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บทคัดย�อ

แ นวโนมในการดําเนินงานทางธุรกิจไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มากขึ้น ซึ่งเปนกิจกรรมการดําเนินงานตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้าที่คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อทดสอบแบบจําลองสมการโครงสรางในการ

จัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และอธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานความตองการ ความเขาใจ 

และความพรอม ที่มีตอการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําการรวบรวมขอมูลจากภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย จํานวน 329 องคกร พบวา แบบจําลองสมการโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาคาดัชนี 

χ2 = 119.038 df = 41 χ2 / df = 2.903 AGFI = 0.892 NFI = 0.956 RMSEA = 0.076 SRMR = 0.025 โดยสามารถ

อธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยไดวา ความตองการในการจัดการหวงโซอุปทานฯ ทําใหองคกรตองการเรียนรู เพ่ือสราง

ความเขาใจในการบริหารจัดการมากขึ้น แตไมทําใหเกิดความพรอมและความสามารถในการจัดการหวงโซอุปทานฯ ได

ซึ่งความเขาใจขององคกรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพื่อใชในการวางแผนกิจกรรมตาง ๆ  ตลอดหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม นํามาสูการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานไดอยางยั่งยืน

คําสําคัญ : หวงโซอุทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความตองการ ความเขาใจ ความพรอม

การจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

วันที่ไดรับตนฉบับบทความ : 17 มกราคม 2562

วันที่แกไขปรับปรุงบทความ : 28 มีนาคม 2562

วันที่ตอบรับตีพิมพบทความ : 2 เมษายน 2562

บ ท ค ว า ม วิ จั ย



52 วารสารบริหารธุรกิจ

Dr.Porntip Rodpon
Thapanee Ruangsriroj

Lecturer of School of Management,
Faculty of Business Administration,

Rajamangala University of Technology Isan

Phimnipha Rattanajun
Lecturer of School of Marketing,

Faculty of Business Administration,
Rajamangala University of Technology Isan

ABSTRACT

Recent trends in business operations have paid more attention to green supply chain management, 

which means operational activities ranging from upstream to downstream regardless of the use 

of natural resources and environmental impacts. The objectives of this study are to test a 

structural equation model of the green supply chain management and to explain the causal relationship 

between demand, understanding and readiness for green supply chain management. The data was 

collected from 329 industrial organizations in Thailand. It was found that the structural equation model 

was consistent with the empirical data when the index value χ2 = 119.038, df = 41, χ2 / df = 2.903,

AGFI = 0.892, NFI = 0.956, RMSEA = 0.076 and SRMR = 0.025. Thus, the relationship between these factors 

can be explained in terms of the demand for green supply chain management pushing the organizations 

to acquire a better understanding of the management system, although it does not lead to the readiness 

and ability to manage a green supply chain. An understanding of how the supply chain is organized 

is the most important factor in planning the activities throughout the green supply chain which will 

lead to the efficient performance of sustainable supply chain management.
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ป�ที่ 42 ฉบับที่ 162 เมษายน - มิถุนายน 2562

ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา
ปจจุบันโลกกําลังเผชิญปญหาสภาวะโลกรอน (Global Warming) ที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

การดํารงชีวิตของสัตว และความเปนอยูของมนุษย ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานทางธุรกิจที่ไมรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม จึงมีหนวยงานระดับโลกและระดับภูมิภาคหลายหนวยงานตระหนักถึงแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

ดังจะเห็นไดจากองคกรส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติไดจัดทําโครงการ Industry and Environment Programed Activity 

Centre (IE/PAC) ซึ่งเปนโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติแกกลุมอุตสาหกรรมทั่วโลก (Srisatit, 

2006) นอกจากนี้ ยังมีการรณรงคการสรางสรรค “ธุรกิจสีเขียว” หรือ Green Business โดยมีปณิธานในการทํางาน

ที่มุงอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ เชน อากาศ นํ้า ปาไม สัตวปา พืชพันธุธัญญาหาร เปนตน มีชีวิตอยู

รวมกันในระบบนิเวศวิทยาอยางยั่งยืนที่สุด (Tulyanond, 2016)

องคกรขนาดใหญหลายแหงท่ัวโลกต้ังเปาหมายการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยการดําเนินกิจกรรมภายในและ

ภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ (Thaipat Institute, 2012) 

ปจจุบันการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากองคกรตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมุง

ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงแนวโนมของการ

พัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานจะพบวา ปญหาและผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของโลกเขามามีบทบาท

สําคัญ (Kanchanasuntorn, 2008) จึงทําใหการดําเนินงานขององคกรไดรับแรงกดดันหลักมาจากกฎหมายและกฎระเบียบ

เกี่ยวกับการปรับตัวสูการบริหารจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดทั้งกระบวนการ และแรงกดดันรองลงมา

คือ การสรางภาพลักษณและความนาเช่ือถือใหแกผูบริโภคคนสุดทายตลอดจนสังคมโดยรอบ อีกทั้งยังไดรับแรงกดดันจาก

คูแขงขันซึ่งแรงกดดันเหลานี้นํามาสูการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันใหแกองคกรอยางยั่งยืน (Zhu, Sarkis & Lai, 2006; 

Holt & Ghobadian, 2009; Intravaia & Viana, 2016) โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาผลการดําเนินงานขององคกรที่มีการจัดการ

หวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรุปไดวา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยวัดจากสมรรถนะดาน

สิ่งแวดลอม (Environmental Performance) ในการลดปริมาณการปลอยของเสีย สมรรถนะดานการเงิน (Financial 

Performance) ซึ่งสามารถลดตนทุนนการดําเนินงานดานตาง ๆ  และสมรรถนะดานการดําเนินการผลิต (Operational 

Performance) เชน การเพิ่มจํานวนการสงมอบผลิตภัณฑที่ตรงเวลา การลดระดับสินคาคงคลัง การลดอัตราการเกิด

เศษของเหลือในกระบวนการผลิต เปนตน (Zhu, Geng, Fujita, & Hashimoto, 2010) ซึ่งแนวโนมในการดําเนินงานของ

ผู ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทย จะตองมีการปรับตัวสู การเปนอุตสาหกรรมที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมตลอดทั้ง

กระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม ผู ประกอบการหลายกลุมยังไมมีความรู

ความเขาใจ ตลอดจนความพรอมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ที่เชื่อมโยงการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

จากความสําคัญของสิ่งแวดลอมและประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน การศึกษาครั้งนี้จึงพัฒนาแบบจําลองสมการ

โครงสรางในการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความตองการของผูประกอบการธุรกิจ ความเขาใจ และการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ  ในการจัดการหวงโซอุปทานที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาดานการดําเนินงานของอุตสาหกรรมในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

ตอไป
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การจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

วัตถุประสงค�การวิจัย
1. เพ่ือทดสอบแบบจําลองสมการโครงสรางการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยกับขอมูลเชิงประจักษ

2. เพื่ออธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยดานความตองการ ความเขาใจ และความพรอม ที่มีตอการจัดการ

หวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดการจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management: SCM) เปนกิจกรรมการทํางานอยางเปนระบบที่ตอเนื่อง

กันในทุกขั้นตอน เพื่อทําการแปรสภาพวัตถุดิบตาง ๆ  ใหเปล่ียนเปนสินคาสําเร็จ แลวทําการเคล่ือนยายสินคาหรือบริการน้ัน 

นับตั้งแตสวนผูจัดจายวัตถุดิบ สูผู ผลิต ผูคาสงหรือผูกระจายสินคา ผูคาปลีก จนกระท่ังจัดสงไปยังผูบริโภค หรือลูกคา

คนสุดทายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมตรวจสอบกิจกรรมในขั้นตอนตาง ๆ  ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกตใชในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อความถูกตองและรวดเร็ว (Rabob, 2010; Apiprachyasakul, 

2011) ดังนั้นการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain Management: GSCM) จึงหมายถึง 

การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวยตลอดหวงโซอุปทานต้ังแตตนน้ําถึง

ปลายนํ้า รวมถึงการนําซากกลับมาใชใหม (Recycling) (Monthatipkul, 2007)

การศึกษาของ Sarkis (1998) และ Zhu et al. (2010) กลาวถึงกิจกรรมหลักในการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 5 กิจกรรม ประกอบดวย (1) การจัดการส่ิงแวดลอมภายใน (Internal Environmental Management) 

เปนการกําหนดนโยบาย เพ่ือใหการสนับสนุนของผูบริหาร การใหความรวมมือดานสิ่งแวดลอมของพนักงาน รวมถึงการ

ตรวจประเมินมาตรฐานการรับรอง ISO 14000 (2) การจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Purchasing) เปนการเลือก

ซัพพลายเออร เพื่อใหไดวัตถุดิบที่ตรงกับความตองการผลิตสินคา และการบริการ โดยมีการกําหนดเปาหมายรวมกันกับ

ซัพพลายเออรในเร่ืองสิ่งแวดลอม มีการตรวจติดตามซัพพลายเออรดานกระบวนการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสราง

หลักเกณฑในการตอสัญญาของซัพพลายเออร (Rahman & Laosirihongthong, 2008) (3) ความรวมมือกับลูกคาในดาน

สิ่งแวดลอม (Customer Cooperation with Environmental Considerations) เปนการสรางความรวมมือกับลูกคาใน

การออกแบบผลิตภัณฑรวมถึงบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (4) การออกแบบท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Eco-Design) 

เปนการพิจารณาตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑที่ลดการใชวัสดุและพลังงาน สามารถนําชิ้นสวน

มาใชไดใหม รวมถึงการหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรายจากวัสดุอันตรายตลอดทั้งกระบวนการผลิต (Srivastava, 2007) และ

(5) การลงทุนในการนําผลิตภัณฑกลับคืน (Investment Recovery) และโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics)

เปนรายไดจากการขายส่ิงของท่ีไมจําเปนหรือมีมากเกินความตองการของบริษัท เชน รายไดจาการขายวัสดุ เศษส่ิงของ

เหลือใชจากกระบวนการ และเคร่ืองมือที่ไมจําเปน เปนตน ซึ่งการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้ง 5 กิจกรรม

ดังกลาวสามารถเสริมสรางความสามารถทางการแขงขันและยกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจสูสากลได

นอกจากน้ี การศึกษานี้ไดนําแนวคิดพื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการ ความเขาใจ และความพรอม 

มาประยุกตใชกับบริบทของการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงในการศึกษามีรายละเอียด

ดังนี้
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ความต�องการในการจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

ความตองการ (Demand) หมายถึง สภาพชองวางระหวางสถานการณปจจุบันกับสถานการณที่คาดหวังในอนาคต

ที่มีตอเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเปนปจจัยในการสรางแรงจูงใจในตัวบุคคลจนเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองสภาวะของรางกายที่

ขาดความสมดุลใหกลับสูสภาวะปกติ สามารถแบงความตองการได 2 ดาน ไดแก ความตองการทางกายภาพ (Physiological 

Needs) หมายถึงแรงผลักดันที่เกิดข้ึนพรอมกับความตองการมีชีวิต การดํารงชีวิต และความตองการทางจิตใจและสังคม 

(Psychological and Social Needs) เกิดขึ้นจากสภาพทางสังคม วัฒนธรรม การเรียนรู ประสบการณที่บุคคลนั้นไดรับ

และเปนสมาชิกอยู (Panyanuwat, 1998; Wonganuthrohd, 2003) ซึ่งเมื่อประยุกตใชแนวคิดความตองการในบริบทของ

องคกรสามารถนิยามไดวา ความตองการทางกายภาพขององคกร หมายถึงความตองการข้ันพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจ

เปนไปไดอยางราบร่ืน และมีการเจริญเติบโต ไดแก การลดตนทุน การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม สําหรับความตองการทางจิตใจและสังคม หมายถึงการตอบสนองความคาดหวังการจากสังคมทางดานภาพลักษณ

หรือชื่อเสียงขององคกร ที่ไดรับจากกลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก คนในองคกร ลูกคา คูคา สังคมหรือชุมชนโดยรอบ

ความเข�าใจในการจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

ความเขาใจ (Comprehension or Understanding) หมายถึง ความสามารถในการขยายความรู ความจําให

ไกลออกไปจากเดิมอยางมีเหตุมีผล เพ่ือใหมีทัศนะใหมที่กวางกวาเดิม โดยจะตองมีความสามารถในการแปลความหมาย

การตีความ และขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ  หลังจากที่ไดรับขาวสารเก่ียวกับเรื่องนั้นแลว สําหรับ

บริบทดานความเขาใจขององคกรในการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ัน เปนความสามารถในการนําความรู

มาสูการแปลความ การตีความ และการขยายความในเรื่องของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูแนวทางในการ

วางแผนกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ  ในการจัดการหวงโซอุปทานฯ โดยการศึกษาคร้ังนี้ไดแบงประเภทความเขาออกเปน 

2 ขั้น คือ ความเขาใจขั้นพื้นฐานเปนความรูความเขาใจที่จะสามารถนําไปใชประโยชนได จึงเปนความเขาใจขององคกรวา

การจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสามารถลดตนทุนการผลิต สรางภาพลักษณที่ดี และสนับสนุนนโยบาย

การรักษาสิ่งแวดลอมของภาครัฐ สําหรับความเขาใจขั้นสูงเปนความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา

จึงเปนความสามารถขององคกรในการออกแบบและวิเคราะหกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทานที่ลดผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม

มีการวางแผนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและสามารถนํากลับมาใชใหม และประเมินคาของผลลัพธที่ทําใหองคกรสามารถ

ดําเนินงานไดอยางยั่งยืน (Bloom et al., 1971; Onwan, 2010)

ความพร�อมในการจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

ความพรอม (Readiness) เปนรากฐานและแนวโนมของบุคคลที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว (Skinner, 

1965) โดยจะตองมีการกําหนดแผนงานไวลวงหนา ซึ่งการเตรียมความพรอมในองคกรสําหรับการบริหารน้ันสามารถเตรียมได

จากทรัพยากรในการบริหาร ประกอบดวย การเตรียมความพรอมดานบุคลากร (Man) ไดแก ความมีวิสัยทัศนของผูบริหาร 

ความตระหนักของพนักงานดานสิ่งแวดลอม และการฝกอบรมพนักงานเก่ียวกับหวงโซอุปทานดานส่ิงแวดลอม สําหรับ

ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) ไดแก การประชุมวางแผนระดับผูบริหาร การปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการสรางเครือขายกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในกิจกรรมการจัดการหวงโซอุปทานฯ

และความพรอมดานวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือ (Material/Machine) ไดแก การศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม การวางแผน

เตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสม และการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อรองรับกระบวนการจัดการหวงโซอุปทานฯ 

(Bangmo, 2003)
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การจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง

ความสัมพันธ�ระหว�างความต�องการและการจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

จากการทบทวนบทความท่ีเกี่ยวของกับการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พบวา การดําเนินงาน

ขององคกรธุรกิจตองตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับแรงผลักดันมาจากสภาพแวดลอมภายนอก

เชน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ กลุมลูกคา คูแขงขันที่เริ่มมีการปรับตัวในการดําเนินงาน เปนตน และแรงผลักดัน

จากสภาพแวดลอมภายใน เชน ความตองการของบริษัทแม ความตองการของนักลงทุน การขยายตัวขององคกร เปนตน

ดวยแรงผลักดันเหลานี้ทําใหองคกรธุรกิจดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดการหวงโซอุปทานตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า เพื่อ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน (Gábriel, 2016; Intravaia & Viana, 2016; Ahmed, Akter, 

& Ma, 2018; Maditati, Munim, Schramm, & Kummer, 2018) จึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยที่วา

H1: ความตองการมีผลตอการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ความสัมพันธ�ระหว�างความต�องการและความเข�าใจ

ความตองการเปนความรูสึกที่เกิดจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในตัวบุคคล จากความตองการจนนํามาสูการ

ตัดสินใจในการเลือกหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ  ออกมานั้นตองผานการศึกษาขอมูลเพื่อสรางความเขาใจ (Wonganuthrohd, 

2003) จากการศึกษาความตองการลงทุนดานอาคารสีเขียว (Green Building) ของ Joachim, Kamarudin, Aliagha, 

Mohammed, and Ali (2018) ผูตัดสินใจลงทุนมีความตองการมาจากแรงจูงใจทางสังคมที่มีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

เพิ่มมากขึ้น โดยผูลงทุนตองทําความเขาใจถึงเงื่อนไขและประโยชนที่ไดรับ ไดแก ความสามารถในการลดการใชทรัพยากร

ดานพลังงานไฟฟา ทรัพยากรนํ้า ความสะดวกสบาย โดยมีเงื่อนไขดานตัวเงินที่ใชในการลงทุน เพื่อพิจารณาความคุมคา

จึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยที่วา

H2: ความตองการมีผลตอความเขาใจในการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ความสัมพันธ�ระหว�างความต�องการและความพร�อม

Downing and Thackrey (1971) อธิบายเกี่ยวกับความพรอมของบุคคลมาจากการพัฒนาทางดานรางกาย

การส่ังสมประสบการณ และท่ีสําคัญตองมีความตองการท่ีจะลงมือทําในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดังนั้นความตองการของบุคคลเปนปจจัย

ขับเคล่ือนใหเกิดความพรอม จากการศึกษาของ Gábriel (2016) อธิบายวา ความตองการขององคกรในการจัดการหวงโซ

อุปทานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจําเปนตองวิเคราะหความสามารถในการดําเนินงานภายใน ประกอบดวย ปจจัยที่องคกร

มีความสามารถในการดําเนินงาน ไดแก ความมุงมั่นของผูบริหารและพนักงานในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน การสราง

วัฒนธรรมองคกรสีเขียว รวมถึงกลยุทธในการดําเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้ง วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ

การดําเนินงาน ไดแก การจัดลําดับความสําคัญของระบบการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การขาดความรู

เชิงลึกในการดําเนินการ การกําหนดกลยุทธดานตนทุนในการปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งเปนการวิเคราะหถึงความพรอม

ขององคกรในการดําเนินการจัดการหวงโซอุปทานฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยที่วา

H3: ความตองการมีผลตอความพรอมในการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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ความสัมพันธ�ระหว�างความเข�าใจและการจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

ในการศึกษาปจจัยดานความรู ความเขาใจพบวา มีความสัมพันธตอแนวโนมการแสดงพฤติกรรมตามที่มุ งหวังไว 

(Onwan, 2010; Asanathong, 2010) ซึ่งการศึกษาในปจจัยดานความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอม นิยามความหมายไดวา

เปนการรับรูเก่ียวกับปญหาส่ิงแวดลอมของบุคคลหรือองคกร เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมท่ีมีความตระหนัก

ถึงสิ่งแวดลอม (Paco & Raposo, 2008) จากการสังเคราะหบทความวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอมของ Maditati et al., 2018 สรุปวา ถึงแมปจจัยดานความตองการขององคกรนํามาสูการจัดการโซอุปทานฯ อยางไร

ก็ตาม องคกรจําเปนตองเรียนรู เพื่อทําความเขาใจกลไลในการดําเนินงานที่เกี่ยวของตั้งแต ตนนํ้าถึงปลายนํ้ารวมถึงผลลัพธที่

องคกรไดรับ ซึ่งจะทําใหการกําหนดแนวทางปฏิบัติดานการจัดการหวงโซอุปทานฯ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จึงนํามาสูสมมติฐาน

การวิจัยที่วา

H4: ความเขาใจมีผลตอการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ความสัมพันธ�ระหว�างความเข�าใจและความพร�อม

การศึกษาแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคกร โดยใชนวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Innovation)

องคกรจําเปนตองมีความเขาใจในภาพรวมท่ีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน ประกอบดวย 3 ระดับ ไดแก ระดับกลยุทธ

องคกร ระดับแผนธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ นํามาสูการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานของฝายงานหรือผูที่เก่ียวของ

ตอไป ประกอบดวย การเตรียมความพรอมของผูบริหารดานทักษะความเปนผูนํา ดานการออกแบบผลิตภัณฑ ดานการจัดซื้อ 

ดานโลจิสติกสที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Pigosso, Schmiegelow, & Andersen, 2018) จึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยที่วา

H5: ความเขาใจมีผลตอความพรอมในการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ความสัมพันธ�ระหว�างความพร�อมและการจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

ในการดําเนินงานขององคกรจําเปนตองประเมินความพรอมขององคกร โดยทําการพิจารณาถึงสมรรถนะดานตาง ๆ  

ไดแก ดานบุคลากร โดยพนักงานมีความรูที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน การวิเคราะหรายละเอียดงาน ความมุงมั่นของพนักงาน 

ทักษะความเปนผูนําและหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร นอกจากนี้ ควรพิจารณาความพรอมดานตนทุน ขอมูลขาวสาร 

การออกแบบกระบวนการในการดําเนินงาน และอุปกรณเครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งปจจัยความพรอมดังกลาวนํามาสู

การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน (Gomez & Yung, 2018) จึงนํามาสูผลสมมติฐานการวิจัยที่วา

H6: ความพรอมมีผลตอการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกลาวมาขางตนนํามาสูการพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางการจัดการหวงโซอุปทาน

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1
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ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

H2

H3

H5

H6

H4

H1

GSCM

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญในประเทศไทย 

โดยเนนศึกษากลุมตัวอยางที่มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางถึงระดับสูง เนื่องจากเปนผูกําหนดนโยบายดานตาง ๆ  ในการ

ดําเนินงานขององคกร ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามกฎแหงความชัดเจน (Rule of Thump) ดวยเกณฑ 10–20 

ตัวอยางตอตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัว (Schumacker & Lomax, 2004) ซึ่งตัวแปรสังเกตไดในแบบจําลองมีจํานวน 12 ตัวแปร 

ดังนั้นขนาดตัวอยางที่มีความเหมาะสมจึงควรมีอยางนอย 240 ตัวอยาง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้รวมรวบขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ไดจํานวน 329 ตัวอยางซึ่งไมตํากวาเกณฑ โดยทําการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling)

ดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) จากขนาคของกลุมอุตสาหกรรม จากน้ันจึงแบงช้ันใน 5 ภูมิภาค

ของประเทศไทย แลวทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากรายช่ือธุรกิจ เพื่อใหกลุม

ตัวอยางมีโอกาสในการถูกเลือกเทา ๆ  กัน (Vaivanijkul & Udomsri, 2005)

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามท่ีผานการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เนื่องจากมีตัวแปรท่ีมี

ลักษณะขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ไดแก 1) ตัวแปรดานความตองการ ซึ่งประกอบดวย

ความตองการทางสังคม และความตองการทางกายภาพ ดานละ 3 ขอคําถาม (Panyanuwat, 1998; Wonganuthrohd, 

2003) 2) ตัวแปรดานความเขาใจ ประกอบดวย ความเขาใจพื้นฐาน และความเขาใจระดับสูง ดานละ 3 ขอคําถาม (Bloom 

et al., 1971; Onwan, 2010) 3) ตัวแปรดานความพรอม ประกอบดวย ความพรอมดานบุคลากร ความพรอมดานการ

บริหาร และความพรอมดานอุปกรณเครื่องจักร ดานละ 3 ขอคําถาม (Bangmo, 2003) และ 4) การจัดการหวงโซอุปทาน

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย การจัดการดานสิ่งแวดลอมภายใน การจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความรวมมือ

กับลูกคาดานสิ่งแวดลอม การออกแบบท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และการนําผลิตภัณฑกลับคืน ดานละ 3 ขอคําถาม (Rahman 

& Laosirihongthong, 2008; Zhu et al, 2010) โดยทําการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)

จากการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของกับการศึกษาจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคาดัชนีวัดความสอดคลอง (Index of 

item Objective Congruence: IOC) ในแตละขอคําถามระหวาง 0.67 ถึง 1 ซึ่งมีคามากกวาเกณฑ 0.5 (Rovinelli & 

Hambleton, 1977) และการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ซึ่งทุกกลุมตัวแปรมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาไมตํ่ากวาเกณฑ 

0.7 (Santos, 1999) จึงสรุปไดวา ขอคําถามท่ีใชวัดตัวแปรมีความเหมาะสมในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
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ป�ที่ 42 ฉบับที่ 162 เมษายน - มิถุนายน 2562

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห�ข�อมูลทั่วไป

ผลการวิเคราะหขอมูลไดจากผูตอบแบบสอบถามที่ดํารงตําแหนงผูจัดการบริษัท รอยละ 61.2 รองลงมาคือ ตําแหนง

ผูชวยผูจัดการ รอยละ 28.6 และเจาของกิจการ รอยละ 10.2 สวนใหญมีประสบการณการทํางานในองคกรที่ตนทํางานปจจุบัน

มากกวา 10 ป รอยละ 45.8 ผลวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคกรพบวา องคกรสวนใหญเปนประเภทอุตสาหกรรม

การผลิตที่ดําเนินธุรกิจมากกวา 15 ป รอยละ 47.2 เปนองคกรขนาดใหญที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 200 คน รอยละ 42.3 

ผานการรับรองมาตรฐานสากล ไดแก ISO 9000 และ ISO 14000 รอยละ 52.3 และ 25.2 ตามลําดับ

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของปจจัยดานความตองการในการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมพบวา

องคกรมีความตองการในการจัดการหวงโซอุปทานฯ ดานกายภาพในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เพื่อตองการลดตนทุน

ในการดําเนินงาน รองลงมา องคกรมีความตองการดานสังคมและจิตใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เพื่อใหพนักงาน 

ผูบริหาร และผูถือหุนเกิดความภาคภูมิใจในองคกร

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของปจจัยดานความเขาใจในการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพบวา

องคกรมีความเขาใจขั้นพ้ืนฐานในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 โดยเขาใจวา การจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเปนการทําเพื่อประโยชนทางการเงินในการลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีความเขาใจขั้นสูงในระดับมาก

เชนเดียวกันมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 โดยมีความเขาใจวาการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนการทําเพื่อ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มาจากกระบวนการดําเนินงานในทุกกิจกรรมของหวงโซอุปทาน

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของปจจัยดานความพรอมในการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพบวา

องคกรมีความพรอมดานบุคลากรในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 โดยผู บริหารระดับสูงเปนผู ที่มีวิสัยทัศน และการ

เตรียมความพรอมในการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ มีความพรอมดานอุปกรณเครื่องจักร

ในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 โดยมีการวางแผนการเตรียมวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมในการจัดการหวงโซอุปทานฯ และ

มีความพรอมดานการบริหารจัดการระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 โดยมีการประชุมวางแผนจากผูบริหารระดับสูงในการ

บริหารงานตามแนวทางการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

สําหรับผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของปจจัยดานการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพบวา องคกร

มีการจัดการส่ิงแวดลอมภายในอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 รองลงมาคือ ดานการออกแบบท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 โดยออกแบบกระบวนการผลิตใหเกิดของเสียนอยที่สุด และดานความรวมมือกับลูกคา

ดานสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 โดยการเปดรับฟงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

เร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอม รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป (n = 329)

ป�จจัย ร�อยละ ป�จจัย X SD.

ประเภทของอุตสาหกรรม ความตองการ 3.83 0.71

 อุปโภคบริโภค 26.4  ความตองการทางกายภาพ 3.92 0.84

 อุตสาหกรรมการผลิต 53.5  ความตองการทางสังคมและจิตใจ 3.75 0.73

 อื่น ๆ 20.1 ความเขาใจ 3.58 0.71

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ  ดานความเขาใจขั้นพื้นฐาน 3.56 0.78

 นอยกวา 5 ป 18.5  ดานความเขาใจขั้นสูง 3.59 0.76

 ระหวาง 5–10 ป 24.0 ความพรอมในการจัดการ 3.64 0.64

 ระหวาง 11–15 ป 10.3  ดานบุคลากร 3.79 0.68

 มากกวา 15 ป 47.2  ดานการบริหารจัดการ 3.54 0.77

จํานวนพนักงานขององคกร  ดานอุปกรณเครื่องจักร 3.58 0.79

 นอยกวา 50 คน 29.5 การจัดการหวงโซอุปทานฯ 3.47 0.67

 ระหวาง 50–200 คน 28.2  ดานการจัดการส่ิงแวดลอมภายใน 3.71 0.82

 มากกวา 200 คน 42.3  ดานการจัดซ้ือที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3.36 0.87

มาตรฐานระดับสากลท่ีไดรับ  ดานความรวมมือกับลูกคาดานสิ่งแวดลอม 3.45 0.80

 มาตรฐาน ISO9000 52.3  ดานการออกแบบท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 3.66 0.70

 มาตรฐาน ISO14000 25.2  ดานการนําผลิตภัณฑกลับคืน 3.15 0.99

 มาตรฐาน ISO18000 8.8

 มาตรฐาน ISO22000 2.5

 มาตรฐาน อื่น ๆ 11.2

ผลการวิเคราะห�แบบจําลองการวัด

สําหรับการวัดความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยทําการทดสอบความตรงเชิงเหมือน (Convergent 

Validity) พบวา ปจจัยดานความตองการ ความเขาใจ ความพรอม และการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

มีคา Average Variance Extracted (AVE) มีคาระหวาง 0.503–0.772 ซึ่งมากกวา 0.5 และการทดสอบความเท่ียง

เชิงโครงสราง (Construct Reliability) พบวา ทุกปจจัยมีคาระหวาง 0.744–0.909 ซึ่งมากกวา 0.7 จึงสรุปไดวาโครงสราง

ภายในของแตละปจจัยมีความสัมพันธกัน (Hair, et al., 2010)

ในการตรวจสอบแบบจําลองการวัดโดยทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 

CFA) พบวาแบบจําลองการวัดทั้ง 4 แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาคาดัชนีอัตราสวน

ไค-สแควรสัมพัทธ (χ2 / df) นอยกวา 3 คา p-value มากกวา 0.05 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกไขแลว (Adjusted 

Goodness of Fit Index: AGFI) และคาดัชนีวัดความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบ (Normed Fit Index; NFI) มากกวา
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หรือเทากับ 0.9 คาดัชนีรากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา (Root Mean Square Error 

of Approximation: RMSEA) และคาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน (Standardized Root Mean 

Square Residual: SRMR) นอยกวา 0.05 (Hair, et al., 2010) รายละเอียดดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2: คาดัชนีวัดความสอดคลองของแบบจําลองการวัดตัวแปรแฝง

แบบจําลอง ค�าดัชนีวัดความสอดคล�อง

แบบจําลองการวัดความตองการ χ2 / df = 0.067; p-value = 0.996; AGFI = 0.998; NFI = 1.000; 

RMSEA = 0.000; SRMR = 0.003

แบบจําลองการวัดความเขาใจ χ2 / df = 0.692; p-value = 0.597; AGFI = 0.985; NFI = 0.998; 

RMSEA = 0.000; SRMR = 0.007

แบบจําลองการวัดความพรอม χ2 / df = 1.305; p-value = 0.214; AGFI = 0.961; NFI = 0.992; 

RMSEA = 0.303; SRMR = 0.015

แบบจําลองการวัดการจัดการหวงโซอุปทานฯ χ2 / df = 1.387; p-value = 0.054; AGFI = 0.938; NFI = 0.984; 

RMSEA = 0.034; SRMR = 0.030

ผลการวิเคราะห�แบบจําลองสมการโครงสร�างการจัดการห�วงโซ�อุปทานท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

ในการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน โดยการวิเคราะหความสัมพันธและการทดสอบการแจกแจงของขอมูลพบวา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรทุกคูมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.258 ถึง 0.753 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยคาความสัมพันธระหวางตัวแปรมีคาไมเกิน 0.9 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับที่ยอมรับได (Field, 2005) นอกจากน้ี 

ผลการทดสอบการแจงแจกขอมูลแบบโคงปกติ (Normal Curve) พิจารณาคาความเบ (Skewness) และความโดง (Kurtosis) 

พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาความเบระหวาง (–0.535) ถึง (–0.031) ซึ่งมีคาไมเกิน ±3 และความโดงมีคาระหวาง 

(–0.752) ถึง 0.838 ซึ่งมีคาไมเกิน ±10 (Kline, 2015) จึงสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางได

อยางเหมาะสม

ผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางพบวา แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา

คาดัชนีอัตราสวนไค-สแควรสัมพัทธ (χ2 / df) เทากับ 2.903 ซึ่งนอยกวา 3 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกไขแลว

(AGFI) เทากับ 0.892 และคาดัชนีวัดความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบ (NFI) เทากับ 0.956 ซึ่งมากกวาหรือเทากับ 0.9 

คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เทากับ 

0.025 ซ่ึงนอยกวา 0.05 (Hair, et al., 2010) และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา 

(RMSEA) เทากับ 0.076 ซึ่งนอยกวา 0.08 (Kline, 2015)
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ตารางที่ 3: คาขนาดอิทธิพลในแบบจําลองสมการโครงสรางการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตัวแปร (คู�ความสัมพันธ�) λ SE. Sig.

ดานความตองการ ➞ ดานการจัดการ GSCM –0.01 0.06 0.929

ดานความตองการ ➞ ดานความพรอม 0.03 0.06 0.692

ดานความตองการ ➞ ดานความเขาใจ 0.79** 0.06 0.000

ดานความเขาใจ ➞ ดานการจัดการ GSCM 0.68** 0.17 0.000

ดานความเขาใจ ➞ ดานความพรอม 0.86** 0.09 0.000

ดานความพรอม ➞ ดานการจัดการ GSCM 0.31* 0.16 0.006

* p < 0.01, ** p < 0.001

จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาคาขนาดอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงพบวา ความตองการในการจัดการหวงโซอุปทาน

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลทางตรงตอความเขาใจ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.79 (p < .001) แตไมมีอิทธิพลทางตรง

ตอความพรอม และการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อวิเคราะหอิทธิพลทางออมพบวา ความตองการ

มีอิทธิพลตอการจัดการหวงโซอุปทานฯ ผานปจจัยดานความเขาใจและความพรอม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.76 สําหรับ

ปจจัยดานความเขาใจมีอิทธิพลทางตรงตอความพรอม และการจัดการหวงโซอุปทานฯ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.86 และ 

0.68 (p < .001) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา ความพรอมมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการหวงโซอุปทานฯ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

เทากับ 0.31 (p < .01) แสดงดังภาพท่ี 2
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยดานความตองการ ความเขาใจ และความพรอมตอการจัดการหวงโซอุปทานดานส่ิงแวดลอมของ

อุตสาหกรรมในประเทศไทยพบวา อุตสาหกรรมมีความตองการท่ีจะปรับตัวในการจัดการ โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมในระดับมาก 

เพ่ือใหเกิดการลดตนทุนในการดําเนินงาน และตองการใหพนักงาน ผูบริหาร และผูถือหุนเกิดความภาคภูมิใจในองคกร

ที่ตนทํางานอยู เม่ือทําการวิเคราะหความเขาใจของกลุมอุตสาหกรรมพบวา มีความเขาใจในการจัดการหวงโซอุปทานฯ ไมมาก

เทาท่ีควร โดยเฉพาะความเขาใจในการใชทรัพยากร โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมต้ังแตตนนํ้าถึงปลายน้ํา รวมท้ังการทําลายและ

การนํากลับมาใชใหม สําหรับผลการพิจารณาดานความพรอมของกลุมอุตสาหกรรมพบวา องคกรมีความพรอมดานบุคลากร

ในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงเปนผูที่มีวิสัยทัศนและการเตรียมความพรอมในการจัดการหวงโซอุปทาน

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีการใหความรูแกพนักงานในองคกร เพื่อเตรียมพรอมในการปรับตัว อยางไรก็ตาม

กลุมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความพรอมดานการบริหารจัดการไมมากเทาที่ควรซ่ึงองคกรตองปรับปรุงกระบวนการ

บริหารงาน รวมถึงการสรางเครือขายกับคูคาและหนวยงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังตองเตรียมความพรอมดานอุปกรณเครื่องจักร

ที่เหมาะสมในการจัดการหวงโซอุปทานฯ สําหรับการศึกษาปจจัยดานการจัดการหวงโซอุปทานฯ พบวา กลุมอุตสาหกรรม

มีการจัดการสิ่งแวดลอมภายในและการออกแบบกระบวนการดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดดี อยางไรก็ตาม องคกร

ควรเพ่ิมความสามารถในการจัดการดานการสรางความรวมมือกับลูกคา การจัดซื้อที่เปนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

การนําผลิตภัณฑกลับคืน

สําหรับการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพบวา ความตองการ

ในการจัดการหวงโซอุปทานดานส่ิงแวดลอมไมทําใหองคกรมีความสามารถในการจัดการหวงโซอุปทานฯ ได ซึ่งขัดแยงกับ

การศึกษาของ Ahmed et al. (2018) และ Maditati et al. (2018) เนื่องจากการศึกษาที่ผานมาเปนการทดสอบคาอิทธิพล

ทางตรงระหวางความตองการในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกรที่มีตอการจัดการหวงโซอุปทานฯ เชนเดียวกับ

การคนพบในการศึกษาคร้ังนี้ที่วาความตองการไมทําใหองคกรเกิดความพรอมในการจัดการหวงโซอุปทานฯ ซึ่งขัดแยงกับ

ผลการวิจัยที่ผานมาที่เปนการศึกษาคาอิทธิพลทางตรง (Gábriel, 2016) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการทดสอบแบบจําลอง

สมการโครงสรางที่มีการศึกษาผานตัวแปรสําคัญคือ ความเขาใจ จึงไดขอสรุปวาความตองการขององคกรทําใหเกิดการ

สรางความเขาใจในการดําเนินงาน ซึ่งนํามาสูความพรอมและความสามารถในการจัดการหวงโซอุปทานในที่สุด สอดคลองกับ

แนวคิดที่วาความตองการของบุคคลในการแสดงพฤติกรรม เพื่อใหบรรลุตอความตองการน้ันจําเปนตองมีการศึกษาหาขอมูล 

เพื่อสรางความเขาใจ (Wonganuthrohd, 2003) นอกจากน้ียังพบวา การที่องคกรมีความเขาใจในการจัดการ โดยคํานึงถึง

สิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการจัดการหวงโซอุปทานฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Paco 

and Raposo (2008) อธิบายวา ความเขาใจในปญหาดานสิ่งแวดลอมของบุคคลทําใหเกิดการกําหนดแนวทางในการ

แสดงพฤติกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สําหรับผลการศึกษาที่พบวา ความเขาใจในการดําเนินงานขององคกรทําใหเกิด

การเตรียมความพรอมที่ใชในการจัดการหวงโซอุปทาน สอดคลองกับการศึกษาของ Zhu et al., (2006) และ Holt and 

Ghobadian (2009) พบวา การท่ีองคกรมีความเขาใจเชิงลึกในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดานการแขงขัน 

ดานผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน และดานสังคมจะทําใหองคกรเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการจัดการหวงโซอุปทาน

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับขอสรุปสุดทายของการศึกษาครั้งนี้พบวา การมีความพรอมในดาน

การบริหารจัดการ ความพรอมดานบุคลากร และความพรอมดานอุปกรณเครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงานเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ

ที่ทําใหองคกรมีความสามารถในการจัดการหวงโซอุปทานฯ เพ่ิมข้ึนอีกดวย ซึ่ง Skinner (1965) ไดอธิบายวา ความพรอม

เปนรากฐานทางดานรางกายและจิตใจที่มีผลทําใหบุคคลทํางานใหประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว อีกทั้ง สอดคลองกับการศึกษา

ของ Chen (2011) พบวา การท่ีองคกรมีความพรอมทางดานวัฒนธรรมการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และความพรอม
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ของบุคลากรภายในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารที่มีความเปนผูนําดานส่ิงแวดลอมทําใหองคกรมีผลการดําเนินงาน

ดานสิ่งแวดลอมที่ดีและสามารถสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางยั่งยืน

สรุปและข�อเสนอแนะ
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันตองมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากการดําเนินงานทางธุรกิจ

จําเปนตองใชทรัพยากร พลังงาน ตลอดจนการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม จึงเกิดการจัดตั้งองคกรและหนวยงานตาง ๆ  ที่มี

บทบาทในการกําหนดมาตรการดานส่ิงแวดลอม เพื่อใชควบคุมการดําเนินงานขององคกร ตลอดจนแรงกดดันจากผูบริโภค

ที่ตองการสนับสนุนผลิตภัณฑและบริการจากองคกรท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม จึงทําใหกลุ มอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยมีความตองการในการปรับกิจกรรมการดําเนินงานตลอดเสนทางตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า โดยคํานึงถึงผลกระทบ

ที่มีตอสิ่งแวดลอม ที่เรียกวา การจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงาน และ

สรางความภูมิใจใหกับพนักงาน ผูบริหาร และผูถือหุน ทั้งนี้ องคกรจะสามารถดําเนินการจัดการหวงโซอุปทานฯ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือองคกรมีความเขาใจ และมีความพรอมในการจัดการเช่ือมโยงกิจกรรมตาง ๆ  อยางไรก็ตาม องคกร

สวนใหญยังตองเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมตลอดหวงโซตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า การทําลาย 

และการนํากลับมาใชใหม รวมถึงตองเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ  ไดแก การบริหารจัดการ อุปกรณเคร่ืองจักร และ

บุคลากร เพื่อนํามาสูผลการดําเนินงานดานการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ดังขอเสนอแนะตอไปนี้

การสรางความเขาใจในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการหวงโซอุปทานดานสิ่งแวดลอมใหแกบุคลากรทุกระดับในองคกร 

โดยการใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับประโยชนของการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งในดานการเสริมสราง

ภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร รวมถึงประโยชนในเชิงเศรษฐกิจที่ทําใหองคกรสามารถลดตนทุนในการดําเนินงานได นอกจากน้ี 

องคกรยังตองสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการหวงโซอุปทานฯ ใหแกพนักงาน โดยการอบรมในดานการวางแผน

กิจกรรมตาง ๆ  ในหวงโซอุปทานฯ ตั้งแตตนนํ้า ถึงปลายน้ํา รวมท้ังการทําลาย และการนํากลับมาใชใหม โดยการคํานึงถึง

ผลกระทบในการดําเนินงานที่มีตอสิ่งแวดลอมควบคูกัน เปนการจัดโปรแกรมการอบรมใหแกทุกแผนก เพื่อใหบุคลากรทุกคน

ในองคกรเห็นถึงความสําคัญในงานของตนเองและความเช่ือมโยงระหวางงานของตนเองกับแผนกอ่ืน

สําหรับการเตรียมความพรอมขององคกรควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการ

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรในกลุมอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังขาดความพรอมในการสรางเครือขายกับคูคา หรือหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ควรเตรียมความพรอมดาน

บุคลากร ซึ่งสิ่งที่องคกรมีความพรอมอยูแลวคือ ความมีวิสัยทัศนของผูนํา แตยังขาดการสื่อสารมายังบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

โดยองคกรตองมีการถายทอดวิสัยทัศนของผูบริหารมาสูผูจัดการหรือหัวหนาแผนก เพ่ือเปนตัวแทนในการถายทอดวิสัยทัศน

ระดับองคกรมาสูการกําหนดวิสัยทัศนระดับแผนกตาง ๆ  เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับปรุงการดําเนินงานใหกับพนักงาน 

สุดทายในการเตรียมความพรอมดานอุปกรณและเครื่องจักร โดยสิ่งที่องคกรควรใหความสําคัญคือ การสงเสริมใหบุคลากร

ในองคกรสามารถยอมรับเทคโนโลยีใหม ๆ  ในการดําเนินงาน เนื่องจากการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

อาจทําใหองคกรตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณและเครื่องจักรในการดําเนินงานใหม

ในการกําหนดแนวทางการจัดการหวงโซคุณคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยกิจกรรมท่ีสําคัญที่สุดคือ การจัดการ

สิ่งแวดลอมภายใน ซึ่งองคกรตองมีกิจกรรมท่ีใชในการกระตุนใหพนักงานภายในองคกรเกิดความรวมมือรวมใจกัน เพื่อสราง

มาตรฐานในการดําเนินงานนํามาสูการขอมาตรฐานการรับรองคุณภาพดานตาง ๆ  ในระดับสากลได อีกกิจกรรมท่ีสําคัญคือ
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การสรางความรวมมือกับลูกคา โดยเฉพาะการใหลูกคามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อออกแบบผลิตภัณฑหรือบริการ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผานชองทางโซเชียลมีเดียที่สามารถเขาถึงลูกคาไดงายที่สุด เชน ชองทาง Facebook Fanpage 

และ Line เปนตน

นอกจากน้ี การพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังไดขอสรุป

ในเชิงทฤษฎีที่วา การลงมือทําหรือดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปจจัยตั้งตนมาจากความตองการที่จะทําในส่ิงนั้น ซึ่งทําให

เกิดกระบวนการเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในหลักการตลอดจนผลท่ีไดรับ นํามาสูการเตรียมความพรอมในปจจัยดานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผลลัพธของการดําเนินงานบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงทฤษฎีดังกลาว

สามารถนําไปประยุกตใชในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรตอไปได สําหรับการศึกษาคร้ังตอไป เพื่อนํามาสูการขยายผลและ

ไดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคธุรกิจไดดียิ่งขึ้น โดยการนําแบบจําลองสมการโครงสรางการจัดการ

หวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งผานการตรวจสอบความสอดคลองในครั้งนี้ไปทําการศึกษาตอ โดยวิเคราะห

การเปรียบเทียบแบบจําลอง ระหวางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ  เชน การเปรียบเทียบแบบจําลองระหวางอุตสาหกรรม

การผลิตและอุตสาหกรรมบริการ เปนตน หรือเปรียบเทียบตามขนาดขององคกรเพื่อใหไดขอสรุปที่เปนแนวทางในการพัฒนา

ดานการจัดการหวงโซอุปทานฯ ขององคกรแตละขนาด นอกจากน้ี สามารถนําตัวแปรจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

เชน ปจจัยดานการลงทุนอยางชาญฉลาด (Intellectual Capital Management) ปจจัยการรับรูในความสามารถของตนเอง 

(Self-Efficiency) และปจจัยดานอัตลักษณขององคกรสีเขียว (Green Organizational Identity) เปนตน มาใชทําการศึกษา

เพื่อพัฒนาแบบจําลองใหมีประโยชนตอการนําไปปรับใชในองคกรไดดียิ่งขึ้น
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