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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง “ ตัวแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อความสําเร็จ
” ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.เพื่อศึกษาปัจจัยเหตุ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเคมีภั ณฑ์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร 2.เพื่อศึก ษาอิ ทธิพลของปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสํ าเร็ จในการ
บริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อพัฒนาตัวแบบการ
บริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร วิ ธี ก ารวิ จั ย รวมถึ ง
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 1504 คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 500 ตัวอย่าง ใช้การวิธีก าร
กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่งความชัดเจน เก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2559 –เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM)
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการจัดการองค์การ ปัจจัยการบริหารงาน ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของการบริหารจัดการธุรกิจและปัจจัยประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยและผลการวิจัยค้นพบแบบจําลองใหม่ ได้แก่ แบบจําลอง QMTOCBS ซึ่งย่อมาจาก “Quality
management throughout the organization Of the chemical industry business In Bangkok For
success” ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการบริหารจัดการธุรกิจ
ในมุมมองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
คําสําคัญ: ตัวแบบการจัดการธุรกิจ,ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

Abstract
The research of " Model of Business Management in Chemical Industry In Bangkok for
success"aims to 1. To study the causal factors affecting the business management of chemical
industry operators in Bangkok, 2. To study the influence of factors affecting the success of
business management of chemical industry operators in Bangkok and 3.To develop the business
management model of chemical industry operators in Bangkok Research methods, population
sample And sampling is the chemical industry operators in Bangkok Population used in this
research is people works in chemical industry amount 1,504 people. 500 samples is used to
determine the sample singe according to the rules of clarity. Data collection from January 2016
- January 2017 Data analysis use statistical tools Structural Equation Modeling (SEM)
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The results of the research revealed that organizational management factors
Administrative factors and Organizational culture factors has a positive direct influence on the
performance of business management and organizational effectiveness factors The result of the
research consistent with the research hypothesis and results of discover new models, including
the QMTOCBS model, which stands for "Quality management throughout the organization. Gain
competitive advantage by managing business in the perspective of chemical industry operators
for the chemical industry business.
Keywords: Business Management, Chemical Industry

บทนํา
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นในอัตราสูง อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยพบว่า มี
การใช้สารเคมีที่หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นสารเคมีไวไฟ อีกทั้งสารเคมีที่มีการใช้งานมาจากหลายๆ แหล่งผลิต
ทั้งในประเทศและการนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
เหตุผ ลส่วนหนึ่ งมาจากการใช้ งานที่ ไม่ถู ก ต้อง ขาดความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกับ อัน ตรายจากสารเคมี สํ าหรั บ
ประเทศไทยได้ออกกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย รวมทั้งการใช้
เครื่องหมายฉลากสื่อสารความเป็นอันตราย ตลอดจน การจัดทําเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
เพื่อให้ทราบถึงอันตราย ที่พึงระวัง การทํางานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานได้คุณภาพเป็นที่
ปรารถนาของทุกคนในองค์กร ทราบกันดีว่าคุณภาพเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายกําหนดแนว
ทางการบริหารองค์กรที่ยึดถือคุณภาพเป็นศูนย์กลางและอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในองค์กร โดยมุ่ง
เป้าหมายไปที่ความสําเร็จระยะยาวขององค์กร จากความพึงพอใจของลูกค้า และเอื้อประโยชน์ต่อทุกคนใน
องค์กร และต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันถือเป็นแนวคิดที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมนํามาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรของตน หนึ่งใน
เป้าหมายหลักของการบริหารจัดการคุณภาพ
เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์จากการดําเนินงานที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีการสอดประสานที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้าง
ดุลยภาพในภาพรวมให้เห็นได้ชัดเจนซึ่งมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพการดําเนินงานขององค์กรเพื่อให้ได้งานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยนําการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาปรับปรุงด้านกระบวนการในระบบ
การบริ หารการจั ด การเพื่ อบู รณาการเข้ า กับ ทุ ก ส่วนขององค์ก ร เช่ น มีก ารแก้ ปัญ หา สร้ างคุ ณค่ าเพิ่ ม การ
ควบคุมต้นทุน และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วประหยัดรายจ่ าย
และมีความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริหารการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อความสําเร็จยังประสบปัญหาสําคัญหลายด้านที่ทําให้การบริหารการจัดการธุรกิจ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (J. Wong & Law, 2005) รวมถึงลูกค้า ไม่สามารถทดลอง มองเห็น หรือ
สัมผัสผลิตภัณฑ์ได้จริง ทําให้เกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยง ลดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการจัดการองค์การ คุณภาพ
การบริหารงาน วัฒนธรรมองค์การ การบริหารจัดการธุรกิจยังขาดคุณภาพที่เพียงพอต่อประสิทธิผลขององค์กร
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อการบริหารการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ความสําเร็จด้วย (Argyriou, Kitchen, & Melewar, 2006) จึงเป็นความเป็นมาและความสําคัญของปัญ หาใน
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยการจัดการองค์การ

H
ปัจจัยด้านการจัดการ

H

คุณภาพ

ปัจจัยการบริ หาร

ประสิ ทธิผ ล

จัดการธุรกิจ

H

ขององค์ กร

H
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ

(x3)

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,504 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาห
กรรมเคมีภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัว
แทนที่ดี ผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) โดยใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่ง
ความชัดเจน (Rule of thump) ดังนั้น จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จํานวน 448 ตัวอย่าง ซึ่งมี
จํานวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําที่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทาง
เทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณ
กรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
องค์ประกอบและตัวแปรสังเกตได้ของ 1)ปัจจัยการจัดการองค์การ 2)ปัจจัยด้านคุณภาพการบริหารงาน
3) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ4) การจัดการธุรกิจ 5) เพื่อประเมินผลประสิทธิผลขององค์กรทั้งทั้ง 5 ส่วนเพื่อ
วิเคราะห์ แ บบจํา ลองเชิง โครงสร้ างของรู ปแบบและกลไกการจั ด การธุ รกิ จของผู้ป ระกอบการอุต สาหกรรม
เคมีภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจนซึ่งลักษณะของรูปแบบและกลไกการจัดการธุรกิจมีค่าความ
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เชื่อมั่นซึ่งคํานวณด้วยสูตรคํานวณสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) ด้วยวิธีของ Cronbach เท่ากับ .92 และ
ผู้วิจัยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมาสร้างแบบสัมภาษณ์ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดย
การสนนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับการวิ เคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างตั วแปร ผู้วิจัยนํามาใช้เ พื่ อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s ProductMoment Correlation Coefficient)ตัวแปรมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและกําหนดให้เป็นโมเดลการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม LISREL for Windows version 8.80 เพื่อตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจ จะดําเนินได้นั้นต้องมีการนํากิจกรรมหลาย ๆ อย่างมาประสานกัน จะต้อง
มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจําหน่าย และการบริการ โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มี
การนําทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ มีระเบียบตามกฏเกณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อให้การ
ปฎิบัติงานภายในธูรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านั้นจะประสานกัน
ได้ต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสําคัญในการบรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน ในการพัฒนาตัวแบบ
ผู้วิจัยได้เริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน เพื่อทราบแนวนโยบายและ
การประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไปปฏิ บัติ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ความคิ ดเห็ นสอดคล้ องของผู้บ ริ หารและผู้ เชี่ ย วชาญ ผลจากการพิ จารณา พบว่ า
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5 องค์ประกอบมีความเหมาะสมกับบริบท มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้องเชิง
ทฤษฎีและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกองค์ประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็น ว่า
ควรมีการจัดเรียงลําดับองค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใหม่ตามความสําคัญของการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในปัจจุบันและอนาคต
ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 “ปัจจั ย ด้ านการจั ด การคุ ณภาพ” เป็ นองค์ ประกอบที่มี ระดั บความจํ าเป็น ในการ
บริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงด้านการจัดการองค์การวัดด้วยตัวแปรสังเกต รายละเอียดแต่ละ
ตัวแปรเรียงตามค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1)การวางแผน (Planning)
2)การงบประมาณ (Budgeting) 3)การประสานงาน (Co-coordinating) 4)การอํานวยการ (Directing) 5)การ
จัดองค์การ (Organizing) 6)การจัดบุคคล (Staffing)และ 7)การรายงาน (Reporting) มีความสอดคล้องอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ หารงาน เป็นองค์ประกอบที่มี ร ะดับความจํ าเป็น ในการ
บริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงด้านการบริหารงาน ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน 7 ตัว รายละเอียด
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แต่ละตั วแปรเรี ยงตามค่ าน้า หนัก องค์ ประกอบ (Factor loading) จากมากไปน้ อยได้ ดั งนี้ 1) การบริห ารจั ด
ทรัพยากร(Resource Management) 2)คุณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ (Quality of product) 3)ผลิตภัณฑ์สอดคล้ อง
กับข้อกําหนดมาตรฐานสากล (Products conform to international standards.) 4) การบริหารอย่า งเป็ น
กระบวนการ(Process Management) 5)การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารอย่างต่อเนื่อง(Continuous
improvement of the effectiveness of the management system.) 6)ควบคุม กระบวนการจัด ซื ้อ
อย่า งมีประสิทธิภ าพ (Control the purchasing process efficiently.)และ 7)ภาวะผู้นํา(leadership)มี
ความสอดคล้องอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยวัฒนธรรมขององค์กร ”เป็นองค์ประกอบที่มีระดับความจําเป็นในการบริหาร
จัดการธุรกิ จ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงด้านวัฒนธรรมขององค์ ก ร จํานวน 4 ตัวแปร ได้ดังนี้ 1)วัฒนธรรมมุ่ ง
บทบาท (Role culture) 2)วั ฒ นธรรมมุ่ ง การสนั บ สนุ น (Support culture) 3)วั ฒ นธรรมมุ่ ง ความสํ า เร็ จ
(Achievement culture)และ 4)วัฒนธรรมมุ่งอํานาจ (Power culture) มีความสอดคล้องอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นองค์ประกอบที่มีตัวแปรแฝงจํานวน 3 ตัวแปร ซึ่ง
มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ มีรายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมาก
ไปน้ อยได้ ดั งนี้ 1)การมุ่ งเน้ นลูกค้ า 2)การมี ส่ วนร่ วม และ 3)การพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่ องมี ความสอดคล้ องอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
องค์ประกอบที่ 5 “ประสิทธิผลขององค์ กร” เป็นองค์ประกอบที่ มีตัวแปรแฝงจํ านวน 4 ตัวแปร มีราย
ละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามค่าน้ําหนักองค์ประกอบ(Factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ความมุ่งมั่นใน
ชีวิต 2)ความสามารถในการปรับตัว 3)ความพึงพอใจในงาน 4)ผลผลิต มีความสอดคล้องอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
สรุปผลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยการจัดการองค์การ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
องค์ประกอบและตัวแปรสังเกตได้
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
1.การวางแผน (Planning)

2.การจัดองค์การ (Organizing)

3.การจัดบุคคล (Staffing)

4.การอํานวยการ (Directing)

5.การประสานงาน (Co-coordinating)

6.การรายงาน (Reporting)

7.การงบประมาณ (Budgeting)


อภิปรายผลการวิจัย
จั ด กลุ่ ม ตั ว แปรปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด การธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครโดยอาศัย การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) คือ การ
ปรับตัว วัดได้จากตัวแปรประจักษ์ 5 ตัวแปร คือ ประกอบด้วย
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องค์ ประกอบที่ 1 “ปัจจั ย ด้ านการจั ด การคุ ณภาพ” เป็ นองค์ ประกอบที่มี ระดั บความจํ าเป็น ในการ
บริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงด้านการจัดการองค์การวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน 7 ตัวแปร มี
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.62-0.98 มี รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1)การวางแผน(Planning) 2)การงบประมาณ (Budgeting) 3)การ
ประสานงาน (Co-coordinating) 4)การอํ านวยการ (Directing) 5)การจั ด องค์ ก าร (Organizing) 6)การจั ด
บุคคล (Staffing)และ 7)การรายงาน (Reporting)
องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ หารงาน เป็นองค์ประกอบที่มี ร ะดับความจํ าเป็น ในการ
บริหารจัดการธุรกิจ รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงตามค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปน้อย
ได้ดังนี้ 1)การบริหารจัดทรัพยากร (Resource Management) 2)คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality of product)
3)ผลิ ตภัณฑ์ สอดคล้องกับข้ อกํ าหนดมาตรฐานสากล (Products conform to international standards.) 4)
การบริหารอย่างเป็นกระบวนการ (Process Management) 5)การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารอย่ าง
ต่อเนื่อง(Continuous improvement of the effectiveness of the management system.) 6)ควบคุมกระบวน
การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Control the purchasing process efficiently.)และ 7)ภาวะผู้นํา(leadership
องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยวัฒนธรรมขององค์กร ”เป็นองค์ประกอบที่มีระดับความจําเป็นในการบริ หาร
จัดการธุรกิจ ประกอบด้ วยตัวแปรแฝงด้ านวั ฒนธรรมขององค์กร จํานวน 4 ตัวแปร ได้ดังนี้ 1) วัฒนธรรมมุ่ ง
บทบาท (Role culture) 2)วั ฒ นธรรมมุ่ ง การสนั บ สนุ น (Support culture) 3) วั ฒ นธรรมมุ่ ง ความสํ า เร็ จ
(Achievement culture)และ 4)วัฒนธรรมมุ่งอํานาจ (Power culture) มี
องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นองค์ประกอบที่มีตัวแปรแฝงจํานวน 3 ได้ดังนี้ 1)
การมุ่งเน้นลูกค้า 2)การมีส่วนร่วม และ 3)การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคง
ให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว แต่ปัจจัยสําคัญกว่านั้นคือ “การให้ลูกค้าหรือตลาดเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานขององค์กร (Customer/ Market Driven Companies)” ซึ่งก็คือการตระหนักถึงความสําคัญของการ
มุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) ผู้ประกอบการจะต้องรู้และเข้าใจถึงความต้องการ (Needs) ของลูกค้า ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต พร้อมกับตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด และเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าหรือ
บริการที่ตรงกับความต้องการหรือเกินไปกว่าความคาดหวัง
องค์ประกอบที่ 5 “ประสิทธิผลขององค์กร” เป็นองค์ประกอบที่มีตัวแปรแฝงจํานวน 4 ตัวแปร มีได้ดังนี้
1)ความมุ่งมั่นในชีวิต 2)ความสามารถในการปรับตัว 3)ความพึงพอใจในงาน 4)ผลผลิต ประสิทธิภาพและความ
พอใจอาจเป็นสัญญาณว่ามีความจําเป็นต้องปรับหรือดัดแปลงการปฏิบัติการในด้านการบริหารและนโยบายให้
เหมาะสม หรือสภาพแวดล้อมจากการเรียกร้องผลผลิตซึ่งแตกต่างกัน หรือให้ตัวป้อนซึ่งแตกต่างไปจากเดิมซึ่ง
ก่อให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หากองค์การไม่สามารถหรือไม่ปรับตัว ความอยู่รอดขององค์การก็จะ
อันตรายดังนั้นความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นเรื่องสําคัญเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้เกิดประสิทธิผลของงาน
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