การพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว
ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
THE DEVELOPMENT MODEL OF GREEN CONCEPT
QUALITY MANAGEMENTFOR CONDOMINIUMS
วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย1 ธีระวัฒน์ จันทึก2
บทคัดย่อ
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเกิดขึ้นทั่วโลก องค์กรต่างๆ ได้พยายามหาแนวทางในการ
จัดการเพื่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางสาคัญในการแก้ปัญหาคือ การจัดการ
คุณภาพที่เป็นแนวทางการลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรการผลิตให้กับองค์กร ตอบสนองความคุ้มค้า
ให้แก่ลูกค้า และเป็นวิธีการในการนาทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่า นาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อ
ผู้บ ริ โ ภค การวิจั ย นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาแนวโน้มตัว แบบการจัดการคุณภาพของระบบ
บริหารงานสีเขียวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมด้วยวิธีวิจัยเอกสาร และ 2) พัฒนา
เป็ น ตั ว แบบการจั ด การคุ ณ ภาพของระบบบริ ห ารงานสี เ ขี ย วในกลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภท
คอนโดมิเนียม โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มาสังเคราะห์ร่วมกับการวิจัยเอกสาร ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการคุณภาพมุ่งสู่สีเขียว ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักทางด้านการจัดการ 3
ด้านด้วยกัน ด้านที่1 คือ ด้านการจัดการระบบคิดแห่งคุณภาพ ได้แก่ ภาวะผู้นา การจัดการคนเก่ง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ในองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการสีเขียว ส่วนด้าน
ที่ 2 คือ ด้านการจัดการจัดการบริหารงานแห่งคุณภาพ ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร
การอานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน ส่วนด้านสุดท้าย
คือ ด้านการจั ดการเครื่องมือแห่งคุณภาพ ได้แก่ การจัดการโลจิสติ กส์ การจัดการความสู ญเปล่ า
การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการ 3 ส โดยการจัดการทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นการจัดการเพื่อนาไปสู่
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ : การจัดการคุณภาพ, การจัดการเชิงระบบ, ผลิตภัณฑ์สีเขียว, คอนโดมิเนียม
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สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
Currently, a problem of global warming is taking place around the world.
Several organizations have been trying to find ways to solve this problem, to be
environmentally friendly. A main key to the solution is to apply the quality
management approach to reduce costs for utilize the organization’s resources in order
to response the value through their customers and it is a way of bringing resources to
fully realize the value to customers and lead to a valuable product to consumers as
well.This research aims to 1) Identify a pattern trends in the quality management
system of green concept in a real estate industry; condominium applied by research
papers; 2) Develop a management model of quality management system of green
concept for condominium, applied a technique, future research using the EDFR
synthesized with research papers.The research study found that the quality
management towards the green concept comprising of the main key elements of the
3 aspects; firstly, is the idea of the quality management system, including leadership,
management talent, learning organization, corporate social responsibility and the
Green concept management. Secondly, is the management of quality management
such as organizational structure planning, set up an organizational structure, staffing,
coordinating, reporting and costs & return management. Lastly, is the management
tool of quality management, including logistics, Lean Management, quality control and
3 s management system. Those 3 aspects are, lead to a deal in bringing to meet the
needs of customers and, are a friendly to the environment.
Keywords: quality management, System Approach, green product, condominium.
บทนา
ปัจจุบันทั่วโลกพยายามหาแนวทางในการจัดการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืนแก่สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม (A.Alkaff, 2016) หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงหลักการนิเวศน์อุตสาหกรรม
(Industrial Ecology) ที่กลายเป็นเรื่องที่สนใจในแวดวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ตลอดจนกรณีประเทศไทย
องค์ ก ารทั้ ง ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานอิ ส ระได้ พ ยายามรณรงค์ ส่ ง เสริ ม หรื อ ออกระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
(Directive) ให้ภาคอุตสาหกรรมดาเนินธุรกิจ โดยคานึง ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ (der
Heijden, 2016) เนื่ อ งจากข้ อ กั ง วลด้ า นสภาวะที่ รั บ ผลกระทบมาจากสภาวะโลกร้ อ น (Global
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Warming) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) กระจายไปทั่วโลก ใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบัน
การจัดการเพื่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น หน่วยงานภาครัฐได้พยายามหาแนวทางใน
เราจะเห็นได้ว่าการจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งสาคัญโดยการจัดการผลิตภัณฑ์สีเขียวถือเป็นสิ่งสาคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Afsar et al.,
2016) โดยการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ จะเกี่ยวข้องในส่วนของการจัดการทรัพยากรบุคคล
และเรื่องการจัดการระบบ ทั้งกระบวนการนาเข้า และกระบวนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการส่งออก
(Joy Haas and Yorio, 2016) จะต้องดาเนินการที่เน้นความเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และคานึงถึง
ทิศทางความต้องการของผู้บริโภค (Unerman, J., & Bennett, M. 2004).
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดประสิทธิผล
ได้นั้น ต้องมีวิธีการจัดการอย่างมีคุณภาพเพื่อนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ
บริโภคต่อลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบความพอใจของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
และคานึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย (Longo, M., Mura, M., & Bonoli, A. 2005).
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด การเคลื่อนย้ายจัดเก็บและจัดส่งที่ประหยัดพลังงาน
ตลอดจนการนาสินค้าที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ (van der Velden, 2014) และคานึงถึงการอนุรักษ์
และการลดใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(CihatOnat et al., 2014)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น แนวทางการจัดการ
คุณภาพถือเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพจะช่วยในการ
ทาให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ได้จากการขจัดความสูญเปล่า และการ
ควบคุมคุณภาพ ทาให้สร้างความคุ้มค่าในตัวสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ (Sprinkle, G. B., &Maines, L.
A. 2010) อีกทั้งการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพต้องมีความเข้าใจเรื่องของการจัดการด้านการ
เรียนรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อนาความรู้มาใช้ในการสร้างนวัตกรรมที่มีคุ ณภาพ และดาเนินการ
ผลิ ต ได้ นั้ น ต้ อ งอาศั ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นการด าเนิ น การผลิ ต (Striukova, L., Unerman, J., &
Guthrie, J. 2008).ประกอบกับ องค์ กรต้องมีความเข้าใจถึ งกระบวนการในการบริห ารทรัพยากร
มนุษย์จึงจะเกิดการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยในการจัดการที่จะก่อให้เกิดคุณภาพได้นั้นต้องอาศัย
แนวคิ ด ทฤษฏี ร ะบบร่ ว มด้ ว ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งเป็ น ระบบส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการ (Shen, C. H., & Chang, Y. 2009).
จัดการคุณภาพในภาคธุรกิจที่จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ในวงกว้า งนั้ น ภาคธุร กิจ อสั ง หาริ มทรั พย์ ในกลุ่ มการก่อสร้ างนั้น ถื อเป็นธุรกิ จต้องให้ ความส าคั ญ
โดยธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ในกลุ่ มการก่อสร้างเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก
(วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และ ธีระวัฒน์ จันทึก, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจคอนโดมิเนียมเป็นผลิตภัณฑ์
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ที่ มี การบริ โภคในจ านวนสู งเนื่ องจากเป็ นที่ อยู่ อาศั ยที่ มี ประชากรหนาแน่ นสู ง จึ งท าให้ เกิ ด การใช้
ทรัพยากรมากขึ้นตามไปด้วยโดยจากตัวเลขข้อมูลทางสถิติ พบว่าอัตราเติบโตของที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนี ยมในพื้นที่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลในปี พ.ศ.2557 มีอัตราเติบโตจากปี พ.ศ. 2556 ถึ ง
ร้ อยละ 54 (ศู นย์ ข้ อมู ลอสั งหาริ มทรั พย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , 2556) โดยถ้ามีการจั ดการที่ มี
คุ ณภาพกั บ กลุ่ มธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรมก่ อสร้ างประเภทคอนโดมิ เนี ยมนั้ นจะช่ วยส่ งผลให้ เกิ ดการใช้
ทรั พยากรอย่างคุ้มค่า ลดการทาลายสิ่ งแวดล้ อม และถือเป็ นแนวทางที่ช่วยให้ เกิดความยั่ งยืนของ
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น (อรรจน์ เศรษฐบุตร. 2551)
การพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรนั้น แนวทางการพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียม
เป็นคอนโดมิเนียมสีเขียวจะช่วยให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากรลง และผู้อยู่อาศัยมีสุขภาวะดีขึ้นซึ่งใน
ปัจจุบันคอนโดมิเนียม (นิติ รัตนปรีชาเวช, 2554) ได้มีการพยายามพัฒนาคอนโดมิเนียมสีเขียวของ
ผู้ประกอบการ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ประหยั ดพลั งงานหรือมีการใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุที่ไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม โดนมีการพัฒนาแนวคิดการจัดการอาคารสีเขียวประเภทคอนโดมิเนียมอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ลดการใช้ทรัพยากรและเกิดการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการอย่างแท้จริง โดยการ
สร้ างองค์กรให้ เป็ นองค์กรสีเขียวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนั้น จะทาได้โดยผู้ประกอบการต้องให้
ความสาคัญกับแนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพต่อทั้งองค์กร และต่อตั วลูกค้า ด้วยการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า (วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และ ธีระวัฒน์ จันทึก , 2559) โดยในการ
พัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบบริหารงานสีเขียวนี้ จะเป็นตัวแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพในทุก
ส่วนขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทรัพยากรมนุษย์ ได้ทางานให้กับองค์ กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบในการจัดการประกอบด้วย 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) การจัดการด้านระบบการความคิด
ในทางด้านการจัดการระบบความคิดที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ภาวะผู้นา การจัดการคนเก่ง องค์กร
แห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัด การสีเขียว2) การจัดการด้าน
เครื่องมือ ในการจัดการด้านเครื่องมือที่มีคุณภาพประกอบด้วย การจัดการโลจิสติกส์ ลดการสูญเปล่า
การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ 5 ส และ 3) การจัดการด้านหน้าที่การบริหารงานเพื่อให้เกิดการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรและการจัดการด้านการบริ หารงานมีคุณภาพ เป็นการนาหลักการ
บริหารจัดการ 7 ประการ (Gulick and Urwick,1937) ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) คือ
หน้าที่หรือบทบาท ในการกาหนดการทางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดองค์การ (Organizing) การ
จัดโครงสร้างองค์การที่เกี่ยวกับเรื่องการกาหนดภารกิจหน้าที่ การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ
หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสั่ ง การ (Directing) การที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน5) การประสานงาน (Coordinating) หน้าที่ในการประสานกับหน่วยย่อย
ต่างๆ 6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) การรายงานความก้าวหน้า และปัญหา ให้ทุก
ส่วนในองค์กรได้รับทราบ 7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการทั้ง 3 ด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องนามุมมอง

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

189.

แนวคิดเชิงระบบมาใช้ เพื่อให้เกิดการศึกษาแบบองค์รวม และมีการจัดการทั้ง 3 ด้านอย่างเป็นระบบ
เป็นขั้นตอนเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กรนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเกิดความยั่งยืนต่อองค์กร และมีความเป็นมิตรติอสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดการคุณ ภาพเชิงระบบในผลิตภัณฑ์สีเขียวใน
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่อผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจากการดาเนินงาน โดยใช้แนวคิดจัดการคุณภาพและนา
ทฤษฎี เ ชิ ง ระบบมาใช้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การจั ด การในทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า งเป็ น ระบบเป็ น ขั้ น ตอนและ
กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการที่มีคุณภาพระบบ
ของอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมสีเขียว รวมถึงตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบ ของ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมสีเขียว ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้วิจัยได้กาหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรกเป็นการพัฒนาแนวโน้มตัวแบบการจัดการ
คุณ ภาพเชิง ระบบอาคารสี เ ขีย วประเภทคอนโดมิ เ นีย ม จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นนาแนวโน้มตัวแบบจัดการคุณภาพเชิงระบบอาคารสีเขียวประเภทคอนโดมิเนียม ไป
ท าการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยใช้ แ นวทางการวิ จั ย แบบอนาคต( Ethnographic Delphi Futures
Research :EDFR) เพื่อสังเคราะห์ให้ได้ ตัวแบบการจัดการคุณภาพเชิงระบบอาคารสีเขียวประเภท
คอนโดมิเนียมที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อทบทวนวรรณกรรมและประยุกต์เทคนิคการวิจัยเอกสารในการพัฒนาประเด็นของ
แนวโน้มตัว แบบการจั ดการคุณภาพของระบบบริหารงานสี เขียวในกลุ่มอสั งหาริมทรัพ ย์ประเภท
คอนโดมิเนียม
2 เพื่อประยุกต์เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มาใช้ในการพัฒนาองค์ประกอบทางการ
จัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
3 เพื่อพัฒนาเป็นตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้มีการวิจัยเอกสารโดยการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลแบบ
ประเมิน อภิม าน (Meta analysis) เพื่อหาความสั มพั นธ์ เชื่อ มโยงในแต่ ล ะแนวคิ ดทฤษฎี ทางการ
จัดการอย่างองค์รวมและมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน และสุดท้ายการวิเคราะห์เอกสาร ในการวิจัยนี้ผู้วิจัย
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ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบการเที ย บเคี ย งรู ป แบบ (Pattern matching) (Yin, 2003) และ
หลังจากนั้นได้ทาการวิจัยแบบอนาคตแบบ EDFR เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ
ย่อยของการจัดการคุณภาพมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยนาแนวคิดเชิงระบบมาใช้เพื่อวิเคราะห์แบบองค์
รวม มองภาพเชื่อมโยงทั้งระบบในการจัดการ โดยมุ่งเน้นไปที่แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มทักษะในการ
จัดการของผู้บริหารทั้ง ระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง (Allen et al. 2012) โดยทั้ง 3 ระดับต้อง
มีการจัดการด้านระบบความคิดแห่ง คุณภาพ การจัดการด้านการบริหารงานแห่งคุณภาพ และการ
จัดการด้านเครื่องมือแห่งคุณภาพ เพื่อให้เกิดการจัดการในการบริหารงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ
นาไปสู่คุณภาพของผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า โดยเริ่ ม ตั้ งแต่ กระบวนการออกแบบ ถึง กระบวนการส่ งมอบผลิ ตภั ณ ฑ์ โดยผู้ วิจั ย ได้
ดาเนิ น การวิ จั ย ในรู ป แบบการวิ จั ย และพัฒ นา (Research and Development: R&D) โดยกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
วิธีการดาเนินวิจัย
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ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย (Research Methodology) แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development: R&D) โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเอกสารเพื่อหา
แนวโน้มการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว และ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลวิจัย เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพื่อนามาสังเคราะห์และพัฒนา
เป็นตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวพิจารณาได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Flow chart แสดงขั้นตอนแผนภาพรวมแสดงกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพ
ของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร โดยการคัดเลือกเอกสาร ใช้เกณฑ์สาหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการ
วิจัยทั้งหมดย่อมได้มาจากการศึกษาจากสื่อเอกสารในลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
เลือกเอกสารที่ความทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหา และมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงพิจารณาจากเอกสารที่เป็นที่ยอมรับ
ของนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยพยายามศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ
ของงานโดยเฉพาะแนวคิดทางการจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวแบบทางการจัดการที่มีคุณภาพ และนาข้อมูลมา
สังเคราะห์แบบประเมินอภิมาน (Meta analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงหาข้อสรุป และจัดกลุ่มเนื้อหาที่ได้
จากการสังเคราะห์ข้ อมูล เพื่อ มาจั ดกระทาเป็ นแนวโน้ม ขององค์ป ระกอบในแต่ละด้านพร้อมทั้งจั ดทาแผนผั ง
ความคิด เพื่อจัดทาแนวโน้มองค์ประกอบ และนาไปใช้วิจัยในขั้นตอนวิจัยแบบอนาคตEDFR

192

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

.

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยมีการดาเนินการวิจัย 2 รอบ รอบที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก
รอบที่ 2 ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 เป็นขั้นตอน สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสีเขียว และคอนโดมิเนียม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญการจัดการคุณภาพ จานวน
ทั้งสิ้น 19 คน ประกอบด้วย1) ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จานวน 4 ท่าน
2) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง ได้ แ ก่ ค ณะกรรมการผู้ จั ด การบริ ษั ท จ านวน 4 ท่ า น 3)ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ล่ า งได้ แ ก่
ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้จัดการฝ่ายการตลาด รวมจานวน 4 ท่าน 4)นักวิขาการที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการที่มีด้านการจัดการคุณภาพ รวมจานวน 3 ท่าน 5) กลุ่มลูกค้าที่มี
ประสบการณ์ในคอนโดมิเนียม จานวน 4 ท่าน
การวิจัย EDFR รอบที่ 1 ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และทาการถอดเทปและสังเคราะห์
ข้อมูล แล้วนาข้อมูลนั้นมาจัดกระทา รวบรวมแล้วสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อทาการวิจัย EDFR รอบที่ 2 เพื่อในไป
สร้างแบบสอบถาม เพื่อนากับไป แล้วนากลับไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อยืนยันคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้เกิดของมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น
การวิ จัย EDFR รอบที่ 2 เป็น ขั้ น ตอนการน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ จากการถอดบทสนทนาที่ ไ ด้ จากการ
สัมภาษณ์ในรอบที่ 1 อีกครั้งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันคาตอบ หรือเพิ่มตัวแปรที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความสาคัญอีก
ครั้ง แล้วข้อมูลในการตอบแบบสอบถามมาคานวณหาค่าสถิติจากนั้นนามาสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นองค์ประกอบโดยการ
นาผลที่ ได้ จ ากการสั มภาษณ์ EDFR รอบที่ 2 มาคานวณค่ าเพื่ อสั งเคราะห์ ขึ้น รูป เป็น องค์ ป ระกอบ โดยเกณฑ์
พิจารณาค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Intrequrtile Rangeหรือ ค่า Q3 –
Q1) เป็นค่าความสอดคล้องกัน ของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต้องไม่เกิน 1.5 ถือว่ามีค่าที่เหมาะสม จากนั้นนาผลที่
ได้มาสรุป และสร้างองค์ประกอบตัวแบบการจัดการคุณภาพระบบบริหารงานสีเขียว
ผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสร้างแนวโน้มตัวแบบการจัดการคุณภาพ
มุ่งสู่การบริหารงานสีเขียวนั้น เป็นการศึกษาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบมาใช้ เพื่อหาแนวทางให้ผู้บริหารในองค์กร
ทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่างมาใช้ในการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การจัดการสีเขียว การจัดการ
คุณภาพรวม แนวคิดการจัดการนวัตกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาองค์การ และแนวคิดหลักความ
ยั่งยืน โดยทั้ง 6 แนวคิดที่สาคัญเหล่านี้ จากการศึกษาเอกสาร และงานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ต้องมีองค์ประกอบ
หลักทางด้านการจัดการ 3 ด้านด้วยกัน ด้านที่1 คือ ด้านการจัดการระบบคิดแห่งคุณภาพ ได้แก่ ภาวะผู้นา การ
จัดการคนเก่ง องค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ในองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการสีเขียว ส่วน
ด้านที่ 2 คือ ด้านการจัดการจัดการบริหารงานแห่งคุณภาพ ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การ
อานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน ส่วนด้านสุดท้าย คือ ด้านการจัดการ
เครื่องมือแห่งคุณภาพ ได้แก่ การจัดการโลจิสติ กส์ การจัดการความสูญเปล่า การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ
การ 3 ส โดยการจัดการทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นการจัดการเพื่อนาไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวโน้มองค์ประกอบและจัดทาเป็นแผนผังความคิด (Mind map) ดัง
ภาพที่ 3
จากการวิจัยเอกสารพบว่า การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยแนวคิด และทฤษฎีด้าน
โลว์ คาร์บอน เพื่อก่อให้เกิดการลดใช้พลังงานคาร์บอนไดออกไซด์ และแนวคิด 7 R ที่เป็นแนวทางการนาทรัพยากร
กลับมาใช้อีกครั้ง ประด้วย Rethink ( คิดใหม่ ) Reduce ( ลดการใช้ ) Reuse ( ใช้ซ้า ) Recycle ( นากลับมาใช้
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ใหม่ ) Repair ( ซ่อมแซม ) Reject ( ปฏิเสธ ) Return ( ตอบแทน ) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มไปที่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิด อีโค ดีไซน์ รวมไปถึงแนวคิดอีโค-สมาร์ท เป็นแนวคิดเชิงนิเวศ-อัจฉริยะ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต
ของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อผู้บริโภคเนื่องจากแนวคิดนี้ทา
ให้เกิดการใช้พลังงานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
การจัดการคุณภาพโดยรวม เป็นแนวคิดการจัดการเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานในการทางานอย่างมีคุณภาพตอบ
ความต้องการของลูกค้า โดยมี่การวางแผน การดาเนินการ การควบคุม และปรับปรุงในการทางานเพื่อตอบสนองได้
ตรงตามความต้อ งการของลู กค้ า มากขึ้ น โดยการจั ด การนี้จ ะเห็น ได้ก ารการจัด การที่ มี คุณ ภาพต้ อ งเริ่ มตั้ งแต่
การศึกษาความต้องการของลูกค้า และนาไปสู่การทางานกระบวนการทางานอย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้ลูกค้า
ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตอบความต้องการลูกค้า (Aziz, (2015); Tajuddina et al., (2015); Nonaka,(2014))
การจัดการที่นาไปสู่นวัตกรรม เป็นแนวคิดทางการจัดการที่ประกอบด้วย องค์กรแห่งการเรียนรู้
การ
จัดการความรู้ในองค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน และแนวคิดการทางานเป็นทีม และ
แนวทางองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ตอบความต้องการลูกค้า

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นน้า ไปถึงปลายน้า
และการจัดการที่ทาให้เกิดคุณค่าในห่วงโซ่นั้น เริ่มตั้งแต่การศึกษาความต้องการลูกค้าแล้วนาความต้องการของลูกค้า
มาออกแบบ โดยต้องคานึงถึงความมีคุณภาพควบคู่ไปด้วย และนาสู่กระบวนการผลิตส่ง มอบสู่ลูกค้าและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าว่ายังมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
(Petro and Gardiner,2015; Jaiswal and Dhar, 2015; K. Qian et al., 2015)
การพัฒนาองค์กรการพัฒนาองค์กรเป็นการจัดการที่สาคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้องค์กรก้าวหน้า และ
สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความยั่งยืนให้องค์กร โดยการพัฒนาองค์กรต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
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ภาวะผู้นาแนวคิดการจัดการคนเก่งและการบริหารองค์กร รวมไปถึงการจัดการความต่อเนื่องคือการจัดการที่ช่วยให้
องค์กรบริหารงานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวการณ์หยุดการทางาน โดยต้อง
อาศัยการจั ดการความเสี่ยง และการจัดการภาวะวิกฤต (ณัฐพล เขตกระโทก, 2556) โดยต้องมีก ารนาระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Wenzela, b,
2016; Chang, 2016; Ruff, 2015) แนวคิดหลักความยั่งยืนโดยจากการวิจัยเอกสารพบว่า การจัดการความยั่งยืน
เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยต้องประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ทาให้เกิด
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนาไปสู่ความยั่งยืน ในที่สุด (Calabrese, 2015; Tang-Lee, 2015) และแนวคิดที่
สาคัญสาหรับให้เกิดความสมดุลภายในองค์กรนั้น แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้เกิดการ
จัดการทรัพยากรภายในองค์กรได้อย่างสมดุล ภายใต้แนวคิด 3 ห่วง ประกอบด้วยมีเหตุผล, พอประมาณ, ภูมิคุ้มกัน
2 เงื่อนไข ประกอบด้วยความรู้, คุณธรรมเพื่อให้องค์กร ดาเนินกิจการโดยไม่เอาเปรียบลูกค้า และสร้างผลตอบแทน
ที่เหมาะสม
โดยจากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าแนวโน้ม องค์ประกอบที่นาไปสู่การจัดการ
ด้านระบบความคิดแห่งคุณภาพมีทั้งหมด 6 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย ภาวะผู้นาการจัดการคนเก่งองค์กรแห่ง
การเรียนรู้การจัดการความรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมการจัดการสีเขียว
การจัดการด้านการบริหารแห่งคุณภาพมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย การวางแผนการจัด
องค์การการสนับสนุน การสั่งการการประสานงานการรายงานการจัดทางบประมาณเพื่อนาไปสู่การบริหารให้
บุคคลากรในองค์กรได้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการด้านการเครื่องมือแห่งคุณภาพมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการ
ด้านโลจิสติกสการลดการสูญเปล่าการควบคุมคุณภาพการจัดการ 5 ส เพื่อทาให้เกิดการปฏิบัติงานของบุคคลกรใน
องค์กรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ลูกค้า
ผลการสังเคราะห์การวิจัยแบบอนาคต EDFR รอบที่ 1 และรอบที่ 2
โดยการสังเคราะห์ EDFR จากการสัมภาษณ์รอบที่ 1 และสังเคราะห์แบบสอบถามในรอบที่ 2 ด้านความ
สนใจในตัวผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม สาหรับองค์กรคือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผลกาไรในการ
ดาเนินการ ส่วนผู้บริโภคคอนโดมิเนียมนั้น มีความสนใจในเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบาย ดีต่อ
สุขภาพ และน่าอยู่ โดยผู้บริโภค หรือตัวลูกค้ามิได้มุ่งไปถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมส่วนนักวิชาการจะให้
ความสาคัญในการต้องการทาให้ผู้ประกอบการ และลูกค้ามีจิตสานึกให้กับ ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค เพื่อคานึงถึง
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น โดยการจัดการ 3 ด้านประกอบด้วย ด้านระบบแนวคิดแห่งคุณภาพ ด้านการ
บริหารงานแห่งคุณภาพ และด้านการจัดการเครื่องมือแห่งคุณภาพ มีผลการวิจัย EDFR ด้งนี้
ด้านระบบแนวคิดแห่งคุณภาพ สาหรับองค์กรคือ ตัวองค์กรต้องมีภาวะผู้นาเป็นสาคัญเพื่อผลักดันองค์กร
โดยใช้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารถ่ายทอดมาสู่พนักงานในองค์กร และภาวะผู้นาในตัวองค์กรถือว่ามีความสาคัญที่ทาให้
ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์แก่องค์กรโดยเฉพาะความมีชื่อเสียงขององค์กร จะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ในการ
บริโภคสินค้า อีกทั้งแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค โดย
ผู้บริโภคมองว่าผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม จะเป็นองค์กรที่ไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภค โดยองค์ประกอบที่ได้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้นา การจัดการคนเก่ง องค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ใน
องค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการสีเขียว มีค่ามัธยฐาน (Md) ≥3.5และค่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมาก
ที่สุด ส่วนค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q3-Q1) ≤1.5 พบว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้อง
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ด้านแนวคิดการบริหารงานแห่งคุณภาพ สาหรับองค์กรการบริหารงานแห่งคุณภาพ การวางแผนถือเป็นสิ่ง
สาคัญผู้บริหารต้องมีการวางแผนในสถานการณ์ที่ควบคุม และ สถานการณ์ที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ เช่น การเกิด
แผ่นดินไหว หรือแผ่นดินทรุดตัวแต่ต้องไม่ทาให้คอนโดมิเนียม เกิดผลกระทบเสียหาย ส่วนการประสานงานถือเป็น
สิ่งสาคัญที่องค์กรต้องสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ลูกค้า และผู้บริหารต้องสามารถประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
การจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อมจากบริษัทที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางด้านนักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าการสื่อสาร และการประสาน
ความร่วมมือกับภาคการผลิต และผู้บริโภคเป็นสิ่งสาคัญ โดยต้องการมาตรส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการควบคุมในการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสานึกที่ดีในการ
บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค โดยองค์ประกอบที่ได้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์กร การอานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดการทุนและผลตอบแทน มีค่ามัธยฐาน
(Md) ≥3.5 และค่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากที่สุด ส่วนค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q3-Q1) ≤1.5 พบว่าความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องมีเพียงทางด้านการสั่งการ ที่มีค่ามัธยฐาน (Md) ≤3.5 และ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Q3-Q1) ≥1.5 แสดงว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่มีความสอดคล้องกัน
ด้านเครื่องมือแห่งคุณภาพสู่สีเขียว สาหรับผู้บริหารมองว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นสิ่งสาคัญ ตั้งแต่เริ่ม
ผลิตไปจนถึงการส่งมอบที่มีคุณภาพ ตอบความต้องการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมีการจัดการสูญเปล่า รวมถึง
การควบคุมคุณภาพ เป็นสิ่งสาคัญ โดยหน่วยงานภาครัฐมองว่า การจัดการให้ผู้บริหาร ทาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
นาไปสู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภาครัฐต้องมีการควบคุม มีกฎบังคับ รวมถึงมีการให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับล่างนั้นพบว่า ในการทางานนั้นคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นสิ่งสาคัญ ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติงานด้าน 5 ส เท่านั้น แต่ต้องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานด้วย
เพื่อให้เกิดศักยภาพในการทางาน และมีความสร้างสรรค์ โดยผู้ประกอบการต้องมองไปถึงตัวลูกค้าเป็นสาคัญด้วย
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในการทางานสร้างผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียมนั้น ต้องสร้าง
โดยคานึงถึง วิถีชีวิต และการใช้งานของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคด้วยโดย
องค์ประกอบที่ได้ทั้ง 4ด้าน ได้แก่ การจัดการโลจิสตกส การจัดการความสูญเปล่า การควบคุมคุณภาพ และการ
จัดการด้าน 3 ส โดยการจัดการด้าน 3 ส ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจาก 5 ส เปลี่ยนมาเป็น 3 ส ประกอบด้วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพนักงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และสร้างความสมดุลระหว่าง องค์กร ลูกค้า
และผลตอบแทน โดยการจัดการทั้ง 4 ด้าน พบว่ามีค่ามัธยฐาน (Md) ≥3.5 และค่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากที่สุด ส่วน
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q3-Q1) ≤1.5 พบว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้อง
การอภิปรายผล
การจัดการแห่งคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นมิตรจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยไมเคิล อี
พอรตเตอร์ (Porter, 1980) กล่าวว่ากลยุทธ์การแข่งขันนั้นต้องประกอบด้วย การมุ่ งต้นทุน มุ่งสร้างความแตกต่าง
และการมุ่งสู่ลูกค้า โดยการมุ่งลดต้นทุนได้นั้นต้องมีการออกแบบและปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิดใน
การลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพในห่วงโซ่อุปทาน(Jabbour et al, 2016) เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
และการสร้างความแตกต่างเพิ่มคุณค่าโดยการใช้แนวคิดการจัดการนวัตกรรมในการจัดการในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้
เกิดเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า อีกทั้งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวคิดพัฒนาองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการ
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ของลูกค้าที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และการใช้แนวคิดหลักการยั่งยืนเพื่อสร้างสร้างสมดุลใน
องค์กร และสร้างความสมดุลให้แก่เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม(AveryJackson, 2016)

ภาพที่ 4 ตัวแบบการจัดการคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียวในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียม
โดยจากการวิจัย สังเคราะห์เอกสาร ร่วมกับการวิจัยแบบอนาคต EDFR พบว่าการจัดการคุณภาพสู่ความ
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น ต้ อ งประกอบด้ ว ย การจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยกั น 3 ด้ า น
ประกอบด้วย การจัดการด้านระบบความคิดแห่งคุณภาพ การจัดการด้านเครื่องมือแห่งคุณภาพ และการจัดการด้าน
การบริหารงานแห่งคุณภาพ โดยการจัดการเหล่านี้ต้องมุ่งสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีการนาแนวคิด
การจัดการคุณภาพ P-D-C-A มาใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการทางานอย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านระบบ
ความคิดแห่งคุณภาพ ทางด้านการบริหารงานแห่งคุณภาพ และทางการเครื่องมือแห่งคุณภาพ โดยต้องคานึงถึง
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมในการทางานด้วย และมีการจัดการเริ่มตั้งแต่ศึกษาความต้องการของลูกค้า และ
ออกแบบ ผลิต ส่งมอบ และปรับปรุงการทางาน อย่างเป็นระบบตอบความต้องการของลูกค้า และมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน และทุกด้านในกระบวนการทางาน เพื่อนามาสู่การจัดการแห่งคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม จากแผนภาพที่ 4 ดังกล่าวข้างต้น
ในการวิจัยนี้พบว่า องค์ประกอบการวิจัยเอกสารโดยรวมแล้วสอดคล้องกับการวิจัยแบบอนาคต EDFR
โดยมีเพียงการสั่งการที่ผู้บริหารในองค์กรเห็นว่าไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการบริหารงานเพื่อนาไปสู่คุณภาพ และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการทางานต้องมีการวางแผนและจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อจัดสรรหน้าที่อย่างดีแล้ว อีกทั้ง
การสั่งการเป็นการสื่อสารทางเดียวจึงไม่ก่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบด้านงบประมาณ
ผู้บริหารมองว่าควรมองไปถึงการบริ หารทุน และผลตอบแทน และการจัดการ 3 ส จากผลการวิจัย EDFR การ
จัดการ 3 ส เพื่อการทางานขององค์กร และการใช้งานของลูกค้าในผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียมนั้น ต้องประกอบด้วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Birkel and Nielsen, 2016) ของผู้พัก
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อาศัย รวมไปถึงการสร้างความสมดุลในการบริหารระหว่างองค์กร ลูกค้าและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
นาไปสู่ความสมดุล (Petro and Gardiner, 2015) ของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างมีเหตุผล พอประมาณ
และมีภูมิคุ้มกัน ก่อให้เกิดความยั่งยืน (ฉัตรชนก จรัสวิญญู, 2556)
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญ และมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะมุ่งถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ส่วนลูกค้าจะ
มองถึงประโยชน์การใช้งานเป็นหลัก ดังนั้น ภาครัฐจึงมีส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้ประกอบการ และลูกค้ามีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยคานึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความตะหนักรู้ และมีจิตสานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอแนะ
แนวทางดังนี้
1. ภาครัฐต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญของความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มตั้งแต่ สนับสนุนภาคเอกชน เช่น ลดภาษี หรือ ให้รางวัลการันตี หรือการควบคุม โดยการเพิ่มภาษี ไป
จนกระทั่งหาแนวทางให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง จนนาไปสู่จิตสานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
2. หาแนวทางส่งเสริมให้อ งค์ กรอิ ส ระ และภาคประชาชน ที่ใส่ ใจสิ่งแวดล้อ มมี การทางานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรอิสระ ช่วยเป็นองค์กรในการตรวจสอบการทางานของภาคเอกชน และช่วยส่งเสริม
ภาคชนที่มีทางานอย่างมีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่ายทอดการทางานของบริษัทเอกชนที่ทางานอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทเอกชนที่ทางานโดยมีการทาลายสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และผู้บริโภคได้รับ
ทราบ
3. ผู้บริโภค สามารถร้องเรียน ในการบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ รวมไปถึงสินค้าที่ทาลายสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อให้ภาคเอกชนผลิตผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการยืนยันความต้องการใช้งานของตัวแบบการพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารงานสีเขียว โดย มี
การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานด้วยโปรแกรม Technology Acceptance Model (TAM)
2. ควรศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมให้ภาครัฐทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทาให้ผู้ประกอบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนมีความใส่ใจในความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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