื่องผูประกอบการและ
แนวคิดเชิงกลยุทธทางธุรกิจที่ใสใจระบบนิเวศเพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และธุรกิจขององคกร
ที่ดีขึ้น รวมถึงการทํางานรวมกันและการแขงขัน วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดเชิงกล
ยุทธการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา และความสามารถของผูประกอบในการคิดเชิงกลยุทธ
และกิจกรรมของผูประกอบการในระบบนิเวศที่มีอิทธิพลตอสังคมสวนรวม และมีสวนใหเกิดความคิด
ดานนวัตกรรมเชิงนิเวศชุมชน โดยผลการศึกษาพบวา องคประกอบสําคัญของความสําเร็จและความ
ลมเหลวทางธุรกิจของกิจการใหมที่จัดตั้งขึ้นนั้น มีปฏิสัมพันธแบบพลวัตรกับระบบนิเวศและการใสใจ
ในระบบนิเวศขององคกรมีผลตอความสําเร็จขององคกร
อัลกอรตา และซีเบลลอส (Algorta and Zeballos, 2011) ศึกษาเรื่องการจัดการ
ความรู เพื่อใหเกิดการทํางานสวนบุคคลของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศอุรุกวัย เปน
ตลาดคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานดวยเหตุนี้เองทําใหไมสามารถเนนการผลิตทางดาน
ปริมาณได จึงจําตองเนนทางดานคุณภาพแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการดานทรัพยากรมนุษยถือ
เปนกลยุทธที่สําคัญ วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อหาแนวทางการทํางานสวนบุคคลของบุคคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา การจัดการดานวัฒนธรรมในองคกร เปนสิ่ง สํา คัญ ทําใหเกิดแรง
ปรารถนาในการเปน ผูนํา องคการมีโครงสรางยื ดหยุน มีการนํ าเทคโนโลยีขั้ นสูง มาใช รวมถึง ให
พนักงานมีอิสระในการทํางาน สรางบรรยากาศที่มีความกระตือรือรนในการทํางาน รวมถึงสรางความ
เชื่อมั่นและศรัทธาที่มีตอองคการใหกับพนักงาน
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ฮารจีส และเบรดเลย (Hargis and Bradley, 2011) ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธในองคกรขนาดเล็กและที่กําลังเติบโต: โดยใหสอดคลองกับคุณคาของทรัพยากร โดย
ทุนมนุษย (กลาวคือ ความรูทักษะ และความสามารถ ของพนักงาน ) เปนปจจัยหลักอยางหนึ่งในทาง
ธุรกิจที่สามารถสรางความแตกตางของ ผลิตภัณฑหรือบริการ และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยสูความสําเร็จขององคการ โดยวัตถุประสงคการวิจั ย
เพื่อสรางกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลการศึกษาพบวา ในการวิจัยพบวาการจายเงินรางวัล
เชนการแบงปนผลกําไร และการจายตามการบรรลุเปาหมายเปนสิ่งที่เกิดผลประโยชนอยางมากตอ
องคก รขนาดเล็ กและเป น ผลเชิ ง บวกต อผลการดํ าเนิน งาน การทํา งานกลุ มและการรว มมื อปละ
ประสิทธิภาพขององคกร ซึ่งจะเปนสิ่ง ที่ชวยใหพนักงานเกิดพันธะสัญ ญาและมีความจงรักภักดีตอ
องคกร การดําเนินการดานทุนมนุษยและประสิทธิภาพขององคกร จากการศึกษาประสิทธิภาพการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย ในองคกรขนาดเล็กทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 22.1% มีกําไรเพิ่มขึ้น 23.3 %
และลดอัตราการเขา ออกของพนักงานได 66.8% จะเห็นไดวา การจัดการทรัพยากรมนุษย สามารถ
ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน รวมถึงความอยุรอด
ขององคกร กําไร สวนแบงทางการตลาดและการประสบความสําเร็จในระยะยาว บทบาทของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในดานการใชงานทรัพยากรตรงวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
เปนมุมมองดานทรัพยากรในดานการบริหารโดยมีรูปแบบของทรัพยากร เปน 4 รูปแบบ 1) ทรัพยากร
ที่สรางคุณคาใหกับธุรกิจ 2) ทรัพยากรที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 3) ทรัพยากรที่เปนยากตอการ
เลียนแบบ 4) ทรัพยากรที่ยากตอการเลียนแบบ ทรัพยากรในมุมมองของการบริหารจะเกี่ยวของกับ
ทรัพยากรมนุษย(ความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงานในองคกร) โดยเสนอวาองคกรจะ
ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญได เนื่องจากพวกเขาไดสะสมคุณคาในดานทรัพยากรมนุษยและกลยุทธที่
สามารถทําใหองคกรยังคงความสามารถในการแขงขันไวได
เยน และคณะ (Yan et al., 2010) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ และ
ผลกระทบตอผลการดําเนินงาน :ความเปนอิสระในงาน การควบคุม สัญญา และการชดเชย โดยการ
วิจัยนี้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ โดยใชรูปแบบการพิจารณาจากผล
การดําเนินงานโดยรวมขององคกร ที่ขึ้นอยูกับระดับความมีอิสระในงาน การควบคุมสัญญาและการ
ชดเชยที่มีอิทธิพลตอการจัดการ การตัดสินใจดานการบริหารจัดการ โดยเก็บขอมูลจากการสํารวจ
จาก 136 กิจการรวมคาระหวางประเทศ ในประเทศจีน ขอมูลมาจากการสัมภาษณ กับผูจัดการของ
โรงแรม ในประเทศจีน ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการของการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ มี
ความสัมพันธในทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน ระดับของการชดเชย ของการจัดการคาตอบแทน มี
ความสั ม พั น ธ ใ นทางบวกกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน ความเป น อิ ส ระในการดํ า เนิ น งานของบุ ค คล มี
ความสัมพันธในทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
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พารายิทาม และดูเลย (Parayitam and Dooley, 2009) ศึกษาเรื่องการมีปฏิสัมพันธ
ร ว มกั น ระหว า งความขั ด แย ง ทางความคิ ด และความขั ด แย ง อารมณ และความไว ว างใจในพื้ น
ฐานความรู ที่มีผลตอความไววางใจในผลของการตัดสินใจ โดยมุงศึกษาถึงความขัดแยงทางความคิด
ความขัดแยงทางอารมณ และความไววางใจในพื้นฐานความรู สง ผลตอผลของการตัดสินใจอยางไร
ผลการวิ จั ย พบว า การขั ด แย ง ทางความคิ ด บนพื้ น ฐานความรู จะช ว ยให เ กิ ด การตั ด สิ น ใจที่ มี
ประสิทธิภาพ เกิดความมุงมันในการแกปญหา แตการขัดแยงทางอารมณจะทําใหเกิดการตัดสินใจที่
ไมมีประสิทธิภาพ โดยการไววางใจบนพื้นฐานความรูจะปรับความสัมพันธใหความขัดแยงทางอารมณ
ลดลงสงผลตอการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไซท และคณะ (Tsai et al., 2007) ศึกษาเรื่องการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูมุงมั่นของ
พนักงานในองคกรยุคใหมที่มีการลดขนาดองคกร วัตถุประสงคการวิจัยนี้เพื่อศึกษา แรงจูงใจในการ
เรียนรู สําหรับการปรับปรุงศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขันขององคกร ในยุคปจจุบันที่
มีการลดขนาดขององคกร การประยุกตใชกับการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสม เพื่อกระตุนให
พนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความพึงพอใจในงานที่สงผลตอการเรียนรูของ
พนักงานในองคกรเปนรากฐานในการพัฒนาพนักงานเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดย
หลายองคกรไดดําเนินกลยุทธการลดขนาดองคกรเพื่อลดความซ้ําซอน แตมันมีผลกระทบทั้ง ในกลุม
พนักงานที่ถูกเลิกจางและพนักงานที่เหลืออยู ซึ่งพนักงานที่เหลืออยูจะสูญเสียความไววางใจตอองคกร
และความจงรักภักดีที่มีตอองคกรอาจสงผลใหมีการลาออกในที่สุด สงผลตอขวัญกําลังใจในการทํางาน
และการดําเนินในชีวิตประจําวันของพนักงานที่เหลืออยู แนวทางการดําเนินการวิจัยในบทความนี้
เริ่มตนดวยการศึกษาโครงสรางทางจิตวิทยา 2 ดาน คือ 1) ความพึงพอใจในการทํางาน และ 2) การ
เรียนรูที่มุงมั่น โดยความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของพนักงานที่เหลืออยู การวิจัยนี้ใช
ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ซึ่งผลการศึกษาพบวา
เกณฑดานพึงพอใจในงานประกอบดวย ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความสัมพันธกับครอบครัว
ไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอความมุงมั่นในการเรียนรูของพนักงาน และพบวาผูจัดการมีผลโดยตรง
ตอผลการเรียนรูของพนักงาน ผูจัดการมีสวนเสริมสรางการทํางานเปนทีม โดยการทํางานเปนทีมมี
อิทธิพลตอการเรียนรู และยังพบวาผูจัดการไดรับผลกระทบดานลบจากการลดขนาดองคกรเชนกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการจัดการอยางยั่งยืน
นิจกานต หนูอุไร และเกิดศิริ เจริญวิศาล (2556) แนวความคิดสวนประสมการตลาด
อยางยั่งยืน: เครื่องมือทางการตลาดที่ยั่งยืน โดยบทความนี้มุงศึกษาถึงวิวัฒนาการของการตลาดอยาง
ยั่งยืน และนําเสนอแนวความคิดสวนประสมการตลาดอยางยั่งยืนซึ่งเปนแนวความคิดและเครื่องมือ
ทางการตลาดที่ สะทอ นความยั่ง ยืน ของธุ รกิ จและสอดคล องกับ ปรั ชญาทางการตลาดในปจ จุบั น
ผลการวิจัยพบวา การตลาดอยางยั่งยืนเปนการวางแผน การจัดองคการ การปฏิบัติ และการควบคุม
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ทรัพยากรและโปรแกรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูบริโภค
ในขณะที่ตองคํานึงถึงบรรทัดฐานทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร ในอนาคต โดยสวนประสมการตลาดสําหรับสินคาประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจาหนาย และการสงเสริมการตลาด และสวนประสมการตลาดสําหรับการบริการนั้นเพิ่มเติมจาก
สิน ค า มากขึ้ น คื อ ผู มี ส วนร ว ม สิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพ กระบวนการ แพ็ ค เกจท องเที่ ย ว การ
ออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยว และพันธมิตร ซึ่งสวนประสมการตลาดอยางยั่งยืนจะเปนเครื่องมือ
ของธุรกิจที่สําคัญในอนาคตในการสงมอบความพึงพอใจใหแกลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งในปจจุบัน
และในอนาคต กอใหเกิดความยั่งยืนของธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมได
วิทยา จันทรแดง และจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการศึกษา เชิงคุณภาพแบบกําหนดพื้นที่ศึกษา เปนวิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case Study) โดยเลือกศึกษาการบริหารจัดการชุมชน จํานวน 4 ชุมชนใน 2 จังหวัด การวิจัย
ครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคล ที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง โดย
วิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จํานวน75 คน ผลการวิจัยพบวา
การนํ านโยบายการสรางชุมชนเขม แข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปสูก ารปฏิ บัติ มีการ
ดําเนินการ 3 แนวทาง ไดแก 1) การเพิ่มศักยภาพองคกรชุมชน ไดแก การสนับสนุนแหลงเงินทุน
สําหรับการพัฒนาชุมชน การสงเสริมความเขมแข็งดานเศรษฐกิจขององคกรชุมชน การสงเสริมความ
เขมแข็ง ขององคก รชุมชนดา นสัง คมและคุณภาพชีวิต พัฒ นาการรวมกลุมกิจ กรรมทางเศรษฐกิ จ
เชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง การสง เสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ชุมชน 2) การสง เสริมการมีสวนรวม โดยการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
สงเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม การสนับสนุนธุรกิจเอกชนใหเขารวม
ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามความพรอม ความถนัด และความสมัครใจ ของแตละองคกรธุรกิจ การ
สนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง
ใหเกิดพลังของคนในชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ในการพัฒนา แกไขปญหา สามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงปรับกลไกการจัดการพื้นที่และสรางเครือขายเพื่อใหทุกภาคสวน
ในสังคมรวมทํางานกับภาครัฐในลักษณะหุนสวนการพัฒนาได อยางเสมอภาค การสงเสริมการรวมตัว
ของคนในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน กระบวนการพัฒนาชนบทและเมืองใหมีบูรณา
การ เพื่อสรางพื้นฐานจากการพัฒนาชุมชนใหเปนกรอบการวางแผนโครงการอยางแทจริง 3) การ
จัด การความรู และการเรี ยนรู ของคนในชุม ชน โดยการสนับ สนุน กระบวนการเรีย นรู แ ละขยาย
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เครื อข ายการเรีย นรู ของประชาชนและชุ มชนในชนบท และการเสริม สร างเครือ ขา ยเพื่อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถของทองถิ่น และชุมชนในการเรียนรูและการทํางานรวมกันใหเกิดระบบที่ดี มีความ
โปรงใส ไรทุจริตและการสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรค
คุณคาของสินคาและบริการ พัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สรางความตระหนักรูของชุมชน
ในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีตอวิถีชีวิต
วิสาขา ภูจินดา (2555) ศึกษาเรื่องตัวแบบในการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมโดยใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาความสําเร็จ และป จจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จ ของการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ศึกษาความรูความเขาใจ ความคิดเห็น และความสนใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการจัดการสิ่งแวดลอม ภาคอุตสาหกรรม และนําเสนอ ตัวแบบในการประยุกต หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่ง แวดลอมภาคอุตสาหกรรม โดยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก กับผูบริหารองคกร และโรงงานที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงซึ่ง มี ขนาดและการดํา เนิน ธุรกิ จแตกตา งกัน 9 องคก ร ทํ าการเก็ บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจํานวน 400 โรงงาน
และทําการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารองคกรและโรงงานที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 โรงงาน ที่มีการ
ประยุกต หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อทดสอบตัวแบบในการประยุก ตหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ผลการศึก ษาพบว า ความสํ าเร็จ ของการประยุก ตห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ขึ้น อยูกับปจจัยดัง ตอไปนี้ประกอบดวย การทําประโยชนเพื่อสัง คม การมีวิสัยทัศนและ
นโยบายของผูบริหาร ความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรูความเขาใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารที่ดีในองคกร การสืบทอดวัฒ นธรรมจากรุนสูรุน การใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีสวนรวมของพนักงาน
จอย ฮาสส และโยริโอะ (Joy Haas and Yorio, 2016) ศึกษาเรื่องการจัดการสุขภาวะ
และการจั ด การด า นความปลอดภั ย ในองค ก รการทํ า เหมื อ งแร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งานวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบหาวิธีการจัดการดานสุขภาวะ และการจัดการดานความปลอดภัยในการ
ปฏิ บั ติง าน โดยผลการศึก ษาพบว า การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพของพฤติ ก รรมพนั ก งานเปน สิ่ ง สํ า คั ญ
โดยเฉพาะการใหความรูในการทํางาน และการฝกอบรมแกพนักงาน การประเมินใบอนุญาตในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดการความเสี่ยง การฝกอบรมพนักงาน และการสรางสุขภาวะ และ
สภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน รวมถึงการจัดการผูนํา เพื่อสามารถควบคลุมกระบวนการทํางานให
เกิดมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานการจัดการสุขภาวะและการจัดการดานความปลอดภัยในองคกร
เต็ง ลี (Tang-Lee, 2016) ไดทําการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และการมี
สวนรวมของประชาชน โครงการเหมืองแรของรัฐที่ไ ดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศจีนใน
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โครงการเหมืองแรใหกับประเทศพมา โดยการมีสวนรวมกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนวิธีที่
ขาดไมไดในการลดผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวของกับโครงการ รวมถึงเปนมิติที่สําคัญในความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) ในการตอบสนองตอการประทวงทางสังคมกับโครงการในประเทศพมาที่สงผลใหเกิด
การระงั บ โครงการเหมื อ งแร โดยองค ก รที่ ไ ด รับ การสนั บ สนุ น ได ใ ห ค วามสนใจเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ความ
รับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาในโครงการ
เหมืองแรทองแดงที่ลงทุนโดยประเทศจีน ซึ่งมีความพยายามอยางหนักในการกอบกูภาพลักษณของ
ตน โดยสรางจํานวนชองทางการมีสวนรวมของประชาชนและการลงทุนในโครงการพัฒนาชุมชน
ในขณะที่ผลผลิตผลเบื้องตนกับชุนชนบางสวนแสดงถึงการสนับสนุนโครงการขององคกร การที่จะ
เสริมสรางการมีสวนรวมของผูอยูอาศัยในชุมชนไมใชเพียงแตคนในทองถิ่นเทานั้น แตตองศึกษาถึง
ความพยายามทําขอตกลงรวมกันระหวางองคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและผูอยูอาศัย
ในชุมชนดวย ผลการวิจัยพบวา หลักการศูนยกลางการกํากับดูแลและมีแลกเปลี่ยนขาวสารระหวาง
องคกรและผูอยูอาศัยในชุมชน และมีการบริหารความเสี่ยง และความตั้ง ใจในการมีสวนรวมของ
ชุมชนพบวา วิธีการที่มีประสิทธิภาพ คือ การใหอํานาจแกประชาชนในการมีสวนรวมในเพื่อการ
ตัดสินใจของโครงการที่พักอาศัย
ทูฟคิว และคณะ (Taufique et al., 2016) การศึกษาพฤติกรรม ความรูและความเขาใจ
ของผูบริโภคที่มีตอความใสใจในสิ่งแวดลอม โดยภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได
กลายเปนประเด็นสําคัญสําหรับผูผลิต ในการสงเสริมการตลาดเพื่อผูบริโภคที่ใสใจในสิ่งแวดลอม ใน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ และความรูความเขาใจของผูบริโภคที่มีตอ
ผลิตภัณฑที่ใสใจในสิ่งแวดลอม เพื่อผูผลิตสามารถสงเสริมการตลาดไดตอบความตองการของผูบริโภค
ที่มีความตองการในสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอสภาพแวดลอมเปน
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยทัศนคติเปนตัว
แปรที่อยูระหวางความรู และพฤติกรรมดานการบริโภคที่มีความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม และพบวา
ความรูดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอสภาพแวดลอม โดยปายฉลากถือเปนการ
ใหขอมูลความรูที่สําคัญ ที่ชวยใหผูบริโภครับรูถึงผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ซาง และคณะ (Zhang et al., 2016) ศึกษาเรื่อง การสรางเมืองอัจฉริยะอยางยั่งยืน
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูอยูอาศัยมีสุขภาวะที่ดี ในบทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการเปน
เมืองอัจฉริยะ ผูอยูอาศัยมีสุขภาพที่ดี แนวทางการวิจัยเปนการสัมภาษณเชิง ลึ กกับผูเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวของที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ รวมถึงผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การจัด การเมือ งอัจ ฉริย ะ ที่ มีค วามเปน มิ ตรต อสิ่ ง แวดลอ ม ผลการวิจั ย พบว า การจั ดการเมื อ ง
อัจฉริยะ ที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนทัศนของเมือง
อั จ ฉริ ย ะ เมื อ งสุ ข ภาพดี เมื อ งเชิ ง นิ เ วศ โดยต อ งสร า งความร ว มมื อ ทางความรู จ ากผู เ ชี่ ย วชาญ
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ประกอบดวย นักภูมิศาสตร นักเศรษฐศาสตรผังเมือง สถาปนิก วิศวกร เพื่อสรางองคความรูใหม ใน
การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองนําไปสูเมืองที่ยั่งยืน และมีการประเมินประสิ ทธิภาพในการ
จัดการของเมือง โดยการสรางเกณฑตัวชี้วัด และมีการสรางตัวแบบเพื่อนํามาใชในการฟนฟูเมืองอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยใหผูมีสวนไดสวนเสีย ในบทบาทตางๆ มารวมวางแนวทางการจัดการในการฟนฟู
เมือง ประกอบดวย นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย นักลงทุน ภาครัฐ และชุมชน เพื่อนํามาสูเมืองอัจฉริยะ
อยางยั่งยืน เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในสังคม
บูเซล และคณะ (Buxel et al., 2015) ศึกษาเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกลยุทธ
การสรางความคุมคาใหกับธุรกิจ โดยใชการวิเคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เมื่ออุปสงคของตลาดมีมาก
ขึ้นความตองการสินคาและบริการยอมตองมีมากขึ้น เชนเดียวกันในภาวะปจจุบันความตองการความ
ยั่งยืนดานคุณภาพสิ่งแวดลอมในการสรางผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคในกลุมที่มีความตองการ
ผลิ ตภั ณฑ ที่เ ปน มิต รต อสิ่ ง แวดลอ มถื อเปน สิ่ง สํา คัญ ดั ง นั้ น การจั ดการที่ทั นสมัย มี เครื่อ งมื อที่ มี
ประสิทธิภาพที่สามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของสิ่ง แวดลอม ผลิตภัณฑ และบริการ
ผลการวิจัยพบวา วิธีการในการจัดการผลิตภัณฑและบริการที่มีประสิทธิภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยการประเมิ น ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มจากการประเมิ น วงจรชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ (Life Cycle
Assessment: LCA) วิธีการดังกลาวเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สามารถประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑหรือบริการ ในขณะที่ LCA ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
การพัฒนากลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนที่มีคุณคา
ซาลาเบรส และคณะ (Calabrese et al., 2015) ศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอแนะรูปแบบที่
ใชสําหรับการประเมินความรับผิดชอบตอสังคม และการวิเคราะหความสําคัญของความรับผิดชอบตอ
สังคมที่มีตอลูกคา โดยบทความนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในองคกรปจจุบัน มีความ
เข า ใจน อ ยลงในวิ ธี ก ารที่ จ ะมี ส ว นร ว มกั บ ลู ก ค า รวมถึ ง ผู ถื อ หุ น ที่ มี ค วามคาดหวั ง ในเรื่ อ งความ
รับ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย นี้คื อ ศึ ก ษาตั ว แบบ สํ า หรั บ การประเมิน ผลความ
รับ ผิด ชอบตอ สั ง คมและการวางแผนอยู บ นพื้ นฐานของการจํา แนกประเภทของลู ก คา ที่ มี ความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยศึกษาจากเสียงสะทอนของสังคมผานการเปรียบเทียบจากสิ่งที่ไดรับ และสิ่งที่
คาดหวัง การวิจัยนี้มุงเนนไปที่ลูกคารุนใหมเปรียบเทียบกับกลุมผู มีสวนไดสวนเสีย งานวิจัยนี้พบวา
รูปแบบที่ใชสําหรับการประเมินความรับผิดชอบตอสังคมเปนเครื่องมือชวยในการระบุปญหา เกี่ยวกับ
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดและความคาดหวังของลูกคา
โรทร็อค (Rothrock, 2014) ศึกษาเรื่องที่อยูอาศัยที่ยั่งยืน : การประเมินพลังงานที่อยู
อาศัย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกอสรางที่จะใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการประหยัด
พลัง งาน กลุมตัวอยางคือ โครงการกอสราง “Pokeberry Hill” เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือการ
สังเกตและการสํารวจ ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลของการใชพลังงานจากการออกแบบและการ
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กอสรางที่อยูอาศัยในรูปแบบใหมเปรีย บเทียบกับรูปแบบเดิมพบวาการใชรูป แบบเดิมมีคาการใช
พลังงานมากกวา การใชพลังงานสวนใหญเกิดจากงานกอสราง การใชวัสดุที่จําเปนสําหรับการกอสราง
รูปแบบของการใชแรงงานมีผลกระทบนอยมาก
เอ็มเม็นน และคณะ (Emmann et al., 2013) ศึกษาเรื่องการยอมรับสวนบุคคลของ
นวัตกรรมดานกาซชีวภาพ โดยการแพรกระจายอยางรวดเร็วของการผลิตกาซชีวภาพในประเทศ
เยอรมนี ทําใหเกิดขอถกเถียงกัน ถึง ประเด็น ขอดี ขอเสียที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมกาชชีวภาพ
ปจจุบันการผลิตกาซชีวภาพมากขึ้นมากกวาหลายปที่ผานมา ในขณะเดียวกันก็จะไดรับการพิสูจนแลว
วา แม ในหมู เกษตรกรไดรั บการยอมรั บของการผลิต กา ซชี วภาพในพื้น ที่บ างสว น เนื่ องจากพื้ น ที่
บางสวน มีหลักประกันความเสียหายคอนขางมีความชัดเจน สวนพื้นที่บางสวนอาจยังไมมีการระบุ
ความชัดเจนในเรื่องของหลักประกัน ทําใหไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร โดยการวิจัยนี้มุงศึกษาเพื่อ
ระบุปจจัยที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวของที่ในการยอมรับทางดานนวัตกรรม กาซชีวภาพ ในหมูเกษตรกร การ
ศึกษาวิจัยโดยเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรสองกลุม กลุมหนึ่งประกอบดวยคนที่มีสวนรวมในการ
ผลิตกาซชีวภาพอยูแลว เกษตรกรเหลานี้ถูกเรียกวา เกษตรกรกาซชีวภาพ อีกกลุมประกอบดวย
เกษตรกรทั่วไปที่ไมมีประสบการณทางดานกาซชีวภาพที่ยังไมไดประโยชนจากกาซชีวภาพ โดยการ
สํารวจ 500 ชุดของแบบสอบถาม สง ไปยัง สมาคมภูมิภาคของเกษตรกร พื้นที่สํารวจ 5 ภูมิภาค
ผลการวิจัยพบวาไมเพียงแตทัศนคติของของแตละบุคคลที่มีตอการผลิตกาซชีวภาพ
ลูโอ และคณะ (Luo and et al., 2011) ศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ เปรียบเทียบ:
การจัดการความแตกตางระหวางวัฒนธรรม งานวิจัยนี้ นําเสนอขอมูลที่สําคัญในการบริหารจัดการที่มี
ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางการ
จัดการเชิงกลยุทธระหวางประเทศ และหาแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพของกลยุทธการจัดการ
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรม โดยทําการศึกษาองคกรที่มีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศในกลุมบริค (BRIC) ประกอบดวย บราซิลรัสเซีย อินเดีย และจีน ผลการวิจัยพบวา กลยุทธ
การจัดการระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สําคัญ 3 กลยุทธ ประกอบดวยการจัดการกลยุทธดาน
ความแตกตางของสภาพแวดลอม ไดแก เศรษฐกิจ สถาบัน โครงสรางวัฒนธรรม และความแตกตาง
ระหวางบุคคล การจัดการกลยุทธองคการ ไดแก อนาคตขององคการ ความเสี่ยง และนวัตกรรม การ
จัดการกลยุทธสรางความแตกตางดานสมรรถนะ ไดแก การสรางความประทับใจ อํานาจ และการเพิ่ม
ความสามารถทางการจัดการ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวนั้น
ตองประกอบดวย แนวคิดทางดานการจัดการสีเขียว การจัดการคุณภาพรวม แนวคิดการจัดการ
นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุป ทาน การพัฒนาองคก าร และแนวคิดหลักความยั่ง ยืน โดยทั้ง 6
แนวคิดที่สําคัญเหลานี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหออกมาเปนแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
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บริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสัง หาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ตองมีองคประกอบหลักทางดานการจัดการ 3 ดานดวยกัน ดานที่1
คือ ดานการจัดการระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู
การเรียนรูในองคกร ความรับผิดชอบตอสัง คม และการจัดการสีเขียว สวนดานที่ 2 คือ ดานการ
จัดการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การอํานวยการ
การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน สวนดานสุดทาย คือ ดานการ
จัดการเครื่องมือแหง คุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติ กส การจัดการความสูญ เปลา การควบคุม
คุณภาพ และการจัดการการ 3 ส จากตารางที่ 2 เปนตารางแสดงการสังเคราะหองคประกอบสําหรับ
พัฒ นาตั วแบบการจั ดการคุ ณภาพของระบบบริห ารงานสีเขี ยวในธุ รกิ จอสั ง หาริม ทรั พยป ระเภท
คอนโดมิเนียม แสดงใหเห็นวาองคประกอบทั้ง 3 ดาน มีสวนชวยทําใหองคการเกิดการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูประสิทธิผลใหแกองคกรได
การจั ด การที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม ประกอบไปด ว ยแนวคิ ด และทฤษฎี ด า นโลว
คารบอน เพื่อกอใหเกิดการลดใชพลังงานคารบอนไดออกไซด และแนวคิด7 R เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางรูคุณคายิ่งขึ้น อีกทั้งแนวคิด อีโค-ดีไซน รวมไปถึงแนวคิดอีโค-สมารท เปนแนวคิดเชิง
นิเวศ-อัจฉริยะ เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากขึ้ น อีกทั้งยังสามารถ
กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอผูบริโภคเนื่องจากแนวคิดนี้ทําใหเกิดการใชพลังงาน
อยางเหมาะสม การจัดการคุณภาพรวม (TQM) ที่สําคัญตองมีการจัดการคุณภาพที่รวมไปถึงการจัด
กาคุณภาพของพนักงานดวย โดยการฝกอบรมพนักงาน เปนสิ่งสําคัญที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานที่
ประสบความสําเร็จ โดยในการประเมินพนักงานควรมีตัวชี้วัดในการประเมินเพื่อนํามาสูคุณภาพใน
การทํางานของตัวพนักงานดวย (Abolfazl Miria, 2013) การจัดการหวงโซอุปทาน เปนการศึกษา
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาตั้งแตตนน้ํา ไปถึงปลายน้ํา เริ่มตั้งแตการศึกษาความตองการ
ลูกคา แลวนําความตองการของลูกคามาออกแบบ โดยตองคํานึงถึงความมีคุณภาพควบคูไปดวย และ
นําสูกระบวนการผลิต สง มอบสูลูกคา และตรวจสอบผลิตภัณฑที่ไดสงมอบใหลูกคาวายังมีคุณภาพ
และตรงตามความตองการของลูกคาหรือไมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตอไป
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การสนับสนุน

การจัดองคการ

การวางแผน
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การจัดการดานเครื่องมือ
แหงคุณภาพ
การลดการสูญเปลา



การจัดการสีเขียว

ความรับผิดชอบตอสังคม

การจัดการความรู



การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ










100

การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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)

องคกรแหงการเรียนรู

ภาวะผูนํา

สังเคราะหองคประกอบสําคัญ
สําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว

การจัดการคนเกง

การจัดการดานความคิดแหงคุณภาพ
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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)

องคกรแหงการเรียนรู

ภาวะผูนํา

สังเคราะหองคประกอบสําคัญ
สําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
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การจัดการนวัตกรรม
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)

องคกรแหงการเรียนรู

ภาวะผูนํา

สังเคราะหองคประกอบสําคัญ
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การจัดการหวงโซอุปทาน
37 ตรี ทศเหลาศิรหิ งสทอง 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)

องคกรแหงการเรียนรู

ภาวะผูนํา

สังเคราะหองคประกอบสําคัญ
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การพัฒนาองคการ
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)

องคกรแหงการเรียนรู

ภาวะผูนํา

สังเคราะหองคประกอบสําคัญ
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การจัดการอยางยั่งยืน
61 นิจกานต หนูอุไร และเกิดศิริเจริญวิศาล, (2556)
62 วิทยา จันทรแดง และจํานงคอดิวัฒนสิทธิ์, (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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จากตารางที่ 1 เปนตารางแสดงการสังเคราะหองคประกอบที่ไดจากงานวิจัย พบวาการจัดการใหเกิด
คุณภาพไดนั้น ตองมีการจัดการทุกองคประกอบ (Ki and Shin, 2015) ไมวาจะเปนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย กระบวนการทํางาน เพื่อนําไปสูผลผลิต (Jabbour et al., 2016) หรือการจัดการ
ดานความคิด ทําใหองคกรเกิดการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรค (Nonaka et al., 2014) นําไปสู
นวัตกรรมใหมๆเกิดขึ้น (Ruff, 2015)
จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดนําเสนอไวขางตนนั้น ผูวิจัยไดนํามา
สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนในการวิจัย เพื่อการพัฒ นาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบอาคารสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ไดสรุปไวในตารางที่ 2
ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและการใชประโยชน
ตารางที่ 2 สรุปแนวทางการศึกษาและการใชประโยชน
แนวทางการศึกษาและใชประโยชน
สนับสนุน พัฒนากรอบ การสราง การเลือกใช ใชเปนแบบ สนับสนุน
ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร
ความสําคัญ แนวคิดใน เครื่องมือ สถิติสําหรับ แผนในการ การอภิปราย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
และปญหาของ การวิจัย การวิจัย การวิจัย วิเคราะห ผลการวิจัย
การวิจัย
ขอมูล

1. การจัดการองคการ
2. การจัดการคุณภาพ
3.การจัดการระบบบริหารงาน
4. การจัดการเชิงสีเขียว และ
การตลาดสีเขียว
5. ตัวแบบผลิตภัณฑอาคาร
สีเขียว
6. ขอมูลดานอสังหาริมทรัพย
ประเภทคอนโดมิเนียม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ















































































จากตารางที่ 2 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและการนําไปใชประโยชน เปนตารางแสดง
การวิจัยเอกสารของผูวิจัย โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาการวิจัยออกเปน 7 สวนประกอบดวย 1) แนวคิด
การจัดการองคการ เปนการศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจทางดานแนวคิดทางการจัดการ เพื่อนํามา
พัฒนาเปนตัวแบบการจัดการโดย ผูวิจัยไดเนนไปที่การจัดการเพื่อใหผูบริหารมีทักษะในการจัดการ
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ยิ่งขึ้น โดยไดแบงออกเปนทักษะ 3 ดาน ซึ่งการพัฒนาทักษะ 3 ดานนี้ตองใชแนวทางการจัดการ
ประกอบดวย การจัดการดานระบบคิด การจัดการดานเครื่องมือ และการจัดการดานการบริหารงาน
2) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เปนแนวคิดเพื่อพัฒนาการจัดการใหมีคุณภาพมุงสูลูกคา 3)
แนวความคิดการจัดการเชิงระบบ เปนแนวคิดเพื่อพัฒ นาตัวแบบทางการจัดการใหเปนระบบ แบบ
องครวม และมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน 4) แนวความคิดการจัดการเชิงสีเขียว และการตลาดสีเขียว
เปน การศึกษาเพื่ อให เกิด ความเข าใจถึง ความตอ งการของลูก คาที่ มีตอ ผลิต ภัณฑ สีเขี ยวยิ่ ง ขึ้น 5)
แนวคิดตัวแบบผลิตภัณฑอาคารสีเขียว เปนการทําความเขาใจถึงตัวแบบ ของอาคารสีเขียวที่มีอยูใน
ปจจุบัน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการเพื่อมุง สูคอนโดมิเนียมสีเขียว 6) ขอมูลดาน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภทคอนโดมิ เ นี ย ม เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภท
คอนโดมิเนียม และแนวโนมที่เกิดขึ้น 7) งานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาเพื่อใหเกิดการวิเคราะห
เชื่อมโยงทางการจัดการที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบเชื่อมโยงสัมพันธกัน เพื่อนํามา
สรางเปนแนวโนมตัวแบบ และพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวใน
กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม

บทที่ 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 เพื่อใหไดขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานจํานวนทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาแนวโนมการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสี
เขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัย อนาคตแบบ EDFR เพื่ อศึก ษาองคประกอบของตั วแบบการจั ดการ
คุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบริหารงานสี
เขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
สําหรับในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยใชการวิจัยเอกสาร ในการวิเคราะห และสังเคราะหผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ และบทความที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพในระบบบริหารงานสีเขียวเพื่อมุงสูการ
พัฒ นาตัวแบบการจัดการคุณภาพในระบบบริหารงานสีเขียว ประกอบด วยแนวคิดทางดาน การ
จัดการองคการ การจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงระบบ ทางการจัดการสีเขียว และการตลาดสีเขียว
ตัวแบบการจัดการผลิตภัณฑอาคารสีเขียว ขอมูลดานอสังหาริมทรัพย และขอมูลเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากแผนภาพที่ 23 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเอกสาร มีกระบวนการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 วิจัยเอกสาร
1) การคัดเลือกเอกสาร โดยเกณฑสําหรับการคัดเลือกเอกสารมาใชในการวิจัย ผูวิจัยคัดเลือก
งานวิจัยจาก 1.1) ความทันสมัยของขอมูล โดยสวนใหญบทความวิจัยที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา เปน
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งานวิจัยยอนหลังไมเกิน 5 ป 1.2) มีความสอดคลองกับเรื่องที่ตองการศึกษา โดยขอมูลจะเปนขอมูลที่
สามารถนํามาใช ในการพัฒนาตัว แบบการจัดการที่มีคุ ณภาพในระบบบริ หารงานสีเ ขียวในธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 1.3) ขอมูลมีความนาเชื่อถือ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการศึกษาจากฐานขอมูลสืบคนงานวิจัยของสวนกลาง 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
ความยั่ง ยืน และคัดเลือกเอกสารที่เหมาะสมสําหรับนํามาพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบ
บริหารงานสีเขียวตอไป
3) ประเมินเอกสาร ผูวิจัยไดประเมินเอกสารที่ศึกษา โดยนําเอกสารทั้ง 6 หมวดหมู วามี
ความเกี่ยวของเหมาะสมกับการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวหรือไม โดยผูวิจัยไดแยก
ประเด็นที่เกี่ยวของ เปน 3 องคประกอบคือ การจัดการดานระบบความคิด การจัดการดานการ
บริหารงาน การจัดการดานเครื่องมือ เพื่อสามารถนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 1.2 สังเคราะหประเด็น
ในการวิจัยนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Yin, 2003) ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนที่ 1การสังเคราะหประเด็น เปนขั้นตอนการสังเคราะหขอมูล
แบบโดยใช แ นวทางการสั ง เคราะห เ อกสารร ว มกั น ระหว า ง แนวทางสั ง เคราะห แ บบนิ ร นั ย
(Deductive) และการสังเคราะหแบบอุปนัย (Inductive) และจัดกลุมเนื้อหาที่ไดจากการสังเคราะห
ขอมูล และนําขอมูลมาจัดกระทําความสัมพันธเชื่อมโยง และนําเสนอดวยเทคนิค แผนผังความคิด
(Mind map) และสัง เคราะหข อมูล ในรูปแบบตาราง โดยแบง เอกสารออกเปน 6 หมวดหมู
ประกอบดวย แนวคิดทางดานการจัดการสีเขียว การจัดการคุณภาพรวม แนวคิดการจัดการนวัตกรรม
การจั ด การห ว งโซ อุ ป ทาน การพั ฒ นาองค ก าร และแนวคิ ด หลั ก ความยั่ ง ยื น และนํ า มาคั ด แยก
องคประกอบ 3 องคประกอบ ประกอบดวย การจัดการดานระบบความคิด ไดแก ภาวะผูนํา การ
จัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูในองคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสี
เขียว การจัดการดานการบริหารงาน ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การสั่งการ การ
อํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการบริหารงบประมาณ การจัดการดานเครื่องมือ
ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการ 5 ส
โดยแบงตามหมวดหมูขางตน เพื่อหาแนวทางใหผูบริหารในองคกร ทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ลางมาใชในการจัดการที่มีคุณภาพ มุงตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปใชในการสรางขอคําถามสัมภาษณ EDFR
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สรุปจากแผนภาพที่ 23 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย เอกสาร จะเห็ นไดว า การวิจั ย
เอกสาร ถือวามีความสําคัญ เปนขั้นตอนทําวิจัย เพื่อสรางแนวโนมในการสังเคราะหองคประกอบของ
ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภท
คอนโดมิเนียม ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยตองมีการศึกษาเอกสาร และคัดเลือกเอกสาร
ที่มีคุณภาพ จากนั้นนํามาสังเคราะหเอกสาร ในขั้นตอนการสังเคราะหเอกสารนั้นตองมีการตรวจสอบ
รายละเอียดความนาเชื่อถือของเอกสาร และความถูกตองของขอมูล โดยการศึกษาความเชื่อมโยงของ
ขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยหลายๆงาน และจากความสอดคลองตรงกันของขอมูลจากเอกสารงานวิจัย
หลายๆงาน ที่นํามาศึกษาพิจารณาเพื่อนํามาสรางแนวโนมและนําไปใชในการวิจัยในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพื่อ ศึก ษาองคป ระกอบและตัวชี้วั ดของตัว แบบการ
จั ด การคุ ณ ภาพของระบบบริ ห ารงานสี เ ขี ย ว ในกลุ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ประเภท
คอนโดมิเนียม
สําหรับในขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยใชการวิจัยแบบอนาคต EDFR เปนการนําแนวโนมของตัวแบบ
ที่ไดจากการวิจัยเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาสรางขอคําถามสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2 รอบ และ
นํามาสังเคราะหขึ้นรูปเพื่อนํามาสรางองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ของการจัดการคุณภาพ
ของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม จากแผนภาพที่ 23
แสดงขั้นตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR มีกระบวนการดังนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR
1) สรางขอคําถาม โดยนําผลแนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบบริหารงานสีเขียว
ประเภทคอนโดมิเนียมในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม มาสรางขอคําถาม
เพื่ อนํ า มาใชใ นการสั ม ภาษณเ ชิง ลึ ก ข อคํ า ถามที่ใ ชใ นการสร างแบบสั มภาษณ มี ลั กษณะแบบ
ปลายเปด
2) สัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 เปนขั้นตอน สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรูและ
ประสบการณ ที่เกี่ยวข องกั บอาคารสี เขี ยว และคอนโดมิ เนี ยม รวมถึ งผู เชี่ ยวชาญการจั ดการคุ ณภาพ
จํานวนทั้งสิ้น 17 คน ประกอบดวย 2.1) ผูประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 5 คน
2.2) ผูเชี่ยวชาญดานระบบอาคารสีเขียว 5 คน 2.3) อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
จัดการคุณภาพ 4 ทาน 2.4) กลุมลูกคาที่เคยซื้อคอนโดมิเนียม
3) เรียบเรียงขอมูลโดยการถอดเทปและสังเคราะหขอมูล ที่ไดจากการสอบถามขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 17 คน แลวนําขอมูลนั้นมาจัดกระทํา รวบรวมแลวสรางเปนแบบสอบถามเพื่อทําการ
วิจัย EDFR รอบที่ 2 เพื่อในไปสรางแบบสอบถาม เพื่อนํากับไป แลวนํากลับไปสอบถามผูเชี่ยวชาญอีก
ครั้ง เพื่อยืน ยัน คําตอบที่ไ ดจากการสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมใหเกิดของมูลที่สมบูรณ
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ครบถวนยิ่งขึ้น สําหรับใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุม
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
4) สัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 เปน ขั้นตอนการ การนําแบบสอบถามที่ไ ดจากการถอดบท
สนทนาที่ไดจากการสัมภาษณในรอบที่ 1 อีกครั้งเพื่อใหผูเชี่ยวชาญยืนยันคําตอบ หรือเพิ่มตัวแปรที่
ผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความสําคัญอีกครั้ง แลวขอมูลในการตอบแบบสอบถามมาคํานวณหาคาสถิติ
เริ่มตน
แนวโนมตัวแบบ
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
สัมภาษณ EDFR รอบที่ 1
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 17 คน
สัมภาษณแบบเชิงลึก

ปฏิเสธ

สังเคราะห
ขึ้นรูป
ยอมรับ

สัมภาษณ EDFR รอบที่ 2
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 17 คน
สัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม

องคประกอบตัวแบบ
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม

สิ้นสุด

ภาพที่ 24 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR

ถอดเทป
สังเคราะหขอมูล

สราง
แบบสอบถาม
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ขั้นตอนที่ 2.2 การสังเคราะหขึ้นรูปเปนองคประกอบ
ในขั้นตอนการสังเคราะหขึ้นรูปองคประกอบหลักและองคประกอบยอย การพิจารณาคัดเลือก
องคประกอบหลักและองคประกอบยอย ที่มีโอกาสพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม จากผูเชี่ยวชาญโดยการ
นําผลที่ไดจากการสัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 มาคํานวณคาเพื่อสังเคราะหขึ้นรูปเปนองคประกอบ โดย
เกณฑพิจารณาคามัธยฐาน(Median) ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป และคาพิสัยระหวางควอไทล (Intrequrtile
Rangeหรือ คา Q3 – Q1) เปนคาความสอดคลองกัน ของความเห็นของผูเชี่ยวชาญตองไมเกิน 1.5 ถือ
วามีคาที่เหมาะสม จากนั้นนําผลที่ไดมาสรุป และสรางองคประกอบตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบ
บริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
สรุปจากภาพที่ 24 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิจัยแบบอนาคต EDFR จะเห็นไดวาขั้นตอนนี้ถือ
เปนขั้นตอนในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสําหรับการสรางตัวแบบการ
จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ดังนั้น
ผูวิจัยตองมีการเตรียมการหาขอมูล ดานแนวโน มตัวแบบเปนอยางดี เพื่ อใหไดข อมูลที่ถูกตองและ
ครบถวนมากที่สุด และเพื่อนําคําตอบที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถามอีกครั้งเพื่อนําไปใชในการวัดคา
คะแนนหาองคประกอบที่เหมาะสม และนําองคประกอบที่ไดไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อพัฒนาตัว
แบบการจั ดการคุณภาพของระบบบริ หารงานสีเขียวในกลุมธุ รกิ จพัฒนาอสัง หาริ มทรั พยประเภท
คอนโดมิเนียม และนํามาหาคาความสัมพันธเชื่อมโยงสูผลลัพธของตัวแปรดวยโมเดลมิมิค จากภาพที่ 24
แสดงขั้นตอนการวิจัยแบบวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง อันดับสอง และการวิเคราะห
โมเดลมิมิค มีกระบวนการดังนี้
ขั้นตอนที่ 3.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
1) สรางแบบสอบถาม โดยการนําองคประกอบที่ไดจากการวิจัยแบบอนาคต EDFR มาสราง
เปน แบบสอบถามความเหมาะสมของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางดานการวัดผลการวิจัย เพื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา โดยใชดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับสิ่งที่วัด (Index of Item Object Congruence: IOC) ปรับปรุง
แบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา และนําแบบสอบไปทดลองใชกับกลุมพนักงานปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณในการกอสรางคอนโดมิเนียม จํานวน 30 คน และนําคําตอบที่ไดมาหาความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Reliability) ดวยวิธีของครอนบัค (Cronbach, 1974)
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เริ่มตน
องคประกอบตัวแบบ
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
สรางแบบสอบถามวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน CFA

ยอมรับ

วิเคราะห
MIMIC Model
ยอมรับ

ปฏิเสธ
ยอมรับ

ขึ้นรูปเปนตัวแบบ
ยอมรับ
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม

ปฏิเสธ

วิเคราะห CFA
รอบที่ 1

วิเคราะห CFA
รอบที่ 2

ปฏิเสธ

ตัวแบบการจัดการคุณภาพ
ของระบบบริหารงานสีเขียว
ในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
สิ้นสุด

ภาพที่ 25 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิจัยแบบวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

2) กําหนดกลุมตัวอยาง และนําแบบสอบถามไปสอบถาม สําหรับกลุมตัวอยางประชากรที่ใช
ในการวิจัยไดแก พนักงานปฏิบัติงานที่มีประสบการณในการกอสรางคอนโดมิเนียม กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางใหสอดคลองกับการใชสถิติเปนเบื้องตน โดยเกณฑในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง คือ
10 คน ตอ 1 ตัวแปรสังเกตได (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) ดังนั้น งานวิจัยนี้เปนการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจง และนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง
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3) นําแบบสอบถามที่ไ ดจากการสํารวจ มาวิเคราะหองคประกอบเชิง ยืนยัน CFA มีการ
วิเคราะห 2 ลําดับ ดวยโปรแกรมใชวิเคราะหทางสังคมศาสตร โดยมีการคํานวณคาขนาดกลุมตัวอยาง
ที่เหมาะสม ใชการคํานวณคาสถิติ เกณฑในการวัดความกลมกลืนขององคประกอบทั้งหมดพิจารณา
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) ขึ้น รูปเปน ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยนําผลที่ไดจากการสกัดองคประกอบนํามาขึ้นรูปเปนตัว
แบบเพื่อใชในการสังเคราะหความเชื่อมโยงสัมพันธของตัวแปรดวย วิธี MIMIC ตอไป
ขั้นตอนที่ 3.2 การวิเคราะหโมเดลมิมิค MIMIC Model
ขั้นตอนในการนําองคประกอบที่ไดจากการยืนยันคาดวยวิธีการวิเคราะห CFA มาหาทดสอบ
ความสําพันธดวยวิธี MIMIC Model โดยการใชโปรแกรม LISREL ในขั้นตอนวิเคราะห MIMIC เริ่ม
ดวยการนําองคประกอบที่ไดมาสรางภาพตัวแบบ และนํามาวิเคราะหผล หลัง จากนั้นทําการปรับ
โมเดล เพื่อนํามาใชเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมที่เหมาะสม
จากแผนภาพที่ 25 แผนผัง ขางตน แสดงขั้นตอนการวิจัยแบบวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน จะเห็นไดวา ขั้นตอนดังกลาวเปนขั้นตอนเพื่อตรวจสอบ และคัดเลือกองคประกอบที่มีความ
เหมาะสมความถูกตอง นํามาใชในการขึ้นรูปเปนตัวแบบ และหลังจากนั้นนําตัวแบบที่เกิดจากการขึ้น
รูปมาวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงของตัวแบบ ดวยวิธี MIMIC Model เพื่อใหไ ดตัวแบบการ
จัดการคุณภาพระบบบริหารงานสีเขียวประเภทคอนโดมิเนียมในกลุมธุรกิจพัฒนาอสัง หาริมทรัพย
ประเภทคอนโดมิเนียม
สรุปภาพรวมแสดงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบบริหารงานสี
เขี ย วประเภทคอนโดมิ เ นี ย มในกลุ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภทคอนโดมิ เ นี ย ม ซึ่ ง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1) จะเปนการวิจัย เอกสารโดยแบงออกเปน 2 ขั้น ตอน
ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร และการวิเคราะหเอกสาร สวนขั้นตอนที่ 2) เปนขั้น ตอนการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย การวิจัยอนาคต EDFR ขั้นตอนที่ 2 เปน
การสังเคราะหขึ้นรูปเปนองคประกอบ สวนขั้นตอนสุดทาย แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ขั้นตอน
ประกอบดวย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห MIMIC Model เพื่อพัฒนาเปน
ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียมจากแผนภาพที่
26 แสดงภาพรวมของขั้นตอนกระบวนการวิจัยตั้งแตขั้นตอนแรก ถึงขั้นตอนสุดทาย
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เริ่มตน
การคัดเลือกเอกสาร
คัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ยอมรับ

ขั้นตอนที่ 1
การวิจัยเอกสาร

ปฏิเสธ

สังเคราะหขอมูล

แนวโนมตัวแบบ
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
ยอมรับ

ปฏิเสธ

สังเคราะหขึ้นรูป
เปนองคประกอบ

ขั้นตอนที่ 2
การวิจัย EDFR

องคประกอบตัวแบบ
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
ขั้นตอนที่ 3
การเคราะห CFA

ยืนยันองคประกอบ
ยอมรับ

ขึ้นรูป MIMIC

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

ขึ้นรูปเปนตัวแบบ
ยอมรับ

ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
สิ้นสุด
ภาพที่ 26 แผนผังรวมแสดงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว
ในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
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จากภาพที่ 26 แผนผังแสดงขั้นตอนแผนภาพรวมแสดงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบ
เปนภาพการสรุปรวมขั้นตอนการวิจัยทั้งหมด โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร
เปนขั้นตอนสําหรับการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร เพื่อนํามาสรางแนวโนมตัวแบบการจัดการ
คุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสัง หาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม
ขั้น ตอนที่ 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยนําแนวโนมตัวแบบที่ไ ดจากการวิจัยเอกสาร นํามา
สังเคราะหขึ้นรูปเปนองคประกอบ ดวยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยสัมภาษณรอบที่ 1 และ
สัมภาษณรอบที่ 2 โดยจะไดองคประกอบออกมาเปนองคประกอบหลัก และองคประกอบยอย เมื่อได
องค ป ระกอบแลว จะนํ า สู ขั้ น ตอนต อ ไป ขั้ น ตอนที่ 3 เป น การวิเ คราะห อ งค ป ระกอบเพื่ อ ยื น ยั น
องคประกอบ โดยใชหลักการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA แบงออกเปน 2 รอบ เพื่อสราง
และยืนยันองคประกอบหลัก แลวนําองคประกอบหลักมาวิเคราะหเปนองคประกอบยอยในรอบที่ 2
แลวนํามาหาความสัมพันธเชื่อมโยงขึ้นรูปเปนตัวแบบดวยวิธีการ MIMIC Model เพื่อพัฒนาตัวแบบ
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภท
คอนโดมิเนียมที่เหมาะสม

บทที่ 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 ขั้นตอนประกอบดวยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อใหไดขอมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานจํานวนทั้ง สิ้น 3 ขั้นตอน เปนงานวิจัยโดยใช
เทคนิคการวิจัยแบบมีวัตถุประสงควัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประเด็นของแนวโนมตัว
แบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร 2) เพื่อพัฒนาองคประกอบทางการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว
ในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 3) เพื่อวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยการจัดการคุณภาพเชิงระบบที่สงผลตอจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 4) เพื่อพัฒนาเปน ตัวแบบการ
จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ดวยวิธีการ
วิเคราะหโมเดลมิมิค (Mimic model) ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตาราง พรอมอธิบายผลการวิเคราะหทั้ง 4 ขั้นตอน โดยมีรายดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสาร สรุปแนวโนมการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว
ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยอนาคตแบบ EDFRสรุปองคประกอบของตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) สรุปยืนยันองคประกอบของตัวแบบ
การจั ด การคุ ณ ภาพของระบบบริ ห ารงานสี เ ขี ย ว ในกลุ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภท
คอนโดมิเนียม
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ตั ว แบบการจั ด การแห ง คุ ณ ภาพสี เ ขี ย ว โดยใช วิ ธี มิ มิ ค สรุ ป
ความสั ม พั น ธ ข องตั ว แบบการจั ดการคุ ณ ภาพของระบบบริ ห ารงานสี เ ขี ย ว ในกลุ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
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ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสาร สรุปแนวโนมการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ใน
กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม
สําหรับในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยใชการวิจัยเอกสาร (Paper research) ในการวิเคราะห และ
สัง เคราะหผ ลงานวิจั ย ผลงานวิช าการ และบทความที่ เกี่ ยวขอ งกั บการจั ดการคุณ ภาพในระบบ
บริหารงานสีเขียวเพื่อมุงสูการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพในระบบบริหารงานสีเขียว
โดย
งานวิจั ยนี้ ผูวิ จัย ใช ระเบีย บวิ ธีการวิ จัย (Research Methodology) แบบการวิจัย และพั ฒนา
(Research and Development: R&D) ดวยวิธีการผสมผสาน (Multi Methods) ระหวางวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย
ไดวิจัยเอกสาร โดยใชแนวทางการสังเคราะหเอกสารรวมกันระหวาง แนวทางสังเคราะหแบบนิรนัย
(Deductive) คือนําแนวคิดทฤษฎีตางๆ มายืนยันกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อยืนยันความ
นาเชื่อถือของขอมูล และใชแนวทางการสังเคราะหแบบอุปนัย (Inductive) โดยการเชื่อมโยงสาเหตุ
ยอ ยหลายสาเหตุ จ ากแนวคิด จากเอกสารงานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข อ งต างๆ และนํ ามาสรุ ป เป น แนวโน ม
องคประกอบหลั กและแนวโนมองคประกอบยอย เพื่อใช ในการวิจัยขั้นต อไป โดยนําเสนอขอมู ล
หลังจากการสังเคราะหองคประกอบจากการวิจัยเอกสารดวยเทคนิคแผนภาพความคิด(Mind map)
และตารางขอมูลเพื่อสรุปแนวโนมองคประกอบหลักและแนวโนมองคประกอบยอย ในการนําเสนอ
ผลการวิจัยเอกสารผูวิจัยไดแบงการนําเสนอออกเปน 2 ขั้นตอน
ตอนที่ 1.1 ผลการจั ด กระทํ า ข อ มู ล ในการวิ จั ย เอกสาร ในงานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย มุ ง ให
ผูประกอบการเห็นความสําคัญ และตองการหาแนวทางใหผูผลิตเกิดการผลิต ในผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยผูวิจัยมุงวิจัยไปที่อุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม ผูวิจัยไดมีการคัดเลือก
เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในประเด็นตางๆ ประกอบดวย แนวคิดที่เกี่ยวของ
กับ 1) การจัดการองคการ 2) การจัดการคุณภาพ 3) การจัดการเชิงระบบ 4) การจัดการสีเขียวและ
การตลาดสีเขียว5) ตัวแบบการจัดการผลิตภัณฑอาคารสีเขียว 6) ขอมูลดานอสังหาริมทรัพยประเภท
คอนโดมิเ นียม 7) งานวิจั ยที่ เกี่ ยวของโดยผู วิจั ยได ทํา การศึก ษาประเด็นต างๆ เหลานี้ ดว ยความ
ละเอียดรอบครอบตามหลักการวิจัยอันประกอบดวยการคัดเลือกจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่มีความสอดคลองกับเนื้อหา และมีความนาเชื่อถือทางวิชาการ ไดรับการยอมรับ
จากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งในการศึกษางานวิจัยนี้ เปนการคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในฐานขอมูลที่
เปนที่ยอมรับในระดับสากลและมีความทันสมัยตอเหตุการณ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษานี้
สวนใหญจะอยูในชวงยอนหลังไมเกิน 5 ป
จากการวิจัยเอกสาร โดยการคนควาเพื่อคัดเลือกเอกสาร และพบวา การจัดการที่มีคุณภาพ
มุงสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมไดนั้น ตองทําใหประกอบการ
ผลิตสิ น คา ที่สามารถดําเนิ น กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ตอไปได โดยตั วองคกรนั้ นตอ งการมีศัก ยภาพ
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ทางการแขงขัน และสามารถพัฒนาองคกรตอไปไดอยางสมดุล และเกิดความยั่งยืน โดยการที่องคกร
จะมีความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจไดนั้น องคกรตองมีความไดเปรียบทางดานตนทุน สราง
ความแตกตางใหแกผลิตภัณฑของตนเองเมื่อเทียบกับคูแขง หรือการมุงลูกคา (Porter,1985) ซึ่งการ
จัดการคุณภาพเพื่อมุงสูการตอบสนองความตองการของลูกคานั้น เปนการชวยทําใหเกิดการลดตนทุน
เนื่องจากการจัดการที่มีคุณภาพจะชวยใหเกิดการตนทุน และเกิดความคุมคาตอลูกคา อีกทั้งชวยให
เกิดคุณภาพมีคุณคาตอบความตองการของลูกคา และสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น ทํา
ใหเกิดความแตกตางในผลิตภัณฑได โดยการจัดการที่มีคุณภาพและเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอบความตองการของลูกคา และเกิดความยั่งยืนในตัวองคกร ตอง
เกิดจากการจัดการคุณภาพอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร โดยการจัดการคุณภาพอยางเปนระบบทั่วทั้ง
องคกรนั้น จากการคนควาเอกสาร ผูวิจัยเห็นวาแนวทางการจัดการเพื่อใหเกิดมีคุณภาพทั่วทั้งระบบของ
องคกร ตอบความตองการตอลูกคา และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมองคกรตองเนนไปที่การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (Cheng et al., 2014) ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการทําใหองคกรไปสูการ
จัดการที่มีคุณภาพได คือระดับผูบริหาร ดัง นั้นการเพิ่มทักษะในการจัดการของผูบริหารทั้ง 3 ระดับ
ประกอบดวย 1) ระดับสูง 2) ระดับกลาง และ 3) ระดับลาง (Allen et al., 2012) เพื่อใหเกิดการจัดการ
ที่มีคุณภาพทั้งทางดานความคิด ทางดานการบริหารงาน และทางดานเครื่องมือ สง ผลใหเกิดการ
จัดการที่มีคุณภาพอยางเปนระบบ เพื่อใหองคกรไปสูเปาหมาย 3 ดาน ประกอบดวย มีศักยภาพ
ทางการแขงขัน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน โดยเปาหมาย 3 ดานนี้ จากการวิจัยนั้น
แนวทางที่องคกรนําไปสูเปาหมาย 6 ดานประกอบดวย การจัดการดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การจัดการคุณภาพรวม แนวคิดการจัดการนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคการ
และแนวคิดหลักความยั่งยืน
ตอนที่ 1.2 ขั้นตอนการสังเคราะหประเด็น เปนขั้นตอนการสังเคราะหขอมูลแบบโดยใชแนว
ทางการสัง เคราะหเอกสารรวมกันระหวาง แนวทางสัง เคราะหแบบนิรนัย(Deductive) และการ
สังเคราะหแบบอุปนัย (Inductive) และจัดกลุมเนื้อหาที่ไดจากการสังเคราะหขอมูล และนําขอมูลมา
จัดกระทําความสัมพันธเชื่อมโยง และนําเสนอดวยเทคนิค แผนผังความคิด(Mind map) และรายงาน
ผลของขอมูลในรูปแบบตารางเพื่อหาแนวทางใหผูบริหารในองคกร ทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ลางมาใชในการจัดการที่มีคุณภาพมุงตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยจากการสังเคราะหขอมูล เพื่อนําไปสูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวนั้น ตองประกอบดวย
6)แนวคิดไดแก 1) การจัดการสีเขียว 2) การจัดการคุณภาพรวม 3) การจัดการนวัตกรรม 4) การ
จัดการหวงโซอุปทาน 5) การพัฒนาองคการ และ 6) หลักความยั่งยืน โดยทั้ง 6 แนวคิดที่สําคัญ
เหลานี้ จะทําใหเกิดการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ดังภาพที่ 27

การจัดการดานการบริหารงานแหง

การจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ
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การรายงาน
การจัดทํางบประมาณ

การจัดการโลจิสติกส
การลดการสูญเปลา
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการ 5 ส

การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว

หลักความยั่งยืน

การพัฒนาองคการ

เหตุผล, พอประมาณ, ภูมิคุมกัน
ความรู, คุณธรรม

ภาวะผูนํา
การจัดการคนเกง
การบริหารองคกร
การจัดการการความตอเนื่อง
เศรษฐกิจ
การจัดการความยั่งยืน
สังคม
สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการหวงโซอุปทาน

ศึกษาความตองการลูกคา
ออกแบบ
ผลิต
สงมอบสูลูกคา
ตรวจสอบ

วางแผน
ดําเนินการ
การจัดการคุณภาพรวม
ควบคุม
ปรับปรุง
องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรูในองคกร
การจัดการนวัตกรรม
การทํางานเปนทีม
การจัดการความคิดสรางสรรค

ภาพที่ 27 แผนผังความคิด การจัดการแหงคุณภาพมุงสูสีเขียวที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัย

การจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ

ภาวะผูนํา
การจัดการคนเกง
องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู
ความรับผิดชอบตอสังคม
การจัดการสีเขียว

การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

โลว คารบอน
แนวคิด 7 อาร
อีโค-ดีไซน
อีโค-สมารท
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จากภาพที่ 27 แผนผัง ความคิด (Mind map) พบวาการจัดการคุ ณภาพตองมุง ไปสู 6
แนวคิด ที่สําคัญที่เปนผลลัพธแหง การจัดการคุณภาพสีเขียว ที่ไ ดจากการสัง เคราะหเอกสาร เพื่อ
ศึกษาแนวทางสําคัญในการทําใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพของประเด็นเหลานี้ ไดแก 1) การ
จัด การที่ เป น มิ ตรต อสิ่ ง แวดลอ ม ประกอบด วยแนวคิ ด ด านโลว คารบ อน (low carbon) เพื่ อ
กอใหเกิดการลดใชพลังงานคารบอนไดออกไซด แนวคิดดาน 7 แนวทางเพื่อการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 7 อาร ไดแก คิดใหม (Rethink) ลดการใช (Reduce) ใชซ้ํา (Reuse) นํากลับมาใช
ใหม (Recycle) ซอมแซม (Repair) ปฏิเสธ (Reject) ตอบแทน (Return) เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร
อย า งรู คุ ณ ค า ยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง การจั ด การที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มต อ งเริ่ ม ไปที่ ก ารออกแบบที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยใชแนวคิด อีโค-ดีไซน (eco - design) และ แนวคิดอีโค-สมารท (eco - smart)
เปนแนวคิดเชิงนิเวศ-อัจฉริยะ เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากขึ้น
ประเด็นแนวคิดตอมา 2) การจัดการคุณภาพรวม ประกอบดวยแนวคิด ทางการจัดการที่ตอง
มุง ไปสูคุณภาพตอบความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยเริ่มตั้ง แต
การศึกษาความตองการของลูกคา และวางแผนเพื่อใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพตอบความตองการของ
ลูกคา และดําเนินการตามแผนที่วางไว รวมถึงควบคุมการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานที่วางไว และ
มีการตรวจสอบผลการทํางาน รวมถึงตรวจสอบผลลัพธจากการสงมอบผลิตภัณฑสูลูกคา และมีการ
ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอนเพื่อใหเกิดคุณภาพอยางสูงสุด 3) การจัดการนวัตกรรม
ประกอบดวยแนวคิด ทางดานความคิดสรางสรรค ในองคกร องคกรแหงการเรียนรู และการทํางาน
เปนทีม รวมถึงแนวคิดการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูนวัตกรรม โดยบทบาทสําคัญที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงไดนั้น คือ คนเกงเพื่อสรางทีมที่มีประสิทธิภาพ และตองอาศัยภาวะผูนําเพื่อจูงใจคน
ในองคกร รวมถึงสรางขวัญกําลังใจใหแกคนในองคกรเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 4) แนวคิดดานการ
จัดการหวงโซอุปทาน เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเพื่อสงมอบผลิตภัณฑที่ตอบความตองการ
ของลูกคา โดยเปนการศึกษากระบวนการทํางานตั้งแตตนน้ํา จนถึง ปลายน้ํา จากการศึกษาความ
ตองการของลูกคา และมีการออกแบบผลิตภัณฑที่ตรงตอความตองการของลูกคา และมีการจัดซื้อ
ปจจัยการผลิตไดตรงตามความตองการของลูกคา มีการผลิตที่ตรงตามความตองการของลูกคา และสง
มอบผลิ ตภั ณ ฑที่ คุณ ภาพสู ลูก คา โดยการจั ด การหว งโซ อุป ทานจะเนน สนใจไปที่ก ารศึ กษาเรื่ อ ง
โลจิสติกส สวนการศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพรวมจะเนนสนใจไปในเรื่องของ การควบคุมคุณภาพ
แนวคิด 4) การพัฒนาองคกร โดยในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 2 สวนสําคัญคือ
สวนที่ 1 การจัดการองคกรในระยะสั้น และการพัฒนาระยะยาว ในระยะสั้นนั้น องคกรยอมตองมีการ
จัดการแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนาเกิดขึ้น และสถานการณความเสี่ยงตางๆที่จะเกิดขึ้นกับตั ว
องคกร ทั้งที่สามารถควบคุมไดและไมสามารถคุมได คือตองอาศัยคนเกงที่มีความรูและตองอาศัยการ
วางแผน รวมถึงฝกอบรม และการจัดการความรู โดยมีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชเพื่อใหเกิด
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ประสิทธิภาพแกองคกร และสวนที่ 2 การจัดการองคกรในระยะยาว ในการพัฒนาองคกรในระยะยาว
นั้น ตองอาศัยแนวทางตางๆ เพื่อพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่อง ประกอบดวย ภาวะผูนํา โดยผูนําตอง
อาศัยความกลาในการเปลี่ยนแปลง องคกรตองเปนองคกรแหงการเรียนรู และมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองคกร รวมถึงมีการบริหารงานในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีสวัสดิการ และสภาพแวดลอมที่ดีทั้งภายนอกและภายในองคกรเพื่อใหบุคคลากรที่มีความรูและ
ประสบการณทํางานยังคงอยูคูกับองคกร
และแนวคิดสุดทาย 6) แนวคิดหลักความยั่งยืน ในการสรางความยั่งยืนนั้นแยก เปน 2 สวน
คือ สวนที่ (1) ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นภายในองคกร ประกอบดวยแนวคิดตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวย 3 หวง ไดแก ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุมกัน เพื่อใหเกิดความสมดุล
ในองคกร องคกรมีการบริหารทรัพยากรอยางสมเหตุสมผล และปองกันความเสี่ยง และ 2 เงื่อนไข ไดแก
มีความรู คุณธรรม เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร โดยการทําใหองคกรเปนองคกรที่มีความรู
และมีคุณธรรมไดนั้น ตองอาศัยแนวทางขององคกรแหงการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม สวน
ในประเด็นที่ 2) เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอสังคมสวนรวมนั้น ตองอาศัยการจัดการความยั่งยืน ประกอบดวย
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยแนวคิดเพื่อใหเกิดการจัดการอยางยั่งยืนที่สําคัญ คือการจัดการ
สีเขียว ที่ชวยสงผลใหมีการจัดการที่มีคุณภาพทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
จากแนวคิดทั้ง 6 แนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เกิดจากแนวคิดทางการจัดการแหงคุณ
ภาพสีเขียว ที่มีองคประกอบหลักทางดานการจัดการ 3 ดานดวยกัน ประกอบดวย ดานที่1 คือ ดาน
การจัดการระบบคิดแหง คุณภาพ ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหง การเรียนรู การ
เรียนรูในองคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว สวนดานที่ 2 คือ ดานการจัดการ
จัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การอํานวยการ การ
ประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน สวนดานสุดทาย คือ ดานการจัดการ
เครื่องมือแหง คุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติ กส การจัดการความสูญ เปลา การควบคุมคุณภาพ
และการจัดการการ 3 ส โดยการจัดการทั้ง 3 ดานนี้ เปนการจัดการเพื่อนําไปสูการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มความสามารถแขงขัน องคกร และเกิด
ความยั่งยืนแกองคกรขึ้นในระยะยาว
จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสรุป รายงานผลในรูปแบบตาราง เพื่อ
บรรยายความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางทักษะการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวประกอบดวย การจัดการ
ระบบความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ และการจัดการดานเครื่องมือ
แหงคุณภาพ ที่เกิดจากแนวคิดพื้นฐานที่ไดจากการวิจัยเอกสาร ประกอบดวย การจัดการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพรวม การจัดการที่นําไปสูนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน และ
การพัฒนาองคกร รวมถึงการจัดการอยางยั่งยืน ดังแสดงในตารางที่ 3 สรุปผลการวิจัยเอกสาร
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิจัยเอกสาร ที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทางการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

การจัดการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
การจัดการคุณภาพรวม
การจัดการนวัตกรรม
การจัดการหวงโซอุปทาน
การพัฒนาองคกร
การจัดการอยางยั่งยืน
รวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การจัดการดานการบริหารงานแหง
การจัดการดาน
คุณภาพ
เครื่องมือแหงคุณภาพ

ภาวะผูนํา
การจัดการคนเกง
องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู
ความรับผิดชอบตอสังคม
การจัดการสีเขียว
การวางแผน
การจัดองคการ
การสนับสนุน
การสั่งการ
การประสานงาน
การรายงาน
การจัดทํางบประมาณ
การจัดการโลจิสติกส
การลดการสูญเปลา
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการ 5 ส
ผลรวม

การจัดการดานความคิดแหง
คุณภาพ

2
2
8
2
5
3
22

4
1
4
1
10

1
10
2
3
6
22

2
9
3
2
2
18

4
2
6
12

11
1
2
5
2
8
29

10
8
2
6
8
5
39

1
2
2
2
3
1
11

1
3
3
3
9
6
25

1
1
1
3

5
6
6
5
3
6
31

4
7
2
2
2
17

- 3
4 5
- 4
1 5
- 1 6 17

2
7
3
6
2
2
22

10
11
4
9
7
8
49

1
4
1
1
2
3
12

55
63
58
56
53
60
345

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการวิจัยเอกสาร ที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทางการจัดการ ทั้ง 6
ดาน ประกอบดวย 1) ดานการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง
2) ดานการจัดการคุณภาพรวม มีงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง 3) ดานการจัดการนวัตกรรม มี
งานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง 4) ดานการจัดการหวงโซอุปทาน มีงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน
12 เรื่อง 5) ดานการพัฒนาองคกร มีงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง และ 6) ดานการจัดการ
อยางยั่งยืน มีงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 12 เรื่อง โดยปจจัยสําคัญที่นําไปสูความมีประสิทธิภาพและ
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 การสั่งการ 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

125
ตารางที่ 4 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดานการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

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)
รวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การลดการสูญเปลา
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการ 5 ส

 






  
-

การจัดการดาน
เครื่องมือแหงคุณภาพ

การวางแผน
การจัดองคการ
การสนับสนุน
การสั่งการ
การประสานงาน
การรายงาน
การจัดทํางบประมาณ
การจัดการโลจิสติกส

การจัดการดานการบริหารงาน
แหงคุณภาพ

การจัดการสีเขียว

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของทางดานการจัดการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ภาวะผูนํา
การจัดการคนเกง
องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู
ความรับผิดชอบตอสังคม

การจัดการดานความคิด
แหงคุณภาพ

-

3

2

10 1

จากตารางที่ 4 การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม พบวา ปจจัยสําคัญที่ทํานําไปสูความ
มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพทั้ง 3 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การ
จัดการดานระบบความคิดแหง คุณภาพ 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 การสั่ง
การ จํานวน 1 เรื่อง การประสานงาน จํานวน 5 เรื่อง การรายงาน จํานวน 4 เรื่อง 3) ดานเครื่องมือ
แหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส จํานวน 2 เรื่อง การลดการสูญเปลา จํ า นวน2 เรื่ อ ง การ
ควบคุม คุณภาพจํานวน 10 เรื่ อง และการจัดการ 5 ส จํา นวน 1 เรื่อง โดยงานวิจัยทั้ ง หมดนี้
ประกอบดวยแนวคิดเพื่อการลดใชพลังงานคารบอนไดออกไซด แนวคิด7 R ที่เปนแนวทางการนํา
ทรัพยากรกลับมาใชอีกครั้ง ประดวย คิดใหม ลดการใช ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม ซอมแซม ปฏิเสธการ
ใช เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางรูคุณคายิ่งขึ้น อีกทั้ง มีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
แนวคิดเชิงนิเวศ-อัจฉริยะ เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากขึ้น

126
ตารางที่ 5 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดานการจัดการคุณภาพรวม
การจัดการดาน
เครื่องมือแหงคุณภาพ

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)
รวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การลดการสูญเปลา
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการ 5 ส

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของทางดานการจัดการ
คุณภาพรวม

การจัดการดานการบริหารงาน
แหงคุณภาพ

ภาวะผูนํา
การจัดการคนเกง
องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู
ความรับผิดชอบตอสังคม
การจัดการสีเขียว
การวางแผน
การจัดองคการ
การสนับสนุน
การสั่งการ
การประสานงาน
การรายงาน
การจัดทํางบประมาณ
การจัดการโลจิสติกส

การจัดการดานความคิด
แหงคุณภาพ

-

6

7

4 5
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11 4

จากตารางที่ 5 การจัดการคุณภาพรวม พบวา ปจจัยสําคัญที่ทํานําไปสูความมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพทั้ง 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 โดยงานวิจัยทั้งหมดนี้ เปนแนวคิดการจัดการ
เพื่อมุงไปสูมาตรฐานในการทํางานอยางมีคุณภาพตอบความตองการของลูกคา โดยมีการวางแผน การ
ดําเนินการ การควบคุม และปรับปรุงในการทํางานเพื่อตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคา

127
ตารางที่ 6 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดานการจัดการนวัตกรรม

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)
รวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การจัดองคการ
การสนับสนุน
การสั่งการ
การประสานงาน
การรายงาน
การจัดทํางบประมาณ
การจัดการโลจิสติกส

การจัดการดานการบริหารงาน
แหงคุณภาพ

การจัดการสีเขียว

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของทางดานการจัดการ
นวัตกรรม

ภาวะผูนํา
การจัดการคนเกง
องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู
ความรับผิดชอบตอสังคม
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จากตารางที่ 6 การจัดการนวัตกรรม พบวา ปจจัยสําคัญ ที่ทํานําไปสูความมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพทั้ง 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) ดานการบริหารงานแหง คุณภาพ 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 โดยงานวิจัยทั้ง หมดนี้ประกอบดวยแนวคิด
องคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรูในองคกร เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบและเปนขั้น
เปนตอน และแนวคิดการทํางานเปนทีม และแนวทางองคกรแหงความคิดสรางสรรค เพื่อใหเกิดการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหมตอบความตองการลูกคา โดยการจัดการนวัตกรรมจะชวยนําไปสูความ
ทันสมัยใหกับผูบริโภค

128
ตารางที่ 7 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดานการจัดการหวงโซอุปทาน
การจัดการดาน
เครื่องมือแหงคุณภาพ

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)

รวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การจัดการดานการบริหารงาน
แหงคุณภาพ

ภาวะผูนํา
การจัดการคนเกง
องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู
ความรับผิดชอบตอสังคม
การจัดการสีเขียว
การวางแผน
การจัดองคการ
การสนับสนุน
การสั่งการ
การประสานงาน
การรายงาน
การจัดทํางบประมาณ
การจัดการโลจิสติกส

การจัดการดานความคิด
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จากตารางที่ 7 การจั ด การห ว งโซ อุ ป ทาน พบว า ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า นํ า ไปสู ค วามมี
ประสิทธิภาพและ ประสิ ทธิผลทางการจัดการคุณ ภาพทั้ง 3 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การ
จัดการดา นระบบความคิดแหง คุณภาพ ไดแก ดานภาวะผูนํา จํานวน 2 เรื่อง การจัดการคนเก ง
จํานวน 1 เรื่อง องคกรแหง การเรียนรู 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 การสั่งการ 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 โดยงานวิจัยทั้งหมดนี้ เปนการจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเริ่ม
ตั้งแตศึกษาความตองการลูกคา ออกแบบ ผลิต สงมอบสูลูกคา และตรวจสอบผลิตภัณฑที่ไดสงมอบ
แกลูกคา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตอไป
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ตารางที่ 8 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดานการพัฒนาองคกร

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)
รวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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จากตารางที่ 8 การพัฒนาองคกร พบวา ปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความมีประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผ ลทางการจั ดการคุณ ภาพทั้ ง 3 องคป ระกอบ ประกอบด วย 1) การจั ดการดา นระบบ
ความคิดแหงคุณภาพ ไดแก ดานภาวะผูนํา จํานวน 5 เรื่อง การจัดการคนเกง จํานวน 4 เรื่อง องคกร
แหงการเรียนรู จํานวน 3 เรื่อง การจัดการความรู จํานวน 2 เรื่อง การจัดการสีเขียว จํานวน 2 เรื่อง
2) ดานการบริหารงานแหง คุณภาพ ไดแก การวางแผน จํานวน 8 เรื่อง การจัดองคการ จํานวน 3
เรื่อง การสนับสนุน จํานวน 9 เรื่อง การสั่งการ 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 โดยงานวิจัยทั้งหมดนี้ เปน
แนวคิดทางการจัดการที่ชวยใหองคกรกาวหนา โดยอาศัยความรูทางดาน ภาวะผูนํา แนวคิดการ
จัดการคนเกง และการบริหารองคกร และสามารถแขงขันไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยแนวคิด การ
จัดการความตอเนื่อง คือการจัดการที่ชวยใหองคกรบริหารงานในสถานการณตางๆ ไดอยางตอเนื่อง
ไมเกิดภาวการณหยุดการทํางาน โดยจัดการความเสี่ยง และจัดการภาวะวิกฤต
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ตารางที่ 9 สรุปองคประกอบของตัวแปร ในการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของทางดานหลักการจัดการอยางยั่งยืน

61. นิจกานต หนูอุไร และ
เกิดศิริ เจริญวิศาล, (2556)
62. วิทยา จันทรแดง และ
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์, (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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จากตารางที่ 9 การจัดการอยางยั่งยืน พบวา ปจจัยสําคัญที่ทํานําไปสูความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทางการจัดการคุณภาพทั้ง 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 โดยงานวิจัยทั้งหมดนี้ เปนแนวคิด ประกอบดวย ความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความสมดุลภายในองคกร แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถือเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยใหเกิดการจัดการทรัพยากรภายในองคกรไดอยางสมดุล
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ตอนที่ 2 ผลการวิจัยอนาคตแบบ EDFR สรุปองคป ระกอบของตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
สําหรับตอนที่ 2 ผลการวิจัยแบบอนาคต EDFR เปนผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 1 และนํามาสรางขอคําถามสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 เพื่อนํามาสังเคราะห
เปนองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ที่เกี่ยวของกับการจัดการใหเพื่อเพิ่มทักษะของผูบริหาร
เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีคุณภาพสําหรับองคกร และตอบสนองตอความตองการของลูกคา รวมถึงเกิด
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกทั้งนําไปสูความยั่งยืนตอองคกร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
ผูวิจัยไดสังเคราะหแยกประเด็น เปน 2 สวน คือ การจัดการแหง คุณภาพสีเขียว และผลลัพธการ
จัดการแหงคุณภาพสีเขียว โดยการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวมีแนวโนมหลักที่สําคัญ 3 แนวโนม
ประกอบดวย การจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ
และการจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ และประเด็นดานผลลัพธของการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว
มี 1 แนวโนมหลัก รวมเปนประเด็นแนวโนมหลัก 4 ประเด็น โดยมีผลการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 2.1 ผลการวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบที่ 1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรูและประสบการณที่เกี่ยวของกับอาคาร
และคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงผูเชี่ยวชาญการจัดการคุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 19 คน
แบงออกเปน 5 กลุม โดยกลุมที่ 1) กลุมผูบริหารระดับสูง จํานวน 4 คน ปะกอบดวย ผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยที่ประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมที่ไดรับมาตรฐานการยอมรับจาก EIA กลุมที่ 2) กลุม
ผูบริหารระดับกลาง ประกอบดวย รองประธานบริษัท 1 คน กรรมการผูจัดการบริษัท 2 คน ผูอํานวยการ
ในองคกรที่มีความเชี่ยวชาญดานอาคาร 1 คนกลุมที่ 3) กลุมผูบริหารระดับลาง จํานวน 4 คน ประกอบดวย
วิศวกรโยธา 2 คน สถาปนิก 1 คน ผูจัดการฝายการตลาด 1 คน กลุมที่ 4) กลุมลูกคาที่มีประสบการณซื้อ
คอนโดมิเนียมประกอบดวย ลูกคาที่พักอาศัยอยูในคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จํานวน 3
คน และกลุมที่ 5) กลุมนักวิชาการประกอบดวย รองนายกสมาคมอาคารเขียวไทย 1 คน ผูอํานวยการ
ศูนยสงเสริมสิ่งแวดลอม 1 คน และอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการคุณภาพ 1 คน
การสังเคราะห EDFR รอบที่ 1 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
เพื่อศึกษาถึง แนวทางทําใหเ กิดการจั ดการที่มีคุ ณภาพและมีความเปนมิตรต อสิ่ง แวดล อมสําหรั บ
องคกร ผูวิจัยไดสังเคราะหแยกประเด็นแนวโนมออกมาเปนแนวโนมหลัก 4 ประเด็น ประกอบดวย 1)
ประเด็ นแนวโนมการจัดการดานระบบความคิดแห ง คุณภาพ 2) ประเด็น ดานแนวโนมด านการ
บริหารงานแหงคุณภาพ 3) ประเด็นดานเครื่องมือแหงคุณภาพ และ 4) ประเด็นดานผลลัพธของการ
จัดการแหงคุณภาพ โดยผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ และแนวโนมที่ไดของ
การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ แยกตามประเด็นแนวโนมหลักทั้ง 4
แนวโนมดังนี้
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แนวโนมหลักที่ 1 การจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการดานระบบความคิดขององคกรที่ดี เปน
สวนสําคัญทําใหองคกรเปนองคกรที่มีคุณภาพไดเปนอยางดี โดยสามารถแบงเปนประเด็นการจัดการ
ดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ออกเปน 6 แนวโนมยอย ประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง
องคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียวสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดดังนี้
1.1 ภาวะผูนํา
ผูใหสัมภาษณไ ดแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําวาเปนสิ่งสําคัญ ในการกําหนด
เปาหมายขององคกรไดอยางชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมาย ที่
วางไวได โดยภาวะผูนําที่นําพาองคกรไปสูเปาหมาย ประกอบดวย ผูนํามีวิสัยทัศน มองเห็นชองทาง
โอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูนํามีความกลาตัดสินใจในการลงทุนประกอบ
ธุ ร กิ จ ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม ผู นํ า มี ค วามมุ ง มั่ น พยายามสร า งสรรค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม และผูนํามีศักยภาพในการผลักดันองคกร โดยทําใหบุคลากรในองคกรมีเปาหมายรวมกัน
ในการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมได ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 2 นามสมมติ (2559) การสรางคอนโดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสิ่งสําคัญเลย
ตองมีมุมมองที่รูวาผูบริโภคตองการอะไร ตองมองไปขางหนา แลวคอนโดเขียวนี่ เปนคอนโดสําหรับคนรุน
ใหมใชไหม เราจะทําอยางไรหละใหกลุมเปาหมายสนใจ ตองไปศึกษาใหดี อยางสมัยกอนเราไมไดมีฐานะ เรา
ตองทํางานอยางหนัก ลมมาหลายอยาง แลวหันมาลงทุนในที่ดินเห็นที่ดินราคาถูก คิดวาตอไปอนาคตตองราคา
ดีแน เพราะมี คนเริ่มเขามาอยูเยอะ ลองเสี่ยงดู ซักที พอที่ดินราคาดีทํ าใหเราขายไดราคา หลังจากนั้นก็ มี
ธนาคารมาเสนอใหสินเชื่อในการกอสราง นี่มันตองมองใหออกอยางนี้ ผูใหขอมูลที่ 1 นามสมมติ (2559) การที่
บริษัทจะสามารถสรางคอนโดมิเนียมไดสําเร็จ ผูประกอบการตองมีความทุมเทในการทํางานหนักมาก เชาตื่น
ตั้งแตตี 4 กลับบานมืดค่ํา สาม ทุม ไมไดเจอหนาลูกหนาแฟน เฉพาะการทําคอนโดนั้น ทอไมไดเลย
ปญหามีรอยแปดพันเกา เดียวชางคนนั้นหยุด คนนี้ออก เรื่องพวกนี้ คนทําตองอดทน ผูใหขอมูลที่ 4 นาม
สมมติ (2559) ผูประกอบการถาอยากประสบความสําเร็จตองกลาทําอะไรที่แตกตางจากคนอื่น เพราะถาเราทํา
ไดมีคุณภาพดีเทาคนอื่นเราตองแขงขันกันดานราคา แตถาเราผลิตคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย แตกตางจากคนอื่น
จะทําใหเราสามารถลดการแขงขันลงได และทําใหลูกคาที่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมเปนลูกคาที่มีคุณภาพเปน
กลุมที่มีกําลังซื้ออยางมาก ผูประกอบการจะไดผลตอบแทนที่ดีขึ้นเปนอยางมากผูใหขอมูลที่ 4 นามสมมติ
(2559) ในการทํางาน ไมวาธุรกิจอะไรก็ตามตองทําใหลูกนองรักตองใหเคาอยูกับเราได เคาก็มีปากมี
ทองตองทํามาหากิน ถาเคาอยูดีเราก็ดีไปดวย ยิ่งงานกอสรางเรื่องคนงานนี่สําคัญเลย จะคุมงานตอง
เอาใหอยู ไมอยางนั้น ถาหยุดงานเมื่อไหรเสียหายเลย แบงคยังตองผอนแตงานไมเดินตนทุนก็บานไป
เรื่อยลมเลย
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1.2 การจัดการคนเกง
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการคนเกง วาเปนสิ่ง สําคัญในการ
ดําเนินงานขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพราะคนเกงเปนผูมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํา งานให กั บ องค ก ร การจัด การคนเก ง ขององคก รประกอบดว ย การสรรหา และคั ด เลือ กผู ที่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยดูจากคุณภาพ เชน ใบรับรอง
รวมรูดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการพัฒ นาความรูความสามารถ มีการใหรางวัล รวมถึง
สามารถจูงใจคนที่มีศักยภาพเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหอยูกับองคกรได ดัง
ขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 5 นามสมมติ (2559) คนเกงตองมีความรูรอบดาน ถึงจะสามารถบริหารการ
ทํางานไดดี บริษัทตองมีคนเกงในการทํางานถึงจะสามารถวางแผนการทํางานไดดีตรงตามเปาหมาย
การทํางาน ผูใหขอมูลที่ 8 นามสมมติ (2559) การที่จะสรางคอนโดมิเนียมไดอยางมีคุณภาพและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมไดนั้น สําคัญเลยคือ ผูประกอบการตองมีความรูในเรื่องของอาคารสีเขียวมาบริหารงาน เนื่องจาก
การบริหารกอสรางอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริงไดนั้น คนทําตองมีความรู ทั้งทางดานภูมิส
ถาปตย สําหรับการออกแบบรูปลักษณอาคาร และโครงสรางของอาคารอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อชวย
ลดการใชพลังงานของอาคารโดยเฉพาะเรื่องของแสง กับเรื่องของทิศทางลมโดยความรูเหลานี้จะหาไดจากคนเกง
โดยเราจะคัดเลือกไดโดย อาจดูจากผลงานที่ผานมา หรือใบรับรองวาเปนผูมีความรูดานอาคารเขียว โดยเดียวนี้
สถาบันตางๆ รวมถึงสถาบันอาคารเขียวมีจัดใหสอบวัดคุณบัตินี้ ผูใหขอมูลที่ 3 นามสมมติ (2559) การ
บริ ห ารคนต อ งใช ค นให ทํ า งานเป น และต อ งสามารถคั ด คนที่ มี คุ ณ ภาพเข า มาทํ า งานโดยดู จ าก
บุค ลิกลักษณะทาทางความมุง มั่นในการทํางาน รวมถึงความนาเชื่อถือ ผูใหขอมูล ที่ 2 นามสมมติ
(2559) การสรรหาคนเกงเขาทํางาน และตองรักษาที่ทํางานไดใหอยูกับบริษัทได เพราะวาเมื่อไหรก็
ตามบริษัทขาดคนทํางาน จะสงผลกระทบอยางมากทําใหธุรกิจกอสรางหยุดชะงัก แตยังมีตนทุนเงินกูที่
ยังตองรับผิดชอบสงผลเสียหายกับธุรกิจเปนอยางมาก

1.3 องคกรแหงการเรียนรู
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูวาเปนสิ่งสําคัญในการ
ดําเนินงานขององคกร ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในองคกร สามารถสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆตอบ
ความตองการลูกค าได โดยการจัด การเพื่อ ใหเกิดองคกรแหง การเรีย นรูประกอบดวย องคกรที่ มี
บุคลากรมีความใฝรู องคกรมีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูบริหารในองคกรมี
การรับฟงความคิดเห็นใหมๆที่ทําใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนองคกรที่มีความคิดเชิงระบบ
บูรณาการ เพื่อใหเกิดการจัดการอยางเปนระบบและมีการบูรณาการความรูเพื่อใหเกิดความรูใหมๆใน
การพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 17 นามสมมติ (2559) สิ่ง สําคัญสําหรับการทํางาน คือการเรียนรูงานเปน
ตองคลุกคลีกับคนมีความรู ตองมีแวดลอมวงที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน หูตาจะไดกวางไกล ตอนแรก
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เลยกอนทําคอนโด ก็ทําหอพักมากอนนะ กอนหอพักก็ทําบานจัดสรร คือทํามาเรื่อยๆพอเรารูอะไรมาก
ขึ้นก็กลาทําอะไรที่ใหญขึ้นจนมาเปนหอพักนี่หละผูใหขอมูลที่ 15 นามสมมติ (2559) เราจะทําธุรกิจ
อะไรใหประสบความสําเร็จตองมีความรูนะ ถาไมมีอยาไปทํารอวันปดกิจการสถานเดียว ยิ่งเดียวนี้การ
ทําธุรกิจยากนะ แขงขันสูง ซึ่งธุรกิจที่แขงขันๆกันอยูนี่ ก็รูนะวาไมรวยหรอกแตยังทําตามๆกัน ทําโดย
ทั้งๆที่ไมรูวาทําอะไรแลวมันจะดีไดอยางไรผูใหขอมูลที่ 18 นามสมมติ (2559) องคกรที่จะสามารถ
สรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดนั้น องคกรตองมีการใสใจในสิ่งแวดลอม โดยตองมีการ
เรียนรูทําความเขาใจในเรื่องของระบบนิเวศวิทยา เพราะระบบนิเวศวิทยา เปนสิ่งสําคัญที่ทําเกิดความ
ยั่งยืนในสิ่งแวดลอม ถาองคกรไมมีความเขาใจจะสงผลใหเกิดความเสียหายกับสภาพแวดลอมได เชน
การสรางคอนโดมิเนียมขวางทางเดินของน้ํา ทําใหเกิดน้ําทวมในกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2554 ได

1.4 การจัดการความรู
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูวาเปนสิ่ง สําคัญ เพื่อให
เกิดการดําเนินงานขององคกรอยางเปนระบบและมีคุณภาพสูความตองการของลูกคา และมีความเปน
มิต รต อ สิ่ง แวดลอ ม โดยการจั ดการความรู ข ององค ก รประกอบด ว ย มีก ารจั ด กระทํ า ฐานข อ มู ล
สารสนเทศ มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ และมีการสํารวจ และวิจัยทางดานการตลาด เกี่ยวกับ
ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม เพื่อสรางสรรค
ผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการของผูบริโภค ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 1 นามสมมติ (2559) เดี่ยวนี้จะทําอะไรตองเขาใจตลาด ถาไมเขาใจทําอะไรก็
อยากนะทํ า อะไรต อ งทํ า ให ดี ด ว ย เดี๋ ย วนี้ ค นจะซื้ อ คอนโด เค า เช็ ค ราคาเช็ ค คุ ณ ภาพได จ ากใน
อินเตอรเน็ตเลย ถาทําไมดีชื่อเสียงเราจะแย แตถาทําดีจะกลายเปนตลาดชั้นดีเลยผูใหขอมูลที่ 2 นาม
สมมติ (2559) ผูประกอบการตองมีความรูในการประกอบธุรกิจ เพื่อสามารถตัดสินใจในการทํางานให
เกิดผลสําเร็จได อยางเชนการเลือกทําธุรกิจคอนโดมิเนียมเนื่องจากเห็นโอกาสความเติบโตในธุรกิจที่
ขยายตัวรอบแนวรถไฟฟา การที่บริษัทมีธุรกิจในบริเวณที่รถไฟฟาเกิดขึ้นในอนาคต แตการแขงขันมี
ความรุนแรง บริษัทตองหาแนวทางสรางความโดดเดนใหกับคอนโดมิเนียมของตนเองใหได และตอง
เขาใจผูบริโภคอยางแทจริงโดยเฉพาะในสถานที่พักอาศัย ในเรื่องสภาพแวดลอมถือเปนสิ่งสําคัญเพราะ
ผูบริโภคใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมสําหรับที่พักอาศัยเปนอยางมาก เพราะปจจุบันผูคนหันมาให
ความใสใจกับสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น โดยในปจจุบันที่พักอาศัยควรมีพื้นที่ตนไมมากๆ เพื่อสราง
ความรมรื่นใหกับผูอยูอาศัย ผูใหขอมูลที่ 8 นามสมมติ (2559) ปจจุบันผูบริโภคโดยเฉพาะสังคมเมือง
มีความเหนื่อยลาในการทํางาน จึงตองการกลับที่พักอาศัยที่มีสถานที่พักผอนหยอนใจโดยมีธรรมชาติ
ยิ่งขึ้นผูใหขอมูลที่ 5 นามสมมติ (2559) การทํางานในธุรกิจอสังหาริมทรัพยนี้ สิ่งสําคัญเลยนะ ตองหา
คนที่มีความรูในเรื่องขอกฎหมายการจัดสรรพื้นที่ ทั้งกฎหมายทองถิ่น และกฎหมายพระราชบัญญัติ
ตางๆ มาสรรพื้นที่ เพื่อไมเกิดปญหากับภาครัฐ
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1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม
ผูใหสัมภาษณไ ดแสดงความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสัง คมวาเปนสิ่ง สําคัญ
เพื่อใหเกิดการดําเนินงานขององคกรประกอบธุรกิจที่คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม โดยองคประกอบ
ที่ทําใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวย คนในองคกรมีจิตสํานึกลดวัสดุที่กิจกรรมการผลิต
ทําให เกิดคารบอนไดออกไซนจํา นวนมาก มีจิ ตสํานึ กในการเพิ่มการใชท รัพยากรที่ เปนมิ ตรต อ
สิ่ง แวดลอม เชน มีการนําเครื่องมาบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมกอสรางองคกรที่ทําใหลูกคาเห็น
คุณคารวมถึงองคกรที่ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมทั้งตอบุคคลากรในองคกร และตอผูบริโภค
โดยความรับผิดชอบตอสัง คมภาครัฐมีสวนเกี่ยวของในการผลักดันให องคกรเอกชนผลิตสินคาที่มี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 13 นามสมมติ (2559) การที่ผูประกอบการใสใจในสิ่งแวดลอมทําใหผูบริโภค
มองวาผูประกอบการนั้นไมเอาเปรียบผูบริโภค และชวยสรางภาพลักษณใหกับตัวองคกรไดเปนอยางดี
ซึ่งการที่ผูประกอบจะเกิดความรับผิดชอบตอสิ่งคมไปจนถึงเกิดความใสใจในสิ่งแวดลอมไดนั้น ภาครัฐ
ตองชวยสนับสนุนใหองคกรเอกชนเกิดจิตสํานึกใสใจในสิ่งแวดลอม รวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม
ใหกับสังคม ชุมชน รวมถึงใหตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม ของคนในชุมชนผูใหขอมูลที่ 17 นามสมมติ
(2559) การทําใหภาคธุรกิจทําอาคารเขียว ภาครัฐถือเปนสวนสําคัญ เพื่อกระตุนใหผูประกอบการให
ความสนใจในเรื่องของการสรางอาคารที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการ
ดานภาษี และการสงเสริมรับประกันอาคารเขียวใหกับผูประกอบการเพื่อใหผูบริโภคไดรับรู ถือเปนสิ่ง
สําคัญอยางมาก ซึ่งองคกรตองมีค วามรูในเรื่องตางๆเหลานี้ เพื่อสรางอาคารเขียวที่มีคุณภาพ ผูให
ขอมูลที่ 14 นามสมมติ (2559) บริษัทคอนโด ที่มีชื่อเสียงดี สรางคอนโดมีคุณภาพ ไมเคยมีประวัติทิ้ง
งาน เปนสําคัญในการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่เปนบริษัทชั้น
นํานั้นจะทําใหไดรับความนาเชื่อถือเปนพิเศษ ชวยสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคได เพราะคอนโดมี
ราคาแพง ในฐานะผูบริโภคจึงตองตัดสินใจอยางรอบครอบ โดยถาผูบริษัทนั้นมีการใสใจในสิ่งแวดลอม
จะใหเกิดความนาสนใจยิ่งขึ้น เพราะคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะมีความนาอยู ผูอยูอาศัย
มีสุขภาพจิตที่ดี

1.6 การจัดการสีเขียว
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการสีเขียววาเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหเกิด
การดํา เนิ นงานขององค กรมีก ระบวนผลิ ตสิน คา โดยใชท รัพ ยากรอยา งคุ มคา การจัดการสีเ ขีย ว
ประกอบดวย องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรมเชิงนิเวศ เชน กระจกเปลี่ยนสีไดตามระดับความ
เขมของแสงแดด องคกรพยายามลดการใชทรัพยากรที่ไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม
องคกรพยายามเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผู ใ ห ข อ มู ล ที่ 17 นามสมมติ (2559) ผู ป ระกอบการต อ งมี ค วามเข า ใจในของการนํ า
ทรัพยากรกลับมาใชใหมอยางเหมาะสม โดยอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูประกอบการตองมี
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ความพยายามในการใชวัสดุรีไซเคิล โดยพยายามจัดหาวัสดุที่รบกวนธรรมชาตินอยที่สุด โดยพยายาม
หาแนวคิดวาจะทําอยางไรเพื่อใหเกิดการระเบิดภูเขานอยลง ทําวัสดุใชแลวกับมาใชใหม วัสดุที่ใชตอง
มีค วามเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงไมส รางความเดือดรอนใหกับผูอาศัยโดยรอบ โดยพื้นที่พัก
อาศัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น ที่อยูอาศัยตองมีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศนมากขึ้น โดยอาคารที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น อาคารตองไมมีสารพิษ ตองมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไมเกิดการเพาะเชื้อโรคใน
อาคารในการจัดการเพื่อเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดานอาคารสีเขียว ผูใหขอมูล ที่ 17 นาม
สมมติ (2559) ผูผลิตตองมีความเขาใจดานสภาพแวดลอมเพื่อออกแบบอาคารไดดี โดยเฉพาะเรื่อง
โครงสรางที่เหมาะสมกับพื้นที่ การออกแบบนั้นตองเขาใจในธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องธรณีวิทยา เพื่อ
วางโครงสรางที่เหมาะสมทนตอสภาพแวดลอม ผูใหขอมูลที่ 17 นามสมมติ (2559) ผูออกแบบ
กอสรางคอนโดมิเนียมเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น ตองมีความรูในดานการจัดการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตั่งแต การรักษาทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการลดใช
ทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการสงเสริมการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แนวโนมหลักที่ 2 การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพสีเขียว
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการดานการบริหารงานขององคกรที่ดี
เปน สวนสําคัญทําใหองคกรเปนองคกรที่มีคุณภาพไดเปนอยางดี โดยสามารถแบง เปนประเด็นการ
จัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ออกเปน 6 แนวโนมยอย ประกอบดวย การวางแผน การจัด
โครงสรางองคกร การสนับสนุนงาน การสื่อสารและการประสานงาน การรายงานผล การจัดสรรทุน
และผลตอบแทน สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้
2.1 การวางแผน
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนวาเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินงานขององคกรเพื่อนําไปสูเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยองคกรสามารถ
วางแผนจัดการองคกรทั้งระยะสั้น และระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย องคกรมีการ
วางแผนการดํ า เนิ น งานภายใต ส ถานการณ ที่ ค าดการได และวางแผนการดํ า เนิ น งานภายใต
สถานการณที่ไมสามารถคาดการได ไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกร มีการวิเคราะหความตองการของลูกคา
มี ก ารหมอบหมายหน า ที่ ให กั บ บุ ค คลากรอย า งเหมาะสมกั บ ความสามารถของบุ ค ลากร เพื่ อ
ปฏิบั ติง านไดตามเป าหมายและเป นมิต รต อสิ่ง แวดลอ ม รวมถึง องค กรมี วางแผนจัด สรรการใช
ทรัพยากรในการผลิตคอนโดมิเนียมไดอยางคุมคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 5 นามสมมติ (2559) การแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะ
เรื่องการบริหารเงินทุน ถาเกิดปญหาขึ้นตองสามารถติดตอสรางพันธมิตรกับธนาคารที่ใหสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจเขาใจและอนุมัติวงเงินกูได สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับธุรกิจ
คอนโดมิเนียมได เชนเกิดภาวะน้ําทวมจะสามารถรับมือกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคไดอยางไร ผูให
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ขอมูลที่ 6 นามสมมติ (2559) บริษัทตองมีการวิเคราะหความสามารถขององคกร ทั้งดานการเงิน
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อวางแผนจัดสรรทรัพยากร ประเมินความคุมคาใหกับการ
ลงทุน เพื่อสรางผลตอบแทนที่คุมคา โดยตองเขาใจความตองการของลูกคาเปนหลัก เพราะถึงแมเรา
จะผลิตสินคาโดยใชวัสดุที่มีคุณภาพอยางดี แตไมตอบโจทยความตองการของลูกคาเราก็ไมสามารถ
สรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูบริหารได

2.2 การจัดโครงสรางองคกร
ผูใหสัมภาษณไ ดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคกรวาเปนสิ่ง สําคัญ
เพื่อใหเกิดการดําเนินงานขององคกรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความชัดเจนในการทํางาน และ
ทํางานเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยการจัดโครงสรางองคกรประกอบดวย องคกรมีการจั ด
โครงสรางองคกรที่มีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง มีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิด
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในโครงสรางองคกร มีโครงสรางองคกรที่มุงสูความตองการของลูกคา
สําหรับคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสามารถผลิตสินคาที่ตอบความตองการไดอยางดี
และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 7 นามสมมติ (2559) ผูผลิตผลิตตองมีฝายการตลาดเพื่อทําความเขาใจลูกคา
ตองสามารถถายทอดใหลูกคารับรูถึงคุณคาและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในผลิตภัณฑที่ผูผลิตได
สรา งขึ้ นได โดยป จ จุบั นผู บริ โ ภคโหยหาธรรมชาติ และลูกค าต องการสั ง คมที่อ ยูอ าศั ยที่ ดี โดย
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะชวยคัดคุณภาพของผูบริโภค เพราะผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอม
จะชวยรักษาสภาพแวดลอมใหนาอยู ผูใหขอมูลที่ 4 นามสมมติ (2559) ความตองการของผูบริโภค
นั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามรสนิยมในแตละยุค ในการทํางานของบริษัทตองสามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถแขงขันกับคนอื่นได ผูใหขอมูลที่ 5 นามสมมติ (2559)
การที่บริษัทบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพไปสูคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตองจัดสรร
คนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อไมกระทบ
กับชุมชนโดยรอบ และไมขัดตอกฎหมายของภาครัฐ

2.3 การสนับสนุนการทํางาน
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการทํางาน วาเปนสิ่งสําคัญ ที่
ชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทํางาน รวมถึงสงเสริมใหบุคคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
สงผลใหบุคลากรทํางานไดอยางเต็มความสามารถในการทํางานนําไปสูเปาหมายขององคกร โดยการ
สนับสนุนการทํางาน ประกอบดวย องคกรมีการพัฒ นาความรูความสามารถใหบุคคลากรมีความรู
และมีความเชี่ยวชาญใหบุคลากร มีการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบุคคลากร และมีหนวยงานคอย
ดูแล อํานวยความสะดวกในการทํางานและใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน การสนับสนุนเหลาการ
ทํางานสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
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ผูใหขอมูลที่ 17 นามสมมติ (2559) การนําคนที่มีคุณภาพดานอาคารที่มีความเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมไดนั้นตองหาคนที่มีคุณสมบัติ โดยดูไดจากการไดรับรองการอบรมอาคารสีเขียว เปน
ตน เพื่อสามารถทํางานสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอยางมีคุณภาพสวนผูเชี่ยวชาญที่
19 ใหทัศนะวา การทําใหคนมีศักยภาพมาทํางานในองคกรไมเพียงแตสรรหาคนเขามาทํางาน อยางเดียว
แตตองพัฒนาเขาไปดวย การจะพัฒนาเขาไดนั้นตองจูงใจเขาเปน ทั้งการใหเงิน การดูแลความเปนอยู
ใหกับเขา เพื่อเขาจะไดทํางานไดอยางสบายใจ ผูใหขอมูลที่ 8 นามสมมติ (2559) การสรางอาคารสี
เขียว การจัดการบริหารคนใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทํางาน โดยเริ่มตั่งแต
การถายทอดแนวคิดที่มีคุณภาพ และผลักดันแนวคิดใหผูปฏิบัติงานรับรูเขาใจและสามารถทํางานไดอยางมี
คุณภาพ โดยตองใหผูปฏิบัติงานมีการฝกอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาคารสีเขียว

2.4 การติดตอสื่อสาร และการประสานงาน
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการทํางาน วาเปนสิ่งสําคัญ ที่
ชวยสนับ สนุน ใหผู ประกอบการพัฒ นาผลิตภั ณฑที่เปน มิตรตอสิ่ ง แวดล อม โดยการสนับ สนุนจาก
มาตรการตางๆของภาครัฐ รวมถึง การสงเสริมใหผูบริโภคหันมาใสใจในการบริโภคผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น โดยการติดตอสื่อสาร และการประสานงานประกอบดวย การสื่อสาร และ
ประสานงานเพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร การสื่อสาร และประสานงานเพื่อให
เกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับองคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ การสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกคาให
รับรูถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกรดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 2 นามสมมติ (2559) ในงานกอสรางนั้น เรื่องการเจรจาตอรองกับผูอยูอาศัย
โดยรอบถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองทําความเขาใจใหกับชุมชนที่อยูอาศัยโดยรอบ เพราะการกอสราง
คอนโดมิเนียมเปนการกอสรางที่ตองใชเครื่องจักรขนาดใหญ เกิดทั้งมลภาวะทางเสียง และเกิดทั้ง
มลภาวะทางอากาศ ถาเราไมทําความเขาใจอาจเกิดปญหาชุมชนรองเรียนเกิดขึ้นได ผูใหขอมูลที่ 7
นามสมมติ (2559) ผูผลิตตองมีความเขาใจลูกคา ตองสามารถถายทอดใหลูกคารับรูถึงคุณคาและ
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในผลิตภัณฑที่ผูผลิตไดสรางขึ้นได โดยปจจุบันผูบริโภคโหยหาธรรมชาติ
และลูกคาตองการสังคมที่อยูอาศัยที่ดี โดยผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะชวยคัดคุณภาพของ
ผูบริโภค เพราะผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอมจะชวยรักษาสภาพแวดลอมใหนาอยู การทํางานตองมีการ
ทําการตลาดที่ชัดเจนใหลูกคารับรูถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกรได และรับรูวาจะเกิด
ผลดีตอลูกคาอยางไรผูใหขอมูลที่ 1 นามสมมติ (2559) การทําธุร กิจอสังหาริมทรัพยสิ่งสําคัญคือ
เครื อ ข า ยพั น ธมิ ต ร ทั้ ง เรื่ อ งของวั ส ดุ กอ สร า ง หรื อ ธนาคารในเรื่ องการติ ดต อ ขอสิ น เชื่ อ ได ง า ย
โดยเฉพาะลูกคาถาติดตอขอสินเชื่อกูซื้อบานไดงายจะทําใหเกิดการจูงใจใหลูกคาซื้อคอนโดมิเนียมได
งายขึ้น

2.5 การรายงานผล
ผูใหสัมภาษณไ ดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรายงานผลวาเปนสวนสําคัญ ในการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงการทํางานเพื่อแกไขขอผิดพลาดในการทํางาน และเพื่อพัฒนาการทํางานของ
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องคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบดวย องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางาน มีการ
นําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ที่เหมาะสม เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน และ
องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมใหตรงกับความตองการของลูกคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูให ขอมู ล ที่ 6 นามสมมติ (2559) การทํางานถ าอยากใหมี คุณภาพนั้ น ต องมี การ
ตรวจเช็คผลการทํางานวา ทําอะไรไปถึงไหนอยางไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกอสรางนี้ตองควบคุม
การทํางานใหดี ตองมีตารางการทํางานแนนอน วาหนึ่ง วันตองทําอะไรไปถึง ไหนเทาไหร เพราะ
คาแรงคนงานเปนคาแรงรายวัน ถาไมไดตรวจเช็คงาน ไมไปกํากับการทํางาน คนงานสวนใหญก็จะไม
ทําผูใหขอมูลที่ 11 นามสมมติ (2559) ในการดําเนินธุรกิจ ไมเพียงแตขายของใหไดเทานั้น แตตองดู
ดวยวาลูกคาใชสินคาเราแลวประทับใจเปลา เราถึง จะทําธุร กิจแลวอยูไดยาว ตองดูผลลัพธดวยวา
ลูกคาชอบไมชอบ ตองไปเซ็คเลยวาเคาพูดวาไงกับสินคาเราบาง แลวตองรับฟงดวย เพราะถาเปน
ลูกคาไมโกหกเราหลอก

2.6 การบริหารทุน และผลตอบแทน
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทุน และผลตอบแทนวาเปนสวน
สําคัญในการทําใหองคกรเกิดภาพลักษณที่ดี และสงเสริมใหเกิดความยั่งยืนแกองคกร โดยการบริหาร
ทุนและผลตอบแทนประกอบดวย องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรที่ลดการใชทรัพยากรที่ไมเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสีเขียว รวมถึงองคกรมีการ
ลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ไมลงทุนเกินกําลัง อีกทั้งองคกรแสวงหากําไรที่เหมาะสมกับ
การลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควรในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่สีเขียว ดังขอมูล
จากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 17 นามสมมติ (2559) การจะสรางอะไรก็แลวแต ถาตองการสรางใหมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางแรกเลย ผูผูผลิตตองไมคํานึงแตตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํา
วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชไมใชไปตัดไมทําลายปา อันนี้ไมถือวามีความเปนมิตร หรือไปทํา
การตลาดปลูกปาตางๆ นี้ก็ยังไมใช ผูผลิตตองมีความเขาใจจริง และตั้งใจจริงในการผลิตสินคาที่เปน
มิตร โดยเริ่มตั้ง แตลดใชวัส ดุที่ทําลายสิ่งแวดลอมลง การทาสีอาคารตางๆ ก็ตองเปนสีที่ไมทําลาย
สุขภาพผูบริโภคผูใหขอมูลที่ 3 นามสมมติ (2559) การทํางานกอสรางคอนโดมิเนียมตองใชวัส ดุ
อุปกรณที่ดีมีคุณภาพ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและประชาสัมพันธใหเราตอไป โดยไมหวัง
กําไรเพียงเฉพาะหนา เพราะวาถาเราหวังกําไรเฉพาะหนาโดยใชวัสดุไมมีคุณภาพ ลูกคาก็จะไมเกิด
ความประทับใจและไมแนะนําใหค นรูจักมาซื้อ ซึ่ง คอนโดมิเนียมตองอาศัยระยะเวลาในการขาย
เนื่องจากเวลามีจํานวนหองพักเปนจํานวนมาก ไมเหมือนกับที่อยูอาศัยทั่วไปผูใหขอมูลที่ 11 นาม
สมมติ (2559) การเลือกซื้อคอนโด อยางแรกเลยตองดูวาคอนโดที่จองไปเนี่ย จะสรางเสร็จจริงเปลา
สรางแลววัสดุจะมีปญหาอะไรเปลา เพราะหลายโครงการฟองรองกันเยอะแยะ

140
แนวโนมหลักที่ 3 การจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพสีเขียว
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการดานเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํา งานขององค ก ร เป น ส ว นสํา คั ญ ทํา ให องค ก รเป น องค ก รที่ มี คุ ณภาพในการปฏิ บั ติง านนํา ไปสู
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ โดยสามารถแบงเปนประเด็นการจัดการดานเครื่องมือ
แหงคุณภาพ โดยสามารถแบงเปนประเด็นการจัดการดานระบบความคิดแหง คุณภาพ ออกเปน 4
แนวโนมยอย ประกอบดวย ดานการจัดการ โลจิสติกส การจัดการความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ
และการจัดการการ 5 ส สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้
3.1 การจัดการโลจิสติกส
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสวาเปนสวนสําคัญใน
การทําใหองคกรมีประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งดานการใชทรัพยากร และดานระยะในการทํางาน โดย
การจัดการโลจิสติกสประกอบดวย องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิตกอสรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม มีการขนสงที่ลดการใชพลังงาน มีการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ใหกับลูกคา ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 12 นามสมมติ (2559) การกอสรางที่จะเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดนั้น ตอง
เริ่มตั้ง แตการเรียบเรียงวัส ดุนําการนํามาใชการงานวาเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมหรือไม วัส ดุที่คุณ
นํามาใชไปเอามาจากไหน ตัดไมหรือเปลา การกอสรางมีการประหยัดการขนสงเปลา เหลานี้เปนสิ่ง
สําคัญ เมื่อขั้นตอนการขนสง ทําใหใครเดือดรอนเปลา หินทรายกระเด็นใสคนอื่นไหม ตอนขนสง ดู
ตัวอยางเกาหลีได เคามีการบรรจุทรายใสกระสอบเวลาขนสงจะไมเกิดความเสียหาย เอาทรายมากอง
หมาแมวก็มาขี้ใสไมไดผู ใหขอมูล ที่ 6 นามสมมติ (2559) การกอสรางเดี๋ยวนี้ ตองทําความเข า
ใจความตองการของลูกคาเปนหลัก และออกแบบคอนโด ก็ตองออกแบบไดตรงกับความตองการของ
ลูกคา สงมอบสิ่งลูกคาตองการไมไดสงมอบสิ่งที่ผูผลิตตองการใหเปนลูกคาถึงจะเห็นคุณคาในสินคา
ของเรา

3.2 การจัดการลดความสูญเปลา
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการลดความสูญเปลาเปนสวนสําคัญ
ในการทําใหองคกรมีกระบวนการผลิตที่ใชทรัพยากรอยางคุมคา ตอบโจทยความตองการลูกคา โดย
การจัดการลดความสูญเปลาประกอบดวย องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
เสียหายจากการตองปรับแกไขงานจากการออกแบบที่ผิดพลาด มีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความ
สูญหายระหวางทางนอยที่สุด รวมถึงองคกรมีออกแบบและผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการลูกคา
และลดสิ่งที่ไมจําเปนสําหรับลูกคามากที่สุด ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 9 นามสมมติ (2559) ในการกอสรางอาคารการออกแบบเปนสิ่งสําคัญเลย
ถาออกแบบไมดี คํานวณผิดพลาด ก็ตองลื้อสรางใหมยุงยากมาก ตองดูใหดี ตองออกแบบแมกระทั่ง
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การคํานวณแรงสั่นสะเทือน เวลาตอกเสาเข็มตองไมดีอาคารกอสรางพังเสียหาย ขนาดออกแบบกัน
อยางดี นะยัง มี ปญหาเกิดขึ้นหลายอย างเลยตองกับ ไปแกใ หดีผูให ขอมูล ที่ 6 นามสมมติ (2559)
ออกแบบผิดพลาดจะทําใหเกิดผลเสียหาย เกิดงบประมาณเพิ่มขึ้นได โดยการเขียนโครงสรางอาคารที่
เหมาะสมรับน้ําหนักอาคารได และทนตอสภาพแวดลอม และมีความปลอดภัยปองกันความเสี่ยง เชน
แผนดินไหวไดผูใหขอมูลที่ 12 นามสมมติ (2559) การการออกแบบตัวอาคาร เทคโนโลยีระบาย
อากาศที่มีประสิทธิภาพ อาคารสามารถผลิตพลังงานบางสวนใชเองได มีการนําวัสดุที่เหลือใชจากการ
กอสรางมารีไซเคิลนํากับมาใชใหม พยายามหาวัสดุรบกวนธรรมชาตินอยที่สุด วัสดุที่นํามาใชใหมควร
มีการรับรองวัสดุที่ใชวาเปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะใหความสนใจเพิ่มขึ้น

3.3 การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุม และตรวจสอบการทํางานเปน
สวนสําคัญในการทําใหองคกรมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีมาตร โดยการ
ควบคุม และตรวจสอบการทํางานประกอบดวย การควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร ตรงตามมาตรฐานที่หนวยงานภาครัฐ ตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมตามที่ลูกคาตองการ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 11 นามสมมติ (2559) การทํางานตองมีความรอบครอบ ควบคุมการทํางาน
ใหดี ไมทําใหเกิดเหตุการณกระทบกระเทือนไปยังชุมชนโดยรอบ ซึ่ง อาจเกิดปญหาใหญตามมาได
เชน การตรอกเสาเข็มที่ตอกแรงเกินไปอาจทําใหที่พักอาศัยใกลเคียงเกิดความเสียหาย เชนบานราว
ไดผูใหขอมูลที่ 17 นามสมมติ (2559) ประเด็นเรื่องขอกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การ
ควบคุมความปลอดภัย มีมาตรฐานควบคุมสภาพแวดลอม EIA ถือเปนประเด็นสําคัญโดยการจูงใจให
ผูประกอบการใหความสนใจในการกอสรางอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หนวยงานภาครัฐตองมี
มาตรการจูงใจใหคนทําโดยมีกลไกสรางแรงจูงใจใหรางวัลแกผูที่ทําสําเร็จ ตองมีรางวัลการันตีเชิดชู
เกียรติเขา เขาจะไดสนใจสรางอาคารเขียว

3.4 การจัดการดาน 3 ส
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการดาน 3 ส เปนสวนสําคัญทําให
องคกรมีคุณภาพที่ดี ทั้งตอบุคลากร ตอลูกคา และทรัพยากรที่นํามาใชในการผลิต ประกอบดวย การ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของบุคลากร การสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูอยูอาศัยที่ดี และมีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการทํางานของบุคคลากร และการบริหาร
การทรัพยากรธรรมชาติ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 11 นามสมมติ (2559) การกอสรางคอนที่ดี ตองมีความเขาใจลูกคาตองวาด
ฝนความตองการของลูกคาได โดยลูกคาในปจจุบันมีความตองการในดานคอนโดมิเนียมนั้น ตองมีฟต
เนต ซาวนา อยูสบาย มีการจัดการสวนกลางที่มีความเปนธรรมชาติ สภาพแวดลอมที่ดี และตองมี
ความปลอดภัยใหกับผูพักอาศัย ในปจ จุบันผูพักอาศัยตองการอยูในสภาวะแวดลอมที่ดีเพื่อบําบัด

142
จิตใจ หลังเครียดจากสภาวะการทํางาน อีกทั้ง คอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพตองตอบความตองการ
พื้นฐานของลูกคาได ทําเลของคอนโดมิเนียมที่ดีตอง ติดรถไฟฟา ใกลโรงพยาบาล ใกลโรงเรียน และ
ใกลตลาด ผูใหขอมูลที่ 13 นามสมมติ (2559) คอนโดมิเนียมทีนาอยูไมใชเพียงดีไซนที่ดีสวยงาม
เทานั้น แตบรรยากาศตองดี เหมาะแกการอยูอาศัยทั้งทิศทางลม แสงแดด สิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอมโดยรอบชุมชนถึงจะทําใหผูซื้อสนใจซื้อเพื่ออยูอาศัยได ผูใหขอมูลที่ 15 นามสมมติ
(2559) ความนาอยูของผูอยูอาศัยนั้นในเรื่องไมไดมองเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับ ความน าอยูอ าศั ยในคอนโดมิเ นีย มเทา นั้น แต ผูบ ริโ ภคยั ง ต องการสภาพแวดลอ มที่ เป น
ธรรมชาติ เชน หนวยงานที่ดูแลที่พักอาศัยมีการตัดตนไมเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยผูบริโภคก็ไม
ตองการ แตตองการใหตนไมยังคงอยู แตอยูอยางถูกสุขลักษณะคือไมปลอยใหรกจนเกินไป จนสราง
ความอันตรายใหกับผูอยูอาศัยได เชน กิ่งไมหักมาทับผูอยูอาศัย

แนวโนมหลักที่ 4 ดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวขององคกร
วาการที่องคกรมีการจัดการที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้นเปนสวนสําคัญ ทําใหองคกร
ไดรับผลลัพธที่ดี โดยมีแนวโนมผลลัพธของการจัดการแหง คุณภาพ แบงออกเปน 6 แนวโนมยอย
ประกอบด วย การจัด การที่เ ปน มิ ตรต อสิ่ ง แวดล อม การจัด การคุณ ภาพรวม แนวคิ ดการจั ดการ
นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคกร และแนวคิดหลักความยั่งยืน สามารถอธิบาย
รายละเอียดไดดังนี้
4.1 ผลดานการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปนสวนสําคัญ สงผลใหเกิดการลดการทําใหงานที่กอใหเกิดคารบอนไดออกไซด เชน การนําวัสดุใช
แล ว กั บ มาใช ใ หม องค ก รมี ก ระบวนการทํ า งานส ง ผลให เ กิ ด การลดความสู ญ เปล า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการทํางาน มีการใชพลังงานที่เหมาะสม และลดการใชพลังงานที่มากเกินจําเปนสําหรับผูพัก
อาศัยในคอนโดมิเนียม ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูล ที่ 6 นามสมมติ (2559) การจัดการที่เปนมิต รตอสิ่ง แวดลอมนี้ การลดใช
ทรัพยากรนี้ถือวาสําคัญ การจัดการคุณภาพถือเปนเรื่องสําคัญในการใชทรัพยากรลดลง การลด
ทรัพยากรนี้มีประโยชนทั้งผูผลิตและผูบริโภค ผูใหขอมูลที่ 8 นามสมมติ (2559) การสรางอาคารที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือ มีหลายระดับครับ เริ่มตั้งแตการรักษาทรัพยากรของเดิม กอนกอสราง
เราตองดูแลววา มีตนไมตนไหนที่ไมตัดไดบาง การออกแบบออกแบบอยางไรถึงประหยัด และตอมาก็
ตองเปนเรื่องของลดการใชทรัพ ยากรที่ไมเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอ ม วัส ดุตัวไหนที่เราใชมันไดบา ง
จําเปนไหมที่จะตองใชมัน ลดการใชมันลงไดไหม และตอมาก็เปนในเรื่องของการเพิ่มการใชวัสดุที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมใหกับผูบริโภค เชนทาสีอาคาร เอาสีที่ไมมีสารพิษไดไหม ผูบริโภคจะไดสุขภาพดี
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ไปจนถึงการนํานวัตกรรมใหมๆมาใชในอาคารไมวาจะเปนโซลาเซล พลังงานน้ําหมุนเวียน เหลานี้ลวน
แตเปนประเด็นสําคัญ ถาจะทําอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

4.2 ผลดานการจัดการคุณภาพรวม
ผูใหสัมภาษณไ ดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานการจัดการคุณภาพรวมเปนสวน
สําคัญ สงผลใหเกิดกระบวนการผลิตที่ทําใหเกิดประหยัดทรัพยากรในการผลิตยิ่งขึ้น แตยังคงความ
คุมคาสําหรับลูกคา ในการที่องคกรที่การนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาที่จําเปนสําหรับลูกคา
รวมถึงทําใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณคาสําหรับผูบริโภค ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 9 นามสมมติ (2559) การผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น คนเขาใจ
วาตองแพง มีตนทุนสูงจริง ๆไมใช ในการผลิตถาเราเขาใจมีค วามรูจะรูวาอะไรลดไดลดไมได ผลิต
อยางไรจะทําใหประหยัดทรัพยากรลง ในการกอสรางนี่ถาลดการใชลงแบบไมรูเสียหายไดผูใหขอมูลที่
10 นามสมมติ (2559) การกอสรางอาคารเขียว บางทีผูบริโภคเขาใจวาตองแพงขึ้นจริงๆแลวไมได
แพงขึ้นจากเดิมเลย จะแพงขึ้นอยางมากก็ 10เปอรเซ็นต เพราะการกอสรางจริง ๆ ก็ตองใชวัส ดุ
เหมือนกันนี่หละ แตตางกันตรงวัสดุที่มีความเปนมิตรกับไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแคนั้นเอง แตทํา
ใหผูประกอบการไปขายไดแพงขึ้นผูใหขอมูลที่ 16 นามสมมติ (2559) ถาคอนโดมิเนียมมีราคา และ
คุณภาพที่ใกลเคียงกันแลว คอนโดมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมถือเปนตัวเสริมใหผูซื้อตัดสันใจใน
การซื้อ เพราะนาอยูกวา

4.3 ผลดานการจัดการนวัตกรรม
ผูใหสัมภาษณไ ดแสดงความเห็นเกี่ยวกับดานการจัดการนวัตกรรมเปนสวนสําคัญ
สงผลใหเกิดภาพลักษณ ดานความทันสมัยใหกับผูบริโภค ผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงาน
ยิ่งขึ้น และชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหวัสดุตกแตง มีอายุการใชงาน
นานยิ่งขึ้น เชน เทคโนโลยีนาโน นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทําใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปอง
การเกาะสะสมตัวของแบคทีเรีย ที่ทําลายอาคาร ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 4 นามสมมติ (2559) ถาเราทําสินคาไดมีคุณภาพดีเทาคนอื่นเราตองแขงขัน
กันดานราคา แตถาเราผลิตคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใชในคอนโดมิเนียม เพื่อตอบ
ความตองการของกลุมลูกคารุนใหม ผูใหขอมูลที่ 10 นามสมมติ (2559) ในการกอสรางอาคารที่เปน
มิตรตอ สิ่ง แวดลอม ในการที่ทํา ใหเกิ ดความเปนมิ ตรตอ สิ่ง แวดลอมสุ ดทายแลวตอ งสามารถนํ า
นวัตกรรมมาใชในคอนโดมิเนียมใหได เชนในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย หรือในเรื่องของพลังงาน
น้ําหมุนเวียน ผูใหขอมูลที่ 11 นามสมมติ (2559) โดยอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น อาคารตอง
ไมมีสารพิษ ตองมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไมเกิดการเพาะเชื้อโรคในอาคาร การใชเทคโนโลยีนาโนมา
ชวยสิ่งเหลานี้ก็จะเกิดยากขึ้น และทําใหอายุการใชงานนานขึ้น นี่ถือเปนการลดใชทรัพยากร
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4.4 ผลดานการจัดการหวงโซอุปทาน
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานการจัดการหวงโซอุปทานเปนสวน
สําคัญ สงผลใหเกิด การจัดการการออกแบบ และผลิตที่มีคุณภาพ การจัดซื้อสีเขียว ทําใหองคกรมี
วัสดุที่สีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการกอสรางคอนโดมิเนียม การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณคา
ใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑสีเขียว ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 5 นามสมมติ (2559) การสรางอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดนั้น ตองมี
การจัดการ เริ่มตั้งแตการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่ดีมีคุณภาพ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ โดยการ
เลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพนั้น ตองพิจารณาวามีความเปนมิตรหรือไม ถาไมเปลี่ยนเปนวัสดุที่เปนมิตรได
ไหม จะคุมเปลาที่จะลงทุน ผูใหขอมูลที่ 8 นามสมมติ (2559) การที่เราสรางคอนโด ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไมเพียงแตจะทําใหคอนโดมีบรรยากาศนาอยูเทานั้นนะ แตยังชวยคัดคนที่มีคุณภาพเขา
มาดวย เพราะเรามีเพื่อนบานที่ใสใจในสิ่งแวดลอม ไมถุยน้ําลายลงพื้นไมทิ้งขยะเรี่ยราดเนื่ยทําใหรูสึก
ดีนะ แลวเราก็จะชื่นชมเจาของคอนโดไปดวย

4.5 ผลดานการพัฒนาองคกร
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานการจัดการหวงโซอุปทานเปนสวน
สําคัญ สงผลใหเกิดการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงในเหตุการณ
ตางๆที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง องคกรสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่สีเขียวไดเปนอยางดี ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 3 นามสมมติ (2559) การดําเนินการทํางานเพื่อไมใหเกิดปญหา ทําใหการ
ทํางานตองชะงัก ตองมีการวางแผนและคาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้นได การแกไขปญหาเฉพาะหนา
เปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงินทุน ถาเกิดปญหาขึ้นตองสามารถติดตอสรางพันธมิตร
กับธนาคารที่ใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจเขาใจและอนุมัติวงเงินกูได หรือการบริหารงานคนทํางาน ถาคนหยุด
งานจะมีวิธีการทํางานอยางไรเพื่อใหการทํางานยังสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องผูใหขอมูลที่ 5
นามสมมติ (2559) ในการทําธุรกิจตองปรับตัวเกง ลูกคาเปลี่ยนไปเร็วตองก็ตองเปลี่ยนเร็วตาม เราถึง
จะรักษาฐานลูกคาได เราปรับตัวไมทัน คูแขงก็จะแยงสวนแบงของเราไป

4.6 ผลดานความยั่งยืน
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดานความยั่งยืน การจัดการที่มีคุณภาพ
สงผลทําใหองคกรมีความยั่งยืน ประกอบดวย ความสมเหตุสมผลในการใชทรัพยากร
มีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัว องคกร
บุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีสวนเกี่ยวของใน
การกอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยาการที่องคกรมีการจัดระบบที่เปดโอกาสให
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ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับกอสราง นั้นชวยสงผลใหเกิดความ
ยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่ 18 นามสมมติ (2559) ผูประกอบการตองคํานึงถึงชุมชนโดยรอบ ไมใชเพียง
สรางใหคอนโดมิเนียมตนเองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเทานั้น แตตองเปนมิตรตอชุมชนโดยรอบดวย
ผูใหขอมูลที่ 6 นามสมมติ (2559) การทํางานกอสรางคอนโดมิเนียมตองใหลูกคาเกิดความประทับใจ
โดยไมหวังกําไรเพียงเฉพาะหนา เพราะวาถาเราหวังกําไรเฉพาะหนาโดยใชวัสดุไมมีคุณภาพ ลูกคาก็
จะไมเกิดความประทับใจ และไมแนะนําใหคนรูจักมาซื้อ ซึ่งคอนโดมิเนียมตองอาศัยระยะเวลาในการ
ขายเนื่องจากเวลามีจํานวนหองพักเปนจํานวนมาก ไมเหมือนกับที่อยูอาศัยทั่วไปผูใหขอมูลที่ 4 นาม
สมมติ (2559) ผูประกอบการจะคํานึง ถึง สภาวะแวดลอมเพื่อลดผลกระทบกับสภาวะแวดลอมใน
ระยะยาวไดนั้น รัฐบาลควรหันสงเสริมความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น และตองทําความเขาใจ
ระบบนิเวศวิทยา โดยตองสงเสริมใหคนทั่วไปตะหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม

จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ เห็นไดวาการจัดการที่มีคุณภาพและนําไปสูความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น ทั้งดานระบบความคิด ดานการบริหารงาน และดานเครื่องมือ เปนสิ่งสําคัญ
ชวยสงผลใหเกิดการจัดการที่มีคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการจัดการที่มีคุณภาพ
ทั้ง 3 ดา นนี้ สง ผลใหเ กิด ผลลัพธ อัน นําไปสู การจัด การที่มี คุณ ภาพและเปนมิ ตรตอ สิ่ง แวดลอ ม
ประกอบดวย การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพรวม นวัตกรรม หวงโซอุปทาน
การพัฒนาองคกร และความยั่งยืนทั้งตอองคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
สรุปแนวโนมขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยที่ไ ดจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในประเด็นการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ผูวิจัยไดรวบรวมแนวโนมที่ไดจากการสัมภาษณ
ทั้งสิ้น 4 แนวโนมหลัก 23 แนวโนมยอย และประกอบดวย 83 ตัวบงชี้
แนวโน มหลัก ที่ 1 ด านการจั ดการระบบความคิด แห งคุ ณภาพสี เขี ยว ประกอบดว ย
แนวโนมยอย 6 แนวโนม
1. ภาวะผูนํา ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้
1.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
1.2 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
1.3 ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว
1.4 ผูบริหารมีความสามารถในการผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายสีเขียว
2. การจัดการคนเกง ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้
2.1 การสรรหาและคัดเลือกผูที่มีศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว
2.2 การพัฒนาความรู ความสามารถใหกับผูที่มีศักยภาพ
2.3 องคกรมีการใหรางวัลแกผูที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
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2.4 องคกรสามารถจูงใจคนที่มีศักยภาพเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑสีเขียว
3. องคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้
3.1 เปนองคกรที่มีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑสีเขียว
3.2 เปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.3 ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆ
3.4 เปนองคกรที่มีความคิดเชิงระบบ บูรณาการ
4. การจัดการความรู ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
4.1 มีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศ อยางเปนระบบ
4.2 มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑสีเขียว
4.3 มีการสํารวจ วิจัยตลาด เกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสีเขียว
5. ความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้
5.1 คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากรที่ทําลายสิ่งแวดลอม
5.2 คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.3 เปนองคกรที่ทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑสีเขียว
5.4 เปนองคกรประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมทั้งตอบุคคลากรในองคกร และผูบริโภค
6. การจัดการสีเขียว ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้
6.1 การออกแบบผลิตภัณฑ และกระบวนการทํางานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6.2 การสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ
6.3 องคกรลดการใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6.4 องคกรเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แนวโนมหลักที่ 2 ดานการจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพสูความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวยแนวโนมยอย 6 แนวโนม
1. การวางแผน ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้
1.1 การวิเคราะหศักยภาพขององคกร
1.2 การวิเคราะหความตองการของลูกคา
1.3 การหมอบหมายหน าที่ ให กั บบุ คลากรอย างเหมาะสมกั บความสามารถของ
บุคลากร
1.4 การวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา
1.5 การวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณที่คาดการได และไมสามารถคาดการได
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2. การจัดโครงสราง ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
2.1 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง
2.2 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ที่มีกลุมงานพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
2.3 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มุงสูความตองการของลูกคา
3. ดานการสนับสนุน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
3.1 พัฒนาความรูความสามารถดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหกับบุคคลากร
3.2 การใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบุคคลากร
3.3 การอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหสวัสดิการ แกพนักงาน
4. การสั่งการ ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
4.1 ผูบริหารมีการตัดสินใจวางแผนการทํางานใหแกบุคลากรในองคกรได
4.2 ผูบริหารมีการสั่งการแกบุคคลากรไดอยางเหมาะสมตามโครงสรางหนาที่
4.3 ผูบริหารสามารถจูงใจบุคคลากรใหทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. การประสานงาน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
5.1 การประสานงาน รวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร
5.2 การประสานงาน รวมมือกันระหวางองคกรกับองคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ
5.3 การสื่อสารไปยังลูกคาใหรับรูถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร
6. การรายงานผล ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
6.1 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร
6.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ที่เหมาะสม
6.3 การตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงใหตรงกับความตองการลูกคา
7. การบริหารงบประมาณ
7.1 การบริหารการใชทรัพยากรที่ลดการใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
7.2 การลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพขององคกร
7.3 การแสวงหากําไรที่เหมาะสมกับการลงทุน
แนวโนมหลักที่ 3 ดานการจัดการเครื่อ งมือ ที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอ ม
ประกอบดวยแนวโนมยอย 4 แนวโนม
1. การจัดการโลจิสติกส ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
1.1 การจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมสีเขียว
1.2 การขนสงที่ลดการใชพลังงานที่กอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซด
1.3 การสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑสีเขียว
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2. การจัดการลดความสูญเปลา ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
2.1 การออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
2.2 กระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความสูญหายระหวางทางนอยที่สุด
2.3 การออกแบบและผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการลูกคา และลดสิ่งที่ไมจําเปน
สําหรับลูกคา
3. การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
3.1 ควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร
3.2 ควบคุ ม การทํ า งานได ต รงตามมาตรฐานความเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มที่
หนวยงานภาครัฐวางไว
3.3 ควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ที่ลูกคาตองการ
4. การจัดการดาน 3 ส ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
4.1 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของบุคคลากรในองคกร
4.2 การสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยที่ดี
4.3 การจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการทํางานของบุคคลากร และการบริหารการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม
แนวโนมหลักที่ 4 ดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ประกอบดวยแนวโนมยอย
4 แนวโนม
1. การจัดการที่สีเขียว ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
1.1 มีการทํางานที่ลดการเกิดสารคารบอนไดออกไซด
1.2 เกิดการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นจากระบบตรวจจับอัจฉริยะ
1.3 เกิดการใชพลังงานที่เหมาะสม จาก ระบบตรวจจับอัจฉริยะ
1.4 ผูบริโภครูสึกวาองคกรมีความหวงใย และใสผูบริโภค
2. การจัดการคุณภาพรวม ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
2.1 มีกระบวนการผลิตที่ประหยัดทรัพยากรในการผลิต แตคงไวซึ่งคุณภาพ
2.2 เกิดการตอบสนองความคุมคาสําหรับลูกคา
2.3 เกิดผลิตภัณฑที่มีคุณคาสําหรับลูกคา
3. ดานการจัดการนวัตกรรม ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
3.1 ชวยเสริมสรางภาพลักษณ ดานความทันสมัยใหกับผูบริโภค
3.2 ชวยทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงานยิ่งขึ้น
3.3 ชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิต
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4. การจัดการหวงโซอุปทาน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
4.1 ชวยลดการสูญเสียทรัพยากรจากการทํางานที่ผิดพลาด
4.2 ทําใหองคกรมีวัสดุที่สีเขียวในการกอสรางคอนโดมิเนียม
4.3 ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑที่สีเขียว
5. การพัฒนาองคกร ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
5.1 ผูบริหารในองคกร มีการตัด สินใจในการวางแผนการใช ทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพจากการใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
5.2 องคกรมีกรจัดการความเสี่ยงในเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
5.3 องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.4 องคกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียวที่สรางสรรคไดอยางตอเนื่อง
5.5 องคกรมีความสามารถปรับตัวแขงขันทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.6 องคกรสามารถปรับตัวตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี
6. การจัดการความยั่งยืน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
6,1 องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
6.2 องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให ผู บ ริ โ ภคเกิ ด
ความไววางใจในตัวองคกร
6.3 บุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.4 เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา
6.5 เกิดความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ
6.6 ผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขั้นตอนที่ 2.2 ผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบขอ
คําถาม
ผลการสัง เคราะหขึ้นรูปองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ที่ไ ดจากการสัง เคราะห
คะแนนจากการตอบขอคําถามของผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 ทาน โดยการนําผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
รอบที่ 1 นํากลับไปสอบถามผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 ทานในรอบที่ 2 เพื่อใหผูเชี่ยวชาญระบุคะแนนให
ความสําคัญในแตละตัวบงชี้ แลวนําคาที่ไ ดจากการตอบคําถามของผูเชี่ยวชาญ มาคํานวณคาเพื่อ
สังเคราะหขึ้นรูปเปนองคประกอบ โดยเกณฑพิจารณาคามัธยฐาน (Median) ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป และ
คาพิสัยระหวางควอไทล (Intrequrtile Rangeหรือ คา Q3 – Q1) เปนคาความสอดคลองกัน ของ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญตองไมเกิน 1.5 ถือวามีคาที่เหมาะสม จากนั้นนําผลที่ไดมาสรุป และสราง
องคประกอบตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสัง หาริมทรัพยประเภท
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คอนโดมิเนียม ซึ่งจะเมื่อนํามาสกัดจะทําใหไดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบง ชี้ดัง
แสดงในตารางที่ 10 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 1 การจัดการระบบ
ความคิดแหงคุณภาพสีเขียว ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่
2 การจัดการการ บริหารงานแหง คุณภาพสีเขียว ตารางที่ 12 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบ
ย อ ย และตั ว บ ง ชี้ ด า นที่ 3 การจั ด การเครื่ อ งมื อ แห ง คุ ณ ภาพสี เ ขี ย ว และตารางที่ 13 สรุ ป
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 4 ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
โดยเกณฑพิจารณาคามัธยฐาน สามารถแปลผลไดดังนี้
คามัธยฐานตั้งแต 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน เห็นดวย
มากที่สุดกับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2
คามัธยฐานตั้งแต 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน เห็นดวย
มากที่สุดกับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2
คามัธยฐานตั้งแต 2.50 ถึง 2.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน เห็นดวย
มากที่สุดกับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2
คามัธยฐานตั้งแต 1.50 ถึง 1.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน เห็นดวย
มากที่สุดกับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2
คามัธยฐานตั้งแต 1 ถึง 1.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน เห็นดวยมาก
ที่สุดกับแนวโนมที่ไดจากการสังเคราะห EDFR รอบที่ 2
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ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 1 การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว
การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว

คาพิสัยระหวาง
ความเหมาะสมของ
ควอไทล
ตัวแบบการจัดการ
(Q3 – Q1) ≤ 1.5 แหงคุณภาพสีเขียว
องคประกอบหลัก 1. ดานการจัดการระบบความคิดที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.1 ภาวะผูนํา
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการ
สรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4. ผูบริหารมีความสามารถในการ
ผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายในการ
ผลิตคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและตอบสนองความตองการ
ของลูกคา
องคประกอบยอย 1.2 การจัดการคนเกง
5. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูที่มี
ศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
6. องคกรมีการพัฒนาความรู
ความสามารถใหกับผูที่มีศักยภาพใน
ดานผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
7. องคกรมีการใหรางวัลแกผูที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
8. องคกรสามารถจูงใจคนที่มีศักยภาพ
เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมใหอยูกับองคกร

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

4.52

0.84

เหมาะสม

4.30

1.06

เหมาะสม

4.02

1.11

เหมาะสม

3.97

1.13

เหมาะสม

3.97

1.13

เหมาะสม

3.89

1.36

เหมาะสม

4.00

1.05

เหมาะสม

4.46

1.03

เหมาะสม
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ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 1 การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว (ตอ)
การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว

มัธยฐาน(Md)
≥3.5

องคประกอบยอย 1.3 องคกรแหงการเรียนรู
9. เปนองคกรที่มีบุคคลากรมีความใฝรู
เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตร
4.06
ตอสิ่งแวดลอม
10. เปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมที่ทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางสรรค
3.90
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
11. ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆ
4.06
ที่ทําใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
12. เปนองคกรที่มีความคิดเชิงระบบ
บูรณาการ(มีความคิดเปนระบบ แบบ
4.08
มองภาพรวม และเปนขั้นตอน) เพื่อให
เกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.4 การจัดการความรู
13. มีการจัดกระทําฐานขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับความเปนมิตร
3.86
ตอสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ
14. มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ
3.94
เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
15. มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด
ในเรื่องของความตองการของผูบริโภคที่มี
4.06
ตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม
16. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใช
ทรัพยากรที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชนลด
3.94
วัสดุที่กิจกรรมการผลิตทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซนจํานวนมาก

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของตัว
แบบการจัดการแหง
คุณภาพสีเขียว

1.19

เหมาะสม

1.03

เหมาะสม

1.06

เหมาะสม

0.99

เหมาะสม

1.01

เหมาะสม

1.23

เหมาะสม

1.19

เหมาะสม

1.19

เหมาะสม
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ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 1 การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว (ตอ)
การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว
17. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่ม
การใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมา
บําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมกอสราง
18. เปนองคกรที่ทําใหลูกคาเห็นคุณคา
ในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
19. เปนองคกรที่ประกอบธุรกิจดวย
ความเปนธรรมทั้งตอบุคคลากรใน
องคกร และตอผูบริโภค
องคประกอบยอย 1.6 การจัดการสีเขียว
20. องคกรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียม และกระบวนการทํางาน
เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
21. องคกรมีการพยายามสราง
นวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ(ECO SMART) เชน กระจกเปลี่ยนสีไดตาม
ระดับความเขมของแสงแดด
22. องคกรพยายามลดการใชทรัพยากร
ที่ไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
23. องคกรพยายามเพิ่มการใช
ทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน
เพิ่มพื้นที่ตนไมในคอนโดมากขึ้น

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

3.97

1.02

เหมาะสม

3.94

1.23

เหมาะสม

4.44

0.97

เหมาะสม

4.17

1.01

เหมาะสม

4.06

1.19

เหมาะสม

3.93

0.87

เหมาะสม

4.06

1.06

เหมาะสม

จากตารางที่ 10 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ
ขอคําถามของผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน พบวา องคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 1
การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียวมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาเปน ตัว
แบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมได
จริงในทุกตัวบงชี้ โดยมีคามัธยฐาน (Md) มากกวา 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5
ทุกตัวบงชี้ ถือวามีความเหมาะสม
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ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 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
องคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความ
3.96
0.90
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
25. องคกรมีการวิเคราะหความตองการ
ของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปน
4.95
0.88
มิตรตอสิ่งแวดลอม
26. องคกรมีการหมอบหมายหนาที่ ใหกับ
บุคคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถ
4.67
0.98
ของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
27. องคกรมีวางแผนจัดสรรการใช
ทรัพยากรได อยางคุมคา ในการผลิต
4.46
1.03
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
28. องคกรมีการวางแผนการดําเนินงาน
ภายใตสถานการณที่คาดการได และ
วางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณ
3.93
0.96
ที่ไมสามารถคาดการได ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.2 การจัดโครงสราง
29. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มี
ความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
3.83
1.03
เกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
30. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ที่มี
กลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิด
3.75
0.92
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูใน
โครงสรางองคกร

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม

เหมาะสม
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ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 2 การจัดการบริหารงาน
แหงคุณภาพสีเขียว (ตอ)
การจัดการการบริหารงาน
แหงคุณภาพสีเขียว
31. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มุง
สูความตองการของลูกคา สําหรับ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.3 ดานการสนับสนุน
32. องคกรมีการพัฒนาความรู
ความสามารถใหบุคคลากรมีความรู และมี
ความเชี่ยวชาญดานความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
33. องคกรมีการใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางานสราง
คอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
34. องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวย
ความสะดวกในการทํางานและให
สวัสดิการตางๆ แกพนักงาน ในการทํางาน
สรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.4 ดานการสั่งการ
35. ผูบริหารมีการตัดสินใจวางแผนการ
ทํางานใหแกบุคลากรในองคกรไดอยาง
เหมาะสม เพื่อนําไปสูผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
36. ผูบริหารมีการสั่งการแกบุคคลากรได
อยางเหมาะสมตามโครงสรางหนาที่ในการ
จัดการอยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสู
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
37. ผูบริหารสามารถจูงใจบุคคลากรให
ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อนําไปสู
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

3.99

1.09

เหมาะสม

3.93

0.96

เหมาะสม

3.97

1.13

เหมาะสม

3.86

1.13

เหมาะสม

3.18

1.75

ไมเหมาะสม

3.05

2.10

ไมเหมาะสม

3.25

1.67

ไมเหมาะสม
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ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 2 การจัดการบริหารงาน
แหงคุณภาพสีเขียว (ตอ)
การจัดการการบริหารงาน
แหงคุณภาพสีเขียว

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

องคประกอบยอย 2.5 การติดตอสื่อสาร และการประสานงาน
38. องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อให
เกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลใน
4.08
องคกร เพื่อใหเกิดการทํางานในการสราง
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ
39. องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อให
เกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับ
4.17
องคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางรูคุณคามีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
40. องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไป
ยังลูกคาใหรบั รูถึงความเปนมิตรตอ
3.93
สิ่งแวดลอมขององคกร
องคประกอบยอย 2.6 การรายงานผล
41. องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุง
การทํางานขององคกร ในการพัฒนา
3.94
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
42. องคกรมีการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ที่เหมาะสม
เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการ
3.97
สรางคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ และเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
43. องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบ
ผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ
4.04
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมให
ตรงกับความตองการของลูกคา

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

1.10

เหมาะสม

1.35

เหมาะสม

0.96

เหมาะสม

1.10

เหมาะสม

1.13

เหมาะสม

1.16

เหมาะสม
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ตารางที่ 11 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 2 การจัดการการ
บริหารงานแหงคุณภาพสีเขียว (ตอ)
การจัดการการบริหารงานแหงคุณภาพสี
เขียว

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

องคประกอบยอย 2.7 การบริหารทุน และผลตอบแทน
44. องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรที่
ลดการใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอ
3.94
สิ่งแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
45. องคกรมีการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของบริษัท ไมลงทุนเกินกําลังใน
3.84
การสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
46. องคกรมีการแสวงหากําไรที่เหมาะสม
กับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควร
3.90
ในการสรางคอนโดมิเนียม

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

1.23

เหมาะสม

0.80

เหมาะสม

0.76

เหมาะสม

จากตารางที่ 11 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ
ขอคําถามของผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน พบวา องคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 2
การจัดการบริหารแหงคุณภาพสีเขียว มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาเปนตัวแบบการ
จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมไดจริงในทุก
ตัวบงชี้ โดยมีคามัธยฐาน (Md) ≥3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกตัวบงชี้ ถือวามี
ความเหมาะสมยกเวน เพียงองคประกอบยอย ทางดานการสั่งการที่มีคาคามัธยฐาน (Md) ≤3.5 และ
พิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≥ 1.5 ทุกตัวบงชี้ ถือวามีความไมเหมาะสม
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ตารางที่ 12 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 3 การจัดการเครื่องมือแหง
คุณภาพสีเขียว
การจัดการเครื่องมือ
แหงคุณภาพสีเขียว

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

องคประกอบยอย 3.1 การจัดการโลจิสติกส
47. องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต
กอสรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
3.93
สิ่งแวดลอมมากที่สุด
48. องคกรมีการขนสงทีล่ ดการใชพลังงาน
ที่กอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซดใหได
3.89
มากที่สุด
49. องคกรมีการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ
และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของ
3.94
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 3.2 การลดความสูญเปลา
50. องคกรมีการออกแบบอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหายจาก
3.94
การตองปรับแกไขงานจากการออกแบบที่
ผิดพลาด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
51. องคกรมีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิด
ความสูญหายระหวางทางนอยที่สุด เพื่อให
4.06
เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
52. องคกรมีออกแบบและผลิตสินคาที่
ตรงตามความตองการลูกคา และลดสิ่งที่
4.18
ไมจําเปนสําหรับลูกคามากที่สุด
องคประกอบยอย 3.3 การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน
53. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรง
ตามมาตรฐานความเปนมิตรตอ
3.94
สิ่งแวดลอม ที่องคกรกําหนดไว

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

0.71

เหมาะสม

1.32

เหมาะสม

1.10

เหมาะสม

0.98

เหมาะสม

1.19

เหมาะสม

1.22

เหมาะสม

1.23

เหมาะสม
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ตารางที่ 12 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 3 การจัดการเครื่องมือแหง
คุณภาพสีเขียว (ตอ)
การจัดการเครื่องมือ
แหงคุณภาพสีเขียว

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

54. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรง
ตามมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3.89
ที่หนวยงานภาครัฐวางไว เชน มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางสิ่งแวดลอม (EIA)
55. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรง
ตามมาตรฐานความเปนมิตรตอ
3.90
สิ่งแวดลอมตามที่ลูกคาตองการไดอยาง
เหมาะสม
องคประกอบยอย 3.4 การจัดการดาน เสริมสรางการทํางาน
56. มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางานของบุคคลากรในองคกรที่เปน
3.86
มิตรตอสิ่งแวดลอม
57. มีการสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยที่ดี และมี
3.90
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
58. องคกรมีการจัดการอยางสมดุล
ระหวางการทํางานของบุคคลากร และ
4.31
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ กับความ
ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

1.36

เหมาะสม

1.03

เหมาะสม

0.54

เหมาะสม

0.76

เหมาะสม

1.06

เหมาะสม

จากตารางที่ 12 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ
ขอคําถามของผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน พบวา องคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 3
การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพสีเขียว มีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนาเปนตัวแบบ
การจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมไดจริง
ในทุกตัวบงชี้ โดยมีคามัธยฐาน (Md) ≥ 3.5 และพิสัยระหวางควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกตัวบงชี้
ถือวามีความเหมาะสม
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ตารางที่ 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 4 ผลลัพธของการจัดการ
แหงคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผลของการจัดการคุณภาพ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

องคประกอบหลักที่ 4 ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.1 การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
59. การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สงผลใหเกิดการลดคารบอนไดออกไซด
4.06
จากกระบวนการทํางาน เชน การนําวัสดุ
ใชแลวกับมาใชใหม เพื่อลดกระบวนการ
ผลิตที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
60. การที่องคกรมีการนําเครื่องจักรมี
ระบบตรวจสอบอัจฉริยะมาใชใน
4.17
กระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลด
ความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทํางาน
61. การที่องคกรมีระบบตรวจจับอัจฉริยะ
ในการใชพลังงานของผูพักอาศัยใน
คอนโดมิเนียม สงผลใหเกิดการใชพลังงาน
3.86
ที่เหมาะสม และลดการใชพลังงานที่มาก
เกินจําเปน สําหรับผูพักอาศัยใน
คอนโดมิเนียม
62. การที่องคกร ผลิตผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหผูบริโภครูส ึก
วาองคกรมีความหวงใย และใจความ
3.94
เปนอยูของผูบริโภค จากการสราง
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

1.19

เหมาะสม

1.35

เหมาะสม

1.13

เหมาะสม

1.23

เหมาะสม
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ตารางที่ 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 4 ผลลัพธของการจัดการ
แหงคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ตอ)
ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

มัธยฐาน
(Md)
≥ 3.5

องคประกอบยอยที่ 4.2 การจัดการคุณภาพรวม
63. การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิด
กระบวนการผลิตที่ทําใหเกิดประหยัด
ทรัพยากรในการผลิตยิ่งขึ้น แตยังคงคุณภาพ
3.93
ของผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
64. การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิดการ
ตอบสนองตอความคุมคาสําหรับลูกคาในการ
ที่องคกรที่การนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคา
4.00
เทาที่จําเปนสําหรับลูกคาเพื่อลดความไม
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหไดมากที่สุด
65. การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิด
ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสําหรับผูบริโภค ที่มี
3.86
ความตองการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.3 ดานการจัดการนวัตกรรม
66. นวัตกรรมชวยเสริมสรางภาพลักษณ
3.94
ดานความทันสมัยใหกับผูบริโภค
67. นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความ
สะดวกสบาย ในการใชงานยิ่งขึ้น และสราง
3.90
ความนาสนใจในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
68. นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหวัสดุตกแตง
มีอายุการใชงานนานยิ่งขึ้น เชน เทคโนโลยี
นาโน นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา
3.84
โดยทําใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปองการเกาะ
สะสมตัวของแบคทีเรีย ที่ทําลายความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

0.96

เหมาะสม

1.05

เหมาะสม

0.54

เหมาะสม

1.23

เหมาะสม

1.03

เหมาะสม

0.89

เหมาะสม
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ตารางที่ 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 4 ผลลัพธของการจัดการ
แหงคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ตอ)
ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

องคประกอบยอยที่ 4.4 การจัดการหวงโซอุปทาน
69. การจัดการการออกแบบ และผลิตที่มี
คุณภาพชวยลดการสูญเสียทรัพยากรจาก
การทํางานที่ผิดพลาด เชน การสราง
4.04
คอนโดไมไดมาตรฐาน เนื่องจากเกิดการ
ออกแบบที่ผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณ
ที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกอสราง
70. การจัดซื้อสีเขียว ทําใหองคกรมีวัสดุที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการกอสราง
4.06
คอนโดมิเนียม
71. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณคา
และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแก
4.31
ลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีใน
ตัวผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.5 การพัฒนาองคกร
72. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวาง
แผนการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.86
เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากที่สุดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
73. องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณ
ตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถรักษาความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมไวไดเชน เหตุการณ
4.04
แผนดินไหว โดยการสรางคอนโดมิเนียมที่มี
ความยืดหยุน รับมือกับแผนดินไหวได
74. องคกรมีการจัดการในสถานการณ
วิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหาร
4.19
สามารถแกไขสถานการณและแกปญหาจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของ
ตัวแบบการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว

1.30

เหมาะสม

1.19

เหมาะสม

1.00

เหมาะสม

0.54

เหมาะสม

1.30

เหมาะสม

1.13

เหมาะสม
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ตารางที่ 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 4 ผลลัพธของการจัดการ
แหงคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ตอ)
ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

75. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิด
3.97
การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมที่สรางสรรคไดอยางตอเนื่อง
76. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมี
ความสามารถปรับตัว แขงขันทางธุรกิจ ใน
3.86
การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
77. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกร
สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในผลิตภัณฑ
4.08
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมได
เปนอยางดี
78. องคกรมีการนําทรัพยากรมาใช
ประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมีความ
4.61
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
79. องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได ทําใหผูบริโภคเกิด
ความไววางใจในตัวองคกร ในการกอสราง
4.11
อาคารที่ไดมาตรฐานเปนมิตรตอผูอาศัย
โดยรอบ
องคประกอบยอยที่ 4.6 หลักการจัดการการจัดการอยางยั่งยืน
80. องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรภายในองคกร โดยสภาวะ
แวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหบุคลากร
4.18
ในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยองคกร
ไมไดคํานึงถึงผลประโยชนเฉพาะองคกร
เพียงอยางเดียว

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของตัว
แบบการจัดการแหง
คุณภาพสีเขียว

1.13

เหมาะสม

1.13

เหมาะสม

1.10

เหมาะสม

0.93

เหมาะสม

0.97

เหมาะสม

1.22

เหมาะสม
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ตารางที่ 13 สรุปองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่ 4 ผลลัพธของการจัดการ
แหงคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ตอ)
ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

มัธยฐาน(Md)
≥ 3.5

คาพิสัยระหวาง
ควอไทล
(Q3 – Q1) ≤ 1.5

ความเหมาะสมของตัว
แบบการจัดการแหง
คุณภาพสีเขียว

81. องคกรจัดใหมีการฟนฟูและ ปรับปรุง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีสวนเกี่ยวของใน
การกอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศวิทยา
82. การที่องคกรมีการจัดระบบที่เปด
โอกาสใหชุมชน และผูมสี วนเกี่ยวของมี
สวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับ
โครงการตางๆ นั้นชวยสงผลใหเกิดความ
ยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ
83. การที่ผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมี
คุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น เกิดขึ้นไดจากที่อยู
อาศัยมีสภาวะแวดลอมที่ดี เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

4.02

0.98

เหมาะสม

4.19

1.06

เหมาะสม

4.10

1.03

เหมาะสม

จากตารางที่ 13 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะหคะแนนจากการตอบ
ขอคําถามของผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน พบวา องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ดานที่
4ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีโอกาสเปนไปได สําหรับนําไปใชในการพัฒนา
เปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ไดจริงในทุกตัวบงชี้ โดยมีคามัธยฐาน (Md) ≥ 3.5 และพิสัยระหวาง ควอไทล (Q3- Q1) ≤ 1.5 ทุกตัว
บงชี้ ถือวามีความเหมาะสม
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ผูวิจัยไดทําการการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยการนําตัวบงชี้ที่ผานเกณฑการ
ประเมินดวยเทคนิควิจัย EDFR มาสรางแบบสอบถาม และใหผูเชี่ยวชาญประเมิน IOC และนําไปเก็บ
กับ กลุม ตั ว อย า งโดยเลือ กกลุม ตั วอย า งแบบเจาะจงไปที่เ ป น พนั ก งานปฏิบั ติ ง านในการก อสร า ง
คอนโดมิ เนียมที่ผ านเกณฑ EIA จํานวน 800 คน โดยผลการวิเคราะหองคป ระกอบเชิง ยืนยั น
ผลการวิจัยแบง การวิเคราะหออกเปน 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่ 3.1) เปนผลจากการยืนยัน
องคประกอบ ดวยเทคนิควิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน สวนขั้นตอนที่ 3.2) เปนการพัฒนาตัวแบบ
การจั ด การคุ ณ ภาพของระบบบริ ห ารงานสี เ ขี ย วในกลุ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภท
คอนโดมิเนียม ดวยเทคนิควิธี มิมิค โมเดล
ขั้นตอนที่ 3.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะหยืนยันองคประกอบนั้น เมื่อผูวิจัยไดรับขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดทําการ
สอบถามนํามาใชยืนยันความเหมาะสมขององคประกอบในการจัดการคุณภาพของระบบริหารงานสีเขียว
ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม โดยแจกแบบสอบถามไปยังบุคคลากรที่
ปฏิบัติงานที่อยูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมที่ไดรับรองมาตรฐานการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีการแจกผานทางอีเมล และการแจกแบบสอบถามโดยตรงไปยังพนักงาน
ปฎิบัติการจํานวน 800 ราย เพื่อนําผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ง
และอันดับสอง
สัญลักษณที่ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลนี้ ผูวิจัยไดกําหนด
และแปลความหมายของสัญลักษณที่ใชแทนคาสถิติและตัวแปรตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
Mean หมายถึง คาเฉลี่ย
SD
หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2
χ
หมายถึง คาไค-สแควร
df
หมายถึง คาองศาแหงความเปนอิสระ
RMSEA หมายถึง คารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
CFI
หมายถึง คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ
GFI
หมายถึง คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
AGFI
หมายถึง คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
p-value หมายถึง คาความนาจะเปนทางสถิติ
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หมายถึง
S.E.
หมายถึง
t
หมายถึง
2
R
หมายถึง
Thinking หมายถึง
Le
หมายถึง
X1
หมายถึง
X2
หมายถึง
X3
หมายถึง
X4
หมายถึง
TM
หมายถึง
X5
หมายถึ ง
X6
หมายถึง
β

X7
X8

หมายถึง
หมายถึง

LO
X9
X10

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X11
X12
KM
X13
X14
X15

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

CSR
X16

หมายถึง
หมายถึง

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ เพื่อแสดงคาน้ําหนัก
คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
คาสถิติใชทดสอบความแตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว
ภาวะผูนํา
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว
ผูบริหารมีความสามารถผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายสีเขียว
การจัดการคนเกง
การสรรหา และคัดเลือก ผูที่ มีศักยภาพเชี่ ยวชาญในผลิ ตภัณฑ สีเขียว
การพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑสีเขียว
การให ร างวั ล แก ผู ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ สี เ ขี ย ว
องคกรสามารถจูงใจคนที่มีศักยภาพ เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑสีเขียว
ใหอยูกับองคกร
องคกรแหงการเรียนรู
องค กรมี บุค คลากรมีความใฝรู เกี่ย วกั บการสร างผลิต ภัณ ฑสีเ ขีย ว
องคกรที่มีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคผลิตภัณฑสีเขียว
ผูบริหารมีการรับฟง ความคิดเห็นใหมๆที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑสีเขียว
องคกรที่มีความคิดเชิงระบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑสีเขียว
การจัดการความรู
การจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ ในการสรางผลิตภัณฑสีเขียว
มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความตองการของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมสีเขียว
ความรับผิดชอบตอสังคม
คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากร ที่ทําลายสิ่งแวดลอม
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X17

หมายถึง คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากร ที่มีความเป น
มิตรตอสิ่งแวดลอม
X18
หมายถึง องคกรที่ทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
X19
หมายถึง องคกรประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมทั้งตอบุคคลากรในองคกร
และตอผูบริโภค
GM
หมายถึง การจัดการสีเขียว
X20
หมายถึง มีการออกแบบ และกระบวนการทํางานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
X21
หมายถึง มีการสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ
X22
หมายถึง องคกรลดการใชทรัพยากรที่ไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
X23
หมายถึง องคกรเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
Administ หมายถึง การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ
P
หมายถึง การวางแผน
X24
หมายถึง องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ
X25
หมายถึง องคกรมีการวิเคราะหความตองการของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
X26
หมายถึง องคกรมีการหมอบหมายหนาที่ ใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม
X27
หมายถึง องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรได อยางคุมคา
X28
หมายถึง องคกรมีการวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณ ที่คาดการได
และสถานการณที่ไมสามารถคาดการณได
O
หมายถึง การจัดโครงสรางองคกร
X29
หมายถึง โครงสรางองคกรมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง
X30
หมายถึง องคกรมีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว
X31
หมายถึง องคกรมีโครงสรางองคกรที่มุงสูความตองการของลูกคา
S
หมายถึง การสนับสนุนการทํางาน
X32
หมายถึง องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบุคลากร มีความรู ความ
เชี่ยวชาญดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
X33
หมายถึง องคกรมีการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางาน
X34
หมายถึง องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความสะดวกในการทํางานและ
ใหสวัสดิการพนักงาน ในการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมสีเขียว
Co
หมายถึง การสื่อสารและการประสานงาน
X35
หมายถึง การประสานงานเพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร
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X36
X37
R
X38
X39
X40
B
X41
X42
X43
Tools
logis
X44
X45
X46
lean
X47
X48
X49
QC
X50
X51
X52

หมายถึง การประสานงานกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับ
องคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ
หมายถึง การสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถึงความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมขององคกร
หมายถึง การรายงานผลการดําเนินงาน
หมายถึง องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร
หมายถึง องค ก รมี ก ารนํ า เสนอผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให ผ ลตอบแทนที่
เหมาะสม
หมายถึง องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ
หมายถึง การจัดการทุนและผลตอบแทน
หมายถึง การบริ หารการใช ทรั พยากรที่ ลดการใช ทรั พยากรที่ ไม เป นมิ ตรต อ
สิ่งแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
หมายถึง องคกรมีการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพขององคกร
หมายถึง การแสวงหากําไรที่เหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควร
หมายถึง การจัดการเครื่องแหงคุณภาพสีเขียว
หมายถึง ดานการจัดการโลจิสติกส
หมายถึง องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมสีเขียว
หมายถึง องคกรมีการขนสงที่ลดการใชพลังงานคารบอนไดออกไซด
หมายถึง องคกรมีการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคา
ของผลิตภัณฑสีเขียว
หมายถึง การจัดการความสูญเปลา
หมายถึง การออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ
หมายถึง กระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความสูญหายระหวางทางนอยที่สุด
หมายถึง ออกแบบและผลิตสินคา ที่ตรงตามความตองการลูกคา
หมายถึง การควบคุมคุณภาพ
หมายถึง การควบคุมการทํางาน ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ที่องคกรกําหนดไว
หมายถึง การควบคุมการทํางาน ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ที่หนวยงานภาครัฐวางไว
หมายถึง การควบคุมการทํางาน ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตามที่ลูกคาตองการ
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3S
X53
X54
X55
GQM
Gr
Y1
Y2
Y3
Y4
TQM
Y5
Y6
Y7
IN
Y8
Y9
Y10
S.ch
Y11

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Y12

หมายถึง

Y13

หมายถึง

OD
Y14

หมายถึง
หมายถึง

Y15

หมายถึง

การจัดการการ 3 ส
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของบุคลากรในองคกร
การสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยที่ดี
การจัดการอยางสมดุล ระหวางบุคคลากร ทรัพยากร และลูกคา
ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว
การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ลดการทําใหงานที่กอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซด
เกิดการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นจากระบบตรวจจับอัจฉริยะ
เกิดการใชพลังงานที่เหมาะสม จาก ระบบตรวจจับอัจฉริยะ
ผูบริโภครูสึกวาองคกรมีความหวงใย และใสผูบริโภค
การจัดการคุณภาพรวม
มีกระบวนการผลิตที่ประหยัดทรัพยากรในการผลิต แตคงไวซึ่งคุณภาพ
เกิดการตอบสนองความคุมคาสําหรับลูกคา
เกิดผลิตภัณฑที่มีคุณคาสําหรับลูกคา
การจัดการนวัตกรรม
เสริมสรางภาพลักษณ ความทันสมัยใหกับลูกคา
ผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงานยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิต
การจัดการหวงโซอุปทาน
การจัดการการออกแบบ และการผลิตที่มีคุณภาพ ชวยลดการสูญเสีย
ทรัพยากรจากการทํางานที่ผิดพลาด
การจัดซื้อสีเขียว ทําใหองคกรมีวัสดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในการกอสรางคอนโดมิเนียม
การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณคา มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอองคกร
การพัฒนาองคกร
ผูบริหารในองคกร มีการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพจากการใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถ
รักษาความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไวได
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Y16
Y17
Y18
Y19
Sus
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25

หมายถึง องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพผูบริหาร
สามารถแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียวที่สรางสรรคไดอยางตอเนื่อง
หมายถึง องคกรมีความสามารถปรับตัวแขงขันทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมายถึง องคกรสามารถปรับตัวตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี
หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืน
หมายถึง องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางสมเหตุสมผล
และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
หมายถึง องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให
ผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร
หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืนสงผลใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืนชวยใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา
หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืนทําใหชุมชนโดยรอบมีความยั่งยืน
หมายถึง การจัดการอยางยั่งยืนสงผลใหผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได

1. การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ได แก บุ คคลากรที่ป ฏิบัติ ง านองคกรธุรกิ จ
คอนโดมิเนียมที่ไดรับการรองมาตรฐานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) จํานวน 800 ราย
แยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน
ตารางที่ 14 แสดงคาความถี่และรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
513
64.12
287
35.88
800
100.00

จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญเปน
เพศชาย จํานวน 513 คน คิดเปนรอยละ 64.12 และเปนเพศหญิง จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ
35.88 ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 แสดงคาความถี่และรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 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 ขึ้นไป

76

9.50

800

100.00

รวม

จากตารางที่ 15 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ มี
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 ขึ้นไป จํานวน 76 คน
คิดเปนรอยละ 9.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 16 แสดงคาความถี่และรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
359
44.88
162
20.25
48
6.00
231
28.88
800
100.00

จากตารางที่ 16 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ มี
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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ตารางที่ 17 แสดงคาความถี่และรอยละของขอมูลตําแหนงหนาที่การทํางาน
ตําแหนงหนาที่การทํางาน
ผูจัดการ

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
192
24.00

ผูชวยผูจัดการ

92

11.50

หัวหนางาน

197

24.63

อื่น ๆ

319

39.88

800

100.00

รวม

จากตารางที่ 17 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ มี
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
ตารางที่ 18 แสดงคาความถี่และรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน
ประสบการณในการทํางาน
ไมเกิน 5 ป

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
200
25.00

6-10 ป

243

30.38

11-15 ป

203

25.38

16 ป ขึ้นไป

154

19.25

800

100.00

รวม

จากตารางที่ 18 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย 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 ขึ้นไป จํานวน 154 คน
คิดเปนรอยละ 19.25 ตามลําดับ
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2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบในการจัดการคุณภาพของระบบริหาร
งานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม
เปนการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการ
คุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม และ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพของระบบริหารงาน
สีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม ดังแสดงในตารางที่ 19 และตาราง 20
ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม
ขอความ
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มาก
ที่สุด
407
50.88

2. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนา 176
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
22.00
3. ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจใน
176
การสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
22.00
สิ่งแวดลอม
4. ผูบริหารมีความสามารถในการ
168
ผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายใน
การผลิตคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและตอบสนองความ
21.00
ตองการของลูกคา
5. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผู 133
ที่มีศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑที่
16.63
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. องคกรมีการพัฒนาความรูความ
109
สามารถใหกับผูที่มีศักยภาพในดาน
13.63
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
7. องคกรมีการใหรางวัลแกผูที่มี
158
ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑที่
19.75
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

คาความถี่ และคารอยละ
มาก ปาน นอย นอย Mean SD ความหมาย
กลาง
ทีส่ ุด
312 51
27
3
4.37 0.78
มาก
39.00 6.38 3.38 0.38
530

59

23

12

66.25 7.38

2.88 1.50

512

23

77

12

64.00 9.63

2.88 1.50

402

36

188

4.04

0.74

มาก

4.02

0.75

มาก

3.86

0.82

มาก

3.94

0.74

มาก

3.88

0.73

มาก

3.84

0.74

มาก

6

50.25 23.50 4.50 0.75
530

102

23

12

66.25 12.75 2.88 1.50
530

126

23

12

66.25 15.75 2.88 1.50
363

275

2

2

45.38 34.38 0.25 0.25
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ
8. องคกรสามารถจูงใจคนที่มี
ศักยภาพเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหอยูกับ
องคกร
9. เปนองคกรที่มีบุคคลากรมีความ
ใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
10. เปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมที่
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
11. ผูบริหารมีการรับฟงความ
คิดเห็นใหมๆที่ทําใหเกิดความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
12. เปนองคกรที่มีความคิดเชิง
ระบบ บูรณาการ (มีความคิดเปน
ระบบ แบบมองภาพรวม และเปน
ขั้นตอน) เพื่อใหเกิดความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
13. มีการจัดกระทําฐานขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ
14. มีการวิจัย และพัฒนาความรู
ใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
15. มีการสํารวจ และวิจัยตลาด ใน
เรื่องของความตองการของผูบริโภค
ที่มีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
121

453

183

38

15.13 56.63 22.88 4.75
120

440

195

38

15.00 55.00 24.38 4.75
159

371

248

13

7
0.88
9

109

16

12

13.63 66.25 16.63 2.00

1.50

270

454

41

33.75 56.75 5.13
121

362

308

28

163

430

174

0.88

7

2

28

20.38 53.75 21.75 3.50
253

466

0.77

มาก

3.79

0.79

มาก

3.82

0.80

มาก

3.89

0.71

มาก

4.19

0.76

มาก

3.74

0.73

มาก

3.90

0.78

มาก

4.17

0.72

มาก

7

3.50

15.13 45.25 38.50 0.88

3.81
0.63

1.13

133

ความหมาย

5

19.88 46.38 31.00 1.63
530

SD

0.25
5
0.63

51

27

3

31.63 58.25 6.38

3.38

0.38
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ
16. คนในองคกรมีจิตสํานึกใน
การลดใชทรัพยากรที่ทําลาย
สิ่งแวดลอม เชนลดวัสดุที่มี
กิจกรรมการผลิตทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซนจํานวนมาก
17. คนในองคกรมีจิตสํานึกใน
การเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เชน มีการ
นําเครื่องมาใชบําบัดน้ําเสียใน
อุตสาหกรรมกอสราง
18. เปนองคกรที่ทําใหลูกคาเห็น
คุณคาในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
19. เปนองคกรที่ประกอบธุรกิจ
ดวยความเปนธรรมทั้งตอคน ใน
องคกร และตอผูบริโภค
20. องคกรมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม และ
กระบวนการทํางานเพื่อใหเกิด
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
21. องคกรมีการพยายามสราง
นวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ
(ECO -SMART) เชน กระจก
เปลี่ยนสีไดตามระดับความเขม
ของแสงแดด
22. องคกรพยายามลดการใช
ทรัพยากรที่ไมกอใหเกิดความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
254

481

45

31.75 60.13 5.63
153

238

407

14

6

SD

ความหมาย

4.20

0.69

มาก

3.68

0.78

มาก

3.96

0.83

มาก

3.87

0.74

มาก

4.01

0.73

มาก

3.88

0.78

มาก

3.97

0.79

มาก

1.75 0.75
1

1

19.13 29.75 50.88 0.13 0.13
206

406

148

33

7

25.75 50.75 18.50 4.13 0.88
137

449

189

19

6

17.13 56.13 23.63 2.38 0.75
177

485

107

27

4

22.13 60.63 13.38 3.38 0.50
156

425

187

27

5

19.50 53.13 23.38 3.38 0.63
168

500

81

42

9

21.00 62.50 10.13 5.25 1.13
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ
23. องคกรพยายามเพิ่มการใช
ทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เชน เพิ่มพื้นที่ตนไมใน
คอนโดมิเนียมมากขึ้น
24. องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพ
ขององคกร ในการพัฒนา
คอนโดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
25. องคกรมีการวิเคราะหความ
ตองการของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
26. องคกรมีการหมอบหมาย
หนาที่ ใหกับบุคคลากรอยาง
เหมาะสมกับความสามารถของ
บุคลากร เพื่อปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมาย และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
27. องคกรมีวางแผนจัดสรรการ
ใชทรัพยากรได อยางคุมคา ใน
การผลิตคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
28. องคกรมีการวางแผนการ
ดําเนินงานภายใตสถานการณที่
คาดการได และวางแผนการ
ดําเนินงานภายใตสถานการณที่
ไมสามารถคาดการได ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
194

514

58

31

3.88 0.38

316

17

134

3

39.50 41.25 16.75 2.13 0.38
335

320

123

18

4

41.88 40.00 15.38 2.25 0.50
135

429

177

49

ความหมาย

4.08

0.71

มาก

4.17

0.81

มาก

4.21

0.82

มาก

3.79

0.84

มาก

3.94

0.81

มาก

3.98

0.75

มาก

3

24.25 64.25 7.25
330

SD

10

16.88 53.63 22.13 6.13 1.25
199

387

180

32

2

24.88 48.38 22.50 4.00 0.25
189

431

159

17

4

23.63 53.88 19.88 2.13 0.50
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ
29. องคกรมีการจัดโครงสราง
องคกรที่มีความยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
30. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ที่
มีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
31. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร
ที่มุงสูความตองการของลูกคา
สําหรับคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
32. องคกรมีการพัฒนาความรู
ความสามารถใหบุคคลากรมีความรู
และมีความเชี่ยวชาญดานความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
33. องคกรมีการใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางาน
สรางคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
34. องคกรมีหนวยงานคอยดูแล
อํานวยความสะดวกในการทํางานและ
ใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน ใน
การทํางานสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
35. องคกรมีการประสานงานกัน
เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
บุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดการทํางาน
ในการสรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
196

438

144

16

6

SD

ความหมาย

4.00

0.76

มาก

3.70

0.80

มาก

3.95

0.77

มาก

3.84

0.79

มาก

3.90

0.80

มาก

3.91

0.71

มาก

3.97

0.76

มาก

24.50 54.75 18.00 2.00 0.75
108

399

241

45

7

13.50 49.88 30.13 5.63 0.88
182

427

168

16

7

22.75 53.38 21.00 2.00 0.88
152

399

225

15

9

19.00 49.88 28.13 1.88 1.13
178

397

197

21

7

22.25 49.63 24.63 2.63 0.88
136

479

164

17

4

17.00 59.88 20.50 2.13 0.50
186

437

152

20

5

23.25 54.63 19.00 2.50 0.63
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ
36. องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อให
เกิดความรวมมือกันระหวางองคกรกับ
องคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางรูคุณคามีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
37. องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไปยัง
ลูกคา ใหรับรูถึงความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมขององคกร
38. องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุง
การทํางานขององคกร ในการสราง
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มี
คุณภาพตอเนื่อง
39. องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสมเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน ในการสรางคอนโดมิเนียมที่มี
คุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
40. องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบ
ผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมให
ตรงกับความตองการของลูกคา
41. องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรที่
ลดการใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
42. องคกรมีการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของบริษัท ไมลงทุนเกินกําลังใน
การสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean SD ความหมาย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
210

366

184

24

16

3.91 0.89

มาก

4.00 0.78

มาก

3.76 0.82

มาก

4.00 0.81

มาก

3.80 0.78

มาก

3.83 0.88

มาก

3.86 0.78

มาก

26.25 45.75 23.00 3.00 2.00
196

451

117

30

6

24.50 56.38 14.63 3.75 0.75
96

502

132

54

16

12.00 62.75 16.50 6.75 2.00
177

518

48

44

13

22.13 64.75 6.00 5.50 1.63
157

341

294

0

8

19.63 42.63 36.75 0.00 1.00
186

350

219

34

11

23.25 43.75 27.38 4.25 1.38
150

427

191

26

6

18.75 53.38 23.88 3.25 0.75
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ
43. องคกรมีการแสวงหากําไรที่
เหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไร
เกินสมควรการสรางสรรคผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
44. องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการ
ผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด
45. องคกรมีการขนสงทีล่ ดการใช
พลังงานที่กอใหเกิดสาร
คารบอนไดออกไซดใหไดมากที่สุด
46. องคกรมีการสงมอบสินคาที่มี
คุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคา
ของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
47. องคกรมีการออกแบบอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหายจาก
การตองปรับแกไขงานจากการออกแบบ
ที่ผิดพลาด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางคุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
48. องคกรมีมีกระบวนการผลิตที่
กอใหเกิดความสูญหายระหวางทาง
นอยที่สุด เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
49. องคกรมีออกแบบและผลิตสินคา
ที่ตรงตามความตองการลูกคา และลด
สิ่งที่ไมจําเปนสําหรับลูกคามากที่สุด
50. องคกรมีการควบคุมการทํางาน
ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมขององคกร

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
151

376

223

47

3

SD ความหมาย

3.78

0.83

มาก

3.87

0.77

มาก

3.72

0.76

มาก

3.94

0.78

มาก

3.86

0.87

มาก

3.90

0.76

มาก

4.23

0.73

มาก

3.71

0.76

มาก

18.88 47.00 27.88 5.88 0.38
175

366

241

18

0

21.88 45.75 30.13 2.25 0.00
122

357

299

18

4

15.25 44.63 37.38 2.25 0.50
191

394

190

24

1

23.88 49.25 23.75 3.00 0.13
177

400

167

45

11

22.13 50.00 20.88 5.63 1.38
115

554

76

44

11

14.38 69.25

9.50

285

441

55

35.63 55.13

6.88

1.00 1.38

232

33

89

437

5.50 1.38
8

11

9

11.13 54.63 29.00 4.13 1.13
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปรการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียว ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ
51. องคกรมีการควบคุมการทํางาน
ไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมที่หนวยงานภาครัฐ
วางไว เชน มาตรฐานความปลอดภัย
ทางสิ่งแวดลอม(EIA)
52. องคกรมีการควบคุมการทํางานได
ตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมตามที่ลูกคาตองการ
53. มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทํางานของบุคคลากรใน
องคกรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
54. มีการสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยที่ดี และ
มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
55. มีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวาง
การทํางานของบุคคลากร และการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติ และความ
ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย
ที่สุด
กลาง
88

486

186

33

นอย Mean
ที่สุด
7

11.00 60.75 23.25

4.13

0.88

120

212

19

2

15.00 55.88 26.50

2.38

0.25

209

447

486

64

32

9

26.13 60.75

8.00

4.00

1.13

217

80

19

5

27.13 59.88 10.00

2.38

0.63

153

24

6

479

462

155

19.13 57.75 19.38
รวมเฉลี่ย

3.00

SD ความหมาย

0.75

3.77

0.73

มาก

3.83

0.71

มาก

4.07

0.77

มาก

4.11

0.72

มาก

3.92

0.75

มาก

3.93

0.39

มาก

จากตารางที่ 19 พบวา โดยภาพรวมตัวแปรของการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ทั้ง 55 ขอ มี
คาเฉลี่ย (Mean ) เทากับ 3.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.39 มีคาอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวแปร พบวา ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือตัวแปรที่ 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 4.37
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.78 อยูในระดับมาก สวนตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ตัวแปรที่ 30 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ที่มีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ
0.80 มีคาอยูในระดับมาก
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ
ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม
ขอความ
56. การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สงผลใหเกิดการลดการทําใหงานที่กอให
เกิดคารบอนไดออกไซด เชน การนําวัสดุ
ใชแลวกับมาใชใหม เพื่อลดกระบวนการ
ผลิตที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
57. การที่องคกรมีการนําเครื่องจักรมี
ระบบตรวจสอบอัจฉริยะมาใชใน
กระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการ
ลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางาน
58. การที่องคกรมีระบบตรวจจับ
อัจฉริยะในการใชพลังงานของผูพัก
อาศัยในคอนโดมิเนียม สงผลใหเกิด
การใชพลังงานที่เหมาะสม และลด
การใชพลังงานที่มากเกินจําเปน
สําหรับผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม
59. การที่องคกร ผลิตผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลให
ผูบริโภครูส ึกวาองคกรมีความหวงใย
และใจความเปนอยูของผูบริโภค จาก
การสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
60. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําให
เกิดกระบวนการผลิตที่ทําใหเกิด
ประหยัดทรัพยากรในการผลิตยิ่งขึ้น
แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
167

557

28

43

5

20.88 69.63

3.50

5.38 0.63

102

166

36

484

SD ความหมาย

4.05 0.72

มาก

3.79 0.78

มาก

3.74 0.74

มาก

3.94 0.75

มาก

3.95 0.82

มาก

12

12.75 60.50 20.75 4.50 1.50
110

397

270

19

4

13.75 49.63 33.75 2.38 0.50

165

444

177

3

11

20.63 55.50 22.13 0.38 1.38

209

375

192

15

9

26.13 46.88 24.00 1.88 1.13
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ
ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ
61. การจัดการคุณภาพโดยรวม
ทําใหเกิดการตอบสนองตอความ
คุมคาสําหรับลูกคาในการที่องคกร
ที่การนําทรัพยากรมาใชอยาง
คุมคาเทาที่จําเปนสําหรับลูกคา
เพื่อลดความไมเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมใหไดมากที่สุด
62. การจัดการคุณภาพโดยรวม
ทําใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณคา
สําหรับผูบริโภค ที่มีความตองการ
บริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
63. นวัตกรรมชวยเสริมสราง
ภาพลักษณ ดานความทันสมัย
ใหกับผูบริโภค
64. นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงาน
มีความสะดวกสบาย ในการใช
งานยิ่งขึ้น และสรางความนาสนใจ
ในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
65. นวัตกรรมชวยใหเกิดเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให
วัสดุตกแตงมีอายุการใชงานนาน
ยิ่งขึ้น เชน เทคโนโลยีนาโน นํามาใช
กับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทํา
ใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปองการเกาะ
สะสมตัวของแบคทีเรีย ที่ทําลาย
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

คาความถี่ และคารอยละ
มากที่สุด มาก ปาน นอย
กลาง
138

452

191

17.25

56.50 23.88

131

389

269

16.38

48.63 33.63

131

418

16.38

52.25 29.38

151

337

235

300

11

นอย Mean
ที่สุด
8

1.38

1.00

9

2

1.13

0.25

9

7

1.13

0.88

8

4

18.88

42.13 37.50

1.00

0.50

130

409

23

10

16.25

228

51.13 28.50

2.88

SD ความหมาย

1.25

3.88

0.74

มาก

3.80

0.73

มาก

3.82

0.74

มาก

3.78

0.77

มาก

3.78

0.79

มาก
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ
ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

SD ความหมาย

66. การจัดการการออกแบบ และผลิตที่มี
222 388 170 11
9
คุณภาพชวยลดการสูญเสียทรัพยากร
จากการทํางานที่ผิดพลาด เชน การสราง
4.00 0.80
คอนโดไมไดมาตรฐาน เนื่องจากเกิดการ
ออกแบบที่ผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณ 27.75 48.50 21.25 1.38 1.13
ที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกอสราง
67. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มี
153 473 153 17
4
3.94 0.71
คุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิด
19.13
59.13
19.13
2.13
0.50
ความประทับใจในสินคา
68. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มี
127 314 350
3
6
คุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิด
3.69 0.76
ความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑที่เปน
15.88 39.25 43.75 0.38 0.75
มิตรตอสิ่งแวดลอม
69. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวาง
108 528 123 31 10
แผนการใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความเปนมิตร
3.87 0.73
ตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดจากการใช
13.50 66.00 15.38 3.88 1.25
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
70. องคกรมีการจัดการความเสี่ยงใน
173 432 170 16
9
เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถ
รักษาความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไว
3.93 0.78
ได เชน เหตุการณ แผนดินไหว โดย
21.63 54.00 21.25 2.00 1.13
การสรางคอนโดมิเนียมที่มีความ
ยืดหยุน รับมือกับแผนดินไหวได
71. องคกรมีการจัดการในสถานการณ
104 447 224 19
6
วิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหาร
สามารถแกไขสถานการณและแกปญหา
3.78 0.72
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยาง
13.00 55.88 28.00 2.38 0.75
ทันทวงที

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ
ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

72. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกร
127 471 188 11 3
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมที่สรางสรรคไดอยางตอเนื่อง 15.88 58.88 23.50 1.38 0.38
73. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมี
ความสามารถปรับตัว แขงขันทางธุรกิจ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
74. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกร
สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
75. องคกรมีการนําทรัพยากรมาใช
ประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
76. องคกรมีการทํางานดวยความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให
ผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัว
องคกร ในการกอสรางอาคารที่ได
มาตรฐานเปนมิตรตอผูอาศัยโดยรอบ
77. องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรภายในองคกร โดยสภาวะ
แวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลให
บุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยองคกรไมไดคํานึงถึงผลประโยชน
เฉพาะองคกรเพียงอยางเดียว

159

480

129

18

14

SD ความหมาย

3.89

0.69

มาก

3.94

0.78

มาก

3.90

0.98

มาก

3.97

0.74

มาก

3.96

0.73

มาก

4.06

0.78

มาก

19.88 60.00 16.13 2.25 1.75
258

289

179

65

9

32.25 36.13 22.38 8.13 1.13
160

494

107

37

2

20.00 61.75 13.38 4.63 0.25
161

476

132

29

2

20.13 59.50 16.50 3.63 0.25
223

436

108

28

5

27.88 54.50 13.50 3.50 0.63
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาของระดับตัวแปร ผลลัพธการจัดการคุณภาพ
ของระบบริหารงานสีเขียว ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม (ตอ)
ขอความ

คาความถี่ และคารอยละ
มาก มาก ปาน นอย นอย Mean
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

78. องคกรจัดใหมีการฟนฟูและ
126 475 153 34 12
ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีสวน
เกี่ยวของในการกอสราง ชวยใหเกิด
15.75 59.38 19.13 4.25 1.50
ความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา
79. การที่องคกรมีการจัดระบบที่เปด
506 176 44 12
โอกาสใหชุมชน และผูมสี วนเกี่ยวของ 62
มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับ
โครงการตางๆ นั้นชวยสงผลใหเกิด
7.75 63.25 22.00 5.50 1.50
ความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ
80. การที่ผูบริโภค และชุมชน
94
539 114 40 13
โดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น
เกิดขึ้นไดจากที่อยูอาศัยมีสภาวะ
11.75 67.38 14.25 5.00 1.63
แวดลอมที่ดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รวมเฉลี่ย

SD ความหมาย

3.84 0.79

มาก

3.70 0.75

มาก

3.83 0.76

มาก

3.87 0.29

มาก

จากตารางที่ 20 พบวา โดยภาพรวมตัวแปรของการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ทั้ง 25 ขอ มี
คาเฉลี่ย (Mean ) เทากับ 3.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.29 อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายตัวแปร พบวา ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือตัวแปรที่ 77 องคกรมีการคํานึงถึง
คุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองคกร โดยสภาวะแวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม สง ผลใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยองคกรไมไดคํานึงถึงผลประโยชน
เฉพาะองคกรเพียงอยางเดียว มีคาเฉลี่ย (Mean ) เทากับ 4.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
เทากับ 0.78 อยูในระดับมาก สวนตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือตัวแปรที่ 68 การจัดการสงมอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ค า ให แ ก ลู ก ค า ทํ า ให ลู ก ค า เกิ ด ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 3.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.76 อยูใน
ระดับมาก
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ตารางที่ 21 แสดงค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตตุได้ ขององค์ประกอบด้ านการจัดการระบบความคิดแห่งคุณภาพสีเขียว X1 – X23
X1
4.37
0.78
X1
1.00
0.73
0.74
0.60
0.55
0.52
0.64
0.68
0.40
0.48
0.65
0.59
0.68
0.51
0.60
0.45
0.59
0.49
0.67
0.62
0.54
0.67
0.62

X2
4.04
0.74
X2

X3
4.02
0.75
X3

X4
3.86
0.82
X4

X5
3.94
0.74
X5

X6
3.88
0.73
X6

X7
3.84
0.74
X7

X8
3.81
0.77
X8

X9
3.79
0.79
X9

X10
3.82
0.80
X10

X11
3.89
0.71
X11

X12
4.19
0.76
X12

X13
3.74
0.73
X13

X14
3.90
0.78
X14

X15
4.17
0.72
X15

X16
4.20
0.69
X16

X17
3.68
0.78
X17

X18
3.96
0.83
X18

X19
3.87
0.74
X19

X20
4.01
0.73
X20

X21
3.88
0.78
X21

X22
3.97
0.79
X22

X23
4.08
0.71
X23

1.00
0.69
0.52
0.49
0.62
0.64
0.58
0.60
0.64
0.63
0.65
0.66
0.64
0.56
0.55
0.59
0.44
0.52
0.61
0.42
0.52
0.61

1.00
0.58
0.47
0.67
0.63
0.72
0.58
0.58
0.66
0.41
0.64
0.60
0.57
0.56
0.62
0.63
0.65
0.45
0.62
0.65
0.55

1.00
0.57
0.78
0.67
0.72
0.64
0.72
0.59
0.44
0.46
0.63
0.68
0.49
0.70
0.66
0.60
0.67
0.56
0.60
0.57

1.00
0.75
0.78
0.74
0.55
0.62
0.75
0.63
0.62
0.54
0.63
0.61
0.62
0.61
0.64
0.61
0.54
0.64
0.41

1.00
0.84
0.77
0.63
0.71
0.61
0.54
0.59
0.42
0.42
0.40
0.64
0.50
0.61
0.58
0.43
0.61
0.68

1.00
0.75
0.56
0.67
0.68
0.59
0.64
0.53
0.57
0.67
0.65
0.68
0.60
0.65
0.36
0.71
0.72

1.00
0.53
0.61
0.66
0.70
0.65
0.62
0.61
0.59
0.63
0.42
0.60
0.50
0.66
0.43
0.62

1.00
0.67
0.59
0.61
0.57
0.58
0.54
0.43
0.61
0.49
0.70
0.42
0.50
0.60
0.56

1.00
0.66
0.74
0.59
0.61
0.58
0.61
0.66
0.74
0.51
0.56
0.48
0.51
0.65

1.00
0.76
0.68
0.65
0.59
0.57
0.62
0.61
0.58
0.52
0.62
0.58
0.69

1.00
0.61
0.50
0.64
0.61
0.51
0.54
0.52
0.66
0.59
0.32
0.62

1.00
0.81
0.78
0.54
0.75
0.36
0.62
0.63
0.54
0.62
0.56

1.00
0.76
0.52
0.65
0.53
0.54
0.59
0.45
0.56
0.52

1.00
0.45
0.74
0.46
0.56
0.57
0.44
0.72
0.66

1.00
0.72
0.72
0.69
0.63
0.46
0.62
0.63

1.00
0.73
0.65
0.59
0.53
0.68
0.59

1.00
0.68
0.65
0.66
0.56
0.57

1.00
0.58
0.62
0.60
0.63

1.00
0.73 1.00
0.65 0.68 1.00
0.79 0.65 0.78 1.00
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Mean
SD
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
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ตารางที่ 22 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตตุได้ ขององค์ประกอบด้ านการจัดการบริ หารงานแห่งคุณภาพสีเขียว X24 – X43
Mean
SD
ตัวแปร
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
X41
X42
X43

X24
4.21
0.82
X24
1.00
0.75
0.70
0.67
0.74
0.72
0.54
0.68
0.65
0.68
0.65
0.69
0.68
0.71
0.51
0.45
0.59
0.79
0.65
0.59

X25
4.17
0.81
X25

X26
3.79
0.84
X26

X27
3.94
0.81
X27

X28
3.98
0.75
X28

X29
4.00
0.76
X29

X30
3.70
0.80
X30

X31
3.95
0.77
X31

X32
3.84
0.79
X32

X33
3.90
0.80
X33

X34
3.91
0.71
X34

X35
3.97
0.76
X35

X36
3.91
0.89
X36

X37
4.00
0.78
X37

X38
3.76
0.82
X38

X39
4.00
0.81
X39

X40
3.80
0.78
X40

X41
3.83
0.88
X41

X42
3.86
0.78
X42

X43
3.78
0.83
X43

1.00
0.69
0.72
0.69
0.62
0.64
0.58
0.60
0.48
0.63
0.65
0.66
0.64
0.56
0.55
0.59
0.74
0.52
0.64

1.00
0.78
0.77
0.67
0.63
0.72
0.58
0.58
0.66
0.71
0.64
0.70
0.57
0.56
0.62
0.73
0.65
0.73

1.00
0.77
0.78
0.67
0.72
0.64
0.52
0.59
0.74
0.76
0.70
0.68
0.69
0.70
0.76
0.60
0.67

1.00
0.75
0.70
0.74
0.65
0.62
0.75
0.73
0.72
0.74
0.63
0.61
0.62
0.66
0.64
0.71

1.00
0.86
0.77
0.63
0.71
0.61
0.74
0.79
0.82
0.72
0.50
0.64
0.70
0.61
0.68

1.00
0.75
0.56
0.67
0.68
0.69
0.74
0.73
0.67
0.63
0.65
0.68
0.60
0.65

1.00
0.63
0.61
0.66
0.70
0.65
0.72
0.71
0.62
0.63
0.72
0.60
0.70

1.00
0.71
0.69
0.61
0.57
0.58
0.54
0.43
0.65
0.69
0.70
0.62

1.00
0.78
0.74
0.79
0.66
0.38
0.63
0.56
0.54
0.51
0.56

1.00
0.76
0.69
0.61
0.52
0.67
0.62
0.55
0.68
0.51

1.00
0.77
0.82
0.71
0.73
0.75
0.71
0.68
0.66

1.00
0.67
0.72
0.74
0.55
0.76
0.64
0.63

1.00
0.76
0.72
0.65
0.73
0.65
0.58

1.00
0.75
0.74
0.76
0.46
0.57

1.00
0.72
0.72
0.61
0.63

1.00
0.73 1.00
0.63 0.67 1.00
0.59 0.65 0.71 1.00
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ตารางที่ 23 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ขององค์ประกอบด้ านการจัดการเครื่ องมือแห่งคุณภาพสีเขียว X44 – X55
Mean
SD

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

X44
3.87
0.77
X44
1.00
0.69
0.62
0.71
0.79
0.41
0.47
0.53
0.56
0.55
0.56
0.49

X45
3.72
0.76
X45

X46
3.94
0.78
X46

X47
3.86
0.87
X47

X48
3.90
0.76
X48

X49
4.23
0.73
X49

X50
3.71
0.76
X50

X51
3.77
0.73
X51

X52
3.83
0.71
X52

X53
4.07
0.77
X53

X54
4.11
0.72
X54

X55
3.92
0.75
X55

1.00
0.65
0.74
0.77
0.38
0.52
0.58
0.44
0.45
0.68
0.53

1.00
0.78
0.60
0.38
0.42
0.57
0.65
0.61
0.61
0.58

1.00
0.74
0.54
0.51
0.44
0.43
0.49
0.44
0.51

1.00
0.50
0.51
0.46
0.39
0.37
0.76
0.80

1.00
0.43
0.35
0.36
0.46
0.55
0.51

1.00
0.72
0.73
0.39
0.66
0.66

1.00
0.74
0.56
0.46
0.59

1.00
0.11
0.47
0.52

1.00
0.80
0.71

1.00
0.77

1.00
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ตารางที่ 24 แสดงคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตตุไดขององคประกอบดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว Y1 – Y25
Mean
SD

ตัวแปร
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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 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
1.00
0.63 1.00
0.74 0.79 1.00
0.70 0.63 0.69 1.00
0.43 0.49 0.49 0.57 1.00
0.62 0.52 0.71 0.78 0.75 1.00
0.54 0.53 0.53 0.67 0.78 0.81 1.00
0.61 0.57 0.62 0.72 0.74 0.77 0.75 1.00
0.47 0.46 0.48 0.64 0.55 0.63 0.56 0.53 1.00
0.58 0.44 0.58 0.72 0.62 0.71 0.67 0.61 0.67 1.00
0.55 0.59 0.69 0.59 0.75 0.61 0.68 0.66 0.59 0.66 1.00
0.49 0.62 0.56 0.44 0.63 0.54 0.59 0.70 0.61 0.74 0.76 1.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
3.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของการจัดการระบบแนวคิดแหงคุณภาพ
3.1.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการระบบแนวคิดแหง
คุณภาพ ดานภาวะผูนํา ดังแผนภาพที่ 28
0.09

X1

0.02

X2

0.13

X3

0.38

X4

0.72
0.59
0.66

Le

1.00

0.54

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

ภาพที่ 28 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของภาวะผูนําที่มีสวนสําคัญนําไปสูการจัดการ
ระบบความคิดแหงคุณภาพ

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ภาวะผูนําที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.32
1
0.57
0.32
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 25 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.32 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.57 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.32 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.1.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการระบบแนวคิดแหง
คุณภาพ ดานการจัดการคนเกง ดังแผนภาพที่ 29
0.12

X5

0.07

X6

0.65

0.11

X7

0.18

X8

0.68
0.67

TM

1.00

0.64

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

ภาพที่ 29 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของการจัดการคนเกงที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ

ตารางที่ 26 ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ หนึ่ ง ของ การจั ด การคนเก ง ที่ มี ส ว น
สําคัญนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ
(n=800)
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
2.27
1
2.27
0.32
1.00
1.00
0.99
0.04
0.00
0.00

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 26 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 2.27 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 2.27 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.32 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) =0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.1.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการระบบแนวคิดแหง
คุณภาพ องคกรแหงการเรียนรู ดังแผนภาพที่ 30
0.34

X9

0.52
0.23
0.16

X10
X11

0.64
0.59

LO

1.00

0.70
0.09

X12

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

ภาพที่ 30 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององคกรแหงการเรียนรูที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ

ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง ยืนยันอันดับหนึ่งของ องคกรแหง การเรียนรูที่มีสวน
สําคัญนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.27
1
0.60
0.27
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 27 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.27 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.60 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.27 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.1.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการระบบแนวคิดแหง
คุณภาพ ดานการจัดการความรู ดังแผนภาพที่ 31
0.09

X13

0.14

X14

0.66
0.69

KM

1.00

0.62
0.14

X15

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

ภาพที่ 31 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของดานการจัดการความรู ที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ

ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ดานการจัดการความรู ที่มีสวน
สําคัญนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ
(n=800)
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.37
1
0.54
0.37
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 28 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.37 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.54 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.37 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.1.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการระบบแนวคิดแหง
คุณภาพ ดานความรับผิดชอบตอสังคมทีด่ ังภาพที่ 32
0.11

X16

0.60
0.19
0.16

X17
X18

0.65

CSR

1.00

0.73
0.58

0.21

X19

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

ภาพที่ 32 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีสวนสําคัญ
นําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ

ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง ยืนยันอันดับหนึ่ง ของความรับผิดชอบตอสัง คมที่มี
สวนสําคัญนําไปสูนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ
รายการ
X2
df
p-value
X2/df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
X2/df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.81
1
0. 36
0.81
1.00
1.00
0.99
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 29 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานการจัดการคนเกง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (X2) มีคา
0.81 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.36 คาไค-สแควรสัมพัทธ (X2/df) = 0.81 คาดัชนีวัด
ความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา

195
3.1.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการระบบแนวคิดแหง
คุณภาพดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังแผนภาพที่ 33
0.18

X20

0.59
0.35
0.23

X21
X22

0.52

GM

1.00

0.63
0.69

0.02

X23

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

ภาพที่ 33 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของดานความความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มีสวน
สําคัญนําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ

ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ที่นําไปสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
1.25
1
0.26
1.25
1.00
1.00
0.99
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 30 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.00 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 1.00 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.00 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ
3.2.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิง ยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการบริหารงานแหง
คุณภาพ ดานการวางแผน ดังแผนภาพที่ 34
0.10

X24

0.28

X25

0.16

X26

0.14

X27

0.14

X28

0.75
0.70
0.74

P

1.00

0.72
0.65

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

ภาพที่ 34 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของการวางแผน ทีม่ ีสวนสําคัญนําไปสูการจัดการ
บริหารงานแหงคุณภาพ

ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การวางแผนที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ
(n=800)
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
3.05
2
0.22
1.5
1.00
1.00
0.99
0.00
0.00
0.00

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 31 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 3.05 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.22 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.5 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.2.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ
บริหารงานแหงคุณภาพ ดานการจัดโครงสรางองคกร ดังแผนภาพที่ 35
0.06

X29

0.62
0.08

X30

0.69

O

1.00

0.56
0.15

X31

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

ภาพที่ 35 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของการจัดโครงสรางองคกรที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ

ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดโครงสรางองคกรที่มีสวน
สําคัญนําไปสูนําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
1.92
1
0.17
1.92
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 26 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.92 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.17 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.92 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการบริหารงานแหง
คุณภาพ ดานการสนับสนุนการทํางาน ดังแผนภาพที่ 36
0.24

X32

0.62
0.11

X33

0.73

S

1.00

0.61
0.13

X34

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

ภาพที่ 36 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การสนับสนุนการทํางานที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ

ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การสนับสนุนการทํางานที่มีสวน
สําคัญนําไปสูนําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
1.59
1
0.21
1.59
1.00
1.00
0.99
0.03
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 33 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.59 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.21 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.59 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา

199
3.2.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการจัดการบริหารงาน
แหงคุณภาพ ดานการสื่อสารและประสานงาน ดังแผนภาพที่ 37
0.04

X35

0.73
0.29

X36

0.71

Co

1.00

0.66
0.17

X37

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

ภาพที่ 37 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของการสื่อสาร และการประสานงานที่มีสวนสําคัญ
นําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ

ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การสื่อสารและประสานงานที่มี
สวนสําคัญนําไปสูนําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.53
1
0.47
0.53
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 34 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.53 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.47 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.53 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.2.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ
บริหารงานแหงคุณภาพ ดานการรายงานผล ดังแผนภาพที่ 38
0.15

X38

0.72
0.19

X39

0.69

R

1.00

0.66
0.18

X40

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

ภาพที่ 38 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขอ งการรายงานผลที่มีสวนสําคัญนําไปสูการ
จัดการบริหารงานแหงคุณภาพ

ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ดานการรายงานผลที่นําไปสูการ
จัดการบริหารงานแหงคุณภาพ
(n=800)
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.80
1
0.37
0.80
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 35 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.80 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.37 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.80 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา

201
3.2.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ
บริหารงานแหงคุณภาพ ดานการบริหารทุน และผลตอบแทน ดังแผนภาพที่ 39
0.26

X41

0.63
0.15

X42

0.67

B

1.00

0.68
0.22

X43

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

ภาพที่ 39 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การบริหารทุนและผลตอบแทนที่มีสวนสําคัญ
นําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ

ตารางที่ 36 ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ หนึ่ ง ของ ด า นการบริ ห ารทุ น และ
ผลตอบแทนที่นําไปสูการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ
(n=800)
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.77
1
0.38
0.77
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 36 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.77 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.38 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.77 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา

202
3.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ
3.3.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของการจัดการเครื่องมือแหง
คุณภาพ การจัดการโลจิสติกส ดังแผนภาพที่ 40
0.20

X44

0.63
0.17

X45

0.25

X46

0.64

logis

1.00

0.60

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

ภาพที่ 40 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการโลจิสติกส ที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ

ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ดานการจัดการโลจิสติกสที่มีสวน
สําคัญนําไปสูการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ
(n=800)
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.41
1
0.52
0.41
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 37 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.41 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.52 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.41 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา

203
3.3.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ
เครื่องมือแหงคุณภาพ ดานการจัดการลดความสูญเปลา ดังแผนภาพที่ 41
0.14

X47

0.78
0.19

X48

0.62

lean

1.00

0.44
0.34

X49

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

ภาพที่ 41 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการลดความสูญเปลาที่มีสวนสําคัญ
นําไปสูการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ

ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การจัดการลดความสูญเปลาที่มี
สวนนําไปสูการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.19
1
1.00
0.19
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 38 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.19 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.67 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.19 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.3.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการ
เครื่องมือแหงคุณภาพ ดานการควบคุม ตรวจสอบการทํางาน ดังแผนภาพที่ 42
0.17

X50

0.64
0.16

X51

0.62

QC

1.00

0.62
0.12

X52

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

ภาพที่ 42 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ การควบคุมคุณภาพที่มีสวนสําคัญนําไปสูการ
จัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ

ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของ การควบคุมคุณภาพที่มีนําไปสู
การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
1.79
0.18
0.03
0.00
1.00
1.00
1.00
0.99
0.03
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 39 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.79 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.18 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.79 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.3.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order) ของการจัดการดาน
เครื่องมือแหงคุณภาพ ดานการจัดการ 3 ส ดังแผนภาพที่ 43
0.15

X53

0.67
0.08

X54

0.66

3S

1.00

0.62
0.17

X55

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

ภาพที่ 43 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของดานการจัดการ 3 ส ที่มีสวนสําคัญนําไปสู
การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ

ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะหองค ประกอบเชิง ยืนยันอั นดับหนึ่ง ของดานการจัดการ 3 ส ที่มีสว น
สําคัญนําไปสูการจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
1.44
1
0.23
1.44
1.00
1.00
0.99
0.02
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 40 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.44 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.23 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.44 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.02 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพ
3.4.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพ
ที่สงผลตอความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังภาพที่ 44
0.05

Y1
0.68

0.19
0.06

Y2
Y3

0.65
0.70

Gr

1.00

0.55
0.26

Y4

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

ภาพที่ 44 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพที่สงผลตอ
ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 41 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธดานการจัดการสูความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
1.94
1
0.16
1.94
1.00
1.00
0.99
0.03
0.01
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 41 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.94 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.16 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.94 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.4.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหง
คุณภาพ ที่สงผลตอการจัดการคุณภาพรวม ดังแผนภาพที่ 45
0.19

Y5

0.70
0.13

Y6

0.65

TQM

1.00

0.67
0.08

Y7

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

ภาพที่ 45 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพที่สงผลตอ
การจัดการคุณภาพรวม

ตารางที่ 42 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพที่
สงผลตอการจัดการคุณภาพรวม
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.82
1
0.36
0.82
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 42 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.82 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.36 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.82 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.4.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของผลลัพธทางการจัดการแหง
คุณภาพ ที่สงผลตอนวัตกรรม ดังแผนภาพที่ 46
0.28

Y8

0.51
0.24

Y9

0.59

IN

1.00

0.69
0.15

Y10

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

ภาพที่ 46 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธทางการจัดการแหงคุณภาพที่สงผลตอ
นวัตกรรม

ตารางที่ 43 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพที่
สงผลตอนวัตกรรม
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.18
1
0.67
0.18
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 43 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.18 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.67 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.18 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.4.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ของ ผลลัพธทางการจัดการแหง
คุณภาพ ที่สงผลตอหวงโซอุปทาน ดังแผนภาพที่ 47
0.10

Y11

0.73
0.15

Y12

0.26

Y13

0.59

S.ch

1.00

0.56

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

ภาพที่ 47 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งผลลัพธทางการจัดการแหงคุณภาพที่สง ผลตอหวง
โซอุปทาน

ตารางที่ 44 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพที่
สงผลตอหวงโซอุปทาน
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.74
1
0.39
0.74
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 44 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.74 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.39 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.74 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.4.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธทางการจัดการแหง
คุณภาพ ที่สงผลตอการพัฒนาองคกร ดังแผนภาพที่ 48
0.32

Y14

0.12

Y15

0.12

Y16

0.15

Y17

0.14

Y18

0.25

Y19

0.44
0.69
0.63
0.57

OD

1.00

0.68
0.66

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

ภาพที่ 48 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของผลลัพธทางการจัดการแหงคุณภาพที่สงผลตอการ
พัฒนาองคกร

ตารางที่ 45 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพที่
สงผลตอการพัฒนาองคกร
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
1.69
1
0.19
1.69
1.00
1.00
0.99
0.03
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 45 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 1.69 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.19 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.69 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.4.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธทางการจัดการแหง
คุณภาพ ที่สงผลตอความยั่งยืน ดังแผนภาพที่ 49
0.06

Y20

0.22

Y21

0.10

Y22

0.18

Y23

0.26

Y24

0.20

Y25

0.70
0.56
0.71
0.67

Sus

1.00

0.56
0.61

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

ภาพที่ 49 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธทางการจัดการแหงคุณภาพที่สงผลตอ
ความยั่งยืน

ตารางที่ 46 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ ผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพที่
สงผลตอความยั่งยืน
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
0.77
1
0.38
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 46 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 0.77 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.38 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 0.77 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 1.00 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
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3.5. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ การจัดการระบบแนวคิดแหงคุณภาพ เพื่อ
แสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางวาองคประกอบทั้งหมด สามารถรวมกันเปนองคประกอบที่สัมพันธกัน
3.5.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิ งยืนยันอันดับของการจัดการดานแนวคิดแหงคุณภาพที่
นําไปสูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ปรากฏผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังภาพที่ 49

Le

TM
0.78

0.68
0.61
0.59
0.73

0.66
0.63
0.58
0.58

0.74

0.73
1.00

LO

Thinking
0.69

KM

0.59
0.66
0.68
0.62

0.62
0.67
0.57

0.61
0.51
0.72

CSR

GM

0.71
0.67
0.64

0.59
0.73
0.61
0.65

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

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

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

ภาพที่ 50 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ การจัดการดานแนวคิดแหงคุณภาพที่นําไปสู
การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว
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ตารางที่ 47 ผลการวิเคราะหเพื่อยืนยันองคประกอบอันดับที่สองขององคประกอบดานการจัดการ
ระบบแนวคิดแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
59.13
28
0.06
2.11
0.99
0.98
0.97
0.04
0.04
0.04

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 47 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 59.13 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.06 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 2.11 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.97 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.04 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
ตารางที่ 48 ผลการวิเคราะหโมเดล ตัวแบบการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพเขียว
การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว
Le
TM
LO
KM
CSR
GM

การจัดการที่มีคุณภาพสูการบริหารงานสีเขียว
β

0.78
0.74
0.73
0.69
0.61
0.72

S.E.

0.08
0.07
0.08
0.08
0.08
0.06

2

t

R

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 โดยตัวแปรที่สําคัญสุดคือ Le มีคานําหนัก 0.78
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3.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับของการจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพที่นําไป
สูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ปรากฏผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังภาพที่ 51
X24

0.26

X25

0.30

X26

0.25

0.71

X27

0.22

0.67

X28

0.18

X29

0.13

0.72

X30

0.18

0.66

X31

0.22

0.69
0.66
0.72

P

O

0.94

0.71

0.93

1.00

Administ

0.91

S

0.72
0.84

Co

0.85

R

0.56
0.62

X32

0.35

X33

0.33

0.56

X34

0.24

X35

0.18

0.77

X36

0.28

0.67

X37

0.22

X38

0.24

0.69

X39

0.24

0.67

X40

0.23

X41

0.23

X42

0.29

X43

0.32

0.68

0.71

0.70

B

0.62
0.66

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

ภาพที่ 51 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ของการจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ
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ตารางที่ 49 ผลการวิเคราะหเพื่อยืนยันองคประกอบอันดับที่สองของ การจัดการดานการบริหารงาน
แหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
42.13
23
0.61
1.83
1.00
0.97
0.97
0.05
0.03
0.03

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 49 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 42.13 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.61 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.83 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.97 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.97 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.05 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
ตารางที่ 50 ผลการวิเคราะหโมเดล ตัวแบบการจัดการบริหารงานแหงคุณภาพเขียว
การจัดการบริหารงาน
แหงคุณภาพสีเขียว
P
O
S
Co
R
B

การจัดการที่มีคุณภาพสูการบริหารงานสีเขียว
β

0.94
0.93
0.91
0.72
0.84
0.85

S.E.

0.08
0.08
0.08
0.06
0.07
0.08

2

t

R

24.9
27.88
23.35
26.12
24.51
28.7

0.73
0.74
0.55
0.68
0.66
0.69

สรุ ป จากการวิ เ คราะห โมเดลการจั ด การด า นบริ ห ารงานแห ง คุ ณ ภาพสี เ ขี ย ว
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก P O S Co R B โดยตัวแปรที่สําคัญสุดคือ P มีคาน้ําหนัก 0.94
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4.3 การวิเ คราะห องคประกอบเชิ ง ยืนยัน อันดับที่ส องของ การจั ดการดา นเครื่อ งมือแห ง
คุณภาพที่นําไปสูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ปรากฏผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สอง ดังภาพที่ 52
0.68

logis

0.56
0.72

0.92
0.76
0.86
1.00

lean

0.61
0.49

Tools
0.76

0.65
QC

0.62
0.59

0.82

0.61

3S

0.69
0.73

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

ภาพที่ 52 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองการจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ

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
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ตารางที่ 51 ผลการวิเคราะหเพื่อยืนยันองคประกอบอันดับที่สองของ การจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพ
รายการ
χ

2

df
p-value
2
χ /df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

เกณฑ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
30.07
20
0.07
1.5
1.00
0.99
0.98
0.03
0.02
0.02

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 51 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา 30.07 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.07 คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) = 1.5 คาดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.98 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
ตารางที่ 52 ผลการวิเคราะหโมเดล ตัวแบบการจัดการดานเครื่องมือแหงคุณภาพเขียว
การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว
Logis
Lean
QC
3S

การจัดการที่มีคุณภาพสูการบริหารงานสีเขียว
β

S.E.

t

0.92
0.86
0.76
0.82

0.07
0.07
0.07
0.08

13.93
12.1
10.28
10.62

R

2

0.85
0.74
0.58
0.67

สรุ ป จากการวิ เ คราะห โมเดลการจั ด การด า นบริ ห ารงานแห ง คุ ณ ภาพสี เ ขี ย ว
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก Logis Lean QC 3 S โดยตัวแปรที่สําคัญสุดคือ Logis มีคา
น้ําหนัก 0.92
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ตอนที่ 3.2 ผลการวิเคราะหโมเดลมิมิค
การวิเคราะหโมเดลมิมิค เปน การวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางเหตุที่นํามาสู
ผลลัพธของการจัดการที่มีคุณภาพและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการนําผลที่ไดจากการสกัด
องคประกอบเชิงยืนยัน อันดับสอง ของการจัดการแหงคุณภาพ ประกอบดวย การจัดการดานระบบ
ความคิดแหง คุณภาพ การจัดการดานบริหารงานแหง คุณภาพ และการจัดการดานเครื่องมือแหง
คุ ณ ภาพ ที่ ผู วิ จั ย ต อ งการนํ า มาสร า งตั ว แบบการจั ด การแห ง คุ ณ ภาพ และนํ า ผลจากการยื น ยั น
องคประกอบอันดับหนึ่ง ทางดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพ ประกอบดวย การจัดการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพโดยรวม นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคกร
และการจัดการอยางยั่งยืน มาสังเคราะหความเชื่อมโยงสัมพันธของตัวแปร ระหวางสาเหตุที่นํามาสู
การจั ด การแห ง คุ ณ ภาพสี เ ขี ย ว และผลลั พธ ก ารจั ด การแห ง คุ ณภาพสี เ ขี ยว เพื่ อ ทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของตัวแปรการจัดการแหงคุณภาพ ทั้ง 3 ดาน วาสามารถสงผลที่นําไปสูผลลัพธการ
จัดการแหงคุณภาพทั้ง 6 ดาน เพื่อนํามาพัฒนาเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงาน
สีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมที่เหมาะสม โดยสามารถนําเสนอได
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 53 แสดงคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตตุได ประกอบดวย Thinking
Manage Tools Gr TQM IN S.ch OD Sus
ตัวแปร Thinking Administ Tools
Thinking 1.00
1.00
Administ 0.65
Tools
0.59
0.49
1.00
Gr
0.56
0.58
0.48
TQM
0.61
0.63
0.56
IN
0.45
0.64
0.46
S.ch
0.48
0.65
0.42
OD
0.42
0.56
0.39
Sus
0.45
0.59
0.42
SD
0.49
0.52
0.47

Gr

TQM

IN

S.ch

OD

Sus

1.00
0.62
0.67
0.58
0.56
0.59
0.47

1.00
0.66
0.62
0.61
0.54
0.46

1.00
0.69
0.73
0.67
0.52

1.00
0.64
0.55
0.43

1.00
0.56
0.42

1.00
0.46
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ผลวิเคราะหโมเดลการจั ดการแห งคุ ณภาพสีเขียวที่ นําไปสูผลลั พธ การจั ดการแห งคุ ณ
ภาพสีเขียว (กอนปรับคา) ดังภาพที่ 53

0.16 Thinking
0.18 Administ
0.21

Tools

0.91
0.73

GQM

0.76

Gr

0.13

0.33

TQM

0.10

0.41
0.29

IN

0.14

0.36
0.37

S.ch

0.09

OD

0.08

Sus

0.08

0.44

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

ภาพที่ 53 ผลวิเคราะหโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวที่นําไปสูผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว
(กอนปรับคา)

เนื่องจากคาที่ไดจากโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวที่นําไปสูผลลัพธการจัการแหงคุณ
ภาพสีเขียว มีคาไมผานเกณฑการวัด โดยมีคา P-Value นอยกวา 0.05 ทําใหผูวิจัยตองทําการปรับคา
โมเดล เพื่อใหมิมิคโมเดลมีความสอดคลองยิ่งขึ้น
ผลวิเคราะหโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวที่นําไปสูผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสี
เขียว (หลังปรับคา) ดังภาพที่ 54
Gr

0.15

TQM

0.10

0.26

IN

0.16

0.36
0.36

S.ch

0.09

OD

0.08

Sus

0.04

0.29
0.18 Thinking
0.18 Administ
0.21

Tools

0.42

0.85
0.81
0.73

GQM

0.48

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

ภาพที่ 54 ผลวิเคราะหโมเดลการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวที่นําไปสูผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว(หลังปรับคา)
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ตารางที่ 54 ผลการวิเคราะหโมเดล การจัดการแหง คุณภาพสีเขียวในกลุมอุตสาหกรรมประเภท
คอนโดมิเนียม
รายการ

เกณฑ

X2
df
p-value
2
χ /df
CFI
AGFI
RMSEA
RMR
SRMR

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
P>0.05
2
χ /df<2
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 1.0
คาเขาใกล 0.0
คานอยกวา 0.50
คานอยกวา 0.05

คาที่คํานวณได
กอนปรับ หลังปรับ
166.28
16.92
24
24
0.00
0.08
6.9
0.70
0.96
0.99
0.64
0.98
0.14
0.05
0.01
0.00
0.15
0.02

(n=800)
ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 54 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่งองคประกอบดานการจัดการคนเกง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (X2) มีคา
16.92 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) = 0.99 และคารากที่สองของคาเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.05 ซึ่งผานเกณฑทุกคา
ตารางที่ 55 ผลการวิเคราะหโมเดล ตัวแบบการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพเขียว
การจัดการระบบความคิด
แหงคุณภาพสีเขียว
ระบบความคิด (Thinking)
การบริหารงาน (Administ)
เครื่องมือ (Tools)

การจัดการที่มีคุณภาพสูการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว
2

β

S.E.

t

R

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 โมเดลการจัดการแหง คุณภาพสีเขียว ดวยวิธีมิมิคทําใหเห็น ได
อยางชัดเจนวาในการจัดการที่มีคุณภาพสูการบริหารงานสีเขียว ควรสง เสริมใหมีการจัดการระบบ
ความคิด ดานการบริหารงาน และดานเครื่องมือที่มีคุณภาพ อันสงผลใหเกิดการจัดการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพโดยรวม การจัดการที่นําไปสูนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การ
พัฒนาองคกร การจัดการอยางยั่งยืน โดยการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวประกอบดวย 3 องคประกอบ
ไดแก ระบบความคิด (Thinking) การบริหารงาน (Administ) เครื่องมือ (Tools) โดยตัวแปรที่สําคัญสุด
คือ ระบบความคิด (Thinking) มีคาน้ําหนัก 0.85

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการวิจัย ดวยระเบียบวิธีการวิจัย ดวยแนวทางการวิจัยและพัฒ นา (Research
and Development: R&D) ใชเทคนิคการวิจัยเอกสารไดวิจัยเอกสาร โดยใชแนวทางการสังเคราะห
เอกสารรวมกันระหวาง แนวทางสั ง เคราะห ยืนยันเอกสารดวยวิธีแบบนิรนัย (Deductive) และ
สั ง เคราะห ก ารเชื่ อ มโยงเอกสารด ว ยวิ ธี แ บบอุ ป นั ย (Inductive) แล ว นํ า มาสรุ ป เป น แนวโน ม
องคประกอบหลักและแนวโนมองคประกอบยอย และไดใชวิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative
Research) ดวยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data)
ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA และทบสอบความสัมพันธของตัวแบบดวยวิธี Mimic
Model พบวาปจจัยที่นําไปสูการจัดการที่มีความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม การจัดการคุณภาพรวม
นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคกร และ การจัด การอย างยั่ง ยื น เพื่อ ใหเกิ ด
ศักยภาพทางการแขงขัน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความสมดุลยั่งยืน นั้นตองมีการจัดการ
แหงคุณภาพสีเขียว เพื่อนําไปสูความมีคุณภาพทั้งตอองคกร ลูกคา สังคม และสิ่งแวดลอม
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจั ย เพื่ อพั ฒนาตัว แบบการจัด การคุณ ภาพของระบบบริห ารงานสี เขี ยวของ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยจากการวิจัยเอกสาร ในขั้นตอนที่ 1 การวิจัย
เชิง คุณภาพดวยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ในขั้นตอนที่ 2 และ ดวยการวิจัยเชิง ปริมาณ ดวย
วิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA และการวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบดวยวิธี
MIMIC ในขั้นตอนที่ 3 พบวา การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ประกอบดวยองคประกอบหลักทางดาน
การจัดการ 3 ดานดวยกัน ดานที่ 1) ไดแก การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ ดานที่ 2) ไดแก
การจัดการบริหารงานแหงคุณภาพ ดานที่ 3) ไดแกเครื่องมือแหงคุณภาพ สามารถสรุปผลไดดังนี้
ดานที่ 1) องคประกอบดานการจัดการระบบความคิดที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีองคประกอบยอย ที่สําคัญอยู 6 องคประกอบดวยกัน ไดแก 1.1) ภาวะผูนํา โดยปจจัย
ที่บง บอกถึงภาวะผูนําที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม ผูบริหารมีความมุง มั่นในการ
พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ผูบริหารมีความสามารถในการผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายในการผลิตคอนโดมิเนียม
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ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและตอบสนองความตองการของลูกคา 1.2) การจัดการคนเกง โดยปจจัยที่
บงบอกถึงแนวทางการจัดการคนเกงที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูที่มีศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรต อ
สิ่งแวดลอม องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูที่มีศักยภาพในดานผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการใหรางวัลแกผูที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และองคกรสามารถจูงใจคนที่มีศักยภาพเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหอยูกับองคกร
ในด า นภาวะผู นํ า และการจั ด การคนเก ง เป น ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การด า น
ศักยภาพที่อยูในตัวบุคคลใหทํางานไดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการทํางาน ในการจัดการเพื่อ
พัฒนาบุคคลกรนั้น ตองอาศัยความรูที่มีคุณภาพเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคประกอบดวยองคกร
แหง การเรียนรู และการจัดความรู 1.3) องคกรแหงการเรียนรู โดยปจจัยที่บงบอกถึงแนวทางของ
องคกรแหงการเรียนรู ที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม ประกอบดวย
การเปนองคกรที่มีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนองคกร
ที่มีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆที่ทําใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนองคกรที่มีความคิด
เชิงระบบ บูรณาการเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 1.4) การจัดการความรู โดยปจจัยที่บง
บอกถึง แนวทางการจัดการความรู ที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย องคกรมีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ องคกรมีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มี การสํ ารวจ และวิจั ยทางด านตลาด ในเรื่อ งของความตอ งการของผูบ ริโภคที่ มีต อ
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การจัดการที่มีคุณภาพที่สามารถนําไปสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดตองอาศัยองคกร
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสีเขียว เพื่อผูบริหาร
สามารถจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 1.5) ความรับผิดชอบตอสังคม
โดยปจจัยที่บงบอกถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากรที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชนลด
วัสดุที่กิจกรรมการผลิตทําใหเกิดคารบอนไดออกไซนจํานวนมาก คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่ม
การใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมาบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมกอสราง
เปนองคกรที่ทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนองคกรที่ประกอบ
ธุรกิจดวยความเปนธรรมทั้ง ตอบุคคลากรในองคกร และตอผูบริโภค 1.6) การจัดการสีเขียว โดย
ปจจัย ที่บง บอกถึ ง แนวทางการจัดการสีเ ขียว ที่นํา ไปสู การจั ดการที่มี คุณภาพสูค วามเปนมิ ตรต อ
สิ่ง แวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการออกแบบกอสรางคอนโดมิเนียม และกระบวนการทํางาน
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เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ
(ECO -SMART) เชน กระจกเปลี่ยนสีไดตามระดับความเขมของแสงแดด องคกรพยายามลดการใช
ทรัพยากรที่ไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรพยายามเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เชน เพิ่มพื้นที่ตนไมในคอนโดมากขึ้น
ดานที่ 2) ดา นการจัด การบริ หารงานที่มีคุ ณภาพสูค วามเปน มิตรตอสิ่ ง แวดลอ ม มี
องคประกอบยอย ที่สําคัญอยู 6 องคประกอบดวยกัน ไดแก 2.1) การวางแผน โดยปจจัยที่บงบอกถึง
การวางแผน ที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย องคกรมี
การวิเคราะหศักยภาพขององคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการ
วิเคราะหความตองการของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการหมอบ
หมายหนาที่ ใหกับบุคคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรได อยางคุมคา รวมถึงองคกรมีการ
วางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณที่คาดการได และวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณที่
ไมสามารถคาดการได ไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 2.2) การจัดโครงสรางองคกร โดยปจจัยที่บงบอกถึงการจัดโครงสรางองคกร ที่นําไปสูการ
จัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มี
ความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการจัดโครงสราง
องคกร ที่มีกลุมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในโครงสราง
องคกร รวมถึงองคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มุงสูความตองการของลูกคา สําหรับคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2.3) ดานการสนับสนุน โดยปจจัยที่บงบอกถึงการสนับสนุน ขององคกรตอ
ผูปฏิบัติงาน ที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย องคกรมี
การพัฒนาความรูความสามารถใหบุคคลากรมีความรู และมีความเชี่ ยวชาญดานความเปนมิตรต อ
สิ่งแวดลอม องคกรมีการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางานสรางคอนโดมิเนียมที่มี
คุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความสะดวกในการทํางานและ
ใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงานในการทํางานกอสรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การบริหารงานองคกรอยางมีประสิทธิภาพนั้นไมเพียงแตบริหารงานภายในองคกรเทานั้น
แตตองสื่อสารถายทอดไปยังผูบริโภค และสังคมใหรับรูถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกรดวย
โดยปจจัยสําคัญคือ 2.4) การติดตอสื่อสาร และการประสานงาน โดยปจจัยที่บงบอกถึงการติดตอสื่อสาร
และการประสานงาน ที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดการทํางาน
ในการสร างคอนโดมิเนี ยมที่เปนมิ ตรต อสิ่งแวดล อมที่ มีประสิทธิ ภาพ องค กรมี การประสานงานกั น
เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน ระหวางองคกรกับองคกรอื่นรวมถึง ภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร
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อยางรูคุณคามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถึง
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร 2.5) การรายงานผล โดยปจจัยที่บงบอกถึงการรายงานผล ที่
นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการรายงานผล
เพื่อปรับปรุง การทํา งานขององคกร ในการพัฒ นาคอนโดมิเนียมที่เ ปนมิตรต อสิ่ง แวดล อม และมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ที่เหมาะสมเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการสรางคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกร
มี ก ารตรวจสอบผลการส ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ค อนโดมิ เ นี ย มที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอมใหตรงกับความตองการของลูกคา
ในการบริหารองคการนั้น ผูประกอบการมิไดคํานึงถึงการบริหารงบประมาณเพียงอยาง
เดียว แตผูประกอบการคํานึงถึงผลตอบแทนรวมดวย โดยการบริหารผลตอบแทนถือเปนเปาหมาย
หลักของผูประกอบการ 2.6) การบริหารทุน และผลตอบแทน โดยปจจัยที่บงบอกถึง การบริหารทุน
และผลตอบแทน ที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย องคกร
มีก ารบริ หารการใชท รัพ ยากรที่ ลดการใชท รัพ ยากรที่ ไ ม เป นมิ ต รต อสิ่ ง แวดลอ ม และเพิ่ มการใช
ทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ไมลงทุน
เกินกําลังในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม. องคกรมีการแสวงหา
กําไรที่เหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควรในการสรางคอนโดมิเนียม
ด า นที่ 3) ด า นการจั ด การเครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ค วามเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม มี
องคประกอบยอย ที่สําคัญอยู 4 องคประกอบดวยกัน ไดแก 3.1) การจัดการโลจิสติกส โดยปจจัยที่
บง บอกถึง การจัด การโลจิส ติก ส ที่นํ าไปสูก ารจัด การที่ มีคุณ ภาพสู ความเป น มิต รต อสิ่ ง แวดลอ ม
ประกอบดวย องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาก
ที่สุด องคกรมีการขนสงที่ลดการใชพลังงานที่กอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซดใหไดมากที่สุด องคกร
มีการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3.2) การลดความสูญ เปลา โดยปจจัยที่บง บอกถึง การลดความสูญ เปลา ที่นําไปสูการจัดการที่มี
คุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ลดความเสียหายจากการตองปรับแกไขงานจากการออกแบบที่ผิดพลาด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางคุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความสูญหายระหวางทาง
นอยที่สุด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีออกแบบ
และผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการลูกคา และลดสิ่งที่ไมจําเปนสําหรับลูกคามากที่สุด 3.3) การ
ควบคุม และตรวจสอบการทํางาน โดยปจจัยที่บงบอกถึงการควบคุม และตรวจสอบการทํางาน ที่
นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย องคกรมีการควบคุมการ
ทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ที่องคกรกําหนดไว องคกรมีการควบคุมการ
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ทํางานไดตรงตามมาตรฐานที่หนวยงานภาครัฐความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมวางไว เชน มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางสิ่งแวดลอม (EIA) องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมตามที่ลูกคาตองการไดอยางเหมาะสม
การจัดการองคกรอยางมีคุณภาพนั้น ไมไดคํานึงถึงเพียงผลการดําเนินงานขององคกรเทานั้น
แตตองคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกร และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกคา โดยมีการจัดการที่
สมดุลรวมอยูดวย ไดแก 3.4) การจัดการดานเสริมสรางการทํางาน โดยปจจัยที่บงบอกถึงการจัดการ
ดานเสริมสรางการทํางาน ที่นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม ประกอบดวย
มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของบุคคลากรในองคกรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการ
สรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยที่ดี และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกร
มีการจัดการอยางสมดุล ระหวางการทํางานของบุคคลากร และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ กับ
ความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม
โดยจากผลการวิจัย ทางการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวนี้ จะสงผลใหเกิดความมีประสิทธิภาพ
ทางการจัดการทั้ง 6 แนวคิด ประกอบดวย 1) การจัดการที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2) การ
จัดการคุณภาพรวม 3) นวัตกรรม 4) การจัดการหวงโซอุปทาน 5) การพัฒนาองคกร และ 6) การ
จัดการอยางยั่งยืน โดยจากการวิจัยพบวา การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดการลด
คารบอนไดออกไซดในกระบวนการทํางาน เชน การนําวัสดุใชแลวกับมาใชใหม เพื่อลดกระบวนการ
ผลิตที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การที่องคกรมีการนําเครื่องจักรมีระบบตรวจสอบอัจฉริยะมาใชใน
กระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน การที่องคกรมี
ระบบตรวจจับอัจฉริยะในการใชพลังงานของผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม สงผลใหเกิดการใชพลังงานที่
เหมาะสม และลดการใชพลังงานที่มากเกินจําเปน สําหรับผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม การที่องคกร
ผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สง ผลใหผูบริโภครูสึกวาองคกรมีความหวงใย และใจความ
เปนอยูของผูบริโภค จากการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การจัดการคุณภาพรวม สงผลใหเกิดการจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิดกระบวนการผลิตที่
ทําใหเกิดประหยัดทรัพยากรในการผลิตยิ่งขึ้น แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิดการตอบสนองตอความคุมคาสําหรับลูกคาในการที่
องค กรที่ การนํา ทรัพ ยากรมาใช อย างคุ มคา เท าที่จํ าเปนสํ าหรั บลู กคา เพื่อ ลดความไม เป น มิต รต อ
สิ่ง แวดลอมใหมากที่สุด การจัดการคุณภาพรวมทําใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณคาสําหรับผูบริโภค ที่มี
ความตองการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นวัตกรรม สงผลใหเกิดเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร ดานความทันสมัยใหกับ
ผูบ ริโ ภค นวัต กรรมช ว ยทํ าให ผูใ ช ง านมี ค วามสะดวกสบาย ในการใชง านยิ่ ง ขึ้ น และสรา งความ
นาสนใจในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีที่มี
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ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหวัสดุตกแตงมีอายุการใชงานนานยิ่งขึ้น เชน เทคโนโลยีนาโน นํามาใช
กับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทําใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปองการเกาะสะสมตัวของแบคทีเรีย ที่ ทําลาย
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การจัดการหวงโซอุปทาน สงผลใหเกิดการออกแบบ และผลิตที่มีคุณภาพชวยลดการ
สูญเสียทรัพยากรจากการทํางานที่ผิดพลาด เชน การสรางคอนโดไมไดมาตรฐาน เนื่องจากเกิดการ
ออกแบบที่ผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกอสราง การจัดซื้อสีเขียว ทําให
องคกรมีวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการกอสรางคอนโดมิเนียม การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มี
คุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดองคกรมีการตัดสินใจในการวางแผนการใช
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดจากการนําระบบ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถ
รักษาความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไวไดเชน เหตุการณ แผนดินไหว โดยการสรางคอนโดมิเนี ยมที่มี
ความยืดหยุน รับมือกับแผนดินไหว องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยผูบริหารสามารถแกไขสถานการณและแกปญหาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที การ
พัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ สรางสรรคไดอยาง
ตอเนื่อ ง องค กรมีค วามสามารถปรับ ตัว แข ง ขั นทางธุ รกิ จ ในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑที่เ ปน มิต รต อ
สิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหองคกรสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
ดานหลักการจัด การการจัด การอยางยั่ง ยื น สง ผลให องค กรมีก ารนํา ทรัพ ยากรมาใช
ประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร ในการกอสรางอาคารที่ไดมาตรฐาน
เปนมิตรตอผูอาศัยโดยรอบ องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองคกร โดยสภาวะ
แวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยองคกรไมไดคํานึงถึงผลประโยชนเฉพาะองคกรเพียงอยางเดียว องคกรจัดใหมีการฟนฟู
และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีสวนเกี่ยวของในการกอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืนของระบบ
นิเวศวิทยา การที่องคกรมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการให
ขอคิดเห็นสําหรับโครงการตางๆ นั้นชวยสงผลใหเกิดความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ ผูบริโภค และชุมชน
โดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่อยูอาศัยมีสภาวะแวดลอมที่ดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
จากผลการวิจัย การจัดการแหง คุณภาพของระบบบริหารงานสี เขียวที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย การจัดการแหงคุณภาพ 3 ดาน 1) การจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพ 2) การจัดการ
บริหารงานแหงคุณภาพ ดานที่ 3) ไดแกเครื่องมือแหงคุณภาพ โดยสามารถอธิบายไดดังแผนภาพที่ 55
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ภาวะผูนํา

การจัดการคนเกง

การจัดการดานระบบ
ความคิดแหงคุณภาพ
มุงสูสีเขียว

องคกรแหง
การเรียนรู

การจัดการแหงคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการความรู
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

การจัดการสีเขียว

การวางแผน

การจัดการดานการ
บริหารงานแหงคุณภาพ
มุงสูสีเขียว

การจัดโครงสราง
องคการ
การสนับสนุน
การติดตอสื่อสาร
และประสานงาน
การรายงานผล

การบริหารทุน
และผลตอบแทน
การจัดการโลจิสติกส

การจัดการดาน
เครื่องมือแหงคุณภาพ
มุงสูสีเขียว

การลดความสูญเปลา
การควบคุม
และตรวจสอบ

ภาพที่ 54 การจัดการแหงคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียวที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการ 3 ส

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
จัสรรการใช
ดสรรการใช
รัพยากรได
ยามงคุคมา คา
ทรัพทยากรได
อยอางคุ
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
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวของ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยจากการวิจัยเอกสาร ในขั้นตอนที่1 การวิจัย
เชิงคุณภาพดวยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ในขั้นตอนที่ 2 และ ดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ดวย
วิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA และการวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบดวยวิธี
Mimic Model ในขั้นตอนที่ 3 พบวา การจัดการแหงคุณภาพสีเขียว ประกอบดวยการจัดการดาน
ระบบความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ และการจัดการดานเครื่องมือ
แห ง คุณ ภาพ และการจัด การแห ง คุณ ภาพทั้ ง 3 ด า นนี้ นํ าไปสู ผลลั พ ธแ ห ง การจั ดการคุณ ภาพ
ประกอบดวย การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพโดยรวม การจัดการที่นําไปสู
นวัต กรรม การจั ดการห วงโซอุ ปทาน และการพั ฒนาองคก ร รวมถึง การจัด การอย างยั่ง ยื น โดย
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
อภิปรายผลดานการจัดการระบบความคิดที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในการจั ดการด านระบบความคิดที่มีคุ ณภาพสู ความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมนั้น การ
จัดการที่จะสงผลการคุณภาพในการทํางานขององคการ ตองประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคน
เกง องคการแหงการเรียนรู และการจัดการความรู โดยการจัดการดานระบบความคิดนั้นตองมีการ
จัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมอันจะสงผลตอคุณภาพโดยรวมทั้งตอองคการ ลูกคา และชุมชน
ซึ่งการจัดการดานระบบความคิดถามี การจัดการสีเขียวรวมเขาไปดวยแลว จะนําไปสูการจัดการ
คุณภาพที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยพบวาดานภาวะผูนํา สิ่งสําคัญคือ ผูนําตองมีวิสัยทัศน
อันเปนบทบาทและลักษณะการปฏิบัติงานของผูนําที่ประสบความสําเร็จ พบวาสอดคลองกับงานวิจัย
ของรัฟฟ (Ruff, 2015) การมุงมั่นในการทํางานของผูนํานั้น มีสวนทําใหผูนําเกิดการเรียนรู สอดคลอง
กับงานวิจัยของ (Donate and Pablo, 2016) โดยบทบาทของผูนําที่มีวิสัยทัศนและความมุงมั่นนั้น
มีความสําคัญเปนสวนนําพาไปองคการไปสู องคการแหงนวัตกรรม (Chang et al., 2015; Donate
and Pablo, 2015; Ruff, 2015) โดยภาวะผูนําที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมายสีเขียวได ผูนําตองมี
ความกลาตัด สิน ใจ อัน เปน หัว ใจสํา คัญ ในการนํ าพาองคการไปข างหน าสูผลิ ตภัณฑ ที่เปน มิตรต อ
สิ่งแวดลอม พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (Yan et al., 2010) ที่กลาววาการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ผูนําตองกลาตัดสินใจเพื่อนําพาองคการไปขางหนา ผูนํา
ตองสามารถผลักดันองคการไปสูเปาหมายได พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (Vatalis et al., 2013)
ด า นการจั ด การคนเก ง องค ก ารต อ งมี แ นวทางการจั ด การคนเก ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบดวย การสรรหาและคัดเลือก และการพัฒนาความรูความสามารถ รวมถึงการใหรางวัลแก
อีกทั้ง สามารถจูง ใจผูที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม โดยตองสรา ง
สภาวะแวดลอมที่ดีในการทํางานในแกคนเกง มีบรรยากาศองคกรแหงการเรียนรูอันนําไปสูการจูงใจ
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ในการทํางานและการพัฒนาศักยภาพของคนเกง พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Tajuddina
et al, 2015; Tsai et al., 2007) โดยตองมีการจัดการคนเกงแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล
ระดับองคกรและระดับนานาชาติ พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Tajuddina et al.,
2015;Akram et al., 2014) ดานการจัดการความรู การจัดการความรู ที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอ
สิ่ ง แวดล อ มองค ก ารต อ งมี ก ารจั ด กระทํ า ฐานข อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของลี และยู (Lee and Yu, 2012) องคกรมี
การวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑตอบความตองการของลูกคา และมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความตองการของ
ผูบริโภค พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (Welsch and Kühling, 2010)
ดา นความรั บผิ ด ชอบต อสั ง คม ป จจั ยสํ าคั ญ คือ คนในองคก รมี จิต สํา นึ กในการลดใช
ทรัพยากรที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชน ลดวัสดุที่กิจกรรมการผลิตทําใหเกิดคารบอนไดออกไซนจํานวน
มาก คนในองคกรมี จิตสํา นึกในการเพิ่ มการใชทรัพ ยากรที่เปน มิตรตอ สิ่ง แวดลอม สอดคลองกั บ
งานวิจัยของ (Merad et al., 2014) และเปนองคกรที่ทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับงานวิจัยของซาลาเบรส (Calabrese et al., 2015) ดานการจัดการสี
เขียว ปจจัยสําคัญ คือ องคกรมีการออกแบบกอสราง และกระบวนการทํางาน พบวาสอดคลองกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ (Jackson et al.,2016; Wang et al, 2016; Van der Velden et al., 2015)
องคกรที่สามารถสราง ระบบนิเวศ อัจฉริยะไดนั้นองคการตองมีการสรางนวัตกรรม พบวาสอดคลอง
กับงานวิจัยของเดจอง (De Jong et al., 2015) และงานวิจัยของ (Ferreira et al., 2014) ที่กลาววา
การจัดการระบบนิเวศอัจฉริยะมีสวนชวยในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
อภิปรายผลดานการจัดการบริหารงานที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การบริหารงานที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมประกอบดวย การวางแผน การ
จัดโครงสรางองคการ การสนับสนุนการทํางาน การสื่อสารและการประสานงาน การรายงานผล
รวมถึงการจัดสรรทุน และผลตอบแทน โดยการวางแผนตองประกอบดวยการวางแผนจัดการองคการ
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว โดยการวางแผนต อ งเป น การวางแผนที่ ส ามารถคาดการณ ไ ด และ
คาดการณไ มไดเพื่อสามารถจัดการกั บสถานการณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได พรอมทั้งสามารถพัฒนา
องคการไปขางหนาได พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Bull et al., 2016; Ki and Shin,
2015; Seal and Mattimoe, 2014; Venera Todorut, 2012)
องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่นําไปสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพได
นั้น องคการตองมีโครงสรางองคการที่มีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง มีกลุมงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในโครงสรางองคกร องคกรมีการจัดโครงสราง
องคกรที่มุง สูความตองการของลูกคา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Jabbour et al.,
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2016; Kim et al., 2012) ดานการสนับสนุน ที่นําไปสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพได
นั้น องคการตองมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบุคคลากรมีความรู และมีความเชี่ยวชาญดาน
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม องคกรมีการใหเงินเดือนที่เหมาะสมแกบุคคลากร เพื่อยังสามารถรักษา
และจูงใจใหบุคลากรที่มีคุณภาพยังทํางานอยูกับองคการได พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(Seal and Mattimoe, 2014; Abolfazl Miria et al., 2014; Algorta and Zeballos, 2011)
การสื่อสาร และการประสานงานที่มีคุณภาพ และเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตอง
มีความเขาใจในเรื่อง การมีปฏิสัมพันธรวมกันและแกไ ขความขัดแยงของคนในองคการเพื่อเกิดการ
ทํางานเปนทีม พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ (Parayitam and Dooley, 2009) และตองมีการ
ประสานงานในการกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐ โดยกฎหมายภาครัฐ รวมถึงนโยบายสนับสนุนสงเสริม
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของภาครัฐเปนนโยบายที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ (Bush et al., 2015) และตองสามารถประสานการทํางานรวมกับองคการระหวางประเทศ
สอดคลองกับงานวิจัยของเวนเซลา (Wenzel, 2016) การรายงานผล ปจจัยที่สําคัญคือ องคกรมีการ
รายงานผลเพื่อปรับปรุง การทํางานขององคกร และเพื่อเสนอผลการปฏิบัติง านเพื่อใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสมเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน รวมถึงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Roh et al., 2015; Calabrese et al., 2015;
Dean et al., 2014; Abolfazl Miria et al., 2014) การบริหารทุน และผลตอบแทน ปจจัยที่สําคัญ
คือ มีการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของวิสาขา ภูจินดา,
(2555) ที่กลา ววาการลงทุ น ตองมีการลงทุนอยางพอประมาณมีความสมเหตุสมผล ไมลงทุนเกิ น
ศักยภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑขององคการ องคกรมีการแสวงหากําไรที่เหมาะสมกับการลงทุน
ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควร พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Kim et al., 2012; Hargis and
Bradley, 2011 )
อภิปรายผลดานการจัดการเครื่องมือที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในการจัดการดานเครื่องมีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น การจัดการที่จะ
สงผลการคุณภาพในการทํางานขององคการ ตองประกอบดวย การจัดการดานโลจิสติกส การจัดการ
ลดความสูญเปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการดาน 3 ส โดยพบวาดาน การจัดการโลจิสติกส
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ โดยการจัดการโลจิสติกสเปนเรื่องของการจัดการ
ดานทรัพยากร เวลา และระยะทาง โดยกระบวนการโลจิสติกสเริ่มตั้ง แต กระบวนการจัดซื้อวัสดุ
กระบวนการผลิต ขนสง จนไปถึงการสงมอบที่มีประสิทธิภาพ โดยการสงมอบที่มีประสิทธิภาพโดย
คํา นึง ถึ ง สิ่ ง แวดลอ มจะส ง ผลให เ กิด การจั ดการส ง มอบสิ น คา ที่ มีคุ ณ ภาพและมีค วามเปน มิ ตรต อ
สิ่งแวดลอมสูลูกคา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Prajogo, 2016; Ferrera et al., 2012;
Rothrock, 2014; Liu, 2011)
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การลดความสูญ เปลา เปนปจจัยสําคัญคือ การออกแบบที่ตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา โดยลดการผลิตสวนเกินที่ไ มตอบความตองการของลูกคา และมีกระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพเกิดความสูญเสียทรัพยากรเปนศูนย โดยพบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Alwan
et al., 2016; Alkaff et al., 2016; Arslankaya and Atay, 2015; Mohd Salleh et al., 2012)
การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน ปจจัยสําคัญคือ องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม
มาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ที่องคกรกําหนดไว องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม
มาตรฐานที่หนวยงานภาครัฐความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมวางไว โดยพบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (Ferreira et al., 2014; Joy Haas and Yorio, 2016) 3.4) โดยการทํางานที่มีคุณภาพจะ
ทําใหเกิดความพอใจตอลูกคา รวมถึงสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ อันนําไปสูความจงรักภักดี
ตอตราสินคา พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และ ธีระวัฒ น จันทึก (2559)
การจัดการดานเสริมสรางการทํางาน โดยปจจัยที่คือ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูบริโภค และมีความสมดุลระหวางการทํางานของบุคคลากร การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และผูบริโภค และชุมชนไดอยางเหมาะสม โดยพบวาสอดคลองกับงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (Joy Haas and Yorio, 2016; Collins and Junghans, 2015; Luo et al., 2011)
โดยจากการอภิ ป รายผล จะเห็ น ได ว า การจั ด การด า นระบบความคิ ด แห ง คุ ณ ภาพ
ประกอบดวย ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบ
ตอสัง คม และการจัดการสีเขียว การจัดการดานการบริหารงานประกอบดวย การวางแผน การจัด
โครงสรางองคการ การสนับสนุนการทํางาน การสื่อสารและการประสานงาน การรายงานผล การ
บริ ห ารทุ น และบริ ห ารผลตอบแทน การจั ด การด า นเครื่ อ งมื อ แห ง คุ ณ ภาพ ประกอบด ว ย การ
จัดการโลจิสติกส การจัดการลดความสูญเปลา การจัดการควบคุมคุณภาพ และ 3 ส นั้นสงผลใหเกิด
การจัดการที่มีคุณภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยสามารถอธิบายไดดังแผนภาพที่ 37
ผลการวิจัย จากการสังเคราะหเอกสาร รวมกับการวิจัยแบบอนาคต EDFR และแบบ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน CFA พบวาการจัดการคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น
ตองประกอบดวย การจัดการเพื่อพัฒนาทักษะใหแกผูบริหารดวยกัน 3 ดาน เพื่อนํามาสูการจัดการ
คุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
อภิปรายผลดานผลลัพธของการจัดการแหงคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในดานผลลัพธการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวนั้น พบวา การจัดการแหงคุณภาพทั้งดาน
ระบบความคิด ดานการบริหารงาน และดานเครื่องมือ ที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผล
นําไปสูการจัดการที่มีคุณภาพ ประกอบดวย การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพ
รวม การจัดการที่นําไปสูนวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน และการพัฒนาองคกร รวมถึงการจัดการ
อยางยั่งยืน โดยผลดานการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหองคกรธุรกิจ ตระหนักถึงความ
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จําเปน ในการผลิตสิน คาที่เปน มิตรตอสิ่ง แวดลอม และผูบริโภคหันมาใหความสําคัญ ในการบริโภค
สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น โดยเกิดการใชปจจัยการผลิตไดอยางคุมคายิ่ง ขึ้น และลดกาซ
คารบอนไดออกไซดืในกระบวนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอผูบริโภคเนื่องจาก
แนวคิดนี้ทําใหเกิดการใชพลังงานที่ตอบโจทยผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (Alkaff et al., 2016;
Alwan et al., 2016; Nielsen et al., 2016)
ผลดานการจัดการคุณภาพรวม การจัดการคุณภาพรวมเปนแนวคิดการจัดการเพื่อมุง
ไปสูมาตรฐานในการทํางานอยางมีคุณภาพตอบความตองการของลูกคา โดยมีการวางแผน การดําเนินการ
การควบคุม และปรับปรุงในการทํางานเพื่อตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น โดย
การจัดการนี้จะเห็นไดการการจัดการที่มีคุณภาพตองเริ่มตั้งแตการศึกษาความตองการของลูกคา และ
นําไปสูการทํางานกระบวนการทํางานอยางมีคุณภาพ และสงผลใหลูกคาไดรับสินคาที่มีคุณภาพตอบ
ความตองการลูกคา (Nielsen et al., 2016; Seal and Mattimoe, 2014; Sanchez et al., 2013)
ผลดานการจัดการนวัตกรรมจะชวยนําไปสูความทันสมัยใหกับผูบริโภค อีกทั้งยังชวยใหผูบริโภค
เกิดการประหยัดการใชทรัพยากรจากนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไมวาจะเปนทั้งทางดาน การนําพลังงาน
หมุนเวียนกลับมาใชใหมจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย หรือ การสรางนวัตกรรมนิเวศอัจฉริยะ
ชวยตอบสนองใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาไดอยางเหมาะสมกับผูใชงาน เชน ระบบปรับอากาศที่ปรับ
ตามอุณหภูมิของผูอยูอาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ( Cheng et al., 2014; Ferrera et al., 2012)
ผลดานการจัดการหวงโซอุปทาน นั้นสามารถชวยตอบสนองความตองการของลูกคา
ตั้งแตตนน้ํา ไปถึงปลายน้ํา โดยการจัดการที่ทําใหเกิดคุณคาในหวงโซนั้น เริ่มตั้งแตการศึกษาความ
ตองการลูกคา แลวนําความตองการของลูกคามาออกแบบ โดยตองคํานึงถึงความมีคุณภาพควบคูไป
ดวย และนําสูกระบวนการผลิต สง มอบสูลูกคา ไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑที่ไดสงมอบ
ใหลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากที่สุด (Bush et al., 2015; Merad, et al.,
2014; Vatalis et al., 2013)
ผลดานการพัฒนาองคกร การพัฒนาองคกรเปนการจัดการที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่จะชวย
ใหองคกรกาวหนา และสามารถแขงขันไดอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาองคกรตองอาศัย ภาวะผูนํา
การจัดการคนเกง และการบริหารองคกร รวมไปถึงการจัดการความตอเนื่อง คือการจัดการที่ชวยให
องคกรบริหารงานในสถานการณตางๆไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ ไมเกิดภาวการณหยุดการทํางาน
โดยตองอาศัยการจัดการความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤต (Tajuddina et al., 2015) โดยตองมี
การนําระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปญหาในสถานการณ ที่
เกิดขึ้น (Wenzel, 2016; Chang et al., 2015; Ruff, 2015)
ผลด า นการจั ด การอย า งยั่ ง ยื น ส ง ผลให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ภายในองค ก รจากการใช
งบประมาณที่เหมาะสม มีการออกแบบลงไปในการจัดซื้อจัดจางการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ
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สามารถควบคุ ม และลดความสู ญ เสี ย จากการใช ง บประมาณที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ลดการสู ญ เสี ย
งบประมาณ และใชประโยชนจากงบประมาณไดสู งสุด (วิทยา จันทรแดง และจํานงค อดิวั ฒนสิทธิ์ ,
2555; วิสาขา ภูจิ นดา, 2555) รวมถึง ทําใหเ กิดความยั่ง ยืน ทั้ง ทางดานสัง คม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม (Zhang et al., 2016; Buxel et al., 2015; Calabrese et al., (2015)
ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
โดยการวิจัย เพื่อการจัดการแหงคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น สงผลให
เกิดการจัดการคุณภาพรวมรวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหมๆ อันนํามาสูการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางมีคุณภาพ และชวยพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันใหกับองคกรได โดยไมเคิล อี พอรต
เตอร (Porter, 1985) กลาววากลยุทธการแขงขันนั้นตองประกอบดวย การมุงตนทุน มุงสรางความ
แตกต า ง และการมุ ง สู ลู ก ค า โดยการมุ ง ลดต น ทุ น ได นั้ น ต อ งมี ก ารออกแบบและปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยใชแนวคิดในการลดตนทุนและควบคุมคุณภาพในหวงโซอุปทาน (Jabbour et al.,
2016) เพื่อสรางความคุมคาใหแกผลิตภัณฑ และการสรางความแตกตางเพิ่มคุณคาโดยการใชแนวคิด
การจัดการนวัตกรรมในการจัดการในหวงโซอุปทาน เพื่อใหเกิดเปนหวงโซแหง คุณคา อีกทั้งพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่องโดยใชแนวคิดพัฒ นาองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา และการใชแนวคิดหลักการยั่ง ยืนเพื่อสรางสรางสมดุลใน
องคกร และสรางความสมดุลใหแกเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม (Jackson et al., 2016) โดยจะ
เห็น ไดวาการจัดการแหง คุณภาพสีเขียว จะสง ผลใหเกิดการลดการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตอบความคุมคาใหแกผูบริโภค โดยจากการวิจัยพบวาการจัดการแหง
คุณภาพมุงสูสีเขียว ประกอบดวยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3 ดานดวยกัน ไดแก การจัดการดาน
ระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว การจัดการดานบริหารงานแหงคุณภาพสีเขียว และการจัดการดาน
เครื่องมือแหงคุณภาพสีเขียว
โดยการจัดการแหงคุณภาพสีเขียวทั้ง 3 ดาน ตองมีการจัดการแหงคุณภาพมาใชในทั้ง 3
ดาน และทุกกระบวนการในการทํางาน โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการวางแผน (Plan: P) การปฏิบัติตาม
แผน (Do : D) การตรวจสอบการทํางาน (Check : C) และการปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม
(Action : A) กับเปาหมายขององคกรที่มุงสูการตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
การจัดการที่นํามาสูการจัดการระบบความคิดแหงคุณภาพสีเขียว ตองประกอบไปดวย
ดานระบบคิดแหงคุณภาพ ไดแก ภาวะผูนํา การจัดการคนเกง องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูใน
องคกร ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว ดานการบริหารงานแหงคุณภาพ ไดแก การ
วางแผน การจัดโครงสรางองคกร การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุน
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และผลตอบแทน และดานเครื่องมือแหงคุณภาพ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การจัดการความสูญ
เปลา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการ 3 ส โดยการจัดการทั้ง 3 ดานนี้ เปนการจัดการเพื่อ
นําไปสูการจัดการแหงคุณภาพมุงสูสีเขียว เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มความสามารถแขงขัน องคกร และเกิดความยั่งยืนแกองคกรขึ้นในระยะยาว
ดังภาพที่ 56 ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม

การจัดดการแห
การแหงง
การจั
ภาพมุงงสูสูสสีเีเขีขียยวว
คุคุณณภาพมุ

ภาพที่ 56 ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม

กลยุทธแหงคุณภาพมุงสูสีเขียว (Green QM Strategy)
จากการอภิปรายผลการวิจัยพบวา การจัดการที่มีคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่อนําไปสูความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมไดนั้น ตองทําใหประกอบการผลิตสินคาที่สามารถดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตอไปได โดยตัวองคกรนั้นตองการมีศักยภาพทางการแขงขัน และสามารถพัฒนาองคกร
ตอไปไดอยางสมดุล และเกิดความยั่งยืน โดยการที่องคกรจะมีความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
ทั้งทางดานตนทุน สรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑของตนเองเมื่อเทียบกับคูแขง รวมถึงมุงลูกคา
(porter,1985) และสามารถตอบความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง รวมถึงสรางความสมดุลใน
การบริหารงานองคกร เพื่อนําองคกรไปสูความยั่งยืนการจัดการคุณภาพเพื่อมุงสูการตอบสนองความ
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ตองการของลูกคานั้น เปนการชวยทําใหเกิดการลดตนทุน เนื่องจากการจัดการที่มีคุณภาพจะชวยให
เกิดการตนทุน และเกิดความคุมคาตอลูกคา อีกทั้งชวยใหเกิดคุณภาพมีคุณคาตอบความตองการของ
ลูกคา และสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น ทําใหเกิดความแตกตางในผลิตภัณฑได โดย
การจัดการที่มีคุณภาพและเกิดความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอบ
ความตองการของลูกคา และเกิดความยั่งยืนในตัวองคกร ตองเกิดจากการจัดการคุณภาพอยางเปน
ระบบทั่วทั้งองคกร (Cheng et al., 2014) เพื่อนําองคกรไปสูเปาหมาย 3 ดาน ประกอบดวย มี
ศักยภาพทางการแขงขัน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน โดยมีการนําการจัดการแหงคุณ
ภาพสีเขียว ทั้งทางดานความคิด ทางดานการบริหารงาน และทางดานเครื่องมือ มาใชในการจัดการ
กลยุทธแหงคุณภาพมุงสูสีเขียวอยางมีคุณภาพ และเปนระบบ
ตารางที่ 56 กลยุทธการจัดการคุณภาพมุงสูสีเขียว
เปาหมาย

กลยุทธ

ตอบความตองการ
ลูกคา

การจัดการ
แขงขัน

แนวทางการจัดการ
ลดความ
สูญเปลา

ลดการใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตร รวมถึงรักษา
ทรัพยากรที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตร รวมถึงสรางนวัตกรรมใหม
เพื่อเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ระยะสัน
การวางแผนการจัดการสภาวะวิกฤต และมีความเสี่ยง
การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองคการ
ระยะยาว
โดยมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน และพอประมาณ รวมถึง
ภายในองคการ
มีความรู คูคุณธรรม
สภาวะภายนอก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
เพิ่มคุณภาพ

ตอบความตองการ
ลูกคาอยางตอเนื่อง
การจัดการอยาง
สมดุล

การพัฒนา
องคการ
การพัฒนา
อยางยั่งยืน

จากตารางที่ 56 ตารางการแบงกลยุทธการจัดการคุณภาพมุงสูสีเขียว 3 กลยุทธมีรายละเอียดดังนี้
1) พัฒนาศักยภาพการแขงขัน การดําเนินกิจกรรมขององคกรยอมหลีกเลี่ยงไมได ในการ
เผชิญ สภาวะการแข ง ขัน ดัง นั้ นการจะดํ าเนินกิจ การไปได องคกรต องมีการสรางความไดเปรีย บ
ทางการแข ง ขัน ทั้ ง ด า น ความได เ ปรี ยบทางดา นต นทุ น ความได เปรีย บทางด านการสร างความ
แตกตาง และความไดเปรียบทางดานมุงสูความตองการลูกคา (Porter, 1985) โดยจาการวิจัยพบวา
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบทั้ง 3 ดาน ตองมีกลยุทธสําคัญ ประกอบดวย 2 สวน คือ การลดการใช
ทรัพยากร เพื่อลดผลกระทบการการทําลายสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และการเพิ่มการใชทรัพยากรที่มี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อสรางคุณคาใหแกผูบริโภค
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โดยในการลดความสูญเปลาการใชทรัพยากร นั้นจะทําใหองคกรเกิดการประหยัดลงใน
การใช ท รั พ ยากร ซึ่ ง การลดการใช ท รั พ ยากรได นั้ น ต อ งมี ก ารจั ด การแห ง คุ ณ ภาพทั้ ง 3 ด า น
ประกอบด วย ด านระบบความคิดแหง คุ ณภาพ ดา นระบบการบริ หารงานแหง คุ ณภาพ และดา น
เครื่องมือแหงคุณภาพ เพื่อใหเกิดแนวทางในการศึกษาและหาวิธีการเพื่อเกิดการลดใชทรัพยากรอยาง
คุมคา เกิดความประหยัด และนําไปสูความคุมคาตอบความตองการของผูบริโภค
และการใชแนวทางการเพิ่มคุณภาพใหกับทรัพยากรและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยมีการนําการจัดการแหงคุณภาพทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย ดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ดาน
ระบบการบริห ารงานแหง คุณ ภาพ และด านเครื่อ งมื อแหง คุณ ภาพ มาจัด การ เพื่ อใหเ กิด การใช
ทรัพยากรอยางมีคุณภาพ เพื่อสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค
อย า งมี คุ ณ ภาพ โดยป จ จุ บั น คนรุ น ใหม ไ ด เ ห็ น คุ ณ ค า ของสิ่ ง แวดล อ ม ได หั น มาสนใจและให
ความสําคั ญ ตอ สิ่ง แวดล อมยิ่ ง ขึ้น เนื่ องจากเห็นวา ผลิ ตภัณ ฑที่เ ปนมิ ตรต อสิ่ง แวดลอมชวยทําให
สุขภาพดี โดยเฉพาะที่พักอาศัย ทําใหนาอยูขึ้น
2) การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ในการที่องคกรดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น สิ่ง
สํ า คั ญ คื อ การตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภค โดยความต อ งการของผู บ ริ โ ภคนั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพราะตองเผชิญกับการแขงขันกับองคกรตางๆ ที่สรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ดังนั้น องคกรตองมีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ในการ
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องนั้น มีกลยุทธสําคัญ ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน เพื่อใชในการพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ระยะสั้นไดแก กลยุทธ การจัดการความตอเนื่อง ใน
การดําเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิ จระยะสั้น เพื่อสูเปาหมายระยะยาวนั้น กลยุทธการจั ดการความ
ตอเนื่อง ถือเปนสวนสําคัญ เนื่องจากองคกรตองเผชิญกับปญหาเพื่อแกไขสถานการณอยูเสมอ โดย
การกอสรางคอนโดมิเนียมนั้นตองเผชิญกับสถานการณที่คาดการณไมไดเชน แผนดินไหว และน้ําทวม
ดังนั้น องคกรตองมีการจัดการสถานการณได โดย การจัดการความตอเนื่องไดตองอาศัย การวางแผน
ที่ดี คนเก ง ที่มีศักยภาพ และการจัดการความรูข ององคกร โดยมีร ะบบสารสนเทศที่ดี และมีการ
วางแผนที่ดีเพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได
และกลยุทธระยะยาว เปนการนําแนวคิดการพัฒนาองคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกรมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา กลยุทธการพัฒนาองคกรประกอบดวย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะพัฒนาคนเกง เนื่องจากคนเกงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสําหรับ
องคกร และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหคนเกงสามารถอยูไดในองคกร
3) การพัฒนาอยางสมดุลยั่งยืน ในปจจุบันองคกรตางๆ ยอมตองการความสมดุลยั่งยืน
ใหแกองคกร เนื่องจาก ความสมดุลจะชวยใหองคกรมีเสถียรภาพในการทํางาน สามารถเผชิญ กับ
สถานการณความเสี่ยง และปรับตัวอยูรอดได และเกิดความยั่ง ยืนแกองคกร โดยกลยุทธการสราง

237
ความยั่ง ยืน แบง เปน 2 สวน จากภาพที่ 57 ไดแก การสรางความยั่ง ยืนในตัวองคกร ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และการสรางเกิดความยั่งยืนแกสังคมสวนรวม สําหรับการสรางความยั่งยืนในตัว
องคกร ตองใชแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 หวง ไดแก ความมีเหตุผล ความ
พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน เพื่อใหเกิดความสมดุลในองคกร องคกรมีการบริหารทรัพยากรอยาง
สมเหตุส มผล และป องกั นความเสี่ย ง และ 2 เงื่ อนไข ไดแก มี ความรู คุ ณธรรม เพื่ อเสริมสรา ง
ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร โดยในการทําใหองคกรเปนองคกรที่มีความรู และมีคุณธรรมไดนั้น ตอง
อาศัย แนวทางขององคกรแหงการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางเกิดความยั่งยืน
ภายในองค ก รนั้ น ส ง ผลให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น แก ส ว นรวม โดยต อ งอาศั ย การจั ด การความยั่ ง ยื น
ประกอบดวย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจ

สังคม

มีเหตุผล พอประมาณ
มีภูมิคุมกัน
มีความรู
คุณธรรม

สิ่งแวดลอม

ภาพที่ 57 ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม

การโดยแนวคิดเพื่อใหเกิดการจัดการอยางยั่งยืนที่สําคัญ คือการจัดการสีเขียว ที่ชวย
สงผลใหมีการจัดการที่มีคุณภาพทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทางดานเศรษฐกิจนั้น
การจัดการที่มีคุณภาพจะมุงไปที่การสรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก โดย
สามารถสรางความคุมคา และคุณคาใหลูกคา โดยในการกระบวนการสรางผลิตภัณฑ และผลผลิตตอง
ไมมีผลกระทบดานลบตอสังคม และไมทําลายสิ่งแวดลอม แตตองสรางประโยชนใหสังคม และมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรวมดวย
ขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อใหผูประกอบการเห็นความสําคัญ และมีแนวทางในการ
พัฒ นาผลิตภัณฑ ที่เปน มิ ตรตอสิ่ ง แวดลอม โดยในการพัฒนาผลิต ภัณฑที่มี คุณภาพจะมุง ถึ ง ความ
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ตองการของลูกคาเปนหลัก สวนลูกคาจะมองถึงประโยชนการใชงานเปนหลัก ดังนั้น ภาครัฐจึงมีสวน
สํา คั ญ ที่ ทํา ให ผู ประกอบการ และลู ก ค ามี ค วามรับ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม โดยคํ า นึ ง ความเปน มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม มีความตะหนักรู และมีจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม จึงขอเสนอแนะแนวทางดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการบริหารจัดการ
1.1 หนวยงานเอกชน
หนวยงานเอกชนควรมีการจัดการอยางมีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยตองมี
การคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค เพราะการผลิตที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น ถาหาก
ผูผลิต ผลิตสินคาที่ไมตอบความตองการของผูบริโภคแลวนั้น ทําใหทรัพยากรที่นํามาใชในการผลิต
เกิ ด การใชท รั พ ยากรอย า งสู ญ เปล า ถื อ ไดว า กระบวนการในการผลิ ต นี้ ไ มเ กิ ด ความเป น มิ ต รต อ
สิ่ง แวดลอ ม ดั ง นั้ น แลว สิ่ง ที่ สํา คัญ สําหรับ การผลิตสิ นค าที่ เปน มิต รต อสิ่ ง แวดล อมตองตอบความ
ตองการของลูกคา อีกทั้ง ยังตองมีความรูความเขาใจถึง ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรวมเขาไปดวย
เพื่อใหเกิดการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง ไมวาจะเปนความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา
อัน นํามาสู การออกแบบเชิง นิเวศ นวัตกรรมนิเวศอัจฉริยะ รวมถึง ความรูเรื่องโลวคารบอน เพื่ อ
นํามาใชในกระบวนการผลิตตั้งแตการออกแบบ การผลิต ไปจนถึงการสงมอบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่ง แวดล อม และหนวยงานภาคเอกชนควรมีการบริ หารที่มีก ารประสานงานกั บภาครัฐ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการกอสรางคอนโดมิเนียมนั้น ตองมีการจัดสรรพื้นที่ และการกอสราง
ในพื้นตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ของทั้งระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ซึ่งตองมีการประสานงานแตละหนวยงานไดอยางสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ โดย
การกอสรางนั้น ผูผลิตไมเพียงแตตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเทานั้นแตตองคํานึง ถึง
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในบริบทวัฒนธรรมรวมเขาไปดวย เนื่องจากการกอสรางตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับเอกลักษณทางวัฒนธรรมโดยรอบเพื่อรักษาอัตลักษณของเมืองใหยังคงอยูอยางยั่งยืน
1.2 หนวยงานภาครัฐ
ภาครัฐตองมีสวนรวมในการผลักดันใหผูประกอบการเห็นความสําคัญของความเปนมิตร
ตอสิ่ง แวดลอม โดยเริ่ มตั้ง แต สนับสนุ นภาคเอกชน เชน ลดภาษี หรือใหร างวัลการันตี หรือการ
ควบคุม โดยการเพิ่มภาษี ไปจนกระทั่งหาแนวทางใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
แทจ ริง จนนํ าไปสู จิต สํา นึก ที่ดี ตอ สิ่ง แวดล อม และหาแนวทางส ง เสริ มใหอ งค กรอิส ระ และภาค
ประชาชน ที่ใสใจสิ่งแวดลอมมีการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหองคกรอิสระ ชวยเปน
องคกรในการตรวจสอบการทํางานของภาคเอกชน และชวยสงเสริมภาคชนที่มีทํางานอยางมีคุณภาพ
เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม เช น ถ า ยทอดการทํ า งานของบริ ษั ท เอกชนที่ ทํ า งานอย า งเป น มิ ต รต อ
สิ่ง แวดลอม และบริษัทเอกชนที่ทํางานโดยมีการทําลายสิ่ง แวดลอมใหกับประชาชน และผูบริโภค
ไดรับทราบ รวมถึงสรางพื้นที่ใหผูบริโภค สามารถรองเรียน ในการบริโภคสินคาที่ไมมีคุณภาพ รวมไป

239
ถึงสินคาที่ทําลายสิ่งแวดลอมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม เพื่อใหภาคเอกชนผลิตผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
2.ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชงาน
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวใน
กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมนั้น ประกอบดวยการจัดการแหงคุณภาพ 3
ดาน ดานการจัดการระบบความคิด แหง คุณภาพ มีปจจัยสําคั ญ คือ ภาวะผูนํา การจั ดการคนเก ง
องคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรู ความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการสีเขียว ดานการ
จัดการการบริหารงานมีปจจัยสําคัญ คือ การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การสนับสนุนการ
ทํางาน การสื่อสารและการประสานงาน การรายงานผล การบริหารทุน และบริหารผลตอบแทน ดาน
การจัดการเครื่องมือแหงคุณภาพมีปจจัยสําคัญคือ การจัดการโลจิสติกส การจัดการลดความสูญเปลา
การจัดการควบคุมคุณภาพ และ 3 ส โดยการจัดการแหงคุณภาพทั้ง 3 ดานตองมีการจัดการอยาง
เปนระบบ โดยมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเริ่มตั้งแต ศึกษาความตองการของลูกคา รวมกับการ
จั ด การด า นความเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ นํ า มาวางแผน และออกแบบการผลิ ต ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการผลิตสินคาเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมและมีความยั่งยืนนั้นตอง
คํานึงถึงความสมดุลระหวาง องคการ บุคลาการในองคการ ทรัพยากร และลูกคาไดอยางสมดุล โดย
องคกรตองคํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อภาพลักษณที่ดีตอองคกร และสงผลสูความยั่งยืนของ
องคกรอัน เปน เปาหมายสูง สุดในองคการยุคที่มีภาวะการแขง ขันที่รุนแรง และความตองการของ
ผู บ ริ โ ภคมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว รวมถึ ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค ก ารอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคนเกงเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยเพื่อยืนยันความตองการใชงานของตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม โดยการวิเคราะหความ
ตองการสําหรับผูบริหารวามีความตองการนําตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว
ไปใชงาน หรือไม ดวยโปรแกรมแทม (Technology Acceptance Model :TAM) เพื่อยืนยันความ
เหมาะสมตอ องค การของตัวแบบการจั ดการคุณ ภาพของระบบบริ หารงานสีเขี ยว รวมถึง วิ ธีการ
ปรับปรุงตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารองคการมากขึ้น และหาแนวทางสงเสริมใหองคการไดมี
การจัดการคุณภาพสีเขียวยิ่งมาก
ควรมีก ารวิจั ยเพื่ อหาแนวทางสง เสริม ให ภาครัฐ ทํา งานอย างมีป ระสิทธิ ภาพ ในการ
สงเสริมใหผูประกอบการมีการสรางผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งทางดานกระบวนการ
ผลิต และผลผลิต และควรหาแนวทางสงเสริมประชาชนมีความใสใจในความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย
เจ า ของ บริษั ท สุช าวิ เนตร และ ลาศนจั น ทร
จํากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภท
บานจัดสรร และคอนโดมิเนียม
เจ า ของ บริ ษั ท สมชายพั ฒ นาก อ สร า ง จํ า กั ด
ประกอบธุร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรัพ ย ประเภทบ า น
จัดสรร และคอนโดมิเนียม
เจาของ บริษัท อินฟนิ ตี้ จํากัด ประกอบธุร กิ จ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ประเภทบ า นจั ด สรร และ
คอนโดมิเนียม
เจาของ บริษัทอิมอัมพรเคหการ 1986 จํากัด
ประกอบธุร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรัพ ย ประเภทบ า น
จัดสรร และคอนโดมิเนียม

กลุมผูบริหารระดับกลาง ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
EDFR
ชื่อ – สกุล
5. คุณนฤดม วงษพันธ
6. ดร.ธงชัย ทองมา

รอบที่ 1
สัมภาษณ

รอบที2่
แบบสอบถาม









ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย
กรรมการผูจัดการบริษัท แลนดแอนเฮาส มหาชน
จํากัด และที่ปรึกษาบริษัท ภานน จํากัด
ผูอํานวยการ ฝายบริหารงานสํานักงานกองทุน
บํานาญขาราชการ
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EDFR
ชื่อ – สกุล
7. ดร.ณรงค ศรีเกรียงทอง

8. คุณธนากร บูรณศิริ

รอบที่ 1
สัมภาษณ




ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย
รอบที2่
แบบสอบถาม

รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทในเครือเอ็มซี
ไอซีกรุป, บริษัท โมเดิร นคาส อินเตอรเนชั่น
แนล คอสเมติคส จํากัด และ บริษัท ไลฟฟอรด
(ประเทศไทย) จํากัด
ผูบริหารบริษัท อชิเทค จํากัด


กลุ ม ผู บ ริ ห ารระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการทํ า งานเพื่ อ ในไปสู ก ารพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ชื่อ – สกุล
9. คุณบุญสง อนาบาล
10. คุณชนุรักษ โชติกุล
11. คุณชนัดดา อารียชน
12. คุณกาญจนา คันทวี

EDFR
รอบที่ 1
รอบที2่
สัมภาษณ แบบสอบถาม
















ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย
วิศวะกรโยธา บริษัท พฤกษา บริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท มหาชนจํากัด
ผูรั บ เหมาก อสร า งในธุ ร กิ จ อสัง หาริม ทรั พ ย
ประเภทบานจัดสรร และคอนโดมิเนียม
สถาปนิก บริษัท พฤกษา บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท มหาชนจํากัด
ผูจั ด การฝ ายการตลาด บริษั ท เกรท รีเ วนิ ว
พรอพเพอรตี้ จํากัด

กลุมลูกคา ที่มีที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
EDFR
ชื่อ – สกุล

รอบที่ 1
สัมภาษณ

รอบที2่
แบบสอบถาม

ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย

13. คุณนฤพนธ ตติยธานุกุล





ลูกคาคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

14. คุณนพมาศ เพ็ญพิบูลย





ลูกคาคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

15. คุณจันทรัตน รัชพงษรักษ





ลูกคาคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

16. คุณประเดิมชัย เพงรุงเรือง
วงค





ลูกคาคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

258
กลุมนักวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ในการจัดการคุณภาพในดานอาคารที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
EDFR
ชื่อ – สกุล
17. คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน
18. คุณพรธิดา เทพประสิทธิ์

รอบที่ 1
สัมภาษณ

รอบที2่
แบบสอบถาม









19. ดร.สุทธิชัย ปญญโรจน




ตําแหนงขณะดําเนินการวิจัย
รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย
ผูอํานวยการศูนยสิ่งแวดลอม
ผูบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากร และ
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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ภาคผนวก ข
ภาพการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
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ภาพการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในการวิจัยครั้ง นี้ผูวิจัย ไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญทุกทานเปนอยางดี ในการ
ใหทัศนะ แนวคิด แนวโนมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว
ในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม พรอมกันนี้ ผูวิจัยไดขออนุญาตผูเชี่ยวชาญ
ในการบัน ทึกเสียงและบัน ทึกภาพขณะดําเนินการสัมภาษณ และผูเชี่ยวชาญไดอนุญ าตใหทําการ
บันทึกได ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 1 การสัมภาษณ คุณสุชาดา ลาศนจันทร
เจาของ บริษัท สุชาวิเนตร และ ลาศนจันทร จํากัด
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ภาพที่ 2 การสัมภาษณ คุณจินตนา อินทักพัน
เจาของ บริษัท อินฟนิตี้ จํากัด

ภาพที่ 3 การสัมภาษณ คุณนฤดม วงษพันธ
กรรมการผูจัดการบริษัท แลนดแอนเฮาส มหาชน จํากัด และที่ปรึกษาบริษัท ภานน จํากัด
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ภาพที่ 4 การสัมภาษณ ดร.ณรงค ศรีเกรียงทอง
รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทในเครือเอ็มซีไอซีกรุป, บริษัท โมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล
คอสเมติคส จํากัด และ บริษัท ไลฟฟอรด (ประเทศไทย) จํากัด

ภาพที่ 5 การสัมภาษณ ดร.ธงชัย ทองมา
ผูอํานวยการ ฝายบริหารงานสํานักงานกองทุนบํานาญขาราชการ
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ภาพที่ 6 การสัมภาษณ คุณธนากร บูรณศิริ
สถาปนิค บริษัท อชิเทค จํากัด

ภาพที่ 7 การสัมภาษณ คุณกาญจนา คันทวี
ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทเกรท รีเวนิว พรอพเพอรตี้ จํากัด
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ภาพที่ 8 การสัมภาษณ คุณนฤพนธ ตติยธานุกุล
ลูกคาคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 9 การสัมภาษณ คุณจักรพันธ ภวังคคะรัตน
รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย
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ภาพที่ 10 การสัมภาษณ คุณพรธิดา เทพประสิทธิ์
ผูอํานวยการศูนยสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือในการวิจัยแบบอนาคต EDFR

267
แบบสัมภาษณสัมภาษณ EDFR รอบที่ 1
1. จากการวิจัยเอกสารจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสราง
แนวโนมตัวแบบการจัดการคุณภาพมุงสูการบริหารงานสีเขียวนั้น สรุปแลวไดแนวโนมที่นําไปสูการ
จัดการแหงคุณภาพสีเขียวได แบงออกเปน 2 ดาน รวมเปน 4 แนวโนมหลัก ประกอบดวย ดานที่ 1)
ตัวแบบที่ทําใหเกิดการจัดการคุณภาพที่มุงสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แบงเปน 3 แนวโนมหลัก
ประกอบดวย การจัดการดานระบบความคิดแหงคุณภาพ การจัดการดานการบริหารงานแหงคุณภาพ
และ ดานเครื่องมือแหงคุณภาพ โดยมี 17 แนวโนมยอยดานที่ 2) มี 1 แนวโนมหลัก คือผลลัพธของ
การจัดการคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมประกอบดวย 6 แนวโนมยอย
2. ผูเชี่ยวชาญมีทัศนะอยางไรเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพที่มุงสูคอนโดมิเนียมสีเขียวอยาง
เปนระบบ โดยเนนแนวโนมที่เปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูคอนโดมิเนียมสีเขียวอยางมีคุณภาพ (กรณีที่
ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวย หรือมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวโนมที่นําไปสูคอนโดมิเนียมสีเขียว และ
ผลลัพธของการจัดการคุณภาพสีเขียว ในแนวโนมหลักหรือแนวโนมยอย ใหผูเชี่ยวชาญแสดงทัศนะ
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตางๆในแนวโนมนั้นๆ เพื่อเพิ่มเติม หรือปรับลดแนวโนมตามทัศนะของ
ผูเชี่ยวชาญ)
แนวโนมดานการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว
แนวโนมหลัก
แนวโนมยอย
1. ภาวะผูนํา
2. การจัดการคนเกง
การจัดการดานระบบความคิด 3. องคกรแหงการเรียนรู
แหงคุณภาพ
4. การจัดการความรู
5. ความรับผิดชอบตอสังคม
6. การจัดการสีเขียว
7. การวางแผน
8. การจัดโครงสราง
9. การสั่งการ
การจัดการดานการบริหารงาน
10. ดานการสนับสนุน
แหงคุณภาพ
11. การติดตอสื่อสารและการประสานงาน
12. การรายงานผล
13. การบริหารทุน และผลตอบแทน
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แนวโนมหลัก

แนวโนมยอย
14. การจัดการโลจิสติกส
15. การจัดการลดความสูญเปลา
การจัดการดานเครื่องมือ
16. การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน
แหงคุณภาพ
17. การจัดการดาน ความสะดวก สะอาด สะสาง สุขภาวะ
สรางนิสัย
1. การจัดการสีเขียว
2. การจัดการคุณภาพโดยรวม
ผลลัพธของการจัดการคุณภาพ 3. การจัดการนวัตกรรม
สูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 4. การจัดการหวงโซอุปทาน
5. การพัฒนาองคกร
6. การจัดการความยั่งยืน
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม”
คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ เกิดขึ้นจากผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ และระบบบริหารงานสีเขียว รวมไปถึงมีความรูเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ประเภทคอนโดมิเนียม และอาคารสีเขียว เพื่อนํามาสัง เคราะหเปนองคประกอบของตัวแบบการ
จั ด การคุ ณ ภาพของระบบบริ ห ารงานสี เ ขี ย ว ในกลุ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ป ระเภท
คอนโดมิเนียม โดยมี วัตถุประสงค เพื่อให ผูเชี่ยวชาญ ที่ มีความรูและประสบการณ ไดประเมิน ว า
องคประกอบแตละดานนั้นมีสวนสําคัญใหเกิดการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวมาก
นอยเพียงใด ประกอบดวย ดานระบบความคิดแหงคุณภาพ ดานการบริหารงานแหง คุณภาพ และ
ดานเครื่องมือแหงคุณภาพ และผลลัพธที่เกิดจากการจัดการแหงคุณภาพสีเขียว จากนั้นผูวิจัยจะนําไป
วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูล จัดทําเปนตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสี
เขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมตอไป
แบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปน 2 สวนประกอบไปดวย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบที่ใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมตอไป
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง ที่สละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามนี้
นาย วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
ผูวิจัย
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็น ที่มีตอองคป ระกอบที่ใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
คําชี้แจง: ขอมูลตอไปนี้ ทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้เพียงใด โปรดตอบโดยทาเครื่องหมาย  ลง
ในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอคิดเห็น
องคประกอบหลัก 1. ดานการจัดการระบบ
ความคิดที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.1 ภาวะผูนํา
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสราง
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4. ผูบริหารมีความสามารถในการผลักดัน
องคกรใหไปสูเปาหมายในการผลิต
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
องคประกอบยอย 1.2 การจัดการคนเกง
5. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูที่มี
ศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
6. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถ
ใหกับผูที่มีศักยภาพในดานผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
7. องคกรมีการใหรางวัลแกผูที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
8. องคกรสามารถจูงใจคนที่มีศักยภาพ
เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ใหอยูกับองคกร
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องคประกอบยอย 1.3 องคกรแหงการเรียนรู
9. เปนองคกรที่มีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับ
การสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
10. เปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
11. ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆที่ทํา
ใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
12. เปนองคกรที่มีความคิดเชิงระบบ บูรณา
การ(มีความคิดเปนระบบ แบบมองภาพรวม
และเปนขั้นตอน) เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.4 การจัดการความรู
13. มีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยาง
เปนระบบ
14. มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับ
การสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
15. มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ใน
เรื่องของความตองการของผูบริโภคที่มีตอ
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.5 ความรับผิดชอบตอ
สังคม
16. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใช
ทรัพยากรที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชนลดวัสดุที่
กิจกรรมการผลิตทําใหเกิดคารบอนไดออกไซน
จํานวนมาก
17. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใช
ทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน มีการ
นําเครื่องมาบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรม
กอสราง
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18. เปนองคกรที่ทําใหลูกคาเห็นคุณคาใน
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
19. เปนองคกรที่ประกอบธุรกิจดวยความเปน
ธรรมทั้งตอบุคคลากรในองคกร และตอผูบริโภค
องคประกอบยอย 1.6 การจัดการสีเขียว
20. องคกรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียม และกระบวนการทํางานเพื่อให
เกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
21. องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรม ระบบ
นิเวศ อัจฉริยะ(ECO -SMART) เชน กระจก
เปลี่ยนสีไดตามระดับความเขมของแสงแดด
22. องคกรพยายามลดการใชทรัพยากรที่ไม
กอใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
23. องคกรพยายามเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เชน เพิ่มพื้นที่ตนไมใน
คอนโดมากขึ้น
องคประกอบหลัก 2. ดานการจัดการ
บริหารงานที่มีคุณภาพสูค วามเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.1 การวางแผน
24. องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพขององคกร
ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
25. องคกรมีการวิเคราะหความตองการของ
ลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
26. องคกรมีการหมอบหมายหนาที่ ใหกับ
บุคคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถของ
บุคลากร เพื่อปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
27. องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรได
อยางคุมคา ในการผลิตคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
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ตอสิ่งแวดลอม
28. องคกรมีการวางแผนการดําเนินงานภายใต
สถานการณที่คาดการได และวางแผนการ
ดําเนินงานภายใตสถานการณที่ไมสามารถคาด
การได ไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.2 การจัดโครงสราง
29. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มีความ
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
30. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ที่มีกลุม
งานในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในโครงสรางองคกร
31. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มุงสู
ความตองการของลูกคา สําหรับคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.3 ดานการสนับสนุน
32. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถให
บุคคลากรมีความรู และมีความเชี่ยวชาญดาน
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
33. องคกรมีการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแก
บุคคลากร ในการทํางานสรางคอนโดมิเนียมที่มี
คุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
34. องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความ
สะดวกในการทํางานและใหสวัสดิการตางๆ แก
พนักงาน ในการทํางานสรางผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.4 การสั่งการ
35. ผูบริหารมีการตัดสินใจวางแผนการทํางาน
ใหแกบุคลากรในองคกรไดอยางเหมาะสม เพื่อ
นําไปสูผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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36. ผูบริหารมีการสั่งการแกบุคคลากรไดอยาง
เหมาะสมตามโครงสรางหนาที่ในการจัดการ
อยางมีคุณภาพเพื่อนําไปสูผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
37. ผูบริหารสามารถจูงใจบุคคลากรใหทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อนําไปสูผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.4 การติดตอสื่อสาร และ
การประสานงาน
38. องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือกันระหวางบุคคลในองคกร เพื่อให
เกิดการทํางานในการสรางคอนโดมิเนียมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
39. องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือกันระหวางองคกรกับองคกรอื่น
รวมถึงภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางรู
คุณคามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
40. องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไปยัง
ลูกคาใหรับรูถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ
องคกร
องคประกอบยอย 2.5 การรายงานผล
41. องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุงการ
ทํางานขององคกร ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
42. องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหผลตอบแทน ที่เหมาะสมเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจในการทํางาน ในการสรางคอนโดมิเนียม
ที่มีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
43. องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบ
ผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา
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องคประกอบยอย 2.6 การบริหารทุน และ
ผลตอบแทน
44. องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรที่ลด
การใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
45. องคกรมีการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของบริษัท ไมลงทุนเกินกําลังในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
46. องคกรมีการแสวงหากําไรที่เหมาะสมกับ
การลงทุน ไมมุงหวังผลกําไรเกินสมควรการ
สรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบหลัก 3. ดานการจัดการเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 3.1 การจัดการโลจิสติกส
47. องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสราง
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด
48. องคกรมีการขนสงทีล่ ดการใชพลังงานที่
กอใหเกิดสารคารบอนไดออกไซดใหไดมากที่สุด
49. องคกรมีการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ และ
ทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 3.2 การลดความสูญเปลา
50. องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดความเสียหายจากการตองปรับแกไขงาน
จากการออกแบบที่ผิดพลาด เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
51. องคกรมีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความ
สูญหายระหวางทางนอยที่สุด เพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอ
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สิ่งแวดลอม
52. องคกรมีออกแบบและผลิตสินคาที่ตรงตาม
ความตองการลูกคา และลดสิ่งที่ไมจําเปน
สําหรับลูกคามากที่สุด
องคประกอบยอย 3.3 การควบคุม และ
ตรวจสอบการทํางาน
53. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม
มาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ที่องคกร
กําหนดไว
54. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม
มาตรฐานที่หนวยงานภาครัฐความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมวางไว เชน มาตรฐานความปลอดภัย
ทางสิ่งแวดลอม(EIA)
55. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตาม
มาตรฐานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามที่
ลูกคาตองการ
องคประกอบยอย 3.4 การจัดการดาน
เสริมสรางการทํางาน
56. มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางานของบุคคลากรในองคกรที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
57. มีการสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูอยูอาศัยที่ดี และมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
58. มีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการ
ทํางานของบุคคลากร และการบริหารการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความตองการของ
ลูกคาไดอยางเหมาะสม
องคประกอบหลักที่ 4 ผลของการจัดการ
คุณภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.1 การจัดการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
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59. การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผล
ใหเกิดการลดการทําใหงานที่กอใหเกิด
คารบอนไดออกไซด เชน การนําวัสดุใชแลวกับ
มาใชใหม เพื่อลดกระบวนการผลิตที่ไมเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
60. การที่องคกรมีการนําเครื่องจักรมีระบบ
ตรวจสอบอัจฉริยะมาใชในกระบวนการทํางาน
สงผลใหเกิดการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางาน
61. การที่องคกรมีระบบตรวจจับอัจฉริยะในการ
ใชพลังงานของผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม
สงผลใหเกิดการใชพลังงานที่เหมาะสม และลด
การใชพลังงานที่มากเกินจําเปนสําหรับผูพัก
อาศัยในคอนโดมิเนียม
62. การที่องคกร ผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม สงผลใหผูบริโภครูสึกวาองคกรมี
ความหวงใย และใจความเปนอยูของผูบริโภค
จากการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.2 การจัดการคุณภาพ
โดยรวม
63. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิด
กระบวนการผลิตที่ทําใหเกิดประหยัดทรัพยากร
ในการผลิตยิ่งขึ้น แตยังคงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
64. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดการ
ตอบสนองตอความคุมคาสําหรับลูกคาในการที่
องคกรที่การนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาที่
จําเปนสําหรับลูกคาเพื่อลดความไมเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมใหไดมากที่สุด
65. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิด
ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสําหรับผูบริโภค ที่มีความ
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ตองการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.3 ดานการจัดการ
นวัตกรรม
66. นวัตกรรมชวยเสริมสรางภาพลักษณ ดาน
ความทันสมัยใหกับผูบริโภค
67. นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความ
สะดวกสบาย ในการใชงานยิ่งขึ้น และสราง
ความนาสนใจในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
68. นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหวัสดุตกแตงมี
อายุการใชงานนานยิ่งขึ้น เชน เทคโนโลยีนาโน
นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทําใหเกิด
พื้นผิวเรียบ ปกปองการเกาะสะสมตัวของ
แบคทีเรีย ที่ทําลายความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.4 การจัดการหวงโซ
อุปทาน
69. การจัดการการออกแบบ และผลิตที่มี
คุณภาพชวยลดการสูญเสียทรัพยากรจากการ
ทํางานที่ผิดพลาด เชน การสรางคอนโดไมได
มาตรฐาน เนื่องจากเกิดการออกแบบที่ผิดพลาด
ทําใหเกิดงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุง
กอสราง
70. การจัดซื้อสีเขียว ทําใหองคกรมีวัสดุที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมในการกอสรางคอนโดมิเนียม
71. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหแก
ลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัว
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.5 การพัฒนาองคกร
72. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวางแผนการใช
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
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ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดจากการใช
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
73. องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณ
ตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถรักษาความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมไวไดเชน เหตุการณ แผนดินไหว โดย
การสรางคอนโดมิเนียมที่มีความยืดหยุน รับมือกับ
แผนดินไหวได
74. องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสามารถแกไข
สถานการณและแกปญหาจากความเสียหายที่
เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
75 การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่สรางสรรคได
อยางตอเนื่อง
76. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมี
ความสามารถปรับตัว แขงขันทางธุรกิจ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
77. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรสามารถ
ปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใน
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมได
เปนอยางดี
องคประกอบยอยที่ 4.6 การจัดการดวยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
78. องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยาง
สมเหตุสมผล และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
79. องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัว
องคกร ในการกอสรางอาคารที่ไดมาตรฐานเปน
มิตรตอผูอาศัยโดยรอบ
80. องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ภายในองคกร โดยสภาวะแวดลอมเหมาะสมในการ
ทํางาน มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลให
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บุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยองคกร
ไมไดคํานึงถึงผลประโยชนเฉพาะองคกรอยางเดียว
องคประกอบยอยที่ 4.7 การจัดการอยางยั่งยืน
81. องคกรจัดใหมีการฟนฟูและปรับปรุง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีสวนเกี่ยวของในการ
กอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืนของระบบ
นิเวศวิทยา
82. การที่องคกรมีการจัดระบบที่เปดโอกาสให
ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการให
ขอคิดเห็นสําหรับโครงการตางๆ นั้นชวยสงผลให
เกิดความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ
83. การที่ผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีไดนั้น เกิดขึ้นไดจากที่อยูอาศัยมีสภาวะ
แวดลอมที่ดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ตอนที่ 2 : ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
“ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้”

ภาคผนวก ง
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แบบสอบถามวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม”
คําชี้แจง
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินองคประกอบที่ใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการ
จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
โดยการจัดการคุณภาพในการบริหารงานเพื่อนําสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนี้เปนการศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการจัดการเพื่อใหเกิดคุณภาพตอบสนองความตองการของลูกคาและเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่ง แวดลอม เนื่องจากการมุง ความเปนมิต รตอสิ่ ง แวดลอมเพียงดา นเดีย วโดยไมตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอาจทําใหเกิดการใชทรัพยากรไปอยางเปลาประโยชน เนื่องจากไมเกิดการบริโภค
สินคา เพราะผลิตออกมาโดยไมตอบโจทยความตองการของผูบริโภค ทําใหสงผลตอความไมเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมเชนกัน ดัง นั้นงานวิจัยนี้ตองการใหผูตอบแบบสอบถามตอบความเห็นทางดานการ
จัดการที่ผูตอบคิดวาสงผลทําใหเกิดคอนโดที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของลูกคา และเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยแบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปน 2 สวนประกอบไปดวย
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบที่ใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพ
ของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง ที่สละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามนี้
นาย วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
ผูวิจัย
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ตอนที่1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม : โปรดเขียนเครื่องเครื่องหมาย ลงใน □ หนาขอความซึ่งตรง
กับสภาพความเปนจริงของทาน
1. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
2. อายุ
□ ไมเกิน 30 ป
□ 31-40 ป
□ 41-50 ป
□ 51 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
□ ปริญญาตรี
□ ปริญญาโท
□ ปริญญาเอก
□ อื่น ๆ (ระบุ) ..................................
4. ตําแหนงหนาที่
□ ผูจัดการ
□ ผูชวยผูจัดการ
□ หัวหนางาน
□ อื่น ๆ (ระบุ) .................................
5. ประสบการณในการทํางาน
□ ไมเกิน 5 ป
□ 6-10 ป
□ 11-15 ป
□ 16 ป ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบที่ใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
คํ า ชี้ แ จง: ข อ มู ล ต อ ไปนี้ ท า นเห็ น ด ว ยกั บ ข อ ความต อ ไปนี้ ม ากน อ ยเพี ย งใด โปรดตอบโดยทํ า
ชองใดชองหนึ่งในแตละขอคําถามตามระดับความคิดเห็นของทาน ที่มีตอ
เครื่องหมาย  ใน
สง ผลตอ การจั ดการดา นการบริห ารงานเพื่อ นํ าไปสู คอนโดมิ เนี ยมที่มี คุ ณภาพที่ต อบสนองความ
ตองการของลูกคา และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ขอคิดเห็น
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
3. ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
4. ผูบริหารมีความสามารถในการผลักดันองคกรใหไปสูเปาหมายในการ
ผลิตคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและตอบสนองความ
ตองการของลูกคา
5. องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูที่มศี ักยภาพในการสรางผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูที่มีศักยภาพในดาน
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
7. องคกรมีการใหรางวัลแกผูที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
8. องคกรสามารถจูงใจคนที่มีศักยภาพเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมใหอยูกับองคกร
9. เปนองคกรที่มีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
10. เปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
11. ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆที่ทําใหเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
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12. เปนองคกรที่มีความคิดเชิงระบบ บูรณาการ(มีความคิดเปนระบบ
แบบมองภาพรวม และเปนขั้นตอน) เพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
13. มีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ
14. มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
15. มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความตองการของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
16. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากรที่ทําลายสิ่งแวดลอม
เชนลดวัสดุที่กิจกรรมการผลิตทําใหเกิดคารบอนไดออกไซนจํานวนมาก
17. คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมาบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมกอสราง
18. เปนองคกรที่ทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
19. เปนองคกรที่ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมทั้งตอบุคคลากรใน
องคกร และตอผูบริโภค
20. องคกรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม และกระบวนการ
ทํางานเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
21. องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ(ECO SMART) เชน กระจกเปลี่ยนสีไดตามระดับความเขมของแสงแดด
22. องคกรพยายามลดการใชทรัพยากรที่ไมกอใหเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
23. องคกรพยายามเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน
เพิ่มพื้นที่ตนไมในคอนโดมากขึ้น
24. องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑที่
มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
25. องคกรมีการวิเคราะหความตองการของลูกคาพัฒนาผลิตภัณฑที่มี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
26. องคกรมีการหมอบหมายหนาที่ ใหกับบุคคลากรอยางเหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย และเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
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27. องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรได อยางคุมคา ในการผลิต
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
28. องคกรมีการวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณที่คาดการได
และวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณที่ไมสามารถคาดการได
ไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
29. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มีความยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
30. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ที่มีกลุมงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูในโครงสราง
องคกร
31. องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มุงสูค วามตองการของลูกคา
สําหรับคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
32. องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบคุ คลากรมีความรู และ
มีความเชี่ยวชาญดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
33. องคกรมีการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบุคคลากร ในการทํางาน
สรางคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
34. องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความสะดวกในการทํางานและ
ใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน ในการทํางานสรางผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
35. องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
บุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดการทํางานในการสรางคอนโดมิเนียมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
36. องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
องคกรกับองคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางรู
คุณคามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
37. องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถงึ ความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร
38. องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร ในการ
พัฒนาคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
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39. องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน ที่
เหมาะสมเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการสรางคอนโดมิเนียม
ที่มีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
40. องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา
41. องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรที่ลดการใชทรัพยากรที่ไมเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
42. องคกรมีการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ไมลงทุนเกิน
กําลังในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
43. องคกรมีการแสวงหากําไรที่เหมาะสมกับการลงทุน ไมมุงหวังผล
กําไรเกินสมควรการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
44. องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียมที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด
45. องคกรมีการขนสงทีล่ ดการใชพลังงานที่กอใหเกิดสาร
คารบอนไดออกไซดใหไดมากที่สุด
46. องคกรมีการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็นถึงคุณคา
ของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
47. องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหาย
จากการตองปรับแกไขงานจากการออกแบบที่ผิดพลาด เพื่อใหเกิดการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
48. องคกรมีมีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความสูญหายระหวางทาง
นอยที่สุด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
49. องคกรมีออกแบบและผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการลูกคา และ
ลดสิ่งที่ไมจําเปนสําหรับลูกคามากที่สุด
50. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมขององคกร
51. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานที่หนวยงาน
ภาครัฐความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมวางไว เชน มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางสิ่งแวดลอม(EIA)

ระดับความเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

288
ขอคิดเห็น
52. องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมตามที่ลูกคาตองการ
53. มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของบุคคลากรใน
องคกรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
54. มีการสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอ ยูอาศัยที่ดี
และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
55. มีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการทํางานของบุคคลากร และ
การบริหารการทรัพยากรธรรมชาติ และความตองการของลูกคาไดอยาง
เหมาะสม
56. การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดการลดการทําให
งานที่กอใหเกิดคารบอนไดออกไซด เชน การนําวัสดุใชแลวกับมาใชใหม
เพื่อลดกระบวนการผลิตที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
57. การที่องคกรมีการนําเครื่องจักรมีระบบตรวจสอบอัจฉริยะมาใชใน
กระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางาน
58. การที่องคกรมีระบบตรวจจับอัจฉริยะในการใชพลังงานของผูพัก
อาศัยในคอนโดมิเนียม สงผลใหเกิดการใชพลังงานที่เหมาะสม และลด
การใชพลังงานที่มากเกินจําเปนสําหรับผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม
59. การที่องคกร ผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลให
ผูบริโภครูส ึกวาองคกรมีความหวงใย และใจความเปนอยูของผูบริโภค
จากการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
60. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดกระบวนการผลิตที่ทําใหเกิด
ประหยัดทรัพยากรในการผลิตยิ่งขึ้น แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
61. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดการตอบสนองตอความคุมคา
สําหรับลูกคาในการที่องคกรที่การนําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาที่
จําเปนสําหรับลูกคาเพื่อลดความไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหไดมาก
ที่สุด
62. การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ คาสําหรับ
ผูบริโภค ที่มีความตองการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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63. นวัตกรรมชวยเสริมสรางภาพลักษณ ดานความทันสมัยใหกับ
ผูบริโภค
64. นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใชงาน
ยิ่งขึ้น และสรางความนาสนใจในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
65. นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อใหวัสดุตกแตงมีอายุการใชงานนานยิ่งขึ้น เชน เทคโนโลยีนาโน
นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทําใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปองการ
เกาะสะสมตัวของแบคทีเรีย ที่ทําลายความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
66. การจัดการการออกแบบ และผลิตที่มีคุณภาพชวยลดการสูญเสีย
ทรัพยากรจากการทํางานที่ผิดพลาด เชน การสรางคอนโดไมได
มาตรฐาน เนื่องจากเกิดการออกแบบที่ผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณ
ที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกอสราง
67. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิด
ความประทับใจในสินคา
68. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิด
ความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
69. ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดจากการ
ใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
70. องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อ
สามารถรักษาความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไวไดเชน เหตุการณ
แผนดินไหว โดยการสรางคอนโดมิเนียมที่มีความยืดหยุน รับมือกับ
แผนดินไหวได
71. องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยผูบริหารสามารถแกไขสถานการณและแกปญหาจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
72. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมที่สรางสรรคไดอยางตอเนื่อง
73. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมีความสามารถปรับตัว แขงขัน
ทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระดับความเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง
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74. การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
75. องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางสมเหตุสมผล และมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
76. องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให
ผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร ในการกอสรางอาคารที่ได
มาตรฐานเปนมิตรตอผูอาศัยโดยรอบ
77. องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองคกร โดย
สภาวะแวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สงผลใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยองคกรไมไดคํานึงถึง
ผลประโยชนเฉพาะองคกรอยางเดียว
78. องคกรจัดใหมีการฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีสวน
เกี่ยวของในการกอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา
79. การที่องคกรมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหชุมชน และผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับโครงการตางๆ นั้นชวย
สงผลใหเกิดความยั่งยืนของชุมชนโดยรอบ
80. การที่ผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น เกิดขึ้น
ไดจากที่อยูอาศัยมีสภาวะแวดลอมที่ดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ตอนที่ 3 : ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
“ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้”
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แบบสอบถามวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม”
คําชี้แจง
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินองคประกอบที่ใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการ
จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
โดยการจัดการคุณภาพในการบริหารงานเพื่อนําสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนี้เปนการศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการจัดการเพื่อใหเกิดคุณภาพตอบสนองความตองการของลูกคาและเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่ง แวดลอม โดยการวิเคราะหองคประกอบแบง ออกเปน 2 ดาน รวมเปน 4 องคประกอบ หลัก
ประกอบดวย ดานที่ 1) ตัวแบบที่ทําใหเกิดการจัดการคุณภาพที่มุงสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แบงเปน 3 องคประกอบหลัก ประกอบดวย การจัดการดานระบบความคิดที่มีคุณภาพมุงสูความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการดานการบริหารงานที่มีคุณภาพมุงสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และ ดานเครื่องมือที่มีคุณภาพมุงสูผลิตภัณฑสีเขียว ดานที่ 2) ผลลัพธของการจัดการคุณภาพสูความ
เปน มิตรตอสิ่ง แวดลอมประกอบดวย การจัดการสีเขียว การจัดการคุณภาพโดยรวม การจัดการ
นวัตกรรม การจัดการหวงโซอุปทาน การพัฒนาองคกร เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการความยั่งยืน
โดยแบบประเมินนี้ไดแบงออกเปน 3 สวนประกอบไปดวย
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบที่ใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพ
ของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมบริหารงานสี
เขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ

สวนของผูประเมิน :
ชื่อ-สกุล ผูประเมิน ....................................................................ตําแหนง ....................................
หนวยงาน .................................................................. วัน เดือน ป ที่ประเมิน ..............................
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ตอนที่1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม : โปรดเขียนเครื่องเครื่องหมายลงใน □ หนาขอความซึ่งตรง
กับสภาพความเปนจริงของทาน
1. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
2. อายุ
□ ไมเกิน 30 ป
□ 31-40 ป
□ 41-50 ป
□ 51 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
□ ปริญญาตรี
□ ปริญญาโท
□ ปริญญาเอก
□ อื่น ๆ (ระบุ) ..................................
4. ตําแนงหนาที่
□ ผูจัดการ
□ ผูชวยผูจัดการ
□ หัวหนางาน
□ อื่น ๆ (ระบุ) .................................
5. ประสบการณในการทํางาน
□ ไมเกิน 5 ป
□ 6-10 ป
□ 11-15 ป
□ 16 ป ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบที่ใชในสําหรับพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของ
ระบบบริหารงานสีเขียวในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
คําชี้แจง: ขอมูลตอไปนี้ ทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้เพียงใด โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ใน
ชองใดชองหนึ่งในแตละขอคําถามตามระดับความคิดเห็นของทานและขอเสนอแนะลงในชอง
ขอเสนอแนะที่กําหนดดังตอไปนี้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีหลักฐาน สามารถประเมินได
ระดับคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับคะแนน -1 หมายถึง ไมมีหลักฐาน ไมสามารถประเมินได
ขอคิดเห็น
องคประกอบหลัก 1. ดานการจัดการระบบความคิดที่มี
คุณภาพสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.1 ภาวะผูนํา
1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
2 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
3 ผูบริหารมีความกลาตัดสินใจในการสรางผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
4 ผูบริหารมีความสามารถในการผลักดันองคกรใหไปสู
เปาหมายในการผลิตคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและตอบสนองความตองการของลูกคา
องคประกอบยอย 1.2 การจัดการคนเกง
5 องคกรมีการสรรหาและคัดเลือกผูที่มีศักยภาพในการสราง
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6 องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหกับผูที่มี
ศักยภาพในดานผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
7 องคกรมีการใหรางวัลแกผูที่มีศักยภาพในการพัฒนา

ระดับความคิดเห็น
1 0 -1 ขอเสนอแนะ
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8

9
10
11
12

13
14
15

16

17

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคกรสามารถจูงใจคนที่มีศักยภาพเชี่ยวชาญใน
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหอยูกับองคกร
องคประกอบยอย 1.3 องคกรแหงการเรียนรู
เปนองคกรที่มีบุคคลากรมีความใฝรูเกี่ยวกับการสราง
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็นใหมๆที่ทําใหเกิดความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปนองคกรที่มีความคิดเชิงระบบ บูรณาการ(มีความคิด
เปนระบบ แบบมองภาพรวม และเปนขั้นตอน) เพื่อใหเกิด
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.4 การจัดการความรู
มีการจัดกระทําฐานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ
มีการวิจัย และพัฒนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสราง
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีการสํารวจ และวิจัยทางดานตลาด ในเรื่องของความ
ตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม
คนในองคกรมีจิตสํานึกในการลดใชทรัพยากรที่ทําลาย
สิ่งแวดลอม เชนลดวัสดุที่กิจกรรมการผลิตทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซนจํานวนมาก
คนในองคกรมีจิตสํานึกในการเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เชน มีการนําเครื่องมาบําบัดน้ําเสียใน
อุตสาหกรรมกอสราง

ระดับความคิดเห็น
1 0 -1 ขอเสนอแนะ
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18 เปนองคกรที่ทําใหลูกคาเห็นคุณคาในผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
19 เปนองคกรที่ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมทั้งตอ
บุคคลากรในองคกร และตอผูบริโภค
องคประกอบยอย 1.6 การจัดการสีเขียว
20 องคกรมีการออกแบบ ผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม และ
กระบวนการทํางานเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
21 องคกรมีการพยายามสรางนวัตกรรม ระบบนิเวศ อัจฉริยะ
(ECO -SMART) เชน กระจกเปลี่ยนสีไดตามระดับความ
เขมของแสงแดด
22 องคกรพยายามลดการใชทรัพยากรที่ไมกอใหเกิดความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
23 องคกรพยายามเพิ่มการใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เชน เพิ่มพื้นที่ตนไมในคอนโดมากขึ้น
องคประกอบหลัก 2. ดานการจัดการบริหารงานที่มีคุณภาพสู
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.1 การวางแผน
24 องคกรมีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
25 องคกรมีการวิเคราะหความตองการของลูกคาพัฒนา
ผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
26 องคกรมีการหมอบหมายหนาที่
ใหกับบุคคลากรอยาง
เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน
ไดตามเปาหมาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
27 องคกรมีวางแผนจัดสรรการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ใน
การผลิตคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
28 องคกรมีการวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณที่
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คาดการได และวางแผนการดําเนินงานภายใตสถานการณ
ที่ไมสามารถคาดการได ไดอยางมีประสิทธิภาพในการ
สรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.2 การจัดโครงสราง
องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มีความยืดหยุนตอการ
29
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
30 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกร ที่มีกลุมงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยูใน
โครงสรางองคกร
31 องคกรมีการจัดโครงสรางองคกรที่มุงสูความตองการของ
ลูกคา สําหรับคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.3 ดานการสนับสนุน
32 องคกรมีการพัฒนาความรูความสามารถใหบุคคลากรมี
ความรู และมีความเชี่ยวชาญดานความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
33 องคกรมีการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกบุคคลากร ใน
การทํางานสรางคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
34 องคกรมีหนวยงานคอยดูแล อํานวยความสะดวกในการ
ทํางานและใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน ในการทํางาน
สรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 2.4 การติดตอสื่อสาร และการประสานงาน
35 องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางบุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดการทํางานในการสราง
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
36 องคกรมีการประสานงานกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน
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ระหวางองคกรกับองคกรอื่นรวมถึงภาครัฐ เพื่อใหเกิดการ
ใชทรัพยากรอยางรูคุณคามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคกรมีการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกคาใหรับรูถึง
37
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร
องคประกอบยอย 2.5 การรายงานผล
38 องคกรมีการรายงานผลเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกร
ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
มีคุณภาพอยางตอเนื่อง
39 องคกรมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสมเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการสราง
คอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
40 องคกรมีการตรวจสอบผลการสงมอบผลิตภัณฑ เพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ใหตรงกับความตองการของลูกคา
องคประกอบยอย 2.6 การบริหารทุน และผลตอบแทน
41 องคกรมีการบริหารการใชทรัพยากรที่ลดการใชทรัพยากร
ที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่มการใชทรัพยากรที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
42 องคกรมีการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ไม
ลงทุนเกินกําลังในการสรางสรรคผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
43 องคกรมีการแสวงหากําไรที่เหมาะสมกับการลงทุน ไม
มุงหวังผลกําไรเกินสมควรการสรางสรรคผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบหลัก 3. ดานการจัดการเครื่องมือที่มีคุณภาพสู
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 3.1 การจัดการโลจิสติกส
44 องคกรมีการจัดซื้อวัสดุในการผลิต กอสรางคอนโดมิเนียม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด
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45 องคกรมีการขนสงที่ลดการใชพลังงานที่กอใหเกิดสาร
คารบอนไดออกไซดใหไดมากที่สุด
46 องคกรมีการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ และทําใหลูกคาเห็น
ถึงคุณคาของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอย 3.2 การจัดการลดความสูญเปลา
47 องคกรมีการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
เสียหายจากการตองปรับแกไขงานจากการออกแบบที่
ผิดพลาด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
48 องคกรมีมีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความสูญหาย
ระหวางทางนอยที่สุด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
49 องคกรมีออกแบบและผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการ
ลูกคา และลดสิ่งที่ไมจําเปนสําหรับลูกคามากที่สุด
องคประกอบยอย 3.3 การควบคุม และตรวจสอบการทํางาน
50 องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขององคกร
51 องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานที่
หนวยงานภาครัฐความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมวางไว เชน
มาตรฐานความปลอดภัยทางสิ่งแวดลอม(EIA)
52 องคกรมีการควบคุมการทํางานไดตรงตามมาตรฐานความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามที่ลูกคาตองการ
องคประกอบยอย 3.4 การจัดการดาน เสริมสรางการทํางาน
53 มีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของ
บุคคลากรในองคกรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
54 มีการสรางผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยู
อาศัยที่ดี และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
55 มีการจัดการไดอยางสมดุล ระหวางการทํางานของ
บุคคลากร และการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติ และ
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ความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม
องคประกอบหลักที่ 4 ผลของการจัดการคุณภาพที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.1 การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
56 การจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดการลด
การทําใหงานที่กอใหเกิดคารบอนไดออกไซด เชน การนํา
วัสดุใชแลวกับมาใชใหม เพื่อลดกระบวนการผลิตที่ไมเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
57 การที่องคกรมีการนําเครื่องจักรมีระบบตรวจสอบอัจฉริยะ
มาใชในกระบวนการทํางานสงผลใหเกิดการลดความสูญ
เปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
58 การที่องคกรมีระบบตรวจจับอัจฉริยะในการใชพลังงาน
ของผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม สงผลใหเกิดการใช
พลังงานที่เหมาะสม และลดการใชพลังงานที่มากเกิน
จําเปนสําหรับผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม
59 การที่องคกร ผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สงผลใหผูบริโภครูสึกวาองคกรมีความหวงใย และใจความ
เปนอยูของผูบริโภค จากการสรางผลิตภัณฑคอนโดมิเนียม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.2 การจัดการคุณภาพโดยรวม
60 การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดกระบวนการผลิตที่
ทําใหเกิดประหยัดทรัพยากรในการผลิตยิ่งขึ้น แตยังคง
คุณภาพของผลิตภัณฑคอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
61 การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดการตอบสนองตอ
ความคุมคาสําหรับลูกคาในการที่องคกรที่การนํา
ทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเทาที่จําเปนสําหรับลูกคาเพื่อ
ลดความไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหไดมากที่สุด
62 การจัดการคุณภาพโดยรวมทําใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณคา
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63

64

65

66

67
68

69

สําหรับผูบริโภค ที่มีความตองการบริโภคผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
นวัตกรรมชวยเสริมสรางภาพลักษณ ดานความทันสมัย
ใหกับผูบริโภค
องคประกอบยอยที่ 4.3 ดานการจัดการนวัตกรรม
นวัตกรรมชวยทําใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย ในการใช
งานยิ่งขึ้น และสรางความนาสนใจในผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นวัตกรรมชวยทําใหเกิดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิต เพื่อใหวัสดุตกแตงมีอายุการใชงานนานยิ่งขึน้ เชน
เทคโนโลยีนาโน นํามาใชกับวัสดุอุปกรณในหองน้ํา โดยทํา
ใหเกิดพื้นผิวเรียบ ปกปองการเกาะสะสมตัวของแบคทีเรีย
ที่ทําลายความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.4 การจัดการหวงโซอุปทาน
การจัดการการออกแบบ และผลิตที่มีคุณภาพชวยลดการ
สูญเสียทรัพยากรจากการทํางานที่ผิดพลาด เชน การสราง
คอนโดไมไดมาตรฐาน เนื่องจากเกิดการออกแบบที่
ผิดพลาด ทําใหเกิดงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุง
กอสราง
การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหแกลูกคา ทําให
ลูกคาเกิดความประทับใจในสินคา
การจัดการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหแกลูกคา ทําให
ลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตัวผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
องคประกอบยอยที่ 4.5 การพัฒนาองคกร
ผูบริหารมีการตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากที่สุดจากการใชเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ
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70 องคกรมีการจัดการความเสี่ยงในเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
เพื่อสามารถรักษาความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไวไดเชน
เหตุการณ แผนดินไหว โดยการสรางคอนโดมิเนียมที่มี
ความยืดหยุน รับมือกับแผนดินไหวได
71 องคกรมีการจัดการในสถานการณวิกฤตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสามารถแกไขสถานการณและ
แกปญหาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
72 การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทีส่ รางสรรคไดอยางตอเนื่อง
73 การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรมีความสามารถปรับตัว
แขงขันทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
74 การพัฒนาองคกรสงผลใหองคกรสามารถปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในผลิตภัณฑ
คอนโดมิเนียมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
องคประกอบยอยที่ 4.6 การจัดการเศรษฐกิจพอเพียง
75 องคกรมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยาง
สมเหตุสมผล และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
76 องคกรมีการทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในตัวองคกร ในการ
กอสรางอาคารที่ไดมาตรฐานเปนมิตรตอผูอาศัยโดยรอบ
77 องคกรมีการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายใน
องคกร โดยสภาวะแวดลอมเหมาะสมในการทํางาน มี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหบุคลากรในองคกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยองคกรไมไดคํานึงถึงผลประโยชน
เฉพาะองคกรอยางเดียว
องคประกอบยอยที่ 4.7 การจัดการอยางยั่งยืน
78 องคกรจัดใหมีการฟนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีสวนเกี่ยวของในการกอสราง ชวยใหเกิดความยั่งยืน
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ของระบบนิเวศวิทยา
79 การที่องคกรมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหชุมชน และผูมี
สวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นสําหรับ
โครงการตางๆ นั้นชวยสงผลใหเกิดความยั่งยืนของชุมชน
โดยรอบ
80 การที่ผูบริโภค และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น
เกิดขึ้นไดจากที่อยูอาศัยมีสภาวะแวดลอมที่ดี เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
ตอนที่ 3 : ขอเสนอแนะ
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2556
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2550 – 2552
พ.ศ.2552 - 2556
พ.ศ.2556 - 2557
พ.ศ.2556 - 2557

นายวุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย
41/33 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนง เศรษฐกร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ตําแหนง อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ตําแหนง อาจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ตําแหนง อาจารยพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

