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บทคัดย�อ

ป
 จจุบันปญหาสิ่งแวดลอมไดสงผลกระทบอยางตอเนื่องและขยายวงกวางไปทั่วโลก ประเทศตาง ๆ  ตองสราง
กฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม เพื่อลดและควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยางย่ิงในอุตสาหกรรม
การผลิต ซึ่งผูบริหารของบริษัทตองแสวงหาระบบการจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือขจัดปญหาและเพ่ิมความไดเปรียบใน
การแขงขันของบริษัท ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

นวัตกรรมสีเขียว และความไดเปรียบทางการแขงขันที่สงผลตอผลการดําเนินงานอยางย่ังยืน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 จํานวน 240 บริษัท 
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบจําลองสมการโครงสราง

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขันมีผลตอปจจัยผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอยาง
ยั่งยืน อยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี ปจจัยความไดเปรียบในการแขงขันยังมีอิทธิพลในการเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัย
การจัดการดานสิ่งแวดลอม ปจจัยนวัตกรรมสีเขียวที่สงผลตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน ซึ่งหมายความวา บริษัท
จะตองมีการพัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม และการสรางนวัตกรรมสีเขียวเปนพื้นฐานกอนจึงจะประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการอยางยั่งยืน
และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรม ผูบริหารควรเนนระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและกําหนด
นโยบายดานสิ่งแวดลอม มีกฎระเบียบ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่สําคัญ เพื่อพัฒนาประสิทธิผลขององคกร

คําสําคัญ : การจัดการดานสิ่งแวดลอม นวัตกรรมสีเขียว ความไดเปรียบทางการแขงขัน ผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน

การจัดการด�านส่ิงแวดล�อม นวัตกรรมสีเขียว
และผลการดําเนินงานอย�างย่ังยืน :

บทบาทของความได�เปรียบทางการแข�งขัน

สุกานดา กลิ่นขจร
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ไดรับตนฉบับบทความ : 20 ตุลาคม 2561

วันที่แกไขปรับปรุงบทความ : 26 ธันวาคม 2561

วันที่ตอบรับตีพิมพบทความ : 21 มกราคม 2562

* งานวิจัยนี้ ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหการรับรองการยกเวน

พิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เปนมาตรฐานสากล ไดแก Declaration of Helsinki, The 

Belmont Report, CIOMS Guideline, International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) 

and 45CFR 46.101(b)
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Research Article

ABSTRACT

Nowadays, environmental problems are global effect that increase continuously. Many countries 
have created environmental regulation to reduce and control environmental effect. Especially, 
manufacturing industry, the firm’s managers have to seek suitable management system to 
eliminate the problem and increase firm’s competitive advantage. Therefore, the object of 

this study was to investigate effect of environmental management (EM), green innovation (GI), and 
competitive advantage (CA) of firm’s sustainable performance. Elaborate questionnaire as tools to 
collect data with 240 Thailand’s firms where approved ISO14001 certificate. Data analysis employed 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and structural equation modeling (SEM) for hypothesis 
testing. The results showed that CA approach has significant effect on firm’s sustainable performance 
positively. Moreover, CA mediates fully effect between EM and GI on firm’s sustainable performance, 
which means that the company has to develop environmental management system and green innovation 
approach as a foundation to meet economic performance, social performance and environmental 
performance. Thus, to increase firm’s sustainable performance and competitive advantage, Firm’s 
manager should emphasize on environmental management system and establish suitable environmental 
policy, regulation, key performance index to develop organizational effectiveness.
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ป�ที่ 42 ฉบับที่ 161 มกราคม - มีนาคม 2562

1. บทนํา
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา

ธุรกิจอุตสาหกรรมเปนตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ และเปนการดําเนินงานทางธุรกิจเพื่อกอใหเกิด

ผลกําไร และสงผลถึงรายไดของแตละประเทศ ซึ่งจะบงบอกวาประเทศน้ัน ๆ  มีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด 

ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมถือไดวาเปนกลไกที่สําคัญในการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตาง ๆ  เพิ่มมากขึ้น แตก็สรางปญหา

ที่หลีกเลี่ยงไมไดดวยเชนกัน เชน ของเสียหรือสารพิษตาง ๆ  ไดแก นํ้าเสีย สารมลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอยตาง ๆ

กาซคารบอนมอนอกไซด เปนตน สภาพแวดลอมจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะจากกิจกรรมขององคกรธุรกิจ

ที่ดําเนินการอยู ทําใหมีการใชมาตรการตาง ๆ  เชน มาตรฐาน ISO14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่

ตรวจสอบการดําเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (ILEG, 2003) และเปนการพัฒนาองคกร

ใหเขาสูมาตรฐานสากลเพื่อสงออกสินคา (Elkington, Knight, 1997) และเปนการเปดโอกาสใหองคกรปรับตําแหนงเพื่อ

สรางโอกาสในการแขงขันที่ดีกวาคูแขง (Hart, 1995; Sharma and Vredenburg, 1998) ดังนั้นไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก

หรือขนาดใหญตองตระหนักถึงสภาพแวดลอมและการนํากลยุทธสีเขียวเขามาใช เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหอยู 

อยางย่ังยืน (Christmann, 2000) โดยการพัฒนาอยางย่ังยืนจะรวมถึง ความมีประสิทธิภาพและความยุติธรรมระหวางกัน

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Rios Osorio et al., 2005) และไดรับการประเมินภายใตมุมมองของ

การวัดประสิทธิภาพดวยการเพ่ิมมิติทางธุรกิจ ไดแก ความย่ังยืนดานเศรษฐกิจ ความย่ังยืนดานสังคม และความย่ังยืนดาน

สิ่งแวดลอม (Fahriye, 2012)

การจัดการดานสิ่งแวดลอมและนวัตกรรมสีเขียวเปนเคร่ืองมือทางการตลาด และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

โดยการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและการลดตนทุน เพื่อสรางผลิตภัณฑใหม ๆ  ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตในการชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Chen, 2011) ดังนั้นการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในดานตาง ๆ  เปนการ

สรางความย่ังยืนใหกับองคกรท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม (Shahbazpour and Seidel, 2006) ซึ่งในปจจุบัน

จะเห็นไดวา ประเทศไทยประสบปญหาสภาวะแวดลอมที่เปนพิษ ปญหาอุทกภัย วาตภัยที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปพรอม ๆ

กับการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม จึงมีความจําเปนที่จะตองมีมาตรการรวมกันปองกัน และรวมกันใชทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคามากที่สุด และสามารถสรางความอยูรอดใหกับธุรกิจตอไป

ดังนั้นองคกรธุรกิจตองมีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติการจัดการดานสิ่งแวดลอม และมีความสามารถดานนวัตกรรม 

สีเขียว เพื่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต ซึ่งกอใหเกิด “สมรรถนะหลักสีเขียว” ที่สงผลใหเกิดความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ตลอดจนสงผลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานอยางย่ังยืนทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

และดานสิ่งแวดลอม (Chen, 2008) ดังนั้นการศึกษาผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนของธุรกิจอุตสาหกรรม จึงเปนส่ิงที่ชวยให

ธุรกิจอุตสาหกรรมนําไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินงาน เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และ

สรางความย่ังยืนใหกับธุรกิจอุตสาหกรรม

1.2 วัตถุประสงค�ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะหปจจัยการจัดการดานส่ิงแวดลอม ปจจัยนวัตกรรมสีเขียว มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความ

ไดเปรียบทางการแขงขันและปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนของธุรกิจอุตสาหกรรม

2. เพื่อวิเคราะหปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอม ปจจัยนวัตกรรมสีเขียว มีอิทธิพลทางออมตอปจจัยผลการดําเนินงาน

อยางยั่งยืนของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยผานปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน
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การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดําเนินงานอย�างยั่งยืน :
บทบาทของความได�เปรียบทางการแข�งขัน

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) การพัฒนาที่ยั่งยืนตองมีการพัฒนาที่มีความสอดคลองกัน

ระหวางวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมอันจะสงผลตอความอยูดีมีสุขของคนในปจจุบันและอนาคต (Ciegis 

et al., 2008) ความยั่งยืนเปนความสัมพันธหรือความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคา

ทางเศรษฐศาสตร และการสรางมูลคาเพ่ิมดานการตลาด โดยวัดไดจากผลิตภาพและประสิทธิผลขององคกร (Epstein, 2008) 

โดยความย่ังยืนดานเศรษฐกิจนั้น เปนการรักษาความสามารถทางดานการเงินและมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

ที่ชวยใหเกิดผลกําไรและสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สวนความย่ังยืนดานสังคม เปนการสรางท่ีอยูอาศัยใหเพียงพอ

กับความตองการและลดการปลอยของเสีย เพื่อใหคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมดีขึ้น และความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอม

เปนการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการดําเนินงาน เพื่อลดการปลอยกาซคารบอน และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมได

อยางย่ังยืน (George et al., (2012) นอกจากน้ี ความย่ังยืนยังมีความสําคัญตอการทําธุรกิจมากข้ึน เนื่องจากเปนผลท่ี

เกิดจากความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว และความใสใจขององคกรธุรกิจดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

ความรับผิดชอบตอสังคม (Bulent and Sibel, 2013)

ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ความไดเปรียบทางการแขงขันเปนกลยุทธการทํางาน

สําหรับองคกรดานสภาพแวดลอมของการแขงขัน ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ทําใหสินคาหรือบริการดีกวาสินคาอ่ืน ๆ  ทั้งหมด และ

ควรเนนความสําคัญ ดังนี้ 1) ผลประโยชนที่แทจริงของผลิตภัณฑที่จะตองเปนสิ่งที่ลูกคาตองการและมีคุณคาอยางแทจริง

2) ลูกคาคือใคร ความตองการของลูกคาคืออะไร ซึ่งเปนเปาหมายท่ีจะใชเปนตัวขับเคล่ือนการเติบโต ทางเศรษฐกิจในภาพรวม

ทั้งหมด และ 3) ระบุการแขงขันที่แทจริงขององคกร เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและการบรรลุเปาหมาย

ตลอดจนสามารถใหประโยชนแกตลาดเปาหมายไดดีกวาคูแขงขัน (Kimberly, 2018) ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันโดยการมุงเนนการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมในการสรางนโยบายสีเขียว ซึ่งจะทําใหองคกร

เกิดผลการดําเนินงานทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น (Richard, 2014) แนวทางการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมภายใน

และความรวมมือดานสิ่งแวดลอมจะสงผลดีตอประสิทธิภาพดานสีเขียวที่จะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันขององคกร

และกอใหเกิดผลการดําเนินงานท้ังทางดานเศรษฐกิจ และสังคม (Chung-Shan Yang et al., 2013) โดยการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน ใชวิธีการลดตนทุน และการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (C. Genesh and G. Mathan, 

2015) ความไดเปรียบทางการแขงขันและแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมีความเช่ือมโยงกัน โดยที่ความไดเปรียบทางการแขงขัน

เปนการสรางกลยุทธขององคกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (Raz and Anna, 2016) ดังนั้นการสรางความแตกตาง

ดานภาพลักษณขององคกร และการเปนผูนําดานตนทุนเปนกลยุทธที่ใชในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรม 

(Aaker, 2001) จึงนําไปสูการกําหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้

สมมติฐานที่ 1: ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน

การจัดการดานส่ิงแวดลอม (Environmental Management) การแสวงหาความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอมเปน

ความเปลี่ยนแปลงทางดานการแขงขันในทางธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการทางเทคโนโลยีและการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ (Severo et al., 2015) การจัดการดานสิ่งแวดลอมนั้น สามารถ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เชน การวางแผนและการจัดองคกรดาน

สิ่งแวดลอม ระบบการจัดการของเสีย ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม การใชเทคโนโลยีสะอาด การรีไซเคิลในกิจกรรมตาง ๆ  

และการสรางเครือขายการจัดการดานส่ิงแวดลอม (Anton et al., 2004; Sharma and Henriques, 2005; Marshall

et al., 2005; Chertow, 2007; Darnall et al., 2008 Seiffert, 2008; Van Berkel, 2010) ดังนั้นกระบวนการจัดการ

ดานส่ิงแวดลอมตองใชกฎและระเบียบในการจัดการภายในองคกรตลอดจนมีความรวมมือจาก ซัพพลายเออรและหนวยงาน
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รัฐบาล และหากองคกรที่ไดใหความสําคัญและปฏิบัติการจัดการดานสิ่งแวดลอมแลวนั้น ไมเพียงแตจะสามารถลดผลกระทบ

ดานส่ิงแวดลอม แตยังเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันอีกดวย (Sharma and Henriques, 2005; Darnall et al., 2008; 

Fenga et al., 2016) การจัดการดานส่ิงแวดลอมจึงเปนการสรางนวัตกรรมใหม ที่กอใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนา

อยางยั่งยืนได (York et al., 2003; Da Rosa et al., 2015)

การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการดานสิ่งแวดลอมในการนําแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน และมีผลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนนั้น องคกรจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับดาน

สิ่งแวดลอมตามความตองการของตลาดอยางเครงครัด (Jana and Mitja, 2016) อีกทั้ง การตระหนักถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมมีความสําคัญอยางยิ่งในองคกร (Ying Qu et al., 2015) ผลการดําเนินงานของธุรกิจจะเกิดความย่ังยืนและ

มีประสิทธิภาพในแงเศรษฐกิจที่จะรักษาธุรกิจใหอยูรอดได โดยการใชวิธีการลดตนทุนและการใชพลังงานท่ีจําเปน เพื่อรักษา

สิ่งแวดลอมใหอยูอยางย่ังยืน (Youn et al., 2013) ซึ่งการจัดการดานส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธใน เชิงบวกตอผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ (Molina, 2008) ดังนั้นการจัดการดานสิ่งแวดลอมสามารถสรางความยั่งยืนใหกับองคกรไดทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม (Zhu and Geng, 2005; Fujita and Hashimoto, 2010) และยังมีการยอมรับจากหลายอุตสาหกรรม

และหลายประเทศอีกวา การจัดการดานส่ิงแวดลอมมีผลทางบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังขนาดยอม

และขนาดใหญ ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด (Yacob et al., 2013) จึงนําไปสู

การกําหนดสมมติฐาน ดังตอไปนี้

สมมติฐานที่ 2: ปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน

สมมติฐานท่ี 4: ปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลทางออมตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนโดยผาน

ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน

นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) นวัตกรรมสีเขียว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ 

สีเขียว หมายถึง เปนนวัตกรรมผลิตภัณฑที่เกิดใหมหรือมีการปรับปรุงและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงทางดานเทคนิค วิธีการ

เกิดจากการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ การรีไซเคิล และการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม (Chen et al., 2006; 

Santamaria et at., 2012; Brunnermeier and Cohen, 2003; Chiou et al., 2011; Huang and Wu, 2010; 

Conding et al., 2012) และ 2) นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว หมายถึง กระบวนการนวัตกรรมท่ีเปนการประยุกตใช

ความคิดสรางสรรคที่นําไปสู การปรับตัวของกระบวนการผลิตและการจัดการปฏิบัติงานที่สร างผลกระทบในทางลบ

ตอสิ่งแวดลอม (Chen, 2011) นวัตกรรมสีเขียวจึงเนนการปรับปรุงการทํางานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซ่ึงสงผลใหธุรกิจ

อุตสาหกรรมประสบความสําเร็จ (Juriah et al., 2012) นอกจากนี้ นวัตกรรมสีเขียวมีความสัมพันธโดยตรงกับการผลิต

ภายในองคกรซ่ึงมุงม่ันที่จะลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมกับการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการสีเขียวและการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑสีเขียว (Cheng, Yang and Sheu 2014) ดังนั้นนวัตกรรมสีเขียวจึงเปนความสามารถเชิงพลวัต เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงทรัพยากรและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกรและนําไปสู ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

(Roberts and Grover, 2012) การจัดการนวัตกรรมสีเขียวถือไดวา องคกรมีสิ่งที่ดีกวาคูแขง เชน ทรัพยากรท่ีไมมีคูแขง

ลอกเลียนแบบได มีความพรอมในการนําทรัพยากรมาใช เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสรางความยั่งยืนใหกับ

องคกรได (Adeel Tariq et al., (2017)
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การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดําเนินงานอย�างยั่งยืน :
บทบาทของความได�เปรียบทางการแข�งขัน

ในการพัฒนาอยางย่ังยืนนั้น ควรตระหนักถึงการสรางนวัตกรรมสีเขียวใหเกิดขึ้นในองคกร เพื่อสนับสนุนธุรกิจไปสู

ความยั่งยืน (Widya et al., 2016) เนนเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑสีเขียว และนวัตกรรมกระบวนการสีเขียวที่จะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพขององคกรดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Tzu-Yun et al., 2011) นวัตกรรมสีเขียวจึงมีบทบาทสําคัญ

ที่จะทําใหเกิดผลการดําเนินงานไดอยางยั่งยืน (Bulent and Sibel, 2013) จึงนําไปสูการกําหนดสมมติฐาน ดังตอไปนี้

สมมติฐานที่ 5: ปจจัยนวัตกรรมสีเขียวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน

สมมติฐานที่ 6: ปจจัยนวัตกรรมสีเขียวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน

สมมติฐานท่ี 7: ปจจัยนวัตกรรมสีเขียวมีอิทธิพลทางออมตอผลการดําเนินงานอยางย่ังยืนโดยผานปจจัยความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน

2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอม (EM) ประกอบดวย 

การวางแผนและการจัดองคกรดานสิ่งแวดลอม (EM-P) ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (EM-E) แนวทางการกําจัดของเสีย 

(EM-W) การบูรณาการทางเทคโนโลยี (EM-T) และเครือขายการจัดการดานส่ิงแวดลอม (EM-N) (Yacob et al., 2013; 

Ying Qu et al., 2015; Po-Han Chen, 2016) สวนปจจัยนวัตกรรมสีเขียว (GI) ประกอบดวย นวัตกรรมผลิตภัณฑ

สีเขียว (GI-P) และนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (GI-C) (Chen et al., 2006; Hua-Hung et al., 2015; Cheng, 2014) 

ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน (CA) ประกอบดวย การเปนผูนําดานตนทุน (CA-P) และการสรางความแตกตาง (CA-C) 

(Porter, 1995; Eva et al., 2012; C. Ganesh and G. Mathan, 2015) และปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน (SP) 

ประกอบดวย เศรษฐกิจ (SP-Ec) สังคม (SP-So) และสิ่งแวดลอม (SP-En) (Chen, 2008, 2011, Guthey and Whiteman, 

2009; Hertsgaard, 2010; Bulent and Sibel, 2013) จึงไดสรุปกรอบแนวคิดผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนของธุรกิจ

อุตสาหกรรมดังแสดงในภาพท่ี 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนของธุรกิจอุตสาหกรรม
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3. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม เพื่อสะทอนตัวแปรแตละปจจัย

โดยปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 240 บริษัท 

ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามในรูปแบบการสงไปรษณีย การสงจดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) 

และการสรางแบบสอบถามในกูเกิลเอกสาร (Google Doc) โดยนําขอมูลที่ไดมาทดสอบเคร่ืองมือทั้งความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(IOC) ที่มากกวา 0.5 (Rovinelli and Hambleton, 1977) และทดสอบความนาเชื่อถือ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ที่มากกวา 0.7 เปนเกณฑในการวัด (Schmitt, 1996) และทําการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงอนุมาน โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ไดแก การวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factory analysis) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) และการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นจะตองมีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษที่เก็บจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาคา คาสถิติไค-สแควรสัมพัทธ χ2/df) มีคานอยกวา 3 (Hair et al.,

2010) คาประสิทธิภาพของโมเดลในภาพรวมทั้งหมด (GFI) มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป (Kelloway, 1998) คาดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป (Kelloway, 1998; Hu and Bentler, 1999) และคารากที่สอง

ของคาเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาตํ่ากวา 0.06 (Hu and Bentler, 1999)

4. ผลการวิเคราะห�และอภิปรายผล

4.1 การวิเคราะห�องค�ประกอบ

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ของงานวิจัยนี้ใชวิธี Principle Component Factor Analysis

เพื่อวิเคราะหองคประกอบ โดยหมุนแกนในลักษณะ Varimax Rotation คา KMO and Bartlett’s Test จะตองมากกวา

เกณฑ 0.5 และคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) จะตองมากกวา 0.5 โดยจะตองไมมีคานํ้าหนักองคประกอบสูง

ในปจจัยมากกวา 1 ปจจัย จากการทดสอบพบวาขอคําถาม 60 ขอคําถามสามารถจัดกลุมตัวแปรไดครบ 12 ตัวแปร

มีขอคําถามที่มีคานํ้าหนักไมถึง 0.5 จํานวน 5 ขอจึงจําเปนตองตัดออก โดยตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปรมีคาสัมประสิทธิ์ของอัลฟา

ของครอนบาครวมทุกตัวแปรเทากับ 0.86 ดังแสดงในตารางท่ี 1

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดยใชวิธีความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation)

เพ่ือวิเคราะหความสอดคลองของผลการดําเนินงานอยางย่ังยืนของธุรกิจอุตสาหกรรม พบวา คานํ้าหนักองคประกอบของ 

ตัวแปรแฝงสวนใหญมีคานํ้าหนักเทากับหรือมากกวา 0.5 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคาความเช่ือมั่น (Composite 

Reliability: CR) ไมควรตํ่ากวา 0.60 (Tenenhaus et al., 2004) และผลจากการพิจารณาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

ระหวางแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาสถิติไค-สแควรสัมพัทธ χ2/df) มีคานอยกวา 3 คาประสิทธิภาพ

ของโมเดลในภาพรวมทั้งหมด (GFI) มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคาตั้งแต 

0.90 ขึ้นไป และคารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาต่ํากวา 0.06

แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในตารางท่ี 1
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การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดําเนินงานอย�างยั่งยืน :
บทบาทของความได�เปรียบทางการแข�งขัน
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ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุ มตัวอยางจํานวน 240 บริษัท ดวยสถิติเชิงพรรณนา พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนกลุมผลิตสินคาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาคือ กลุมผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

คิดเปนรอยละ 23.8 กลุมผลิตอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ  เชน ปโตรเล่ียม โรงแรม คิดเปนรอยละ 19.6 และกลุมผลิตสินคา

อุปโภคบริโภค คิดเปนรอยละ 15.8 โดยมีสถานที่ตั้งโรงงานสวนใหญอยูในภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 42.1 รองลงมา

คือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 36.6 และ 34.0 ตามลําดับ

4.2 การวิเคราะห�สมการโครงสร�าง

การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง

ผานเกณฑที่กําหนดทุกคา ไดแก คา χ2 = 60.153 คา df = 44 คา  χ2/df = 1.367 คา GFI = 0.962 คา CFI = 0.974

และคา RMSEA = 0.039 สรุปไดวา จากแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นมีคาความแปรปรวนรวมเทากับการเก็บขอมูลเชิงประจักษ

จากพื้นที่เปาหมายที่นํามาทดสอบแบบจําลองสมการโครงสราง ดังแสดงในภาพท่ี 2

0.475*

0.275

0.457*

0.634** 0.612** 0.585** 0.733** 0.686**

0.183

.029

R2 = .692 R2 = .692

0.554**

EM

CA

GI

SP

EM-P

EM-E

EM-W

EM-T

EM-N

GI-P

GI-C

.258 0.508**

0.586**

0.576**

0.513**

0.501**

0.550**

0.608**

.344

.332

.263

.189

.303

.370 SP-Ec SP-SoCA-P SP-EnCA-C

.235 .538.402 .417.375

.014

Chi-Square = 60.153; df = 44; (χ2/df) = 1.367; RMSEA = 0.039; SRMR = 0.008; CFI = 0.974; TLI = 0.960

หมายเหตุ ** p < 0.01, * p < 0.05

ภาพที่ 2: แบบจําลองสมการโครงสรางผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนของธุรกิจอุตสาหกรรม

ผลการวิเคราะหคานํ้าหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตไดของปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอม ปจจัยนวัตกรรม สีเขียว 

ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน และปจจัยผลการดําเนินงานอยางย่ังยืน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัวแปร 

โดยองคประกอบที่สําคัญที่สุดของปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอม คือ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (β = 0.586)

รองลงมาคือ แนวทางการกําจัดของเสีย (β = 0.576) การบูรณาการทางเทคโนโลยี (β = 0.513) การวางแผนและจัดองคกร

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม (β = 0.508) และเครือขายการจัดการดานสิ่งแวดลอม (β = 0.501) ตามลําดับ ปจจัยนวัตกรรม
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การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดําเนินงานอย�างยั่งยืน :
บทบาทของความได�เปรียบทางการแข�งขัน

สีเขียวมีองคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (β = 0.608) รองลงมาคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑสีเขียว 

(β = 0.550) ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขันมีองคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ การเปนผูนําดานตนทุน (β = 0.634)

รองลงมาคือ การสรางความแตกตาง (β = 0.612) และปจจัยผลการดําเนินงานอยางย่ังยืน มีองคประกอบท่ีสําคัญที่สุดคือ 

ดานสังคม (β = 0.733) รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม (β = 0.686) และดานเศรษฐกิจ (β = 0.585) ตามลําดับ

4.3 การทดสอบสมมติฐาน

งานวิจัยนี้ ทดสอบสมมติฐานโดยหาคาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางออม (Indirect Effect)

ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2: ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตัวแปร สมมติฐานที่ ค�าอิทธิพลทางตรง ค�าอิทธิพลทางอ�อม ผลการทดสอบสมมติฐาน

CA ➔ SP H1 0.554** ยอมรับ

EM ➔ CA H2 0.475* ยอมรับ

EM ➔ SP H3 0.275 ปฏิเสธ

EM ➔ CA ➔ SP H4 0.559* ยอมรับ

GI ➔ CA H5 0.457* ยอมรับ

GI ➔ SP H6 0.183 ปฏิเสธ

GI ➔ CA ➔ SP H7 0.536** ยอมรับ

หมายเหตุ ** p < 0.01, * p < 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัย

ผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลเทากับ 0.554 (p < .01)

จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบวา ปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอม และปจจัย

นวัตกรรมสีเขียวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมี

คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.475 (p < .05) และ 0.457 (p < .05) ตามลําดับ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 5

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 และสมมติฐานที่ 6 พบวา ปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอม และปจจัยนวัตกรรม

สีเขียวไมสงผลทางตรงตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.275 (p >. 05) และ 0.183 

(p > .05) ระดับอิทธิพลไมมากพอท่ีจะทําใหเกิดนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 และสมมติฐานที่ 6
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 และการทดสอบสมมติฐานที่ 7 เพ่ือวิเคราะหหาคาอิทธิพลทางออม (Indirect Effect) 

พบวา ปจจัยการจัดการสิ่งแวดลอมสงผลทางออมตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนโดยผานปจจัยความไดเปรียบทาง

การแขงขัน มีคาสัมประสิทธอิทธิพลทางออมเทากับ 0.559 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 4 และพบวา ปจจัยการจัดการนวัตกรรม

สีเขียวสงผลทางออมตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนโดยผานปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน มีคาสัมประสิทธิ์

ของอิทธิพลทางออมเทากับ 0.536 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 7

4.4 อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยผลการดําเนินงาน

อยางย่ังยืนในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึง องคกรควรท่ีจะสรางโอกาสใหกับตนเอง เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ทั้งทางดานนวัตกรรมผลิตภัณฑสีเขียวและนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว โดยการใชวิธีการลดตนทุนและการสรางความแตกตาง 

เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Poter (1995), Chung-Shan 

et al., (2013), C. Genesh and G. Mathan (2015), Raz and Anna (2016) ที่ความไดเปรียบทางการแขงขัน

มีความเช่ือมโยงกันกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเปนกลยุทธขององคกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนโอกาสท่ีสําคัญสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีจะปรับเปล่ียนตําแหนงขององคกรและธุรกิจ

เขาสูระดับสากล

ปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอม และปจจัยนวัตกรรมสีเขียวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอปจจัยความไดเปรียบ

ทางการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรม หมายความวา องคกรธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยควรเนนการสงเสริมและพัฒนา

ดานการจัดการดานส่ิงแวดลอม ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาลอยางเครงครัด เพ่ือสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ทั้งดานการเปนผูนําดานตนทุนและการสรางความแตกตาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Thomas et al., 

(2011), Lamond (2008), Orsato, (2006), Baumann et al., (2002), Soylu and Dumville, (2011), Chen et al., 

(2006), Juriah et al., (2012) ดังนั้นองคกรควรมีการบูรณาการดานวิธีการทํางานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งอุตสาหกรรม

ตาง ๆ  จะประสบความสําเร็จไดนั้นอยางนอยตองมีการหลักปฏิบัติการจัดการดานส่ิงแวดลอม และนวัตกรรมสีเขียวที่บงบอก

คุณลักษณะเฉพาะขององคกร

นอกจากน้ี ยังพบวา ปจจัยการจัดการส่ิงแวดลอม และปจจัยนวัตกรรมสีเขียวไมมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัย

ผลการดําเนินงานอยางย่ังยืน แสดงใหเห็นวา ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยไมปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบดาน

สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด หรือไมตระหนักถึงผลกระทบของส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงานภายใน

องคกร ซึ่งแตกตางกับผลการวิจัยของ Molina, (2008), Zhu and Geng, (2005), Fujita and Hashimoto (2010), 

Bahattachtyya, (2010), Moullin, (2007) Widya et al., (2016) ซึ่งเนนความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ

ดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด และมีการควบคุมและบทลงโทษจากทางรัฐบาลอยางจริงจัง แตอยางไรก็ตามงานวิจัยนี้

พบวา ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขันมีอิทธิพลในการเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอมและ

ปจจัยนวัตกรรมสีเขียวที่มีผลตอปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนของธุรกิจอุตสาหกรรม สอดคลองกับการศึกษาของ Baron 

and Kenny, (1986) ซึ่งหมายความวา ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยควรใหความสําคัญกับการปฏิบัติการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และเนนการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว ซึ่งถือวาเปนกลยุทธ

ในสรางผลิตภัณฑและกระบวนการในการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอยางยั่งยืน

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมควรเนนใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งการจัดการ
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การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดําเนินงานอย�างยั่งยืน :
บทบาทของความได�เปรียบทางการแข�งขัน

ดานส่ิงแวดลอมและนวัตกรรมสีเขียวจะสามารถชวยใหคู คาหรือผู มีสวนไดสวนเสียมีความเช่ือมั่นและยอมรับในช่ือเสียง

หรือภาพลักษณขององคกรในการผลิตสินคาหรือบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสามารถสงผลใหเกิดความ

ไดเปรียบทางการแขงขันในระยะสั้นทันที แตจะไมไดสงผลทางตรงตอผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน เนื่องจากองคกรไมไดมีการ

ปรับปรุงการผลิตใหมีตนทุนที่ตํ่าและไมไดสรางความแตกตางที่มากกวาคูแขงขันใหกับองคกร

จากการศึกษางานวิจัยนี้ พบขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศเกิดการชะลอตัวและ

ไมเจริญเติบโตเทาที่ควร ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมจึงมีความตองการใหรัฐบาลชวยสงเสริม และสนับสนุนดานตาง ๆ  เชน

แหลงเงินทุน การฝกอบรมใหองคกรไดตระหนักถึงผลกระทบของส่ิงแวดลอม มีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย

ดานการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจนและมีบทลงโทษในการกระทําผิดอยางจริงจัง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรง

เพิ่มข้ึนอีกในอนาคต

5. สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เกิดจากการที่ผู วิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ

ตอการดํารงชีวิต และการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม จึงทําการศึกษาผลการดําเนินงานอยางย่ังยืนของธุรกิจอุตสาหกรรม 

ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยการจัดการดานสิ่งแวดลอม ปจจัยนวัตกรรมสีเขียว ปจจัยความไดเปรียบทางการแขงขัน 

และปจจัยผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน โดยอางอิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ยอมรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

นวัตกรรมสีเขียว ที่สงผลตอผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน และไดนําความไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ิมเขามาในกรอบแนวคิด 

โดยทําหนาที่เปนตัวแปรค่ันกลาง ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผลที่ไดพบวา ความไดเปรียบทางการแขงขันสงผลทางตรง

เชิงบวกตอผลการดําเนินงานอยางย่ังยืน การจัดการดานส่ิงแวดลอมและนวัตกรรมสีเขียวสงผลทางตรงเชิงบวกตอความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน และยังพบวา การจัดการดานส่ิงแวดลอมและนวัตกรรมสีเขียว ไมสงผลทางตรงตอผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน 

แตสงผลทางออมโดยผานความไดเปรียบทางการแขงขัน

5.2 ประโยชน�ของงานวิจัย

5.2.1 ประโยชนของงานวิจัยเชิงวิชาการ

การจัดการดานสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม การสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสมใหไดใชอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต การกําจัด 

การบําบัด และการการฟนฟูของเสียและมลพิษ ตลอดจนการควบคุมกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมตาง ๆ  ที่อาจ

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงควรนําทฤษฎีมุมมองพ้ืนฐานดานทรัพยากร (RBV) และมุมมองการจัดการฐานความรู 

(KBV) ซึ่งนํามาจัดการเชิงกลยุทธดานความรูในองคกร โดยการประยุกตใชความรูและทักษะดานทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกร 

เพ่ือการผลิตสินคาหรือบริการที่ทําใหองคกรสรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากความสามารถในการคิดคนผลิตภัณฑใหม

และกระบวนการหรือปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู ใหดีขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ สวนดานนวัตกรรมสีเขียว เปนสภาพแวดลอมมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต (Environmental Dynamism) ซึ่งมีลักษณะไมคงที่และมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงไมสามารถ

พยากรณการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี รูปแบบความตองการของลูกคา และ
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ความผันผวนในความตองการสินคาหรือการจัดหาวัตถุดิบ ดังนั้นองคกรจํามีความจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงดานโครงสราง

พื้นฐานตาง ๆ  เชน การรับเทคโนโลยีใหมเขาสูองคกร อันจะนํามาซึ่งวิธีการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาสินคาใหม ๆ  

เพื่อตอบสนองทางดานการตลาดและสรางโอกาสสําหรับการแขงขัน

5.2.2 ประโยชนในเชิงการจัดการ

องคกรควรใหความสําคัญของการจัดการดานส่ิงแวดลอมและนวัตกรรมสีเขียว เนนการบริหารจัดการองคกรใหเกิด

ความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการเปนผูนําดานตนทุน และการสรางความแตกตางใหกับองคกร ดังนั้นผูบริหารองคกร

ธุรกิจควรเนนการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือลดตนทุน ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค

ในการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต 

ตลอดจนสรางนโยบาย และการนํากฎระเบียบขอบังคับมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

5.2.3 ประโยชนในเชิงนโยบาย

รัฐบาลควรใหการสงเสริมและใหการสนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการฝกอบรมดานระบบการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม และนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน มีกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและ

นโยบายสาธารณะ เพ่ือประโยชนของสังคม และสงเสริมใหองคกรมีศักยภาพในการแขงขัน เพื่อความเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจและเพื่อความยั่งยืนทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม

5.3 ข�อจํากัดของงานวิจัยและข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยต�อเน่ือง

การศึกษางานวิจัยนี้ มีขอจํากัดคือ เปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีไดรับการรับรอง

มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO14001) ซึ่งเปนธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีหลายประเภท ดังนั้นควรมีการทําการศึกษา

แยกกลุมประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ  เชน อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสินคา

อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันและปโตเลี่ยม เปนตน เพื่อหาแนวทาง

การปฏิบัติการจัดการดานส่ิงแวดลอมและนวัตกรรมสีเขียวใหเหมาะสมกับประเภทของอุตสาหกรรมและสามารถสราง

ความย่ังยืนได และในการศึกษางานวิจัยคร้ังตอไปควรดําเนินการ ดังนี้

1) ควรศึกษาปจจัยที่อาจมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย เชน

การจัดการโซอุปทานสีเขียว กลยุทธการจัดการดานสิ่งแวดลอมเชิงรุก เปนตน

2) ควรใชแบบสัมภาษณผู ประกอบการหรือผู บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม

และนวัตกรรมสีเขียวเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่ครอบคลุม และนําไปใชประโยชนดานการนําการจัดการสิ่งแวดลอม

และนวัตกรรมสีเขียวไปปฏิบัติในองคกรธุรกิจได
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