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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใช้วิทยวิธีแบบประสม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผู้เช่าอาคารชุด ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด
รวมจานวน 360 คน วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคแบบจาลองสมการโครงสร้าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 8 คน
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การ
บริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย ศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานการบริหาร และการจัดการ
องค์ กร พฤติ กรรมของผู้ พั กอาศั ย การวิ จั ยและพั ฒนา รวมถึ งกลยุ ทธ์ การบริ หารการพั ฒนาองค์ กรสมั ยใหม่ อยู่ ในระดั บมาก
(2) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย มีอิทธิพลโดยรวมต่อกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่มากที่สุด รองลงมาเป็นการบริหาร
และการจัดการองค์กร ศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน พฤติกรรมผู้พักอาศัย ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผู้ประกอบการในธุรกิจอพาร์ทเม้ นท์ ควรให้ความสาคั ญ
ต่อการเลือกทาเลที่ตั้งในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย โดยมุ่งเน้นให้บริการในด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวกสบาย
ของผู้พักอาศัย สาหรับกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสร้างจิตสานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม การดาเนินธุรกิจตามแนวคิดการจัดการองค์กรสมัยใหม่
และการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
คาสาคัญ: กลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่, ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด, ประชาคมอาเซียน

Abstract

The objectives of this research were to study the relationship among factors affecting the
strategies for development administration of modern apartments for entering the ASEAN community.
The research was conducted by the mixed method which consisted of quantitative and qualitative
methodologies. In the quantitative method, data were collected by questionnaires from 360 samples
of renters, administrators and staff of the Cosmo Property Management Company and analyzed by
using the structural equation model. In the case of the qualitative method, in-depth interviews were
employed by using 8 important interviews, with high levels of education and experiences in the
development administration of modern organizations. The result of the study revealed that (1) factors
affecting strategies for development administration of modern organizations such as suitable
environments for residential areas, potential of administrators and staff, administration and
management of the organization, renter behavior, research and development, and the strategies for
development administration of modern organization were at a high level; and (2) suitable
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environments for a residential area was the most important factor that influenced on the strategies
for development administration of modern apartments, followed by the administration and
management of the organization, potential of administrators and staff, renter behavior, and research
and development, respectively. The result of the study also indicated that apartment business
entrepreneurs should pay more attention on site selection with suitable environments for residential
areas, and emphasize the security services and other convenient facilities for renters. It can be
concluded that the strategies for development administration of modern apartments could help the
entrepreneurs promote their business to high efficiency of competition and sustainable growth via
environmental friendly awareness, modern organization management, and the establishment of
partnerships for apartment business entrepreneurs.
Keywords: Strategies for development administration of modern organization, Apartments, ASEAN

บทนา

จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เช่า
ในการจัดการที่อยู่อาศัย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558) รายงานผลการวิจัย
ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ผู้ ประกอบการพร้อมปรับกลยุ ทธ์
เพื่ อรอจั งหวั ดตลาดฟื้ นตั ว โดยทิ ศทางการลงทุ น
อสั งหาริ มทรั พย์ ในปี พ.ศ. 2558 คาดว่ าผู้ ประกอบการ
พั ฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ จะให้ ความส าคั ญในการเปิ ด
โครงการในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เป็ นส่ วนใหญ่ ผู้ ประกอบการมี การกระจายการลงทุ น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ไปยังต่างจังหวัดเป็นจานวนมาก
แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ
รออยู่ข้างหน้า แต่ผู้ ประกอบการหลายรายยังคงมองเห็น
โอกาสทางธุรกิจการเปิดโครงการใหม่จึงมีให้ เห็ นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจมานาน และผู้ ประกอบการรายใหม่ที่
ต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ดังนั้ น
การพั ฒนาโครงการของผู้ ประกอบการต้ องอาศั ย
องค์ ประกอบหลายประการที่ จะน าพาสู่ ความส าเร็ จ
และการกาหนดกลยุทธ์การตลาดจึงอาจมีความซับซ้อน
มากขึ้น เนื่องจากปัจจัยแวดล้ อมทางธุรกิจ มีข้อจากัด
และส่งผลต่อผู้ประกอบการในระดับมากน้อยแตกต่างกัน
ในส่ วนของผู้ ประกอบการต่ างระดมความคิ ดและ

ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งปัจจัยจากภายใน
และภายนอกประเทศ ส่ งผลให้ ประชาชนทั่ วไปต้ อง
แสวงหารายได้เพิ่มขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้
มีการขยายตัวของชุมชนเมือง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
การค้ า และการลงทุ น ท าให้ มี ประชากรเพิ่ มขึ้ น
ทั้งประชากรในพื้นที่และประชากรแฝง โดยการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัย ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น
เพื่อการศึกษาต่อยอดวิชาความรู้ เพื่อหางานทา เพื่อความ
สะดวกสบายและประหยั ดเวลาในการเดินทาง เป็ นต้ น
จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ธุรกิจที่อยู่อาศัยประเภทให้เช่า
เกิดขึ้นกระจายทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม
ศูนย์ กลางธุ รกิ จการค้ า การลงทุ น การให้ บริ การ และ
สถาบันการศึกษา ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริ มณฑล ตลอดจนจั งหวั ดอื่ นๆ เช่ น เชี ยงใหม่
พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา
นครปฐม ชลบุรี นครศรี ธรรมราช สุราษฎร์ ธานี สงขลา
ภู เ ก็ ต และปั ต ตานี อพาร์ ท เม้ น ท์ (apartment)
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ประชาสัมพันธ์การลาดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นตลาดและสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจ นอกจากนี้ กลยุทธ์สาคัญที่
ผู้ประกอบการนามาใช้ คือ การสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่งและปรับผลิตภัณฑ์เจาะจงลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการที่พัก
อาศัยที่มีปัจจัยจากความต้องการของผู้บริโภคมากกว่า
การเก็งกาไรจากนโยบายของภาครัฐที่เน้นการลงทุนและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ซึ่ งอาเซี ยนได้ ก าหนดยุ ทธศาสตร์
การก้ าวไปสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนที่ ส าคั ญ คื อ
(1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (2) การเป็ น
ภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (3) การเป็น
ภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ
(4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
การวางกรอบยุ ทธศาสตร์ ดังกล่าวจะทาให้ อาเซียนเป็ น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
เคารพกฎกติกาในการทางานมากขึ้น
บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด ให้
ความสาคัญกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย ทั้งนี้บริษัทฯ
มีการบริหารงานภายใต้กลยุทธ์ “สังคมคุณภาพ สิ่งอานวย
ความสะดวกครบครั น รายล้ อมด้ วยห้ างสรรพสิ นค้ า
(superstore) และสถานศึ กษาชั้ นน าอยู่ อย่ างมี ระบบ
พร้อมสรรพด้วยการตกแต่งภายในที่สมบูรณ์แบบ
จากกลยุ ทธ์การบริหารโครงการคอสโม เรสซิเดนซ์ และ
กรอบแนวคิ ดของการพั ฒนาประเทศไทยในระยะแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ยึดหลักการ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบั ติได้จริ งในทุกภาคส่วนทุกระดับ
และยึดแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการ ที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งมิติ
ตัวตน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง
เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นการเผชิ ญ กั บความ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับตัวบุคคล ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยให้ ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ โดยยึ ดแนวทางพระราชกรณี ยกิ จ และ
พระราชดาริ ด้านการพัฒนาสังคมของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
สาคัญ 2 ประการคือ (1) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการพัฒนาองค์กร และ (2) เป็นการพัฒนาประชาชน
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและประเทศมีความมั่นคง ยั่งยัน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (สานักงานคณะกรรมการ
พิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชบั ญญั ติ , 2552) นอกจากนี้ จากแนวคิ ดของ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ที่ว่า การที่จะก้าว
ไปสู่ คลื่ นลู กที่ 4 สั งคมความรู้ ภาครั ฐต้องส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีความรู้ มีปัญญา และสนับสนุนส่ งเสริ ม
การศึกษาด้านการวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
และพั ฒนาประเทศ ทั้ งนี้ ภาครั ฐต้ องให้ ความส าคั ญ
กับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนาประเทศให้ก้าวขึ้นสู่
คลื่นลูกที่ 4 ปราชญ์สังคม ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความเข้มแข็ง มั่นคง และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารการพัฒนา
การบริหารการพัฒนา (development
administration) เป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
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การพั ฒ นา ตั้ งอยู่ บนฐานความคิ ดของการพัฒ นา
สั ง คมสู่ ก ารพั ฒ นาประเทศ องค์ ประกอบของการ
พัฒนาสังคมนั้นมิใช่ให้ความสาคัญเฉพาะมิติใดมิติหนึ่ง
แต่ใ ห้ ความส าคั ญในทุ ก ๆ มิ ติ อย่ างเท่าเที ยมมี การ
ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอย่ างเป็ นระบบ ภายใต้ บริ บท
พื้นฐานทางด้านสังคมของประเทศทุกประเทศตระหนักถึง
คุณค่าของการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันต่างๆ ที่มี
โครงสร้างการบริหาร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม
และอัตลักษณ์ของสังคม แม้ว่าการพัฒนาจะเป็นเรื่อง
ภายในประเทศ แต่สถานการณ์ สังคมโลกมการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทุกประเทศ จึงต้องร่วมกันพัฒนา ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เพื่อความเจริ ญก้าวหน้ าของสั งคมโลก และ
อยู่ ร่ วมกั นอย่ างสั นติ สุ ข ซึ่งสอดคล้ องกั บแนวคิดของ
Taylor (1911) กล่าวว่า การบริหารการพัฒนาเป็ น
ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง สิ่ งมี ชี วิ ตและสิ่ งแวดล้ อม
โดยปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสอง
สิ่งนี้คือ วิธีการทางสังคมศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี
โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 2 ประการ คือ (1) การ
บริหารแผนงานพัฒนา ยึดหลักวิทยาศาสตร์ (เป็นศาสตร์)
มีการทางานเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การใช้ความชานาญ
เฉพาะด้าน การเลือกวิธีการทางานที่ดีที่สุด การใช้ระบบ
จูงใจตามมาตรฐานของงาน การศึกษากรอบเวลาในการ
ทางาน และระบบการจ่ายค่าตอบแทน สิ่งเหล่านี้เป็นไป
เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะการบริ หาร และ (2) การเพิ่ ม
สมรรถนะการบริหาร (เป็นศิลป์) ดาเนินการโดยการ
คั ด เลื อ กคนตามหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้
เหมาะสมกับงาน การพัฒนาคน โดยการฝึ กอบรมให้
ทางานถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการ และการ
สร้างบรรยากาศความร่ วมมือในการทางานให้ เป็ นมิตร
ระหว่างฝุายบริหารกับฝุายปฏิบัติการ
นอกจากนี้ Moczek (2014) กล่าวว่าการ
ต่อยอดทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ทฤษฎีวิวัฒนาการการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

พัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็นการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การดาเนินงาน และ
การติดตามประเมินผล ส่วนที่สอง กล่าวถึงทฤษฎีการ
พัฒนาเป็นสื่อกลางของการทบทวนแนวคิดเพื่อให้บรรลุ
เปู าหมาย ดั งนั้ น ทฤษฎี การพั ฒนาอยู่ ภายใต้ ทฤษฎี
วิวัฒนาการการพัฒนา และส่วนที่สาม กล่าวถึง กลยุทธ์
ของแนวคิดการพัฒนาประกอบด้วย (1) ความเป็นจริงของ
ชีวิต (2) องค์ความรู้และนวัตกรรม (3) ความร่วมมือและ
การสร้ างพั นธมิ ตร และ (4) การปรั บตั วให้ ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง
ในส่ วนนั กวิ ชาการในประเทศไทยได้ แก่
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2555) กล่าวว่า องค์ประกอบของการ
บริ หารการพั ฒนา มี 2 ประการ คื อ (1) องค์ ประกอบ
หลักการพัฒนาการบริหาร (development of
administration) การพัฒนาการบริหาร หรือการปฏิรูปการ
บริ หารครอบคลุ มองค์ ประกอบรองได้ แก่ การพั ฒนา
โครงสร้ างกระบวนการเทคโนโลยี และพฤติ กรรมให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกระบบ
การบริ หาร โดยมุ่ งที่ จะเพิ่ มสมรรถนะการบริ หารเพื่ อ
พัฒนาโดยส่วนรวม และความต้องการของประชาชน
และ (2) องค์ประกอบหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา
(administration of development) องค์ประกอบรองที่
สาคัญ เช่น การบริหารโครงการพัฒนา การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาการเมือง การพัฒนา
เมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนารัฐวิสาหกิจ และการ
พัฒนาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นต้น
กลยุทธ์การบริหารการพัฒนาเป็นวิธีการ
กาหนดกลยุทธ์ ในการวางรากฐาน การด าเนิ นงานของ
องค์กร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ทดสอบทางเลือก และ
กาหนดทางเลื อก การด าเนิ นงาน เพื่อให้ องค์กรบรรลุ
เปูาหมาย (Barney, & Hesterly, 2010) นอกจากนี้
เป็ น การก าหนดรู ป แบบและขอบข่ า ยของการ
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ประเมินผลการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ท้ายที่สุดจะนาไปสู่การพิจารณาตัดสินใจกาหนดภารกิจ
กาหนดนโยบาย และเงื่อนไขสู่ ความส าเร็ จขององค์ กร
สอดคล้ องกับแนวคิดองค์กรสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21
ของ Mahnken (2012) ที่กล่าวว่าต้องให้ความสาคัญกับ
กลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยพิจารณาหลักการสาคัญ 4 ประการ คือ
(1) แนวคิดของกลยุทธ์การแข่งขัน (2) การดาเนินงานตาม
กลยุ ทธ์ การแข่ งขั น (3) สหรั ฐอเมริ กาและสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนมีกลยุทธ์การแข่งขันอย่างไร และ (4) กลยุทธ์
ทางเลือกสาหรับการแข่งขัน
จากแนวคิดดังกล่าว การบริหารการพัฒนา
องค์กรให้ ประสบความส าเร็ จตามทฤษฎีภาวะทั นสมั ย
ได้นั้นต้องมีวิธีการหรือแนวทางในการบริหารงานที่เป็น
ระบบใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีทิศทางการบริหารชัดเจน
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ การบรรลุเปูาหมายของ
การบริหารการพัฒนาได้นั้นจะต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อม
อื่นๆ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
สภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
การบริหารจัดการอาคารสูงยุคใหม่
Wang (2010) กล่าวว่า ในช่วงสอง
ทศวรรษที่ ผ่ านมาอาคารอั จฉริ ยะ (intelligent
building) ได้ รั บความนิ ยมอย่ างมากในประเทศต่ า งๆ
ทั่ ว โลกแต่ การให้ ค าจ ากั ดความของอาคารอั จฉริ ยะ
อาจแตกต่ างตามสาขาวิชาการ ซึ่งแบ่ งเป็ น 3 ประเภท
คือ (1) การดาเนินงาน ซึ่งอาคารอัจริยะที่สร้างขึ้น
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ภายในอาคาร (2) การให้บริการ เป็นการกล่าวถึงการบริการ
หรือคุณภาพการให้บริการ เมื่อใช้อาคารอัจฉริยะ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
ในประเด็นการบริการ 4 ด้าน คือ ด้านการเป็นสถานที่
สาหรับรับส่งข้อมูล และสนับสนุนการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจ และความสะดวกสบาย
ของผู้ ใช้ อาคาร ด้ านการจั ดการอาคาร เพื่ อให้ บริ การ
ได้มากขึ้นแต่ต้นทุนน้อยลง และด้านความยืดหยุ่น
ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคารและ
เจ้าของอาคารสามารถนาไปใช้เป็นกลยุทธ์ในทาง
ธุรกิจได้ (3) การควบคุมอาคาร กล่าวถึง การให้บริการ
อาคารส านั กงาน และระบบเครื อข่ ายการสื่ อสาร การ
จัดการอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยของผู้ ใช้อาคาร จากแนวคิดดังกล่าว
อพาร์ทเม้นท์เป็นประเภทหนึ่งของอาคารสูงยุคใหม่ ซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่าการดาเนินชีวิตและความเป็นอยู่ ของคน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใหญ่ๆ
ต้องวนเวียนอยู่กับอาคารสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
รั บรู้ และปรั บตั วเกี่ ยวกั บขั้ นตอนการบริ หารและการ
ให้บริการอาคารสูงจึงมีความจาเป็น (พิภพ วงศ์เชิดขวัญ,
2554)
กล่ าวโดยสรุป การบริหารจัดการอาคาร
จาเป็นต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการ
พัฒนาของยุคโลกาภิวัตน์ ยึดกฎหมายและปฏิบัติ
ตามอย่ า งเคร่ งครั ด เนื่ องจากสภาพภู มิ อากาศโลก
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และส่งผลต่อการใช้พื้นที่
ภายในอาคาร เจ้ าของอาคาร หรื อผู้ ใช้ อาคารควรรั บรู้
มาตรฐานอื่ น ๆ ของประเทศสากลด้ ว ย (ส านั ก
ปูอ งกัน และบรรเทาสาธารณะภั ยกรุ งเทพมหานคร,
2553) นอกเหนือจากการ รับรู้มาตรฐานของประเทศไทย
เช่น มาตรฐานกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุน เป็นต้น
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แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกทาเลที่ตั้ง
การดารงอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมีความจาเป็น
ต้ องยอมรั บแบบแผน กฎ ระเบี ยบ กติ กาของการอยู่
ร่วมกัน และคานึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้
การดาเนินชีวิตเป็นไปโดยปกติสุข มีความเจริญงอกงาม
โดยสั ง คมมนุ ษ ย์ ต้ อ งตั้ ง อยู่ บ นหลั ก ปรั ชญาสั งคม
3 ประการ คือ เสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555ก) สอดคล้องกับ
พระราชกรณียกิจและพระราชดาริ ด้านการพัฒนา
สังคมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช คือ การอยู่อาศัยร่วมกันเป็น สังคม เป็นไปเพื่อ
นาไปสู่การ “พึ่งตนเองได้ในที่สุด” โดยยึดหลักการสาคัญ
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง และหลัก
ประชาพิจารณ์
ท าที่ ตั้ งของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของภู มิ ศาสตร์ เศรษฐกิ จ (economic
geography) ภูมิภาควิทยา (regional science) และ
เศรษฐศาสตร์ เชิงพื้นที่ (spatial economics)
เป็นการอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ เฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ ง
โดยเป็นการตั้งสมมติฐานว่า “ผู้ประกอบการทั้งที่เป็น
บริษัทและบุคคลทั่วไปเพื่อประโยชน์ของตน จึงได้เลือก
ท าเลที่ ตั้ ง ที่ จะท าให้ ได้ ก าไรมากที่ สุ ด คื อ การลด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ”
การวิ เ คราะห์ ท าเลที่ ตั้ ง หรื อ การ
วิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเป็ นการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ทดี่ ินภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจเลือกทาเลที่ตั้ง คือ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
หรือโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โดยพิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะ
เชิงพื้นที่ แต่ไม่ได้วิเ คราะห์เฉพาะหลักเกณฑ์การ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

วิเคราะห์ สถานที่เท่านั้น ต้องพิจารณาการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ ตั้งแบ่ งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาที่
เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ และผลกระทบของปั ญหาในวงกว้ าง
อี กอย่ างคื อ ระยะทางในการสั ญจรไปมากั บสถานที่
ส าคั ญๆ ในบริเวณโดยรอบ ซึ่ งสิ่ งอ านวยความสะดวก
เหล่ านี้ จะเป็ นตั วชี้วั ดโครงสร้ างการค านวณระยะทาง
ระหว่างสถานที่สาคัญๆ กับที่ตั้งที่ต้องการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (ReVelle & Marianov, 2013)
จากแนวคิดดังกล่ าว การเลือกทาเลที่ตั้ง
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ ความอยู่ ร อดของธุ ร กิ จ
ท าเลที่ ตั้ ง ไม่ ได้ หมายความว่ าต้ องอยู่ ใจกลางเมื อง
มี สิ่ งอ านวยความสะดวกครบครั น การคมนาคม
ขนส่งสะดวกรวดเร็ว แต่จะต้องคานึงถึงรูปแบบของการ
ดาเนินการกิจการ บริบทแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปูองกันปัญหา ความขัดแย้ง หรือการละเมิดกฎหมาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปัจจุบันสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเป็นเรื่องจาเป็น เพื่อให้การพัฒนา
ความคิด แยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรทาไม่ควรทา สิ่งใดถูก
สิ่ งใดผิ ด ความดีงามหรื อความชั่วร้ าย ความเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม ความเท่าเทียมหรือเหลื่อมล้าของตนเอง
หรื อส่ วนรวม ประหยั ดหรื อฟุุ มเฟื อย สิ่ งเหล่ านี้ ไม่
จาเป็นต้องจากัดอยู่ในกรอบข้อกฎหมาย หรือข้อตกลง
ทางสังคม ซึ่งบางเรื่องอาจจะถูกกฎหมายแต่ไม่เหมาะสม
ในแง่คุณธรรม จริ ยธรรม หรืออาจจะถูกต้องเหมาะสม
ในแง่ของศีลธรรม แต่ไม่ถู กจริตของตน สิ่งเหล่านี้
คนในสั ง คมต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว เข้ า หากั น
เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการของกั นและกั นได้ อย่ าง
เหมาะสม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555ข)
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เมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นก็ต้องมี
การพึ่งพาและการเชื่อมโยงถึงกัน เพิ่มขึ้น ตามไป
ด้ ว ย จึ ง เกิ ด ความร่ ว มมื อ จากการรวมกลุ่ ม กั น
ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันสูง การสร้างคนให้มีความ
สมดุลและพึ่งพาตนเองได้ จาเป็นต้องให้การศึกษา
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข การพัฒนาการศึกษาและปรับตัวให้
ทันโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลหรือกาหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์ ซึง่ Kotler (1997) อธิบายว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคมี 4 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ประกอบด้วย วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุ่มย่อย
(2) ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว
บทบาทและสถานะ (3) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิ จ
หรือรายได้ของบุคคล ขั้นตอนวงจรชีวิตครอบครัว รูปแบบ
การดารงชีวิต (4) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย
การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความน่าเชื่อถือ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ แนวคิดของตนเอง
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเชิงกลยุทธ์
การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)
เป็นการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ของการหาทางเลือก
ต่างๆ แล้วกาหนดทิศทาง กระบวนการ และการดาเนินการ
เพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามส าเร็ จ ตามเปู า หมายที่ ว างไว้
โดยเปู าหมายอาจจะเป็ นการเอาชนะคู่ แข่ งทางธุ ร กิ จ
หรือตามโจทย์ของการพัฒนาที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้
สิ่งสาคัญจึงอยู่ที่การทาความเข้าใจบริบทสภาพแวดล้อม
เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน เข้าใจโอกาส เข้าใจความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น ทางเลือกต่างๆ นั้นอาจ
มีความแปลกแตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาก็
ได้ ซึ่ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553) กล่าวว่า
“ความคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) เป็นความคิด
ที่ เต็ มไปด้ วยการค้ นหาวิ ธี การ และการวางแผนงาน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

อย่ างเป็ นขั้ นเป็ นตอน เพื่ อมุ่ งหมายที่ จะเอาชนะ
เพื่อต้องการประสบความสาเร็จบางอย่าง”
การบริ หารองค์ กรได้ ด าเนิ นงานส าเร็ จ
ตามเปูาหมายที่วางไว้ ผู้บริหารต้องเรียนรู้ปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดาเนินอยู่ในขณะนั้น พร้อม
ทั้งมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะของตนให้ตามทัน
การแข่งขันของธุรกิจ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒ น์,
2556) ทักษะหนึ่ งที่ จาเป็ นเพื่อให้ การบริ หารองค์กร
ประสบผลส าเร็ จ คื อ ทั กษะด้ านความคิ ด เรี ยกว่ า
“ความคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)” มี 5 รูปแบบ
คือ การปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift)
การมี วิ สั ยทั ศน์ (vision) การวางแผนทางเลื อกส าหรั บ
อนาคต (scenario planning) ทฤษฎีเกม (game theory)
การมีความคิดในเชิงนวัตกรรม (innovation theory)
การด าเนิ นธุ รกิ จให้ ประสบผลส าเร็ จ
จ าเป็ นต้ อ งให้ ความส าคั ญกั บความคิ ดเชิ งกลยุ ทธ์
ซึ่งเป็นการประยุกต์ ใช้ในทางปฏิบัติได้จริง ซึ่ง Alcacer
and Chung (2010) กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนทางธุรกิจ
ที่ ส าคั ญ คื อ กลยุ ทธ์ การเลื อกท าเลของกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจ หรือเรียกอีกอย่างว่า กลยุทธ์ทางภูมิศาสตร์
โดยให้ความสาคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะยาว
ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์ หลักการที่สาคัญคือกรอบการ
พัฒนา 3 ขั้น ได้แก่ (1) การประเมินความสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจและการสร้างวัฒนธรรมของการทางานร่วมกัน
ระหว่างแรงงาน ชุมชน และเจ้าของกิจการ ซึ่งดาเนินการ
โดยการวิจัยและพัฒนา (2) พิจารณาว่าจะได้ประโยชน์
อะไรบ้างจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยไม่จาเป็นต้อง ลงทุนเพิ่ม แต่ดาเนินการในลักษณะ
พันธมิตรทางธุรกิจ และ (3) ตรวจสอบว่าทาไมบริษัทต่างๆ
จึงมีแนวโน้มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่าลงทุนเพิ่ม
ในบางกิ จกรรม การด าเนิ นการในลั กษณะนี้ เรี ยกว่ า

19

Vol.7 No.2 (July–December 2017) ISSN 1905-2219

“จาเป็นทีจ่ ะต้องรู้” เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ดีกว่าและ
เหนือกว่าคู่แข่งขัน
การด าเนิ นธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย์ จะ
ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว นอกจากพิจารณา
กลยุทธ์ การเลื อกท าเลของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จแล้ ว
ต้องพิจารณากลยุ ทธ์อื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็ นปั จจั ยส าคัญที่
ผู้ประกอบการต้องพิจารณา คือ กลยุทธ์การตลาดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ (real estate marketing strategies)
และส่ ว นประสมทางการตลาดอสั งหาริ มทรั พ ย์
(วิ ทวั ส รุ่ งเรื องผล, 2557) โครงการอสั งหาริ มทรั พย์
จะประสบความสาเร็จหรือ ไม่ต้องพิจารณาจากที่ดินและ
ทาแล (land & location) ผลิ ตภัณฑ์ หรื อโครงการ
(product or project) ลูกค้าเปูาหมาย (target
market)
ดังนั้ น การดาเนิ น ธุร กิจ อสั งหาริ มทรั พย์ มี
ความจ าเป็ นต้ องพิ จารณากลยุ ทธ์ การเลื อกท าเลของ
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะธุ รกิ จอพาร์ ทเม้ นท์
ให้เช่า กลยุ ทธ์การตลาดธุร กิจ อสังหาริมทรั พย์ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของกิจการ เนื่องจาก
กลยุทธ์การเลือกทาเลของกลยุทธ์ทางภูมิศาตร์เป็น
การตรวจสอบในระยะสั้ นว่ าจะตั ดสิ นใจลงทุ นหรื อไม่
แต่ กลยุ ทธ์ การตลาดธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย์ ช่ วยเสริ ม
ให้ การดาเนินงานมีความแข็งแกร่ งมากขึ้น เพื่อบริ หาร
จัดการทรัพยากรที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีผล
ประกอบการได้รับการยอมรับ และเพื่อตัดสินใจวางแผน
ในอนาคต ทั้งในส่วนของการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
หรือการขยายกิจการ

การวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (questionnaire)
โดยมีประเด็นคาถามเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนา
อาคารชุด และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ โดยมีประชากร
ดังนี้ (1) ผู้เช่าอาคารชุดของบริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จากัด (2) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
คอสโม พร็ อพเพอร์ ตี้ แมเนจเม้ นท์ จ ากั ด มี จ านวน
570 คน เนื่องจากผู้วิจัยทาการศึกษาโดยใช้เทคนิค
แบบจาลองสมการโครงสร้าง ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
(sample size) ในการใช้แบบจาลองสมการโครงสร้าง
ต้องมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพราะหากใช้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่จะมีโอกาสที่ตัวแปรจะมีการแจกแจงเป็นปกติ
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เล็กกว่า โดยปกติในการวิเคราะห์
สถิติประเภทพหุตัวแปรมีข้อเสนอว่า ควรกาหนดกลุ่ ม
ตั วอย่ างประมาณ 20 เท่ าของตั วแปรในแต่ ละโมเดล
(สุภมาส อังศุโชติ และคนอื่นๆ, 2544) และเนื่องจากใน
การศึ กษาครั้ งนี้ มี ตั วแปรทั้ งสิ้ น 180 ตั วแปร ใช้ กลุ่ ม
ตัวอย่ าง 20 เท่ าของตั วแปร รวมจานวนกลุ่ มตั วอย่ าง
360 คน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จานวน 360 คน
คานวณมาจากกลุ่มประชากร โดยใช้การคานวณที่เรียกว่า
การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (proportion sampling)
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จานวนปีที่เข้าทางาน/
พักอาศัย
ส่ วนที่ 2 ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกั บการ
บริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ที่พักอาศัยแบบ
อาคารชุด เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย ศักยภาพของ

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ วิ ทยาวิ ธี แบบประสม (mixed
methods) ซึ่งใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและเสริม
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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ผู้บริหารและพนักงาน การบริหารและการจัดการองค์กร
พฤติกรรมผู้ พักอาศัย การวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ์
การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ที่พักอาศัย
แบบอาคารชุด เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส่ วนที่ 3 เป็ นค าถามปลายเปิ ดให้
ผู้ ตอบแบบสอบถามได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาองค์กร
สมัยใหม่
การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(content validity) ด้วยการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านพิจารณาว่าเครื่องมือสามารถวัด
ตัวแปร ที่ผู้วิจัยจะศึกษาได้จริงหรือไม่ โดยพิจารณานิยาม
ของ ตัวแปร ขอบเขต และองค์ประกอบของเนื้อหาที่จะวัด
ด้วยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยคัดเลือกข้อคาถาม
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์
(index of item-objective congruence: IOC)
ซึ่ งอาจท าเป็ นแบบประเมิ นข้ อค าถามให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ
พิ จารณาข้ อค าถามแต่ ละข้ อในเครื่ องมื อวั ด ก าหนด
คะแนนส าหรั บการพิ จารณาข้ อค าถามแต่ ละข้ อ
(ณรงค์ กุลนิเทศ และสุดาวรรณ สมใจ, 2558)
เกณฑ์ การคั ดลอกข้ อค าถามคื อ
(1) ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 แสดงว่าข้อ
ค าถามนั้ นวั ดได้ ตรงตามจุ ดประสงค์ เป็ นข้ อค าถามที่
น าไปใช้ ได้ และ (2) ข้ อค าถามที่ มี ค่ า IOC ต่ ากว่ า 0.5
แสดงว่าข้อคาถามนั้ นไม่ได้วัดตรงตามจุดประสงค์ ควร
พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณา IOC
แล้วไปทดลองใช้ (try out) กับพนักงานและผู้เช่าอาคารชุด
ที่ไ ม่ ไ ด้ อยู่ ในกลุ่ มตั วอย่ าง จ านวน 30 คน แล้ วน าไป
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่ องมือ ซึ่งเป็ นการวัดความ
สอดคล้องภายใน โดยใช้วิธีการคานวณด้วยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s alpha) วิธีนี้ เรี ยกว่า การหาค่า
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

สัมประสิทธิ์แอลฟา (ณรงค์ กุลนิเทศ และสุดาวรรณ
สมใจ, 2558)
เกณฑ์การพิจารณา คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือวัดตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ถือว่าเครื่องมือ
วัดมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 360 คน ระหว่างวันที่
2 กรกฎาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากพนักงานในการ
ขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่าให้ตอบแบบสอบถามแบบ
online ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามลงในโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ระบบ online จ านวน 3 เครื่ อง
เป็นคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง Ipad 1 เครื่อง ซึ่งถูกติดตั้ง
บนโต๊ ะเฉพาะเพื่ อให้ ผู้ พั ก อาศั ย สามารถตอบ
แบบสอบถามได้อย่างอิสระ
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล (1) สถิ ติ เชิ งพรรณนา
(descriptive statistics) วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาน
(inferential statistics) เป็นการวิ เคราะห์ แบบจาลอง
สมการโครงสร้าง (structural equation modeling:
SEM) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัว
แปรประจักษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปแบบจาลองสมการ
โครงสร้างเพื่อหาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่ อ การพั ก อาศั ย (REVC) ศั กยภาพของผู้ บริ หาร
และพนักงาน (EEPO) การบริหารและการจัดการองค์กร
(REAM) พฤติกรรมผู้พักอาศัย (REBE) และการวิจัยและ
พัฒนา (RERD) ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารการพัฒนา
องค์กรสมัยใหม่ (ADME) และเพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของแบบจาลองตามสมมติฐาน ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ค่ าสถิ ติ ส าคั ญในการทดสอบความสอดคล้ องของ
แบบจาลอง (สุภมาส อังศุโชติ และคนอื่นๆ, 2554) ได้แก่
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(1) ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square statistics) (2) ค่าดัชนี
วัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (relative
fit index) (3) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงสัมบูรณ์ (absolute fit index) (4) ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบ่ งการศึ กษาวิ จั ยออกเป็ น 2 ส่ วน
นาข้อมูลมาผสมผสานกันอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้ องกัน
โดยมุ่งเน้นการบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(1) การวิ จั ยเอกสาร (documentary research)
เชิงวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) กฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้เช่า เจ้าของกิจการ และ
พนั กงาน โดยการติ ดตามตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งต่ า งๆ
จากกิ จ กรรมที่ เคยปฏิบั ติห รื อ เกิด ขึ้น มาแล้ ว จาก
อดี ตจนถึ งปั จจุ บั นและที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ความ
คิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บกลยุ ทธ์ การบริ หารการพั ฒนาองค์ กร
สมัยใหม่ ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญ
กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาองค์กร
เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง ยั่งยืน
และปลอดภัย กลุ่ มตัว อย่ าง ได้แก่ เจ้ าหน้ าที่รั ฐ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาคารชุด ผู้บริ หารระดับสู ง
เพื่อการวิจั ยและพัฒนามนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
และนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ
ใช้ วิ ธีการเลื อกตั วอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) และการแนะนาต่อๆ กัน (snowball) โดยระบุ
คุณสมบัติหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างคือ
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้าน
ความมั่นคง ด้านความปลอดภัย ด้านนโยบายอาคารชุด
ด้ านความเป็ นอยู่ ในอาคารชุ ด ด้ านเศรษฐกิ จศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ด้านการบริหารการพัฒนา ด้านการลงทุนในอาคารชุ ด
และด้ านการออกแบบอาคารชุ ด กลุ่ มตั วอย่ าง มี ดั งนี้
(1) องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (3) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (4) อดีต
เอกอั ครราชทู ตไทยประจ าประเทศแคนนาดา และ
ประเทศเปรู (5) ประธานสถาบั นอนาคตศึ กษาเพื่ อ
การพั ฒ นา (6) อดี ต คณบดี ค ณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยกรุ งเทพ (7) กรรมการบริ ษั ท P&D
Development จากัด และ (8) สถาปนิก บริษัท เอ
ลายน์ อาร์คเทคส์ จากัด
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยใช้คาถามสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการบริหารการ
พัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด
เพื่ อ ก้ าวเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ประกอบด้ ว ย
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัยศักยภาพของ
ผู้บริหารและพนักงาน การบริหารและการจัดการองค์กร
พฤติกรรมผู้พักอาศัย การวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ์การ
บริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
ผู้ วิ จั ยด าเนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (1) ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์
ขออนุ ญาตสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก เพื่ อนั ดหมายวั น เวลา
สถานที่ ที่สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการ
วิจั ยเชิ งคุ ณภาพ (2) การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (in-depth
interview) ตามวัน และเวลานัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 17
กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในตาแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี จานวน 2 ท่าน เนื่องจากต้องการข้อมูล
เชิงลึกครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจาแนกข้อมูล
แล้วทาการเปรียบเทียบข้อมูล และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
(inductive conclusion) จากนั้นนาเสนอเชิงบูรณาการ
เพื่ อสนั บ สนุ น ผลการวิเ คราะห์ ที่ ได้ จ ากการวิ จั ย
เชิ งปริ มาณ ขั้ นตอนการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลดั งนี้ (1) การ
รวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูล (2) ลดทอนข้อมูลที่
คลุ มเครื อและซ้าซ้อนกัน (3) พิจารณาความสอดคล้ อง
ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่ได้ โดยการสรุปและ
ตีความในรู ปแบบการพรรณนาตามกรอบแนวความคิ ด
ของการวิจัยที่กาหนดไว้ (4) สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยน าเสนอข้อมูล ทั้งที่มีความเหมือนและความ
แตกต่าง ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งได้แก่นแท้
ของแนวคิดในประเด็นที่ศึกษา เพื่อช่วยในการอภิปรายผล
ของการวิจัยเชิงปริมาณ

ความเห็ นสู งที่สุ ด รองลงมาคือ ความเป็นเจ้าของ และ
วิสัยทัศน์ร่วม ตามลาดับ
การบริ หารและการจั ดการองค์ กร
พบว่ า อยู่ ในระดั บมาก โดยที่ โครงสร้ างการบริ หาร
ผลประกอบการ และนวัตกรรม ในภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก โดยที่นวัตกรรมมีระดับความเห็นสูงที่สุด
รองลงมาคือ ผลประกอบการ และโครงสร้างการบริหาร
พฤติ กรรมของผู้ พั กอาศั ย พบว่ า
อยู่ ในระดั บมาก โดยที่ คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
การรับรู้สถานการณ์ และการควบคุม ในภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ คคลมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
การควบคุม และการรับรู้สถานการณ์ ตามลาดับ
การวิ จั ยและพั ฒนา พบว่ า
อยู่ในระดับมาก โดยที่ทัศนคติของผู้บริหารและพนักงาน
ความรู้ความสามารถของนักวิจัย และข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวม พบว่ า อยู่ ในระดั บมาก
ซึ่งความรู้ความสามารถของนักวิจัยมีระดับความคิดเห็น
สูงที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติของผู้บริหารและพนักงาน
และข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กร
สมัยใหม่ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยที่การสร้างจิตสานึก
เพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์กรตามแนวทางการจัดการ
สมัยใหม่ และการเติบโตโดยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่ มตัวอย่างให้
ความสาคัญ การสร้างจิตสานึกเพื่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
รองลงมาคือ การพัฒนาองค์กรตามแนวทางการจัดการ
สมัยใหม่ และการเติบโตโดยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2
ผลการวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
องค์ ประกอบที่ส่ งผลต่อกลยุ ทธ์การบริหารการพั ฒนา

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1
ผลการวิเคราะห์ระดับขององค์ประกอบที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
พบว่า
สภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการพั ก
อาศัย พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยที่ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความปลอดภัย และความสะดวกสบายที่เอื้อต่อการ
พั กอาศั ยในภาพรวม พบว่ า อยู่ ในระดั บมาก ซึ่ งกลุ่ ม
ตั วอย่ างให้ ความส าคั ญกั บสภาพแวดล้ อมที่ มี ความ
สะดวกสบายต่อการพักอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือความ
ปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามลาดับ
ศั ก ยภาพของผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยที่ความเป็นเจ้าของ
วิสัยทัศน์ร่วม และความร่วมมือเป็นทีม ในภาพรวม พบว่า
อยู่ ในระดั บมาก โดยที่ ความร่ วมมื อเป็ นที มมี ระดั บ
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องค์กรสมัยใหม่ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปรากฏผลดังนี้
1.กลยุ ทธ์ การบริ หารการพั ฒนา
องค์กรสมัยใหม่ ได้รับอิทธิพลจากศักยภาพของผู้บริหาร
และพนั กงานการบริ หารและการจั ดการองค์ กร
พฤติ กรรมผู้ พั กอาศั ย และการวิ จั ย และพั ฒ นา
แต่ไม่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พักอาศัย โดยสามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธ์
การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ได้ร้อยละ 61
2. ศั ก ยภาพของผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพักอาศัย โดยสามารถอธิบายการผันแปรของ
ศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน ได้ร้อยละ 47
3. การบริหารและการจัดการองอค์กร
ได้รับ อิทธิพลจากศักยภาพของผู้ บริ หารและพนั กงาน
และสภ า พแว ดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อกา รพั ก อาศั ย
โดยสามารถอธิ บายการผั นแปรของการบริ หารและ
การจัดการองค์กร ได้ร้อยละ 46
4. พฤติ ก รรมผู้ พั กอาศั ย ได้ รั บ
อิทธิพลจากศักยภาพของผู้ บ ริ ห ารและพนั กงาน
การบริหารและการจัดการองค์กร และสภาพแวดล้อมที่
เอื้ อต่ อการพั กอาศั ย โดยสามารถอธิ บายการผั นแปร
ของพฤติกรรมผู้พักอาศัย ได้ร้อยละ 54
5. การวิจัยและพัฒนา ได้รับอิทธิพล
จาก ศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานการบริหารและ
การจั ดการองค์ ก ร พฤติ ก รรมผู้ พั ก อาศั ย และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย โดยสามารถอธิบาย
การผันแปรของการวิจัยและพัฒนา ได้ร้อยละ 61

10,000 บาท ซึ่ งจากทฤษฎี พฤติ กรรมผู้ บริโภค Kotler
(1997) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค โดยในตอนหนึ่งได้กล่ าวถึง ปัจจัยส่วนบุคคล
(personal factor) อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และ
รูปแบบการดารงชีวิต ที่ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่
แตกต่ างกัน สอดคล้ องกับบทสั มภาษณ์ ของ กรรมการ
บริษัท P&D Development จากัด และผู้ประกอบการ
ร่วมลงทุนกับต่างชาติในธุรกิจอาคารชุด ซึ่งกล่าวว่า
“เราสามารถจ าแนกความต้ องการที่ แตกต่ างของกลุ่ ม
ลูกค้าได้ โดยเรียงลาดับความต้องการที่แปรผันไป
ตามราคา จะแบ่ งลู กค้ าออกเป็น 5 กลุ่ ม ในแต่ละกลุ่ ม
จะมีความต้องการจากอพาร์ทเม้นท์ที่แตกต่างกัน”
โดยผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้อธิบายไว้ว่า
“key success คือ คือ ต้องเข้าใจว่า
ความต้องการแท้จริงของลูกค้าคืออะไร ผ่านทั้งการสังเกต
สัมภาษณ์ศึกษาจากคู่แข่งที่มีอยู่ ตลอดจนทา survey
เมื่ อเข้ าใจข้ อมู ลตรงนี้ แล้ วเพี ยงแค่ ก าหนดเปู าหมาย
กลุ่ มลู กค้ าว่ าอยู่ ในกลุ่ มไหน แล้ วก็ ท าการออกแบบ
อพาร์ทเม้นท์ที่สอดคล้องตอบสนองความต้องการ
ให้กับลูกค้าให้ ตรงกับความต้องการนั้น ข้อเสนอแนะที่
จะมีการออกแบบ สร้างอพาร์ทเม้นท์เพื่อให้ได้รูปแบบที่
สวยงามดึงดูดใจผู้ คนเข้ามาพักในอพาร์ทเม้นท์จนเต็ม
การออกแบบที่ดี ต้องสร้างความแตกต่างและมีเอกลักษณ์
โดยคานึงถึงคุณค่าและราคา”
แนวคิ ดดั งกล่ าวนี้ สอดคล้ องกั บ กลยุ ทธ์
การตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (real estate marketing
strategies) และส่วนประสมทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์
(วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2557) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประสบความสาเร็จว่า ต้องทา
ความเข้าใจคู่แข่งขัน เข้าใจความต้องการของลูกค้า
และเข้ าใจศักยภาพของท าเล จึ งจะทาให้ การดาเนิ น

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
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กิ จการพั ฒนาโครงการมี ความแตกต่ างจากคู่ แข่ งขั น
ในตลาด ทาให้ โครงการมี ความโดดเด่ น จ าหน่ ายหรื อ
ให้ บริ การได้หมดในเวลาอันรวดเร็ ว ซึ่ งนอกจากปั จจั ย
ดังกล่าวข้างต้นแล้ วยังต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อควบคุ มดู แลบุ คลากรให้ สามารถ
ดาเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงกากับดูแล
ผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตนตามระเบียบของอพาร์ทเม้นท์
อย่างเคร่งครัด
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริหารการ
พัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ที่พักอาศัยแบบอาคารชุด เพื่อ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
สภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการพั กอาศั ย
ที่ ต้ องพิ จารณา 3 มิ ติ คื อความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย กล่าวคือในด้าน
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจอาคาร
ชุดด้วยการดาเนิ นธุรกิจอย่ างมีส่ วนร่ วมต่อสั งคมและ
สิ่ งแวดล้ อม สอดคล้ องกั นกั บหลั กการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 ที่กาหนดให้
บริ ษั ทที่ จดทะเบี ยนด าเนิ นธุ รกิ จต้ องยึ ดหลั กความ
รั บผิ ดชอบ และโปร่ งใสในการด าเนิ นงาน ซึ่ งจากผล
การศึกษาของ กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ (2555) ที่วิจัยเรื่อง
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม: กลยุทธ์และโอกาส
ขององค์กรธุรกิจประเทศกาลังพัฒนาในสังคมพลวัต
ซึ่งผลการวิจั ยพบว่า กลุ่มเนสท์เล่ ให้ ประเทศอิน เดีย
และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยที่ น าแนวคิ ดความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ
สามารถสร้ า งชื่ อ เสี ย งสร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ รกิ จ
เพิ่ มแรงจู งใจให้ พนั กงาน และสร้ างความภั กดี ใ ห้ กั บ
ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ถื อ เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ส าหรั บ การ
ประกอบธุ รกิ จ อี กทั้ งยั งสอดคล้ องกั บบทสั มภาษณ์
ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่กล่าวว่า “การมีนโยบาย
กากับ ดูแลองค์กรที่ดีทาให้บริ ษัทตั้งต้นในการจะ
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ให้ บริการที่ ดีกับลู กค้า ดังนั้นความต้องการของลู กค้ า
คือเรียกร้องจากชุมชนจึงต้องเป็นเปูาหมายขององค์กรด้วย
เมื่อบริษัทมีเปูาหมายที่สอดคล้องกับชุมชน ชุมชนย่อมให้
การสนับสนุนและต้องการเข้ามามีส่วนร่วม”
ซึ่งนอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว
การ ศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ความปลอดภัยและความสะดวก
สบายก็เป็นประเด็นสาหคัญที่มองข้ามไม่ได้ ดังหลักการ
ของตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555
ในด้ านความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ นของผู้ พั ก
อาศัยอาคารชุด เป็นเรื่องส าคัญที่ผู้ ประกอบการธุรกิจ
อาคารชุดจะต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่ง รวมถึงแนวคิด
ของ Chareonwongsak (2007) ในด้านความสะดวกสบาย
ของผู้พักอาศัยอาคารชุดทั้งในด้านที่พักอาศัย ทาเลที่ตั้ง
อาคารชุ ด การคมนาคมที่ สะดวก สภาพแวดล้ อมที่ ดี
รวมทั้งสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็นเรื่องที่จาเป็ น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อนุชา กุลวิสุ ทธิ์ (2556)
ที่กล่ าวถึง กลยุทธ์การเลื อกทาเลที่ตั้งที่ต้องสะดวกต่อ
การเดินทาง และปราศจากอาชญากร หรือไม่มีประวั ติ
อาชญากรรม ซึ่งในส่วนนี้เอง
ทั้ งนี้ อดี ตเอกอั ครราชทู ตไทยประจ า
ประเทศแคนาดา และประเทศเปรู ได้ให้ ทัศนะเกี่ยวกับ
ทาเลที่ตั้งของอาคารชุดในอีกมุมหนึ่งว่า “การพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นแม่เหล็ก
ดึงดูดความเจริญและการพัฒนาต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลง
ลักษณะอาชีพ ความหนาแน่นของผู้คนในพื้นที่ ไม่ว่าจะ
เป็ นห้ างสรรพสิ นค้ า สถานศึ กษา ออฟฟิ ศ ส านั กงาน
ศู นย์ ราชการ หรื อสถานี รถไฟฟู า ทางด่ วน สนามบิ น
รวมไปถึงตลาด ชุมชน 7-11 ที่กาลังจะเกิดขึ้น ก็จะมีการ
พัฒนาต่อเนื่องไปอีกมาก” สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนเอง
หากมีขนาดใหญ่เพียงพอก็มีอานาจในการดึงดูด สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ างๆ ให้ เข้ าหาชุ มชนได้ เช่ นกั น
ขณะเดียวกัน ท่า นยังให้สั มภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่า

25

Vol.7 No.2 (July–December 2017) ISSN 1905-2219

“การมองภาพให้ แคบลงมาถึ งสิ่ งแวดล้ อมและบริ เวณ
โดยรอบอพาร์ทเม้นท์ว่าอยู่ใกล้แหล่งน้าท่วมอุตสาหกรรม
ที่เป็นมลพิษ ที่ทิ้งขยะ หรืออยู่ใกล้ชิดที่ดินเปล่าที่มี
โอกาสพั ฒนาหรื อเป็ นชุ มชนเก่ าที่ ยากแก่ การพั ฒนา
ซอยเปลี่ยวหรือไม่ อยู่ลึกเกินไปจนการคมนาคมไม่
สะดวหรือลับตา ทาให้เกิดอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง
ถ้าอยู่ ใกล้ แหล่ งเหล่ านั้น ก็ควรหลีกเลี่ย งจะดีกว่า
หรือตรงกั นข้ ามในซอยมี คนเดิ นทางสั ญจรพลุ กพล่ าน
หากอพาร์ทเม้นท์ของเราอยู่ในระยะที่เดินได้ไม่ไกลมาก
หรืออยู่ห่างจากปากซอยไม่เกิน 200 เมตร ทาให้รู้สึกว่า
เป็นระยะเดิน และปลอดภั ยนั บว่าดีมากๆ สามารถท า
อพาร์ทเม้นท์ได้ มีผู้คนสนใจจะเข้ามาพักที่อพาร์ทเม้นท์
ของเราจนเต็มอย่างแน่นอน”
คากล่ าวของท่านเอกอัครราชทูตข้างต้น
สอดคล้องกับ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตเลขาธิการ
สภาความมั่ นคงแห่ งชาติ ที่ ได้ กล่ าวสรุ ปถึ งประเด็ น
สภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการพั กอาศั ยได้ ว่ า “ความ
ปลอดภัย เรื่ องความปลอดภัยคงจะหลี กเลี่ ยงไม่ได้เลย
และในอนาคตอั นใกล้ ประเทศไทยจะเข้ าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน เป็ นจุ ดขายส าคั ญ ของอพาร์ ทเม้ นท์ ในทุ กที่
และสิ่งอานวยความสะดวกเป็นปัจจัยแรกที่คนอยู่อาศัยจะ
น ามาพิ จารณา จากนั้ น จะตามด้ วยเรื่ องของความ
ปลอดภัย แน่นอนคงปฏิเสธไม่ได้เรื่องความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมที่ ค นเข้ า มาอยู่ อ พาร์ ท เม้ น ท์ ค งต้ อ งมี
บทบาทร่วมกันในการดูแล” ซึ่งจากบทสัมภาษณ์
ดั ง กล่ า วยิ่ ง เน้ น ย้ าให้ เ ห็ น ถึ ง ความสอดคล้ อง
และบทบาทที่ ส าคั ญของการเป็ นพื้ นฐานการด าเนิ น
กลยุ ทธ์ การบริ หารการพั ฒนาองค์ กรสมั ย ใหม่ ข อง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัยได้เป็นอย่างดี
ศั กยภาพของผู้ บริ หารและพนั กงาน
เป็นอีกหนึ่งปัจจั ยที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่ อ กลยุ ท ธ์ การบริ หารการพั ฒนาองค์ กรสมั ยใหม่
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

โดยจาแนกได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็น
เจ้าของ การมีวิสั ยทัศน์ร่วม และความร่วมมือเป็นที ม
ซึ่งประยุกต์จากแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ ศักดิ์
(2557) ที่เสนอแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่นให้ เ ข้ม แข็ ง
และมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 6 ประการ
ได้ แก่ ประการแรก การพั ฒนาบุ คลากรให้ สอดคล้ อง
กับความต้องการ ประการที่สอง การประยุกต์ความรู้ทาง
วิชาการสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประการที่สาม คือ
การพั ฒนาฐานข้ อมู ล ประการที่ สี่ คื อ การพั ฒนา
และปลู กฝั งแนวคิ ดประชาธิ ปไตย ประการที่ ห้ า
คือ การปลูกฝังแนวคิดชุมชนนิยม และประการที่หก คือ
การพั ฒนาทุ นทางวั ฒนธรรม ซึ่ งหากมองในภาพรวม
จะพบว่ า แนวทางดั งกล่ าว เป็ นแนวทางในการเสริ ม
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ เ ข้ ม แข็ ง ขึ้ น
โดย พลโท ภราดร พั ฒ นถาบุ ต ร ได้ ก ล่ า วถึ ง
ประเด็นนี้ไว้ว่า “การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ชัดเจน เพื่อให้
เห็นว่าจะไปทิศทางใด จะได้เข้าใจรงกัน ความเป็นเจ้าของ
ตัวเจ้ าของกิ จการเป็ นเจ้าของอยู่ แล้ ว แต่ ถ้าจะให้ เกิ ด
ผลสั มฤทธิ์ และการบริ หารทุ กอย่ างดี ขึ้ นต้ องสร้ าง
ความรู้ สึ กร่ วมของพนั กงานที่ มาอยู่ ร่ วมกั นเพราะ
ไม่เช่นนั้นแล้ว ถ้าทุกคนมีความใส่ใจร่วมกัน ธุรกิจก็จะ
แข็งแรง”
เจ้าของกิจการจึงต้องสร้างความรู้สึก
ร่ ว มให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานในการ
ร่วมมือกันทางานเพื่อให้องค์กรประสบผลสาเร็จ
ผู้นาต้องมีความรู้ในการบริหารงานและบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ ทั้ งกิ จกรรม การมี ส่ วนร่ วม การสื่ อสาร และ
ประสานงาน โดยต้ อ งมี กิ จ กรรมให้ ลู ก ค้ า และ
พนั ก งานได้ ท างานร่ ว มกั น อย่ า งสม่ าเสมอ
ซึ่งสอดคล้องกันกับแนวคิดของ Kotter and Hoen
(2002) ที่ ได้ กล่ าวไว้ ว่ า ผู้ น ามี ค วามส าคั ญ ในการ
ส่งเสริมให้พนักงานสร้างภาวะผู้นาให้กับพนักงาน
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เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันและบรรลุเปูาหมายของ
องค์กรได้
การบริ ห ารและการจั ด การองค์ก ร
คื อ การบริ หารคน ซึ่ งถื อเป็ นหั วใจส าคั ญของธุ รกิ จ
การบริหารองค์กรให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ทุกคนในองค์กร
ต้องยอมรับโครงสร้างการบริหาร เข้าใจ และปฏิบัติตามได้
ซึ่ งจากผลการศึ กษาพบว่ า การที่ องค์ กรมี โครงสร้ าง
การบริ หารงานที่ เข้ มแข็ งจะได้ เปรี ยบในการแข่ งขั น
ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจว่า โครงสร้างการบริหารองค์ กร
ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพควรมี ขนาดหรื อลั กษณะเป็ นเช่ นไร
ทั้งนี้ Gifford (2011) ได้กล่าวไว้ว่า โครงสร้างองค์กรที่มี
ขนาดใหญ่จะยากต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมี
ลักษณะล้าหลัง และบริหารแบบบนลงล่าง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2557ก)
ที่กล่าวว่า องค์กรในลักษณะดังกล่าวนี้มักจะมีความมั่นใจ
ในความสาเร็จของตนเองมากเกินไป จนไม่สนใจคู่แข่งขัน
และทาให้ไม่พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ท้ายที่สุด
ก็ต้องสูญเสียลูกค้าไป ซึ่งนั่นสะท้อนให้เห็นว่า ขนาดของ
โครงสร้างองค์กรไม่ใช่ปัจจัยหลัก หากแต่อยู่ ที่แนวทาง
การบริ หารที่ต้องยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และต้อง
ไม่เพิกเฉยกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลประกอบการที่ดี
เกิดจากการเลือกทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม ความสามารถในการ
บริหารทรัพยากร และการมองโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Clark, Friedman and
Stone (2012) ที่ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์
สาหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาอพาร์ทเม้นท์เกลนวูด
ริเวอร์ฟรอนท์ พื้นที่ศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่พัก
อาศัยอยู่ โดยรอบมหาวิทยาลั ยออริ กอน สหรั ฐอเมริ กา
ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในการเดินทาง
เช่น อยู่ใกล้สถานที่สาคัญทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าเช่า
ถูกกว่าอพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่อื่นๆ สะท้อนให้ เห็นว่า
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ท าเลที่ เหมาะสมการเดิ นทางสะดวก และการบริ หาร
ทรัพยากร จนสามารถตั้งราคาค่าเช่าได้ถูกนั้น เป็นปัจจัย
สาคัญในการบริหารงานอพาร็ทเม้นท์ให้เกิดผลกาไร
พฤติกรรมผู้พักอาศัย เป็นเครื่องมือชี้วัด
ส าคั ญถึ ง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้พักอาศัยโดยการจัดหาและจัดเตรียม
สิ่งอานวยความสะดวก ในการให้บริการ ซึ่งการดาเนินการ
ลักษณะนี้เป็นปัจจัยด้านจิตวิทยา เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และความประทับใจให้กับผู้พักอาศัย และแม้ว่าผู้บริโภค
บางกลุ่มจะไม่ทราบว่าตนต้องการอะไร แต่ก็สามารถเรียนรู้
และเลือกสรรผ่านกระบวนการตัดสินใจของตนเองได้ ดังที่
ผู้พักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ก็มีพฤติกรรมในลักษณะ
เดียวกัน คือ เลื อกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตนมากที่สุด และสร้างความพึงพอใจ
ในระยะยาวได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมการเลือกที่พัก
อาศั ยนั้ นขึ้ นอยู่ กั บความพึ งพอใจของผู้ พั กอาศั ยเป็ น
สาคัญ
ทั้งนี้ Chen, Dwyer and Firth (2014)
ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้พักอาศัย เปรียบเทียบ
2 เมือง 2 ประเทศ คือ เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย และเมือง
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสารวจความ
คิดเห็นใน 2 มิติ คือ (1) มิติเกี่ยวกับทัศนคติของ
ผู้พักอาศัย ประกอบด้ว ย มิติด้านอาคารสถานที่
มิ ติ ด้ านการพึ่ งพาอาศั ยกั น มิ ติ ด้ านความประทั บใจ
มิ ติ ด้ านความผู กพั น และ (2) มิ ติ เกี่ ยวกั บปฏิ กิ ริ ยา
ตอบสนองของผู้ พั ก อาศั ย ประกอบด้ ว ยมิ ติ ด้ า น
ความทรงจา และมิติด้านความคาดหวัง ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ผู้พักอาศัยในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นั้นจะให้ความสาคัญกับความรู้สึกผูกพันในสถานที่พัก
ขณะที่ ผู้ พั กอาศั ยในเมื องซิ ดนี ย์ ออสเตรเลี ยจะให้
ความสาคัญกับความประทับใจในสถานที่พักอาศัย
จนส่งผลต่อพฤติกรรมการพักอาศัยมากกว่าปัจจัยอื่นๆ
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ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้นชี้ไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวคิดของผู้วิจัยที่ว่า ความรู้สึกของผู้พักอาศัย ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้สึกพึงพอใจ ความผูกพัน และความประทับใจ
ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการพักอาศัยของผู้บริโภคทั้งสิ้น
การวิจัยและพัฒนา เป็นอีกปัจจัยที่
ท าให้ องค์ กรธุ รกิ จขั บเคลื่ อนไปได้ อย่ างราบรื่ น
การตัดสินใจวางกลยุทธ์การบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น
ต้องอาศัยข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์
วิ จั ย และพั ฒ นาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเช่ น เดี ย วกั น
ซึ่ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ส กั ด องค์ ป ระกอบส าคั ญ
3 ประการ คื อ ทั ศนคติ ของผู้ บริ หารและพนั กงาน
ความรู้ ความสามารถของนั ก วิ จั ย และข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพ
ของการวิจัยและพัฒนา
ทั ศนคติ ของผู้ บริ หารและพนั กงานที่
เกิ ดขึ้ นจากการแลกเปลี่ ยนแบ่ งปั นและจั ดสรรความรู้
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้พักอาศัย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงคน
บนฐาน ความรู้ เทคโนโลยี นวั ตกรรม และความคิ ด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต เช่นเดียวกับ เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ที่กล่าวว่า อารยธรรมโลกกาลังก้าว
เข้าสู่สังคมความรู้ที่ผู้ ที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนส่งเสริ ม
การศึ กษาให้ เท่ าทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลงของโลก ทั้ งนี้
กรณี ศึ กษาของส านั กงานบริ ห ารกิ จ การหอพั ก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554) เรื่อง แผนพัฒนา
บุ คลากร และการจั ดการความรู้ เพื่ อพั ฒนาบุ คลากร
ส านั กงานบริ หารกิ จการหอพั ก ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554 เป็ นตั วอย่ างที่ ดี ที่ สะท้ อนให้ เห็ นถึ งความ
จาเป็นในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ที่ จะช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในการ
ดาเนินงานมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มขวัญและกาลังใจ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ในการปฏิบัติงาน ความรักความผูกพัน ตลอดจนความ
สามัคคีในองค์กรมากยิ่งขึ้น
กลยุ ทธ์ การบริ หารการพั ฒนาองค์ กร
สมัยใหม่
การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่
นั้ น โดย ทั่ วไปมี วั ตถุ ประสงค์ ส าคั ญ 2 ประการ คื อ
(1) เพื่ อหาสาเหตุ ของปั ญหาและหาทางแก้ ไขในด้ าน
ปฏิบัติการ และ (2) เพื่อวัดผลในเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นภาพ
กว้ างและทิ ศทางที่ องค์ กรควรด าเนิ นการต่ อไป
(นภดล ร่ มโพธิ์ , 2557) โดยเฉพาะธุ รกิ จอพาร์ ทเม้ นท์
การน าแนวทางบริ หารพั ฒ นาองค์ ก รสมั ย ใหม่
มาปฏิ บัติในองค์ กรนั้น ก็เพื่อ ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง
และพัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้การดาเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่ ง ขั น จ าเป็ น จะต้ อ งมี กลยุ ทธ์ หรื อแนวทางในการ
แข่งขันที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันท่วงทีต่อยุคสมัย
และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
กลุ่ มธุ รกิ จอาจมี ความจ าเป็ นต้ อง
ควบรวมกิ จการ ซื้ อกิ จการหรื อเป็ นพั นธมิ ตรทาง
ยุ ทธศาสตร์ เ พื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยหรื อ สั ม พั น ธภาพ
ระหว่างองค์กรให้ ได้ผ ลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
กระจายความเสี่ ยงจากการด าเนิ นงาน และเป็ นการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังบทสัมภาษณ์ของอดีตคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่แสดงทัศนะ
ต่อการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจไว้ว่า “การเติบโตโดย
การเป็นพันธมิตรทางธุร กิจเป็นเรื่ อ งจาเป็นและ
มีความสาคัญต่อการบริหารการพัฒนาธุรกิจที่พัก
อาศัยแบบอาคารชุด เพราะทาให้ ธุรกิจสามารถ
ด าเนิ น การไปด้ ว ยดี ท าให้ มี ก ารลงทุ น ร่ ว มกั น
มี ก ารแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ก าไรด้ ว ยการเป็ น
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย น
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ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันเพื่ อใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจ ที่พักอาศัยแบบอาคารชุดให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป”

จากปัญหาที่พบในชุมชน โดยกาหนดเป็นวาระที่ชัดเจน
เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือปีละครั้ง และมีการเพิ่มเติม
วาระพิ เศษเพื่ อแก้ ไขปั ญหาเร่ งด่ วน สิ่ งส าคั ญคื อ
ผู้ที่เป็นสมาชิกชุมชน หรือตัวแทน ควรมีการสื่อสารที่
ชั ดเจนระหว่ างกั น ทั้ งภายในองค์ กรบริ หาร (ระหว่ าง
พนักงานและผู้บริหาร) และภายในชุมชน (ระหว่าง
ผู้พักอาศัยด้ว ยกัน) ตลอดจนการสื่อสารระหว่าง
ผู้พักอาศัย พนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้ ป ระกอบการควรให้ ค วาส าคั ญ กั บ
ท าเลในการจั ด ตั้ ง อพาร์ ท เม้ น ท์ ห รื อ ที่ พั ก อาศั ย
ส าหรั บ ชุ ม ชน โดยเลื อ กท าเลที่ มี โ อกาสเติ บ โต
ในอนาคต เช่ น ใกล้ รถไฟฟู า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
สถานศึ ก ษา ส านั กงาน หรื อศู นย์ ราชการต่ างๆ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพัฒนาอีกมาก อย่างไรก็ตาม
พื้นที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ ต้นทุนในการก่อสร้ างสูงขึ้น
ผู้ประกอบการ จึงควรพิจารณากลุ่มลูกค้าศักยภาพ
ซึ่งเป็น ลู ก ค้า กลุ่ มเปู าหมายว่ า เหมาะสมกับพื้นที่
ดังกล่าวหรือไม่
5. ผู้ประกอบการควรนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้
ในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อลดต้นทุน
ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นในการบริ หารจั ดการ และสร้ างความ
ได้เปรียบด้านต้นทุน อีกส่ วนหนึ่งคือการนานวัตกรรม
มาใช้ ส ร้ า งความแตกต่ า งให้ กั บ โครงการ เช่ น
การใช้ นวั ตกรรมอาคารสี เขี ยว (green building)
ซึ่งนอกจากจะเป็ นการอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมตามกระแส
สังคมแล้วยังเป็นการลดต้นทุนการใช้พลังงานในอาคาร
และช่วยพัฒนาให้ผู้อาศัยสบายขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น
ช่วยให้สบายตามากขึ้น อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยรวมในอีกทางหนึ่งด้วย
6. ผู้ ประกอบการควรนาแนวคิดในด้าน
ของการสร้างจิตสานึกเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นแนวทาง

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้พักอาศัยอาคาร
ชุดโดยการวางระบบอานวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย
ให้มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายในการใช้ ชีวิต ความเป็ นอยู่
และการเดินทาง เช่น มีรถรั บส่ งระหว่างอาคารชุดกั บ
ถนนใหญ่ สถานที่จอดรถในร่ม สถานที่ออกกาลังกาย
ฟิตเนส สัญญาอินเตอร์เน็ตไวไฟ (wi-fi) ถนนและ
เส้ นทางเข้าออกที่สะดวกสบาย ความสะอาด โดยมีการ
จัดเก็ บขยะทุกวัน ทั้งในอาคารชุ ดและบริ เวณโดยรอบ
อาคารชุ ด มี ประตู เข้าออกอาคารชุ ดมากกว่ าหนึ่ งทาง
เพื่ อเป็ นทางเข้ าออกส ารองส าหรั บกรณี ฉุ กเฉิ น เช่ น
น้าท่วม และสถานที่ต้องมีความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย
เป็นต้น
2. ผู้ประกอบการควรสร้างทัศนคติที่ดีกับ
สมาชิ ก ในชุ ม ชนให้ ต ระหนั ก ถึ ง การเป็ น เจ้ า ของ
ร่วมกันระหว่างผู้พักอาศัย พนั กงาน และผู้บริหาร
โดยมุ่ งเน้ นการสร้ างชุ มชนคุ ณภาพ จากความร่ วมมื อ
ของสมาชิกชุมชนในทุกภาคส่วน เช่น ผู้พักอาศัย
มีหน้าที่ดูแล เป็นหูเป็นตา ไม่ให้ใครมาทาลายหรือ
สร้ างความเสี ยหายแก่ ที่ พั กอาศั ย อุ ปกรณ์ หรื อพื้ นที่
ส่ วนกลางของชุ มชน พนั กงานมี หน้ าที่ รั บฟั งปั ญหา
และน าไปแก้ ไขอย่ างเร่ งด่ วนเพื่ อสร้ างความพึ งพอใจ
ให้ กั บผู้ พักอาศั ย ขณะที่ผู้ บริ หารควรก าหนดนโยบาย
และแนวทางการบริ หารที่ ชั ดเจน เป็ นรู ปธรรมเพื่ อให้
สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
3. สมาชิกในชุมชนควรมีการประชุมอย่าง
สม่ าเสมอเพื่ อกาหนดวิสั ยทั ศน์ ร่ วมกั น โดยมีพื้ นฐาน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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ปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลทาง
เศรษฐกิจและสั งคม และเป็นการแสดงความรั บผิดชอบ
ต่อทุกคนในสังคม
7. ผู้ประกอบการควรน้อมน าแนวคิดปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ ในการด าเนิ นธุ รกิ จอาคารชุ ด
ดู ความต้ องการอาคาร และจ านวนอาคารชุ ดที่ มี อยู่
(demand & supply) ต้องการสร้างให้พอดีกับความ
ต้ องการของตลาด โดยดู ความสามารถของผู้ ซื้ อ
นโยบายของรั ฐด้ านภาษี อากร ผั งเมื อง รู ปแบบ และ
กฎระเบียบอาคารชุด

8. ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญกับ
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดาเนินงาน
ขององค์กร เนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยยกระดับ
การบริหารจัดการขององค์กร รวมถึงช่วยส่งเสริม
ศักยภาพการแข่งขันระหว่างกันภายในเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้แล้วการมีเครือข่าย
ทางธุรกิจยังช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้กับองค์กรในอีกทางหนึ่งด้วย
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