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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร นโยบายภาครัฐ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) อิทธิพลของกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นโยบายภาครัฐ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรม (3)
แนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รูปแบบการวิจัยเป็น
แบบผสม ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้
บริหารโรงงานอุตสาหกรรมสมุทรปราการและสมุทรสาคร จ�ำนวน 400 ราย ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น
ตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ด้วยแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง การวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงงานจ�ำนวน 15 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายภาครัฐและความ
ส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยทุก
ตัวแปรอยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รองลงมาคือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว และนโยบายภาครัฐ ตามล�ำดับ และ 3) ผู้บริหารควรให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสินค้าที่สอดรับกับนโยบายจากทางภาครัฐ
ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนต่อไป
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Abstract

There are three purposes of this research. The first is to study the levels of the success
in sustainable environmentally friendly products management for industrial plants, green innovation strategy, corporate social responsibility, government policy, transformation leadership
and human resource development. The second is to examine the influences of green innovation strategies, corporate social responsibility, government policy, transformation leadership
and human resource development on the success in sustainable environmentally friendly
products management. The third is to assess the guidelines for environmentally friendly products management. This study consists of quantitative and qualitative research. The quantitative
research respondents are 400 managers working in plants in Samutprakarn and Samut sakhon
provinces. Using multistage random sampling. The data were collected from questionnaires
and analysis by a structural equation model. The qualitative research was performed via a
content analysis in-depth interviews with 15 managers by specific selection and analysis the
data to guideline for environmentally friendly products management. Findings indicated that
1) corporate social responsibility is at its highest level, followed by transformational leadership,
green innovation strategy, human resource development, government policies, and the success
in sustainable environmentally friendly products management. All of them had a high level of
opinion. 2) the success in sustainable environmentally friendly products management is affected by human resource development, corporate social responsibility, transformational leadership, green innovation strategy and government policy, respectively and 3) the success in
sustainable environmentally friendly products management guidelines, Executives should have
a vision to focus on human resource development, ethics to be aware of social responsibility
and manufacturing products comply with government’s policies. The finding will be help to
succeed in sustainable environmentally friendly products management for industrial plants.
Keywords: success in management, environmentally friendly products and sustainability Doctor of Philosophy (Development Administration), Suan Sunandha Rajabhat University
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ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
โลก แต่การเจริญเติบโตดังกล่าวได้น�ำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน
ต้องตระหนักและเริ่มลงมือในการช่วยให้สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบกับในปัจจุบันข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทและ
เกิดกระแสกดดันทางการค้า รวมถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ของไทยต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งให้ความส�ำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเข้าสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (นวัตกรรมสีเขียว,
2561)
ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน นวัตกรรมสีเขียวในบริบทของอุตสาหกรรมไทย จากนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งสู่การปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตื่นตัวในการน�ำนวัตกรรมสีเขียวดังกล่าวมาใช้ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่ง
แวดล้อม และภาคอุตสาหกรรม คือ การน�ำเอา นวัตกรรมสีเขียว มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่การวางแผน
ในการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการน�ำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วัตถุดิบพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ลดการเกิดมลพิษและลดการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
นวัตกรรมสีเขียวก่อให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมในด้านความคุ้มค่าในการช่วยลดต้นทุนทั้งวัตถุดิบและพลังงาน
และยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไป (นวัตกรรมสีเขียว, 2561)
อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังประสบปัญหาและมีอุปสรรคใน
การด�ำเนินการมาก (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ปัญหาหลักคือการ
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการนวัตกรรมสีเขียวของผู้น�ำและบุคลากรในองค์กร ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษา
ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยก�ำหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทดสอบปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ แ ละผลลั พ ธ์ ข องความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูล
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและส�ำหรับภาคเอกชนในการพิจารณาการก�ำหนดแนวทาง กรอบนโยบายและทิศทาง
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวให้บรรลุเป้าหมายส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จทั้งในระดับผู้ประกอบการ
และระดับอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และระดับของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นโยบายภาครัฐ ภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นโยบายภาค
รัฐ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นโยบายภาครัฐ ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นโยบายภาครัฐ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สมมติฐานที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐและภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่องความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังนี้
ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ตามทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต หมายถึงการท�ำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย เป็นการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน การมีผลการด�ำเนินงานที่ดี และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Robert & Grover,
2012 ; Griffith, et al., 2006; Chien & Tsai, 2012)
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว แนวคิดที่ส�ำคัญในการศึกษาได้แก่การเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานทางธุรกิจ
ตามแนวคิดที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อไปสู่ความส�ำเร็จและยั่งยืน ได้แก่การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยการออกแบบหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการ
โครงสร้างองค์กรหรือแนวทางทางธุรกิจที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม (Dubey, Angappa & Sadia,
2015)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หมายถึง ความรับผิดชอบ
ขององค์กรธุรกิจที่ประกอบด้วย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมายและด้านจริยธรรม เป็นการน�ำแนวคิดที่มาจาก
กลุ่มทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ ทฤษฎีคุณค่าของผู้ถือหุ้น ทฤษฎีการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียและ
ทฤษฎีองค์กรธุรกิจในฐานะพลเมือง (Carroll, 1991 ; Melé, 2008)
นโยบายภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก�ำหนดแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมปี 2555-2574
โดยการวางกรอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน
อนาคตให้อยู่ภายใต้แนวความคิดของอุตสาหกรรมสีเขียว (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557) และ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน) ที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
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ด�ำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับ
เปลี่ยนและพัฒนา กระบวนการผลิต ก�ำหนดมาตรการจูงใจ และพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการและ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึงพฤติกรรมของผู้น�ำกระตุ้นและจูงใจ
ให้ลูกน้องเพื่อสร้างความปรารถนาหรือเกิดแรงบันดาลใจที่จะท�ำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งผู้น�ำมีลักษณะส�ำคัญ 4
ประการ ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการค�ำนึง
ถึงปัจเจกบุคคล (Avolio & Bass, 2004; Beer, 2010)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีของทุนมนุษย์มาจากแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค
(Marimuthu, Arokiasamy & Ismail, 2009) กิจกรรมหลักๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นักวิชาการส่วน
ใหญ่พบว่าองค์กรต่าง ๆ มีการน�ำไปใช้จริงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อยได้แก่
กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาส่วนบุคคล กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรม
การพัฒนาองค์การ (ชมสุภัค, 2554)

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา วางแนวคิดและทฤษฎีบนพื้นฐานของตัวแปรหลักหกตัว ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร
อิสระ จ�ำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 1. กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3. นโยบาย
ภาครัฐ 4. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตัวแปรตามคือ ความส�ำเร็จในการบริหาร
จัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขอบเขตด้านประชากร สถานที่และเวลา ศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน 7,620 โรงงาน และจังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน 4,965 โรงงาน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2561) ช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 วิธี
การด�ำเนินการวิจัย งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
การวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารหรือผู้จัดการในโรงงาน ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย โดยค�ำนึง
ความเหมาะสมในการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างซึ่งควรมีขนาดตัวอย่างระหว่าง 10 - 20 เท่าของจ�ำนวน
พารามิเตอร์ในการวิจัยนั้น ๆ (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) ผู้วิจัยมีจ�ำนวนพารามิเตอร์ในแบบ
จ�ำลองจ�ำนวน 20 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมเพื่อน�ำมาวิเคราะห์มีจ�ำนวน 400 ชุด
การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่อ งมือ การหาค่าความถูกต้องเชิงเนื้อหา (content validity) น�ำ
แบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (content validity) หลัง
จากนั้นน�ำมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่าอยู่ที่ 0.67-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) และใช้
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารโรงงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยัน (confirmatory factor analysis: CFA) วิเคราะห์ค่าสถิติด้วยการพัฒนาแบบจ�ำลองสมการ
โครงสร้าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก�ำหนดแนวทางการเก็บรวบรวมตามแนวทางของ Nastasi & Schensul,
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(2005) ซึ่งระบุการค�ำนวณจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 3 เท่าของตัวแปรต้น ผู้วิจัยมีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร ดังนั้นจึง
มีกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 15 คน
การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation method) ในการ
รวบรวมข้อมูล เป็นการหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน ผู้เก็บข้อมูลต่างกัน และการเก็บ
ข้อมูลที่ต่างวิธี (ชาย โพธิสิตา, 2554) ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา สถานที่ และบุคคลที่แตกต่าง
กัน 2) ด้านบุคคล โดยเปลี่ยนผู้สัมภาษณ์ 3) ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่างกัน ใช้การ
สังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลหลักและการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูล การท�ำการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการจัดกลุ่ม การแยกเนื้อหาที่ต้องการวิเคราะห์
และท�ำการเปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อมูลทั้งหมดตามกรอบการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพที1

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับของตัวแปรทั้ง 6 ตัว
พบว่า ตัวชี้วัดที่มีระดับความส�ำคัญล�ำดับ 1 คือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.35) มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายภาครัฐ และความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นโยบายภาครัฐ (GP) ส่งผลทางตรงกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว (GIS) มากที่สุดเท่ากับ 0.25 รองลงมา
คือ ส่งผลทางตรงกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SUCCESS) เท่ากับ 0.13 และส่งผลทางตรงกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เท่ากับ 0.21 ส่งผลทาง
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับของตัวแปรแฝงจ�ำนวน 6 ตัว
ตัวแปรแฝง

กลยุทธ์นวัตกรรมสี
เขียว
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร
นโยบายภาครัฐ
ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ความส�ำเร็จในการ
บริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

จำ�นวน ค่าต่ำ�
สุด
400
2.27

ค่า ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
สูงสุด
มาตรฐาน
5.00 4.03
0.64

ลำ�ดับที่
3

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

400

3.00

5.00

4.35

0.51

1

มากที่สุด

400
400

1.53
1.78

5.00
5.00

3.84
4.12

0.82
0.64

5
2

มาก
มาก

400

1.69

5.00

3.90

0.66

4

มาก

400

1.00

5.00

3.82

0.69

6

มาก

อ้อมกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว (GIS) เท่ากับ 0.05 และส่งผลทางอ้อมกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SUCCESS) เท่ากับ 0.04
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (TL) ส่งผลทางตรงกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) มาก
ที่สุดเท่ากับ 0.78 รองลงมาคือ ส่งผลทางตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เท่ากับ 0.73 และส่งผลทาง
ตรงกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SUCCESS) เท่ากับ
0.17 ส่งผลทางอ้อมกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SUCCESS) เท่ากับ 0.58 และส่งผลทางอ้อมกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว (GIS) เท่ากับ 0.56
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ส่งผลทางตรงกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SUCCESS) มากที่สุดเท่ากับ 0.62 รองลงมาคือ ส่งผลทางตรงกับกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว (GIS) เท่ากับ 0.12 และส่งผลทางอ้อมกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SUCCESS) เท่ากับ 0.12
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ส่งผลทางตรงกับกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว (GIS) มากที่สุด
เท่ากับ 0.60 รองลงมาคือ ส่งผลทางตรงกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (SUCCESS) เท่ากับ 0.27 และส่งผลทางอ้อมกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SUCCESS) เท่ากับ 0.08
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กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว (GIS) ส่งผลทางตรงกับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SUCCESS) เท่ากับ 0.14
ความสัมพันธ์ข้างต้นมีความสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Frame
work) ที่ได้ก�ำหนดไว้และสามารถแสดงค่านัยส�ำคัญทางสถิติ (t – value) ที่ระดับมีนัยส�ำคัญ (Significance) ที่
0.01 และ 0.05 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์วามสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

ภาวะ
การพัฒนา
อิทธิพล นโยบายภาค
ผู้นำ�การ
ทรัพยากร
รัฐ
เปลี่ยนแปลง มนุษย์

การพัฒนา
ทางตรง
0.73**
ทรัพยากรมนุษย์ ทางอ้อม
รวม
0.73**
ความรับผิดชอบ ทางตรง
0.21*
0.78**
ต่อสังคมของ
ทางอ้อม
องค์กร
รวม
0.21*
0.78**
กลยุทธ์
ทางตรง
0.25**
0.12**
นวัตกรรมสีเขียว ทางอ้อม
0.05*
0.56**
รวม
0.30**
0.56**
0.12**
ความส�ำเร็จใน
ทางตรง
0.13**
0.17*
0.62**
การบริหาร
จัดการ
ทางอ้อม
0.04*
0.58**
0.12**
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่ง
รวม
0.17**
0.75**
0.74**
แวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
Chi-Square = 87.56, df = 172, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMR = 0.013,
RMSEA = 0.023, CFI = 1.00, CN = 447.70
**p<0.01, *p<0.05

ความรับ
ผิดชอบต่อ
สังคมของ
องค์กร
0.60**
0.60**
0.27*

กลยุทธ์
นวัตกรรมสี
เขียว
0.14*

0.08*

-

0.35*

0.14*
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ภาพที่ 2 แบบจ�ำลองโครงสร้างความสัมพันธ์แบบทางเลือก (t – value)
จากภาพ 2 ความสัมพันธ์ข้างต้นจะสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดในการวิจัย (conceptual frame
work) ที่ได้ก�ำหนดไว้ทุกประการ และสามารถแสดงค่านัยส�ำคัญทางสถิติ (t – value) ที่ระดับมีนัยส�ำคัญ (significance) ที่ 0.01 และ 0.05
ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)
ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน (SUCCESS) ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ (GP) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (TL) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRD) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว (GIS) โดยสามารถอธิบายการ
ผันแปรของความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้
ร้อยละ 76 [SUCCESS = 0.13**GP + 0.17*TL +0.62**HRD + 0.27*CSR+0.14*GIS, R2 = 0.76]
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว (GIS) ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ (GP) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยสามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวได้ ร้อย
ละ 75 [GIS = 0.25**(GP) +0.12**(HRD) + 0.60**(CSR), R2 = 0.75]
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ (GP) และ ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง (TL) โดยสามารถอธิบายการผันแปรของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้ร้อยละ 70 [CSR
= 0.21*(GP) + 0.78**(TL), R2 = 0.70]
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (TL) โดยสามารถอธิบายการ
ผันแปรของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ร้อยละ 54 [HRD = 0.73**TL, R2 = 0.54]
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นโยบายภาครัฐ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นโยบายภาครัฐและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อกลยุทธ์
นวัตกรรมสีเขียว
นโยบายภาครัฐและภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. แนวทางในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงาน
ธุรกิจควรยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานต่าง ๆ จากการปรับตัวสู่เส้น
ทางของนวัตกรรมสีเขียว ควรการน�ำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความ
ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับ
เปลี่ยน ดังนั้นกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวจะน�ำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อทุกคน แม้ว่าองค์กรจะท�ำด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
สร้างรายได้แต่ในขณะเดียวกัน หากธุรกิจเติบโตขึ้นไปพร้อมกับการได้สร้างคุณภาพชีวิตและความสุขให้กับ
สังคมด้วยเชื่อมั่นว่าธุรกิจสีเขียวจะน�ำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมโลก
ทุกคนในองค์กรต้องก้าวไปพร้อมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกระบวนการท�ำงานแบบใหม่ที่
มีประสิทธิภาพกว่าเดิมโดยผู้น�ำองค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและวิสัยทัศน์ตัดสินใจให้ได้ว่าจะ
ก�ำหนดทิศทางอย่างไรในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
ขององค์กรและสังคม คนในองค์กรล้วนมีส่วนส�ำคัญที่จะเป็นผู้สร้างและเปลี่ยนแปลงให้องค์กรทประสบความ
ส�ำเร็จควบคู่ไปกับการให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนแนวคิด
กระบวนการท�ำงานกับเครือข่ายเพื่อเรียนรู้อะไรใหม่เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (business ecosystem) ที่
เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและตระหนักถึง พัฒนาตนเองด้านนวัตกรรมเพื่อการยก
ระดับความสามารถการแข่งขันขององค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีความคาดหวังให้ภาครัฐก�ำหนด
มาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน จูงใจให้ผู้ประกอบการในการเข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีสะอาด สมัย
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์ รวมทั้งเร่งสร้างทักษะ ปรับปรุง และพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

อภิปรายผลการวิจัย
ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่าความสามารถทางนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถ
ทางการแข่งขัน ผลการด�ำเนินงานที่ดี มีความสามารถคิดค้นนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการผลักดันบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาปรับปรุง หรือคิดสิ่งใหม่ต่อการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ รวมถึงการคิดหาวิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต กระบวนการจัดการต่าง ๆ
ท�ำให้สร้างความแตกต่างจากเดิมท�ำให้ลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้การที่องค์กรให้ความส�ำคัญต่อบริหาร

Journal of the Association of Researchers

Vol. 25 No. 1 January – April 2020

221

จัดการด้านคุณภาพท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและมาตรฐานสอดรับกับผลการวิจัย
ของ Nalbantian, Guzzo, Kieffer & Doherty, (2004) และ Roberts & Grove, (2012)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พบว่าแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ช่วยพัฒนาให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง สอดรับกับการศึกษาของ Strand,
(2011) ที่พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่แสดงต่อสาธารณชนจะช่วยสร้างให้เกิดภาพลักษณ์องค์กร
ที่ดี น�ำมาซึ่งความภักดีของลูกค้า และผลการด�ำเนินงานที่ดี
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง พบว่าสามารถช่วยเพิ่มผลการด�ำเนินงานขององค์กร โดยช่วยให้สร้าง
กระบวนการและทักษะการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทโดยรวมดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Mohsen & Mohammad, (2011) ที่ระบุว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรและความสามารถของ ผู้นําองค์กรมี
อิทธิพลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ผลการวิจัยสอดรับกับแนวคิดของ Sheng, Zhou & Lessassy, (2013) ที่
ระบุว่า การสร้างสรรค์และผลผลิตที่ได้จากการด�ำเนินกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว มีผลในเชิงบวกกับผลการด�ำเนิน
งาน ผลก�ำไร และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
นโยบายภาครัฐ ผลการวิจัยสอดรับกับงานวิจัยของ Bartelmus P, (2013) ที่ระบุว่านวัตกรรมและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ก้าวต่อไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากภาคเอกชนฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วม
มือจากภาครัฐ
จาก 5 ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภาพลักษณ์องค์กร และผลการด�ำเนิน
งานที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของการวิจัย
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนส�ำหรับผู้
ประกอบการ ธุรกิจควรก�ำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรทุกระดับให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการก�ำหนดเกณฑ์การเลื่อน
ต�ำแหน่งหน้าที่ตามทักษะความสามารถ ตลอดจนควรมีการเทียบเคียง (benchmarking) ระหว่างองค์กรหรือคู่
แข่งในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะ
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย มีนโยบายช่วยส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมให้แก่พนักงาน
ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเชื่อมั่นในเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ตลอดจนสามารถ
กระตุ้นการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยี วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรสีเขียวหรือส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของสิ่ง
แวดล้อม นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาสินค้าโดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจน
มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ท�ำให้เกิดการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ อันจะน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
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และผลการด�ำเนินธุรกิจที่ของธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
2. ประโยชน์เชิงทฤษฏี
กระบวนการวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการทางทฤษฎีพลวัตทางสังคม ทฤษฎีการการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมและทฤษฎีตามสถานการณ์ แนวคิดนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ฐานทรัพยากรขององค์กร
ถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวขององค์กร อันก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันในตลาดที่มีความแน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อองค์กร แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทที่รวดเร็ว เช่น การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ ความสามารถที่มี
อยู่จากทรัพยากรของธุรกิจอาจไม่เพียงพอ จึงจ�ำเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์การด�ำเนินงานรูปแบบใหม่ในการใช้
ความสามารถเชิงพลวัต (dynamic capabilities) หรือความสามารถเปลี่ยนแปลงสินค้า กระบวนการผลิตหรือ
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาแบบจ�ำลองความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยศึกษาแยกตามประเภทของอุตสาหกรรมจะท�ำให้ทราบถึงระดับการมีอิทธิพลของแต่ละ
ปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละอุตสาหกรรม
2. ควรศึกษาตัวแปรด้านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนใน
ทิศทางด้านอื่น ๆ ต่อไป
3. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาหน่วยประชากรในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมซึ่งจัดเป็นก
ลุ่มผู้ผลิต เพื่อให้ผลการศึกษาครอบคลุมทั้งด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค ควรมีการศึกษาความคิดเห็นในแง่ของผู้
บริโภคเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
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